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   الملخــص

 مـن  حاليـاً  يعتبر والذي بالتحكيم يتعلق اًومعاصر مميزاً موضوعاً الدراسة ههذ تناولت

 الناشئة المنازعات لفض كآلية وبارز مهم دور  لتحكيمفل الساحة تشهدها التي الموضوعات ابرز

 البحتة الوطنية العالقات صعيد وعلى بل الدولية، الخاصة العالقات صعيد على سواء األفراد بين

 ولمـا   ،االقتصادي الطابع ذات لمنازعاتا لحل  بديلة  وسيلة  اليوم عالم في ىأضح إذ ، أيضاً

 لـن  الحكـم  وهذا المحكمون إليه يصل الذي الحكم بصدور تنتهي للتحكيم الحقيقية الثمرة كانت

 نظمـت  فقد  ،للتنفيذ قابلة غير مكتوبة عبارات مجرد بقي إذا عملية أو قانونية قيمة أي له يكون

 خالل من دقيقا تنظيما منها األجنبية التحكيمية األحكام تنفيذ وضوعم والوطنية الدولية اتالتشريع

 هنالك بالمقابل ولكن الدولية، االتفاقيات نصوص االعتبار بنظر األخذ مع بالتحكيم خاصة قوانين

 اغلـب  فـي  عليها المنصوص التنفيذ رفض حاالت إلى ترجع األجنبي التحكيم حكم لتنفيذ موانع

 مـن  مجموعـة  إلـى  الدراسة هذه عبر الباحث وتوصل. الدولية واالتفاقيات الوطنية التشريعات

  .  الدراسة هذه إطار ضمن عرضها  والتوصيات النتائج
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Abstract  

  
This study dealt with a distinctive and contemporary topic related to 

arbitration, which is currently considered one of the most important topics 

in the arena. Arbitration has an important and prominent role as a 

mechanism for settling disputes between individuals both in terms of 

international private relations and in terms of purely national relations. 

Disputes of an economic nature, and since the real fruit of arbitration ends 

with the judgment reached by the arbitrators and this provision will have no 

legal or practical value if the remaining written statements are not 

enforceable, international legislation and conventions organized States 

Implementation of the subject of arbitration provisions, and foreign ones 

strictly regulated through private arbitration laws taking into account the 

provisions of international conventions, but in return there are impediments 

to the implementation of the arbitration award is due to cases of refusal 

provided for implementation in most of the national legislation and 

international conventions. The researcher reached through this study a set 

of conclusions and recommendations presented within the framework of 

this study. 
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  األول الفصل

   وأهميتها الدراسة خلفية

  المقدمة: أوالً

 المنازعات لفض كآلية وبارز مهم دور له  التحكيم أن لىإ  اإلشارة من بد ال بدايةً  

 العالقات صعيد وعلى بل الدولية، الخاصة العالقات صعيد على سواء األفراد بين الناشئة

 الطابع ذات المنازعات لحل  بديلة  وسيلة  اليوم عالم في أضحى إذ ، أيضاً البحتة الوطنية

 وقد والخارجية، منها الداخلية الدولية التجارة نازعاتم لتسوية التقليدية واألداة ، االقتصادي

 ما سواء تمارسها التي والمؤسسات الدولية التجارة حجم بازدياد رأسياً توسعا التحكيم نطاق اتسع

 أم عامة وشركات وإدارات هيئات من الدول مختلف في الحكومي أم العام القطاع من منها كان

 العالم أدرك ولقد خاصة، وشركات ومؤسسات أفراد من صالخا بالقطاع متصالً منها كان ما

 الوطنية المعامالت في بارزة سمة وأصبح ، المنازعات لحل كوسيلة التحكيم أهمية الحديث

  )1(.  الدول عبر والتجارية

 أن من البد العملية غايته تكتمل وحتى األجنبي أو الوطني التحكيم حكم صدور وعند 

 عملية وتعد ، للنزاعات تسويةً الصادر التحكيمي الحكم لهذا التنفيذ بعملية الصدور ذلك يقترن

 القانوني للنظام بالنسبة المبتغاة والغاية ، الحقيقية اللحظة هي عام بشكل التحكيم حكم تنفيذ

  . للتحكيم

 االهتمام أصبح أشكالها بكافة الدولية للتجارة  المطرد والتطور الكبير التسارع ظل وفي 

 وأحكام اتفاقيات بتنفيذ الخاص جنيف برتوكول من بدًأ األجنبية األحكام تنفيذ حول منصب
                                                

 .36 ص ، القاهرة العربية، النهضة دار ،الخاص الدولي التحكيم ،)1986(إبراهيم أحمد ، إبراهيم)1(
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 من وحداثة تطورا أكثر كانت والتي جنيف اتفاقية أو ،)1923( سنة صدر والذي التحكيم

 بتنفيذ األكبر االهتمام وتجلى ،) 1927(عام االتفاقية هذه صدرت والتي ، جنيف بروتوكول

 األحكام بتنفيذ باالعتراف والمتعلقة ،)1958(عام نيويورك اتفاقية بصدور األجنبية األحكام

 الهاشمية األردنية المملكة ومنها العربي  العالم دول غالبية إليها انضمت حيث األجنبية التحكيمية

 من االتفاقية هذه وتعتبر ، وغيرها المصرية العربية  والجمهورية م،1979 عام انضمت التي

 بالتجارة المتعلقة النزاعات حلل ناجعة وسيلة كونها التحكيم تطور إلى دتأ التي العوامل أهم

 التحكيمية األحكام تنفيذ وفي عموما الدولي التحكيم في عليها يعتمد أساسية ودعامة ، الدولية

 عمدت ، المتسارع والتكنولوجي االقتصادي التطور هذا مواكبة أجل ومن خصوصاً، األجنبية
 أراضيها على  األجنبية التحكيم  أحكام تنفيذ من تمكن التي والقوانين ريعاتالتش سن إلى  الدول

 ، بذلك المختصة المحكمة وبيان األجنبي، التحكيم حكم على التنفيذية الصبغة إضفاء خالل من ،

  )1(.  األجنبي التحكيم حكم بتنفيذ المرتبطة األمور من وغيرها

 تؤدي حاالت الحكم اهذ  تنفيذ يعترض قد فإنه األجنبي  التحكيم حكم تنفيذ وأثناء ولكن

 التي الدولية االتفاقيات غالبية أوردت ولقد ، األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض إلى تحققت ما إذا

 قليل مع نصوصها ضمن التنفيذ رفض حاالت العربية والتشريعات ، الدراسة هذه إليها ستشير

 شكلي طابع ذات الحاالت وهذه ، العربية يعاتالتشر بعض فيها انفردت التي االختالفات من

 التحكيم حكم  تنفيذ برفض الحاالت هذه أحد توافرت ما إذا يقوم القاضي أن بحيث ، إجرائي
 المتعلقة الموضوعية المسائل في يخوض أن ودون المتطلبات، لهذه المستوفي غير األجنبي

 القسم:  قسمين إلى الحاالت هذه يويوركن اتفاقية وقسمت القانون، وتطبيق الواقع تطبيق بمسائل

 على الدليل وأقام عليه المحكوم تمسك خالل من فيها التنفيذ رفض يتم حاالت وهي:  األول

  )2( .نفسها تلقاء من الحكم تنفيذ المحكمة برفض يتعلق:  الثاني والقسم.  توافرها

                                                
 .14 ص القاهرة، العربية، النهضة دار األجنبية، التحكيم أحكام تنفيذ ،)2006( مقابلة زيد نبيل ، مقابلة) 1(

 الجامعية، المطبوعات دار ،الدولية لتجارةا منازعات في التحكيم قضاء ،)1995(المجيد عبد منير، )2(
 .294 ص اإلسكندرية،
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  الدراسة مشكلة:  ثانياً

 ، األجنبية التحكيمية األحكام تنفيذ موضوع مناقشتها خالل من الدراسة مشكلة تكمن 

 الصيغة األجنبي الحكم ءاكتسا بعدو ، لتنفيذه التحكيمي الحكم اهذ له صدر من يسعى والتي

 عرضةً تكون قد التنفيذية القوة هذه ولكن ، التنفيذية بالقوة متمتعا الحكم هذا يصبح ، التنفيذية

 وهذه ، الوطنية والتشريعات الدولية االتفاقيات هاحصرت محددة حاالت في منعه أو التنفيذ لوقف

 هناك وأن ، التحكيمي للحكم الموضوعية الشروط ضمن التشريعات في مكرر بعضها الحاالت

 و األجنبي التحكيم حكم رفض وحاالت األجنبي التحكيم لحكم الموضوعية الشروط بين قوفر

 التنظيم في البحث خالل من الدراسة مشكلة وتتمثل كما ، انبرزه أن الدراسة هذه في نحاول

 التساؤل خالل من المشكلة هذه وتنحصر ، األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض لحاالت القانوني

  :  التالي

 حكم تنفيذ برفض يدفع أن عليه للمحكوم يجوز هل األجنبي، التحكيم حكم تنفيذ حال في

 منع خاللها من ويتحقق يثيرها أن ضده للمحكوم  يمكن التي الحاالت هي وما ؟  األجنبي التحكيم

  ؟ األجنبي التحكيم حكم تنفيذ

 سلطة للمحكمة أن أم عليه، المحكوم على األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض يقتصر وهل   

 الدولية االتفاقيات ووضعتها عينتها التي الحدود ضمن تنفيذه نفسها تلقاء من التنفيذ ترفض أن في

  ؟ وطنيةال التشريعات وطبقتها ،

 حاالت بشان األردنية ومنها ، العربية التشريعات في الواردة األحكام توافق مدى ما ثم

 رفض فكرة أن المعلوم من والتي نيويورك، اتفاقية ومنها الدولية االتفاقيات مع التنفيذ رفض

  ) .5/1( المادة في عليها نصت حيث ، االتفاقية هذه من أخذت قد التنفيذ

 وموانع معوقات تناولت التي الدراسات غياب في األساسية البحث لةمشك وتتمثل كما

  . الموضوع هذا تناولت سابقة دراسات توجد ال علمنا حدود ففي األجنبي، التحكيم حكم تنفيذ
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  الدراسة أهداف:  ثالثاً

 التي لإلشكاليات عملي طابع ذات قانونية حلول إيجاد محاولة إلى الدراسة هذه تهدف  

  :خالل من وذلك األجنبي التحكم حكم تنفيذ رفض حاالت وعموض يثيرها

 األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض حاالت من وتوضيحها  الدولية االتفاقيات موقف بيان ، 

 التشريعي القصور أوجه ورصد ، الحاالت هذه على بالنص  الوطنية التشريعات التزام ومدى

 ما التجديدات هذه تواكب بحيث معالجتها، واقتراح  - وجدت إن - الوطنية التشريعات في

  .األجنبي التحكيم  حكم تنفيذ على يطرأ

 وتحليلها خالف كل محل بشأن قدمت التي اآلراء ودراسة الفقهي، الخالف مواطن عن الكشف 

  .فيها قدم لما مغايرة نظر بوجهة الخروج أو أحدها ترجيح إلى وصوالً

 العربية القضائية األحكام دراسة خالل من تعميمها يمكن التي القانونية المبادئ استنباط 

  .البحث بموضوع الصلة ذات المسائل في المختلفة التحكيم هيئات وأحكام واألجنبية،

 حكم تنفذ رفض بحاالت المتعلقة اإلشكاليات لمعالجة جديدة؛ وعملية قانونية أفكار تقديم 

 .بالتحكيم تصينالمخ القانونين الباحثين يخدم بما األجنبي، التحكيم
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  الدراسة أهمية:  رابعاً
 له الموضوع وهذا التجاري بالتحكيم ارتباطها خالل من الدراسة هذه أهمية تنطلق بداية

 ولكن ، الحقاً ذكرها يأتي عديدة ألسباب ، المواضيع من لغيره ليس ما زمننا في األهمية من

  :  يلي بما جنبياأل التحكيم حكم تنفيذ موانع دراسة أهمية إبراز يمكن

 سواء األجنبي التحكيم حكم تنفيذ فيها يمتنع التي الحاالت بيان خالل من الدراسة أهمية تتمثل .1
 كما ، نفسها تلقاء من المحكمة تثيرها التي تلك أم ، بنفسه ضده المحكوم يثيرها التي تلك

 العام األصل نم استثنائية حالة يمثل البحث موضوع كون من الدراسة أهمية أيضاً وتنطلق

 في يسعى أن تنفيذه ويروم أجنبي حكم على حصل من على يحتم الذي األصل ذلك ،

 بالرفض يقابل قد التنفيذ هذا أن إال ، الوطني القضاء قبل من بالتنفيذ أمراً على الحصول

  .أيضاَ وإشكاليته مشاكله من زاد – أيضا – شك وبال أهميته من زاد الذي األمر

 مشكلة أصبح الرفض هذا أسس في والتوسع األجنبية التحكيم األحكام ذتنفي رفض في أن .2

 والجهد بالوقت يتعلق فيما االقتصادية الناحية من سلبي بشكل يؤثر مما ، المحتكمين تؤرق

 عبر األحكام تنفيذ تيسير ضمان  على منصباً والجهد العمل يكون أن األصل أن مع أيضا،
  .  فعال بشكل الدول

 أهمية من له لما  التحكيم موضوع  من  جزء كونها من نابع الدراسة هذه ةأهمي أن كما .3

 يساهم أصبح والذي ،   واألفراد االستثمارية الشركات بين االقتصادية الحياة في كبرى

 في الدخول على المستثمر وتشجيع ، التجارية الحياة انتعاش في  وأساسي كبير بشكل

 أو الحقوق ضياع مجرد من الخوف دون واسعة هتجاري عالقات وفى كبيرة استثمارات

   تجارية عملية بشأن منازعة حدثت إذا التقاضي أمد إطالة

 ، تنفيذها على والعمل األجنبية باألحكام االعتراف العولمة عصر ضرورات أو لوازم أهم من .4

 تطور يعوق ألنه الدولية، المعامالت حاجة مع يتعارض االعتراف إنكار أن اعتبار على
 األفراد بين المعامالت اضطراب إلى النهاية في يؤدي وهو واالقتصادية، التجارية لعالقاتا

 إليجاد محاولة  ،األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض حاالت دراسة أهمية تظهر هنا ومن  ،

 .اآلخرين بحقوق المساس دون األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض يتم خالله من حقيقي معيار
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   الدراسة لةأسئ:  خامساً

 تتفرع التي التساؤالت عبر األجنبي التحكيم حكم تنفيذ امتناع إشكالية لتناقش الدراسة هذه تقف

    يلي كما نوجزها أن ويمكن عليها، لإلجابة الدراسة هذه وتأتي ، السابقة اإلشكالية عن

؟ القانونية طبيعته وما ؟ األجنبي التحكيم بحكم قصودالم ما   

؟ األجنبي التحكيم حكم تنفيذ دون تحول التي عوقاتوالم الموانع ما   

طلب على بناء منها أي توفرت إذا األجنبي التحكيم قرار تنفيذ رفض يتم التي الحاالت ما 

  ؟ ضده التنفيذ المطلوب الخصم

 المختصة السلطة من قرار على بناء منها أي توفرت إذا التنفيذ رفض يتم التي الحاالت ما 

  نفسها؟ تلقاء من األجنبي التحكيم رارق على بالتصديق

؟ الموانع هذه الدولية واالتفاقيات القانونية التشريعات وواجهت نظمت كيف  

  .  عنها اإلجابة الدراسة هذه ستحاول وغيرها التساؤالت هذه

  الدراسة حدود:  سادساً

 حدود فمنها الدراسة، هذه أهداف لمعرفة توضيحها يجب الدراسة لهذه حدود عدة هناك   

  : يلي كما وهي ، مكانية وأخرى زمنية

 التحكيم حكم تنفيذ موانع حول الدراسة هذه الدراسة هذه معالم تتضح أن : الزمانية الحدود 

  . 2017/2018 الجامعي العام خالل ، األجنبي

 خالل من األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع حول الدراسة هذه حدود تقتصر : المكانية الحدود

 واالتفاقيات العربية، مصر وجمهورية الهاشمية األردنية المملكة من كل في  المقارنة ريعاتالتش

 التي االتفاقيات من وغيرها الرياض واتفاقية نيويورك كاتفاقية الدراسة بموضوع المتعلقة الدولية

 ، موضوعال إثراء أجل من اإلمكان قدر منها واالستفادة ، وبيانها تحليلها عبر ، الدراسة تخدم

  . اإلمكان قدر التطبيقية بالنماذج االستعانة مع
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   الدراسة محددات:  ً سابعا

 ةيالهاشم ةياألردن المملكة في الدراسة هذه ميتعم من تحد أن شأنها من وديق ةيأ توجد ال  

 نيويورك كاتفاقية الدولية االتفاقيات من عدد نصوص دراسة عبر ، ةيالعرب الدول من رهايوغ

 على للوقوف الصلة؛ ذات واألجنبية ،.. والمصري األردني كالتشريع والتشريعات  ،.. وغيرها

 ومحاولة الدراسة، موضوع يثيرها التي لإلشكاليات حلول من به أسهمت قد تكون أن يمكن ما

 لمعالجة الدولية واالتفاقيات القوانين في الواردة التشريعية واألحكام القانونية النصوص ضبط

 . عليها والوقوف األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض انعومو حاالت

  :  الدراسة مصطلحات:  ً ثامنا

 إلـى العهـدة علـى المعنية األطراف بين االتفاقب ينشأ للتقاضي خاص نظام : التحكيم 

 بحجية يتمتع بحكم بينهم القائمة المنازعات في الفصل بمهمة الغير من أشخاص أو شـخص

  .)1( المقضي األمر

 هذا كان سواء النزاع، موضوع في التحكيم هيئة تصدره الذي النهائي القرار: التحكيم حكم

 أو كلها الطرفين من أي طلبات التحكيم هيئة قبلت وسواء منه، لجزء أو النزاع لكل شامالً القرار

  .)2( اآلخر الجزء ورفضت منها جزءاً قبلت أو كلها، رفضتها

 المحض، الوطني النطاق عن يخرجه خارجيا عنصرا تضمن لذيا الحكم:  األجنبي التحكيم حكم

 في األساس يكون فإنه واألجنبي الوطني التحكيم قرار بين يميز تشريعي ضابط هناك كان فإذا

  . )3( التحكيمي الحكم على األجنبية الصفة إصباغ

                                                
. 46ص ، القاهرة ، العربية النهضة دار األولى، الطبعة ، التحكيم اتفاق ،)1996( ناريمان ، القادر عبد) 1(

 ص ، عمان الثقافة، دار ، األولى الطبعة ،التحكيم خصومة في المحكم دور ،) 2005(مهند ، الصانوري
33. 

 .302ص  ، القاهرة  المعارف، دار ، األولى الطبعة التحكيم، موسوعة ،)1998( الحميد عبد ، األحدب) 2(
 العربية، النهضة دار ، األولى الطبعة ،األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ ،)1997( البحيري عزت ، البحيري) 3(

 .45 ص ،القاهرة
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 من يلزم وال  ، العدم وجوده من يلزم ما: االصطالح وفي ، الشيئين بين الحائل هو : الموانع

 نعرف أن فيمكن بموضوعنا يختص فيما أما ،) 1( الشرط عكس لذاته عدم وال  وجود، عدمه

 تنفيذ عدم وجودها على ويترتب األجنبي التحكيم حكم تعتري وعوارض عوامل:  بأنها الموانع

  . )2( التحكيمي الحكم هذا

  الدراسة فرضيات: تاسعاً

 هذه في وإثباتها مناقشتها ستتم والتي لفرضياتا من مجموعة من الدراسة هذه تنطلق   

 تحول التي الموانع من الوطنية والتشريعات الدولية االتفاقيات موقف بيان خالل من  الدراسة

 رفض جاز منها أياً توافر إذا حاالت عن الموانع هذه تخرج وال األجنبي، التحكيم حكم تنفيذ دون

 المرفوع المختصة المحكمة بها تختص وحاالت موانع نتأكا سواء  ، تنفيذه أو بالحكم االعتراف

 فى نفسها تلقاء من األمر إصدار ترفض أن ، المحكمين حكم بتنفيذ األمر إلصدار الدعوى إليها

 بناء منها أي توفرت إذا األجنبي التحكيم قرار تنفيذ رفض يتم حاالت ،أم عليها منصوص أحوال

  . ضده التنفيذ المطلوب الخصم طلب على

  

  

  

  

  

                                                
 إسكندرية ، الخطاب بن عمر دار ، الشريعة سةلدرا المدخل ،) 1966(زيدان الكريم عبد ، زيدان) 1(

 . 120،ص
 في عليها ويطلق ، األجنبية التحكيم أحكام بتنفيذ يتعلق فيما وخصوصا ، قانونيا تعريفاً الموانع تعرف لم)  2(

 فهمه خالل من الباحث استنبطه التعريف وهذا ، األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض)  حاالت( ب التشريعات
 .  األجنبي التحكيم حكم تنفيذ بموانع المقصود لتحديد كمحاولة للموضوع
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   السابقة الدراسات:   عاشراً

 إال  ، مفصالً تناوالً األجنبية التحكيم  أحكام تنفيذ تناولت التي الدراسات من العديد هناك

 من الرغم على إليه التطرق يتم لم تحديداً األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع:  موضوع  أن

 من فيه  البحث يتم لم موضوع في حثتب أنها الدراسة لهذه يحسب وما ، لذلك الماسة الحاجة

 الوطنية والتشريعات ابتداء الدولية االتفاقيات في  الموضوع هذا استقراء محاولة  ضمن ، قبل

 من أصابها ما وبيان ، الموضوع هذا يعتري الذي  الغموض عن الكشف ومحاولة ، المختلفة

 الدراسات وجدت وإن ، صيالتهبتف العنوان هذا حملت دراسة توجد ال وعليه ، خلل ومن قصور

  :  يلي ما  منها ،نذكر عام بشكل  األجنبي التحكيم حكم لتنفيذ تعرضت التي

 في األجنبية التحكيم قرارات تنفيذ:  بعنوان ،) 2013( تركمان مصطفى غالب عمار دراسة 

 .)1( مقارنة دراسة" ونيويورك الرياض واتفاقيتي الفلسطيني التشريع ضوء

 التحكيم قرارات تنفيذ موضوع على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه وهدفت : الدراسة هدف

 التحليلي المنهج على معتمدة العالقة، ذات التشريعات تناول خالل من فلسطين، في األجنبية

  . والدولية الوطنية التشريعات هذه بين المقارن

  .فلسطين – بيرزيت جامعة : الدراسة مكان

 قرار تنفيذ مسألة تنظيم وجوب أهمها والتوصيات النتائج من جملة إلى الدراسة خلصت: النتائج

 أن إلى باإلضافة خاصاً، قانوناً بصفته التحكيم قانون وهو واحد، قانون في األجنبي التحكيم

 سريان وإلغاء. ونيويورك الرياض اتفاقيتي مع المجمل في متماشياً جاء المسألة لهذه تنظيمه

 تنفيذ على التنفيذ، قانون عليها نص التي األجنبية، القضائية األحكام ذبتنفي الخاصة األحكام

                                                
 التشريع ضوء في األجنبية التحكيم قرارات تنفيذ) : 2013(تركمان مصطفى غالب ،عمار تركمان )1(

 بيرزيت جامعة ، منشورة غير ، ماجستير رسالة مقارنة، دراسة" ونيويورك الرياض واتفاقيتي الفلسطيني
 .فلسطين –
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 القضائية األحكام لتنفيذ خصيصاً صياغتها جاءت األحكام هذه ألن األجنبية؛ التحكيم قرارات

 نصت التي الموضوعية الشروط وإلغاء. األجنبية التحكيم قرارات تنفيذ مع تتواءم وال األجنبية

 هذه لها خلصت التي التوصيات باقي إلى باإلضافة التحكيم، لقانون تنفيذيةال الالئحة عليها

  .وخاتمته متنها في والمبينة الرسالة

 بيان حيث من األجنبي التحكيم حكم تنفيذ  عن الحديث حول الدراسة هذه مع دراستنا وتتفق  

 فقط ستخصص راستناد أن في عنها وتختلف ، فقط  تنفيذه وأساليب ، القانونية الطبيعة الماهية

  .الدولية ،واالتفاقيات المقارنة تالتشريعا ضوء في األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع عن للحديث

 دراسة" األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ:  بعنوان ، )1997(البحيري علي محمد عزت دراسة-

  .)1("مقارنة

 التحكيم  أحكام تنفيذ وعموض على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه وهدفت  : الدراسة هدف

 في التحكيمي للحكم التنفيذ أحكام فيها ناقش ، والدولية الوطنية المقارنة التشريعات في األجنبية

 موانع عن للحديث مخصص منها جانب هناك وكان ، الدولية واالتفاقيات العربية التشريعات

  .   العربية مصر ريةجمهو : الدراسة مكان.   األجنبي التحكيم حكم تنفيذ عدم وحاالت

 التحكيم لحكم التنفيذ ماهية عن الحديث سيتم بانهما الدراسة هذه مع دراستنا أيضا وتتفق

 التحكيم حكم تنفيذ رفض حاالت موضوع على التركيز دراستنا في االختالف بيما ، االجنبي

  .  الحاالت لهذه تنظيمها من الوطنية والتشريعات االتفاقيات موقف وبيان األجنبي

                                                
 رسالة ، مقارنة دراسة" األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ ، )1997(البحيري علي محمد عزت ، بحيريال )1(

 .  القاهرة ، العربية النهضـة دار: بطبعها قامت ، شمس عين جامعة ، دكتوراه



11 
 

  
 

 عن الصادر الحكم ببطالن للدفع الموجبة األسباب" بعنوان) 2014( ،أحمد المدني دراسة -

 تناولت. )1("السعودي التحكيم ونظام األردني التحكيم قانون بين مقارنة دراسة-التحكيم هيئة

 التحكيم ونظام األردني التحكيم قانون بين  التحكيم حكم بطالن توجب التي األسباب الدراسة

 الصادر التحكيم الحكم النببط تدفع  التي األسباب بيان إلى الدراسة هذه وهدفت ، سعوديال

 . السعودي والتشريع ، األردني التشريع من كل في التحكيم هيئة عن

 على عام بشكل التحكيم حكم بطالن عن حديثها حيث من الدراسة هذه مع دراستنا تتفق    

 لن أنها في معها تختلف بينما ، األجنبي التحكيم محك تنفيذ رفض حاالت من حالة اعتباره

 ، أيضاً المصري التشريع ستضيف بل ، فقط والسعودي األردني التشريع على مقتصرة تكون

 حاالت جميع لتشمل دراستنا ستتوسع آخر جانب ومن جانب من هذا ، الدولية واالتفاقيات

  .فقط نالبطال على تقتصر ولن األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض

 األردني القانون في التحكيم حكم بطالن: بعنوان) 2006( القاسم أحمد تامر القاسم، دراسة  -

  .)2( مقارنة دراسة

 التحكيم قانون في التحكيم حكم بطالن" موضوع لمناقشة الدراسة هذه هدفت  : الدراسة هدف

 المصري التحكيم قانون ومنها القوانين بعض مع مقارنة دراسة ،2001 لسنة) 31( رقم األردني

 الواقع مع يتناسب بما تعديلها بعد أحكامه األردني المشرع تبنى الذي 1994 لسنة) 27( رقم

  .األردني

                                                
-يمالتحك هيئة عن الصادر الحكم ببطالن للدفع الموجبة األسباب ،)  2014( ، المدني محمد ،أحمد المدني )1(

 ، منشورة غير ، ماجستير رسالة ، السعودي التحكيم ونظام األردني التحكيم قانون بين مقارنة دراسة
 .  اليرموك جامعة

 رسالة ، مقارنة دراسة األردني القانون في التحكيم حكم بطالن): 2006( القاسم أحمد تامر القاسم، )2(
 . اليرموك جامعة ، منشورة غير ، ماجستير
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  .  الهاشمية األردنية المملكة ،  اليرموك جامعة : الدراسة مكان

 مالتحكي حكم بطالن إلشكالية الحل أن مفادها، نتيجة إلى الدراسة وخلصت : الدراسة نتائج

 على وتحافظ استقالله، للتحكيم تحفظ التحكيم حكم على للقضاء مرنة رقابة وجود في يكمن

 هناك أن إال ما، حد إلى موفقاً األردني التحكيم قانون كان وقد الدولة في العام النظام اعتبارات

  . تشريعي تعديل إلى بحاجة هي والتي الغموض يكتنفها التي الحاالت بعض

  .)1(" مقارنة دراسة"  التحكيم حكم بطالن:  بعنوان ، حسن أحمد لدخا ، حسن  دراسة -

 تتحقق حتى التحكيم، لحكم الموسع بالتعريف األخذ أهمية عن التكلم إلى:  الدراسة هذه هدفت

 أحكام أنواع إلى وأشار التحكيم، لحكم القانونية الطبيعة مسألة عالج كما عليه، الفعالة الرقابة

 األخيرة عن الكالم وختم والجزئية، والغيابية واالتفاقية واإلضافية والوقتية عةالقطي: وهي التحكيم

  .التحكيم ملفات واقع من األمثلة ببعض

   . العربية مصر جمهورية ، شمس عين جامعة:  الدراسة مكان

 واألجنبي الوطني التحكيم حكم بين التفرقة أهمية إلى الدراسة هذه وتوصلت  : الدراسة نتائج

 وعالج الدولي، التحكيم حكم للفظ مطلقاً مرادف غير األجنبي التحكيم حكم لفظ وأن ، وليوالد

 حيث من التحكيم، حكم آثار عن الكالم في واستطرد ، دولي تحكيم حكم بصدد نكون متى مسألة

 بتطبيق يقومو ، اإلنجليزي القانون وموقف عليه، الواردة واالستثناءات الوالية واستنفاد الحجية

 ما أساس على التحكيم أفاق على المطبق القانون اختيار يكرس الذي واالتجاه التحكيم، مقر انونق

  .األطراف إرادة إليه اتجهت

                                                
 ، منشورة غير ، دكتوراه رسالة ،" مقارنة دراسة"  التحكيم حكم بطالن  ) :2009(حسن أحمد الدخ ، حسن)1(

 .شمس عين جامعة
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  :  السابقة الدراسات على التعقيب

  :  يلي ما يالحظ السابقة، للدراسات الباحث مراجعة خالل من

 ، األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض حاالت عن الحديث ستقتصر أنها هو دراستنا زييم ما - 1

 أن دون ، وانفتاحها التجارية الحركة تنامي ظل في ً خصوصا مهمة إشكالية يعتبر والذي

 تكون بحيث  ، والبحيري التركماني الدراسات في الحال هو كما معينا تحكيما قانوناً نحدد

 عن األولى الدراسة  تتحدث حيث ، العربية والتشريعات ، الدولية لالتفاقيات شمولية دراستنا

 ، فقط ونيويورك الرياض واتفاقيتي الفلسطيني التشريع ضوء في األجنبي التحكيم حكم تنفيذ

 ، تحديدا التنفيذ موضوع على والتركيز التحكيمي الحكم تنفيذ عن الثانية الدراسة تحدثت بينما

 حكم تنفيذ رفض حاالت موضوع على فيها منصباً الحديث سيكون والتي دراستنا بعكس

  . األجنبي التحكيم

 عن الحديث على ستقتصر أنها  وحسن والمدني القاسم دراسة عن  دراستنا يميز وما - 2

 إن إلى إضافة ، الحاالت هذه من جزء والبطالن ، األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض حاالت

 والتشريعات ويوركوني الرياض كاتفاقيتي الدولية االتفاقيات بين الحاالت هذه ستقارن دراستنا

 هذه بين وكيير شاسع والفرق ، المصري ،والتشريع األردني التشريع منها والتي ، العربية

  .ودراستنا الدراسات
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  الدراسة منهجية:  عاشر حادي 

 من موضوعه يثيره ما لدراسة طريقاً العلمية المناهج من عدد على البحث يعتمد

  .معالجتها حلول إلى الوصول محاولة في إشكاليات

 العربي القضاء أحكام تتضمنه لما رصده في تحليليال وصفيال المنهج على يعتمد

 منها بالخروج تأصيلها ومحاولة عملية، تطبيقات من المختلفة التحكيم هيئات وأحكام واألجنبي،

 موضوع يثيره ما على للتطبيق القابلة العامة القواعد من عدداً تشكل أن يمكن التي بالمبادئ

  .إشكاليات من البحث

 والدولية الداخلية القواعد تتبع طريق عن المقارن التاريخي المنهج على يعتمد كما

 الدولية الصبغة ذات بالقواعد االهتمام مع األجنبية، التحكيم أحكام تنفيذ  موانع بمشكلة المتعلقة

 مع ، اآلخر عضبالب بعضها ومقارنتها لها الدول مختلف في الوطني القضاء تطبيق وكيفية

 وخصوصا القضائي العمل نطاق في بها األخذ تواتر التي القواعد بعض استخالص محاولة

 التحكيم لحكم الموضوعية المراجعة منع مثل المشكلة لهذه الجوهرية بالمسائل يتعلق فيما

 وركونيوي الرياض كاتفاقيتي الدولية االتفاقيات إطار في التنفيذ رفض حاالت وتفسير األجنبي،

  . المصري والتشريع ، األردني التشريع منها والتي ، العربية والتشريعات

  :  وعينته الدراسة مجتمع: عشر ثاني 

 األحكام تنفيذ وقانون التحكيم قانون من المستفيدين جميع من الدراسة هذه مجتمع يتكون

 ان يمكن والتي ، يةالمصر العربية والجمهورية الهاشمية األردنية المملكة من كل في األجنبية

 األحكام بتنفيذ لقةالمتع الدولية االتفاقيات على لمصادقتها العربية الدول باقي على تعمم

  . األجنبية
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  :  الدراسة أداة: عشر ثالث 
 مستعينا ، السابقة والدراسات النظري األدب على الباحث سيعتمد الدراسة أهداف لتحقيق

  :  يلي بما ً

 وقوانين المصرية، العربية والجمهورية الهاشمية األردنية المملكة من كل في التحكيم قوانين -1

  . المدني كالقانون بهما المتعلقة القوانين إلى باإلضافة ، أيضاً فيهما األحكام تنفذ

 ،واتفاقية نيويورك  كاتفاقية ، األجنبية األحكام تنفيذ عملية نظمت التي الدولية االتفاقيات -2

  . الرياض

   النظري طاراإل:  عشر رابع
 األحكام تنفيذ موانع تنظيم على الدولية واالتفاقيات الوطنية التشريعات جميع حرصت

 لحسن عنها غنى ال كوسيلة ، التنفيذ  إشكاليات لحل متنوعة أنظمة  وضع عبر ، التحكمية

 ةالعديد المشكالت معالجة سيتم الدراسة هذه وفي ، مراحلها أهم من مرحلة في  العدالة تحقيق

 في اإلشكالية هذه عرض خالل من األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع  موضوع يثيرها التي

   الدولية واالتفاقيات الوطنية التشريعات

 أهداف إلى اإلضافةب وأسئلتها، الدراسة مشكلة على األول الفصل في وقفنا أن وبعد

 الدراسة هذه يميز وما بقةالسا والدراسات اسةالدر صطلحاتم وأوضحنا الدراسة وحدود وأهمية

 ،  األجنبي التحكيم حكم تنفيذ  ماهية  الثاني الفصل في سنتناول ، الدراسات من غيرها عن

 ، وجوده ومبررات ،  األجنبي التحكيم بحكم  المقصود تحديد عبر ، القانونية وطبيعته وبيان

  . األجنبي التحكيم حكم تنفيذ أساليب  عن الحديث ثم ومن

 األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع عن للحديث فسنخصصه الثالث، الفصل سبةبالن أما 

 اإلخالل بببس أم ، التحكيم اتفاق صحة عدم على بناء سواء ، األطراف أحد طلب على بناء

 المحكمين تجاوز بببس أم ، الدفاع بحق المساس األخص وعلى لإلجراءات األساسية بالقواعد

  .التحكيمية اإلجراءات أو التحكيم محكمة تشكيل صحة دمع بببس أم ، سلطاتهم لنطاق
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 المحكمة بها تقضى التي التنفيذ رفض حاالت عن بالحديث أيضا يختص الرابع والفصل

 مخالفة بسبب أم بالتحكيم للحل النزاع موضوع قابلية عدم بسب أكانت سواء نفسها تلقاء من

 حكم تنفيذ سبيل في كعقبة العام النظام هوممف عن الحديث عبر ، التنفيذ دولة في العام النظام

 في الدولي العام للنظام األجنبي التحكيم حكم مخالفة فيها تتحقق التي ،والحاالت األجنبي التحكيم

  .  القضاء دولة

 التوصيات وأهم ، النتائج أبرز عن للحديث  الخامس الفصل الباحث سيخصص وأخير

  . الدراسة هذه بها خرجت التي
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  الثاني الفصل

  األجنبي التحكيم حكم تنفيذ ماهية

  : وفيه مبحثين 

  وطبيعته األجنبي التحكيم حكم مفهوم:  األول المبحث

  األجنبي التحكيم بحكم المقصود تحديد: األول المطلب

  التحكيم لحكم القانونية الطبيعة:   الثاني المطلب

  ألجنبيأساليب تنفيذ قرار التحكيم ا:  المبحث الثاني 

  األساليب السائدة في تنفيذ قرار التحكيم األجنبي: المطلب األول 

 التنفيذ المباشر لقرار التحكيم: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



18 
 

  
 

  الثاني الفصل

  األجنبي التحكيم حكم تنفيذ ماهية

 بيان على أوال الوقوف األجنبي التحكيم حكم تنفيذ وموانع حاالت عن الحديث قبل ينبغي

 القانونية طبيعته وبيان)1( التحكيم بقرار أيضاً يسمى ما أو التحكيمي الحكم من المقصود

 بشكل الحديث بعد فيما لنا يتسنى حتى األجنبي التحكيم حكم تنفيذ في والسائدة المتبعة واألساليب

  التحكيم بحكم المقصود بيان موضوع أن والحقيقة الحكم، هذا تنفيذ موانع التاح عن مطول

 من لكثير وتعرض الباحثين من كثير ماهتما القى خصوصا األجنبي التحكيم وحكم ، عموماً

 هذا حدود ونبين ، منه المقصود نحدد أن منا ميستلز ما ،الصدد اهذ في بحث من بين االختالف

  . عموما المصطلح

 مفهوم عن للحديث منهما األول خصصنا ، مبحثين إلى بتقسيمه قمنا الفصل هذا وفي 

 ، القانونية الطبيعة هذه في الفقهي الخالف وإبراز ، القانونية طبيعته وبيان األجنبي كيمالتح حكم

 األجنبي التحكيم حكم تنفيذ في المتبعة األساليب عن للحديث تخصيصه تم الثاني المبحث في

 نظام أم دةجدي دعوى رفع كنظام األجنبي التحكيم حكم تنفيذ في السائدة األساليب أكانت سواء

 ، الدولية االتفاقيات من العديد تبنته والذي المباشر بالتنفيذ المتمثل األسلوب أو ، بالتنفيذ مراأل

  :  اآلتي النحو على الفصل هذا وبيان
                                                

 بالحكم بتسميته التشريعات بعض ذهب حيث ، التحكيمي الحكم مصطلح إطالقها في التشريعات تباينت) 1(
 ، تحكيمي قرار عليه أطلقت عاتالتشري هذه وبعض ، واللبناني والسوري المصري كالقانون ، التحكيمي

 فتارة ، واحدا باعتبارهما بالمصطلحين األردني القانون أخذ وقد ، بالقرار التحكيم حكم بتسمية قامت حيث
 التحكيم قانون من) 11( المادة ،المحكم قرار بمصطلح يأخذ أخرى وتارة ، المحكم حكم بمصطلح يأخذ

 التشريع في التحكيم ، )1998(الوحيدي مدحت درويش ، حيديالو: أنظر.  2001 لعام) 31( رقم األردني
 .٢٣٠ ص ، غزة ، الدولية والعالقات الفلسطيني
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  األول المبحث

  وطبيعته األجنبي التحكيم حكم مفهوم

 التي الموضوعات بعض الخصوص وجه على األجنبي  التحكيم حكم تحديد موضوع يثير

 بالبيان التحكيم حكم مفهوم نتناول أن بداية  علينا ويتعين ، األحكام هذه معرفة عليها ءبنا تحدد

 التي النظريات عرض ثم ، األجنبي التحكيم لحكم الحقيقي المعنى على الوقوف أجل من والتحديد

    القانونية طبيعته بيان في قيلت

  األول المطلب

  األجنبي التحكيم بحكم المقصود تحديد

 التحكيم الحكم نتناول أن األجنبي التحكيم بحكم المقصود عن الحديث قبل أوالً علينا ينبغي 

 عام بشكل التحكيم الحكم عن صورة األجنبي التحكيمي الحكم أن إذ والبيان بالحديث عام كلشب

 الحكم من المقصود ببيان الحديث نخصص ثم التحكيم حكم معنى ببيان نبدأ يالمنطق ،وللترتيب

  :  التالية الفروع عبر وذلك ، األجنبي التحكيم

   التحكيم حكم تعريف:  األول الفرع

 اهتمت الدولية واالتفاقيات والمعاهدات المعاصرة القانونية األنظمة معظم أن من بالرغم

 تحدد لم معظمها أن نجد أننا إال القانونية، أنظمتها من كثير في وأقرته ونظمته، التحكيم بنظام

 شأن من وإنما شأنها من ليس وهذا له؛ محدد تعريف إلى تتطرق ولم التحكيم بحكم المقصود

  أن إال ، كبذل القيام والدولية الوطنية التشريعات شان من وليس المهمة بهذه يضطلع أن الفقه

  :فيه جاء حيث التحكيم، بحكم للمقصود نصاً تضمنت نيويورك اتفاقية
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 حاالت في للفصل معينين محكمين من الصادرة األحكام فقط ليس التحكيم بأحكام يقصد" 

 التعريف وهذا ، األطراف إليها يحتكم دائمة تحكيم هيئات من الصادرة األحكام أيضاً بل محددة،

 والقرارات األحكام نطاق وسعت قد االتفاقية هذه أن المالحظ أن إذ ، كامالً اعتباره يمكن ال

  )1( .التحكيمية

 للتحكيم النموذجي األونسيترال قانون( النموذجي القانون منيتض أن اقتراح هناك كان وقد

 التعريف وكان ، عليه الموافقة تتم لم ولكن ،"التحكيم حكم" لمصطلح تعريفاً)  الدولي التجاري

 تمت التي القضايا كل في يفصل الذي النهائي القرار التحكيم بحكم يقصد: "يلي ما هو المقترح

 أو جوهرية مسألة أي نهائي بشكل يحسم لمحكمة آخر قرار وأي التحكيم محكمة إلى إحالتها

 في التحكيم محكمة تصف أن شرط باإلجراءات، تتعلق أخرى مسألة أي أو اختصاصها مسألة

  )2(".حكم بأنه إليه نتوصل الذي القرار األخيرة الحالة

 الوطنية التشريعات مستوى على سواء،  التحكيم لحكم قانوني تعريف غياب أمام انه إال

 فإن، بالتحكيم يتعلق ما كل بتنظيم عنت التي الدولية المعاهدات و االتفاقيات في أو،  دولة لكل

: )3( اتجاهين إلى التحكيمي الحكم تعريف الصدد في اآلراء وانقسمت المهمة لهذه تصدى الفقه

  :  يلي كما تفصيلهما ، له مضيق وآخر التحكيم حكم لتعريف موسع اتجاه

                                                
 .األجنبية المحكمين أحكام وتنفيذ االعتراف بشأن 1958 لسنة نيويورك اتفاقية من)  1/2( المادة) 1(

 ص ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، التحكيم ألحكام الدولي النفاذ ،) 1993( القصبي الدين عصام ،قصبي )2(
. 6ص القاهرة، العربية، النهضة دار التحكيم، حكم في مذكرات ،)1999(بدرات محمد  ، بدرات. 22

 .30ص عمان، الثقافة، دار التحكيم، حكم بطالن ،)2009(إبراهيم رضوان ، الجفيرن

 منشورات، الثالثة الطبعة، األول الكتاب، بيةالعر البلدان في التحكيم، )2008(األحدب الحميد عبد ،األحدب )3(
 العامة النظرية في الوجيز) 2007(الحداد السيد حفيظة ،  الحداد. 65، 63 ص،2 ،لبنان، الحقوقية الحلبي

 رضوان الجغبير،  . 19 ص لبنان، الحقوقية الحلبي منشورات الدولي، التجاري التحكيم في
 .30ص عمان، الثقافة، ردا التحكيم، حكم بطالن ،)2009(إبراهيم
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  :التحكيم حكم لتعريف الموسع:   األول االتجاه

 يقتصر ال أنه لدرجة التحكيمي الحكم حكم نطاق توسيعب )1( االتجاه هذا أصحاب ويرى

 عناصر أحد في تفصل التي تلك أيضاو بل، كلي نحو على المنازعة في لتفص التي األحكام فقط

 الحكم عرف والذي) .Gaillard E :(األستاذ  االتجاه هذا ويتزعم جزئي، بشكل المنازعة

  :  بأنه التحكيمي

 في جزئي أو كلي نحو على قطعي، بشكل يفصل الذي المحكم عن الصادر القرار" 

 أم باالختصاص أم ذاتها المنازعة بموضوع القرار هذا تعلق  سواء عليه المعروضة المنازعة

  " .الخصومة ءنهابإ الحكم إلى بالمحكم أدت جراءات،باإل تفصل بمسألة

  :  أنه على الفرنسي بالنص منها 11 البند في كويدار ألستاذا مقالة إليه أشارت ما اوهذ

Les décisions rendues par les arbitres sur la compétence ; la loi applicable ; 
la validité d`un contra ; de responsabilité par exemple constituent en 
revanche de véritables sentence arbitrales même si elles ne tranchent pas 
liniegralite des questions litigises ne se traduisent pas immédiatement par 

une candamnation pécuniaire.  )2(.     

 األطراف على تفرض ال يالت و المحكم عن الصادرة القرارات أن االتجاه هذا يرى كما 

 التحكيمية المحكمة عن الصادر فالقرار، تحكيمية أحكاما تعد ال لها الصريح لهمقبو على بناء إال

 األطراف وافق إذا إال تحكيمي حكم إلى يتحول ال األولى الدرجة من قرار عليه أطلق الذي و

 محكمة على المنازعة تعرض القبول هذا تحقق حالة في و، التحكيمي الحكم مشروع على

 وهذا. بالبطالن فيه للطعن محال يكون أن يمكن ال نهائي حكم تصدر نيةالثا الدرجة من تحكيمية

   .)3( 1987 يونيو 1 في الفرنسية النقض محكمة إليه ذهبت ما
                                                

 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، التحكيم حكم ،) ٢٠٠٤(القصاص محمد عيد ،  القصاص: إليها المشار )1(
 ، سابق مرجع  التحكيم، أحكام على بالبطالن الطعن ، الحداد السيد حفيظة الحداد، ٦٩ ص
 .30ص ،بقسا مرجع ،التحكيم حكم بطالن إبراهيم، رضوان الجغبير،  .22ص

 .22ص ، سابق مرجع ، التحكيم أحكام على بالبطالن الطعن ، الحداد السيد حفيظة الحداد،: إليه المشار )2(
 على بالبطالن الطعن ، الحداد السيد حفيظة الحداد، ٦٩ ص سابق، مرجع القصاص، محمد عيد ، القصاص )3(

 .30ص ،\ التحكيم، حكم بطالن إبراهيم، رضوان الجغبير، .22ص ، سابق ،مرجع  التحكي أحكام
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 على الوالية له محكم  عن الصادر القرار هو المحكم حكم أن السابق االتجاه ويرى كما

 بالشكل وواليته تصاصهاخ في يدخل مما إجرائي أو موضوعي نزاع في فاصل تحكيم اتفاق

 المقرر الشكل لذات ويخضع مكتوباً، يكون أن ويجب عليه، المتفق أو القانون، يحدده الذي

 قانون من) 43/1( للمادة وفقاً المحكمين أغلبية وتوقيع وكتابة بيانات من القضائية لألحكام

 عن لإلعالن: يتهانها في أو الخصومة خالل من المحكم به يقوم إجراء فهذا المصري، التحكيم

 المنصوص لإلجراءات يخضع إجرائي كعمل الحكم فهذا وبالتالي األطراف، إرادة ال هو إرادته

  )1(. التحكيم قانون في عليها

 حكم في المقصود للتحديد 5/3/1994 بتاريخ باريس استئناف محكمة تعرضت وقد هذا

 أو كلياً نهائي أو حاسم بشكل صلتف التي المحكمين أعمال التحكيم بحكم يقصد: فقالت التحكيم

 أو االختصاص، أـو الموضوع في الحكم هذا أكان سواء عليهم، المعروض النزاع في جزئياً

  .)2(الخصومة إنهاء إلى بهم تؤدي إجرائية مسألة في

  : التالية النتائج إلى يؤدي التعريف وهذا

 وغير لوائها، تحت محكمال يعمل والتي التحكيم مؤسسات عن الصادرة القرارات تعتبر ال -1

 حكماً عتبري ال  المحكم رد طلب رفض  فقرار تحكيمية، أحكاماً المحكم، عن الصادرة

 في الفصل إلى تهدف ال والتي المحكمون يتخذها التي اإلجراءات وكذلك ً تحكيما

 في التحقيق إجراءات مثل بالبطالن عليها الطعن يمكن تحكيمية أحكاماً تعتبر ال المنازعة

 .لدعوىا

  بتحديد أو المحكمة اختصاص في بالفصل والمتعلقة التحكيم محكمة عن الصادرة القرارات  -2

 أحكاماً فإنها األطراف أحد مسؤولية بتقرير أو العقد بصحة أو التطبيق الواجب القانون

 يمكن وال كلي نحو على عليها المتنازع المسائل في تفصل لم إذا حتى حقيقة، تحكيمية

 .)3(مباشر مالي إلزام صورة يف ترجمتها

                                                
 .٢٥ ص ، السابق مرجع ،التحكيم أحكام على بالبطالن الطعن الحداد، السيد حفيظة ، حداد : إليه مشار )1(
 .69ص ، سابق مرجع ، التحكيم حكم ، محمد عيد ، القصاص: إليه مشار )2(
 .21ص سابق، مرجع  التحكيم، أحكام على بالبطالن الطعن الحداد، السيد حفيظة ، حداد )3(
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 الحكم جوهر بين خلط قد بأنه التحكيمي للحكم الموسع الشكل بهذا التعريف هذا وانتقد

 من بعضاً الحكم تعريف في يدخل حيث ، مقبول غير خلط وهذا ، معا وآثاره وأوصافه

 يقتحق إلى ويهدف معينة، أسس على يبنى قطعي غير أو قطعي بأنه الحكم ووصف أوصافه،

 وصف وكذلك. الحكم جوهر تحديد في يدخل ال ذلك وكل معينة، معايير وله خاصة، غايات

 أو الحكم تعريف جوهر في تدخل ال األوصاف هذه ألن جائز؛ غير االبتدائية أو النهائية

  )1( .مضمونه

  :التحكيم حكم لتعريف المضيق :  الثاني االتجاه 
 أنهت إذا إال تحكيما حكما عدت ال التحكيم أحكام  بأن القول إلى االتجاه هذا بأصحا ذهب 

 حتى التحكيم محكمة عن الصادرة القرارات فإن وعليه ، التحكيم منازعة جزئي أو كلي بشكل

 إذا إال تحكيمية أحكاماً تعد ال محدد طلب في تفصل ال والتي المنازعة بموضوع المتصلة تلك

 تفصل التي القرارات كل فإن االتجاه لهذا قاًووف  ، التحكيم منازعة جزئي أو كلي بشكل أنهت

 أحكاماً وإنما تحكيمية، أحكاماً تعد ال األصلي، العقد كصحة بالموضوع المتصلة المسائل في

 عن استقالالً بالبطالن عليها للطعن محالً األحكام هذه تكون أن يمكن ال وبالتالي تحضيرية،

 هذا وأنصار ، األطراف من المقدمة باتالطل على بناء يصدر سوف الذي التحكيمي الحكم

  )Lalive, poudret, Reymond .()2(: األساتذة من كل السويسري الفقه من جانب هو االتجاه

 في قطعي بشكل تفصل والتي المحكم عن الصادرة القرارات جميع يشمل أن يجبف

 أم ككل منازعةال موضوع في تفصل كلية أحكاماً أكانت سواء المحكم على المعروضة المنازعة

 أم باالختصاص أم ذاتها المنازعة بموضوع تعلقت وسواء منها، شق في تفصل جزئية أحكاماً

  .الخصومة بإنهاء النهائي الحكم إلى بالمحكم أدت باإلجراءات تتعلق بمسألة

                                                
 ،للنشر الجديد الجامعة دار. والدولية الوطنية التجارية المواد في التحكيم عمر، إسماعيل نبيل ،عمر)1(

 .بعدها وما 171ص ،اإلسكندرية
 محمد عيد ، القصاص.  ٢٢ ص ، سابق مرجع التحكيم، أحكام على بالبطالن الطعن ، السيد حفيظة ،حداد  )2(

 التحكيم حكم بطالن ،)2010(  توفيق سالم ، منصور. 69ص سابق، مرجع ، التحكيم حكم القصاص،
 زيد أبو. 12 ص ، م2010 ، غزة جامعة ، منشورة غير ، ماجستير رسالة ، مقارنة تحليلية دراسة

 .62ص ، ن  .د ،  الدولي التجاري التحكيم في العامة األسس ، )1981(رضوان
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 ال خصومة غير في التحكيم محكمة عن الصادرة القرارات فإن التعريف هذا على وبناء

 انعقاد ومكان زمان بتحديد التحكيم محكمة عن الصادرة كالقرارات حكيميةت أحكاماً تعتبر

 واليتها، المحكمة بها تنفذ قرارات كلها الشهود، سماع أو الخبراء ندب مثل تأجيلها أو المحكمة

 تحكيمي حكم هو األطراف أحد مسؤولية بتقرير أو العقد صحة في يفصل الذي التحكيم حكم أما

  .)1(منها جزء في فصل بل كلها المنازعة في يفصل لم وإن حقيقي

 واألوامر ،)بموضوعات المتعلقة( األحكام بين التمييز بضرورة )2( البعض ويرى

 األمام، إلى التحكيم دفع على تساعد التي) التحكيم إجراءات بسير المتعلقة( اإلجرائية والتوجيهات

 لهذه وليس ،الجلسات وعقد الوثائق، يزوتجه المكتوبة، األدلة تناول مثل مسائل مع تتعامل فهي

 األحكام على قاصراً يكون أن يجب التحكيم حكم  فإن عليه ،وبناءالتحكيم أحكام وضع األوامر

  .تتناولها التي القضايا في نهائي بشكل تفصل والتي التحكيم محكمة تصدرها التي

 وذلك ، واألفضل حاألرج هو التحكيم لتعريف األوسع باالتجاه األخذ أن الباحث ويرى 

 لهذا مالئمة حلول إلى التوصل بهدف كان نزاعهما لفض كوسيلة للتحكيم األطراف اختيار ألن

 للحكم الموسع المعنى بهذا األخذ من البد الهدف لهذا احتراما و، خصومة أي دون النزاع

 وتفصل تصدر هيئة عن تصدر أحكام أي":  بأنه التحكيم حكم يعرف أن يمكن وعليه ،التحكيمي

 أحكام المنازعة في الصادرة األحكام أكانت سواء عليها، المعروضة المنازعة في نهائي بشكل

 بالمحكم أدت باإلجراءات، تتعلق بمسألة أو ذاتها النزاع بموضوع تعلقت أو جزئية أحكام أم كلية

  ".الخصومة بإنهاء الحكم إلى

                                                
 محمد عيد ، القصاص. 24ص ، سابق مرجع ، التحكيم أحكام على نبالبطال الطعن السيد، حفيظة حداد،  )1(

 .70ص سابق، مرجع ، التحكيم حكم القصاص،
  .  8 ص ،القاهرة العربية، النهضة دار ، التحكيم حكم في مذكرات ،)1999(محمد محمد ،بدران )2(
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   األجنبي التحكيم بحكم المقصود تحديد:  الثاني الفرع

 لحكم األجنبية الصفة بيان علينا يجب ، التحكيم حكمب المقصود تحديد من انتهينا أن بعد

 حكم بين التمييز على يترتب حيث بالغة أهمية التحكيم لحكم األجنبية الصفة لتحديد ألن ؛ التحكيم

 ، همامن كل على المطبقة القانونية القواعد في اختالف الوطني التحكيم وحكم األجنبي التحكيم

 عنصر على التحكيم أشتمل لو الحال بخالف ، الوطني القانون تطبيق يستتبع الوطني فالتحكيم

  )1( .أجنبية قوانين أو قانون تطبيق احتمال أمام فنكون ، أكثر أو أجنبي

 بالصبغة التحكيم قرار كساءإ أساسهما على يتم معيارين على والفقه التشريع استند لقد

  :هما عيارينالم وهذين األجنبية

 حكم ربط يتم  حيث ، التحكيمي الحكم صدور مكان إلى فيه يستند والذي الجغرافي لمعيارا

 في الثقل مركز هو التحكيم قرار أن فيعتبر إقليمها، على التحكيم قرار صدر التي بالدولة التحكيم

 التي الدولة عتبرت هفإن ، التحكيم فيها يعقد التي الدول تعدد حال في ولكن ، التحكيم عملية مجمل

  )2(.قرار التحكيم هيئة فيها أصدرت التي الدولة وخاصة رئيسية، بصفة التحكيم هيئة فيها انعقدت

) 2( ةالماد في نص حيث  األجنبي الحكم تحديد في المعيار بهذا األردني المشرع أخذ وقد

 :أنه على ( 1952 ) لسنة (8 ) رقم األردني األجنبية األحكام تنفيذ قانون من

                                                
 .668م العربية، ص، الوسيط في شرح القانون الخاص، دار العلو)1994(سامي بديع منصورمنصور،  )1(

 ص عمان، السادسة، الطبعة الثقافة، دار مقارنة، دراسة القوانين، تنازع ،)2011(الهداوي حسن ، الهداوي
 الطبعة ، القوانين تنازع ، الثاني الجزء ، الخاص الدولي القانون ، )1962(اهللا عبد الدين ،عز اهللا عبد. 28

 . 767 ،ص العربية النهضة دار ، م ، الرابعة
 أحمد إبراهيم  : خاص بشكل الجغرافي المعيار وحول عام بشكل المعايير هذه حول أكثر للتفصيل أنظر)2(

  .6ص م،1981 لسنة 37ع ، الدولي للقانون المصرية المجلة ، األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ ،  إبراهيم
 ، العربية النهضة دار:  لقاهرةا  الدولية التحكيم ألحكام الدولي النفاذ ، )1993( القصبى الدين صامع

  .36ص
 .61ص، دار الفكر العربي ، القاھرة  ،، األسس العامة للتحكیم التجاري الدولي ) 1981(أبو زید رضوان       
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 خارج محكمة من صدر حكم كل القانون هذا في الواردة األجنبي الحكم عبارة تعني"

 ذلك كان إذا التحكيم إجراءات في المحكمين قرار ويشمل ........الهاشمية األردنية المملكة

 كقرار للتنفيذ قابال التحكيم فيه جرى الذي البلد في به المعمول القانون بحكم أصبح قد القرار

  )1( ."المذكور البلد في المحكمة من رصد

 في نص وإنما المعيار هذا تبني على صراحة ينص لم المصري، التشريع أما

 المواد أحكام تسري" :أنه على ( 1968 ) لسنة المصري المرافعات قانون من  (299)المادة

 ،"أجنبي بلد في درالصا المحكمين أحكام على األجنبية القضائية األحكام بتنفيذ المتعلقة السابقة

 فتعتبر مصر، في الصادرة التحكيم قرارات المخالفة، بمفهوم المادة، هذه نص من ويستثنى

 بتنفيذ باالعتراف الخاصة نيويورك اتفاقية المعيار بهذا أيضا وأخذت.وطنية تحكيم قرارات

  :أن على األولي مادتها في نصت ،قد(1958) لسنة األجنبية المحكمين قرارات

 غير دولة إقليم في الصادرة المحكمين أحكام وتنفيذ لالعتراف الحالية االتفاقية قتطب( 

  )2(.)إقليمها على األحكام هذه وتنفيذ االعتراف إليها يطلب التي

 صفة لتحديد ،( 1983 ) لسنة العربي القضائي للتعاون الرياض اتفاقية تبنت الحال وكذلك

 منها، (أ/ 25 ) المادة نص من يتضح األمر وهذا رار،الق صدور مكان معيار نتبت التحكيم قرار

 تسميته كانت أيا قرارا كل الباب هذا تطبيق معرض في بالحكم يقصد" :أنه لىع تنص حيث

 ،"المتعاقدة األطراف أحد لدى جهة أية أو محاكم من والئية أو قضائية إجراءات لىع بناء يصدر

 . التحكيم قرار صفة يدلتحد الجغرافي المعيار تبنت قد ذلك وتكون

 تطبيق تم التي الدولة جنسية التحكيم حكم اكتساب المعيار هذا ىمؤدو : القانوني والمعيار

 إقليم داخل تم إذا أجنبياً التحكيم حكم يكون المعيار لهذا ووفقاً التحكيم على اإلجرائي قانونها
                                                

 . ( 1952 ) لسنة (8 ) رقم األردني األجنبیة األحكام تنفیذ من قانون) 2(المادة   )1(
 .47 ص سابق، مرجع ، صبيالق الدين عصام ، القصبي :إليه مشار  )2(
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 في صدوره رغم وطنياً التحكيم حكم ويكون ، أخرى دولة لقانون إجرائياً لخضوعه نظراً الدولة

 الصفة في التحكم هخالل من لألفراد يمكن المعيار وهذا.  الوطني للقانون وفقاً تم إذا ارجالخ

 ، التحكيم إجراء مكان اختيار خالل من مباشرة غير بطريقه التحكيم لحكم الوطنية أو األجنبية

  )1( .التحكيم إجراءات على المكان بهذا الخاص اإلجرائي القانون تطبيق الحالة هذه في سيتم ألنه

 عام وقبل إنجلترا ففي ، اإلنجليزي القضائي العمل إلى المعيار هذا أصول وترجع

 كان ما تحت معين قانوني موضوع تحديد على المحكم تجبر أن العليا للمحكمة ،كان 1979

 شركة مع تعاقدت ةإنجليزي شركة أن وقائعها تتلخص قضية ففي ، الخاصة الحالة بإجراء يسمى

 خاضعاً العقد تفسير يكون أن على واتفقا ، اسكتلندا في مبني بإنشاء للقيام اسكتلندية إنشاء

 الشهود سماع من اإلجراءات تمامإ وبعد ، للتحكيم مقراً اسكتلندا وكانت ، اإلنجليزي للقانون

 ، العليا المحكمة على القضية يعرض أن المحكم من اإلنجليزية الشركة طلبت ، البيانات وتقديم

 مسائل لحسم النهائي الفيصل االسكتلندي القانون كان حيث ، الطلب هذا رفض المحكم ولكن

  )2( .الرفض هذا اللوردات مجلس أقر وقد ، والواقع القانون

 الجغرافي المعيار جانب إلى القانوني بالمعيار أخذ لو األردني التشريع أن الباحث ويرى

  .للمصالح مراعاة من فيه لما وأنسب أفضل لكان

  

   

                                                
 شرح  ، الفتاح عبد مراد،. . 132 ص سابق، مرجع الخاص، الدولي التحكيم إبراهيم، أحمد إبراهيم )1(

 .125 النشر، دار دون . مصر . طبعة دون .لي والدو الداخلي التحكيم تشريعات
 .47 ص سابق، مرجع ، القصبي الدين عصام ،القصبي: إليه مشار )2(
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  الثاني المطلب

  التحكيم لحكم القانونية الطبيعة
 اتجاه كل ويستند التحكيم لحكم القانونية الطبيعة تحديد حول ، الفقه بين الخالف احتدم" 

 له بأن القول إلى منهم جانب فذهب. صواباً يعتقد ما صحة على للتعليل شتى أسباب إلى منهم

 له أن إلى طائفة وذهبت قضائية، طبيعة له بأن القول إلى منهم فريق يذهبو عقدية طبيعة

 إلى رأي ذهب بل له، االستقاللية بالطبيعة القول إلى منهم ثلة وذهبت مختلفة، أو مزدوجة طبيعة

 هذه لمختلف نعرض وسوف. ) 1(" األحكام اصطالح من المفهوم بالمعنى أحكاماً ليست أنها

  :التالي النحو على النظريات

  :العقدية الطبيعة: األول الفرع
 إلى تستند التي لألفراد الخاصة المعامالت من التحكيم أن العقدية النظرية أنصار يرى 

 سلطتهم ويستمدون العقد هذا تنفيذ إليهم يعهد أفراد إنما قضاة ليسوا والمحكمون عقدي، مصدر

 الحكم لهذا بالخضوع الطرفان فيه يلتزم الذي التحكيم اتفاق من حجيته التحكيم حكم ويستمد منه

 األطراف، اتفاق هو التحكيم نظام في مالمحك أن اعتبارها خالل من النظرية هذه وتنطلق ،

 بأن قولهم ذلك على ويرتبون تحكيم، مشارطة أم تحكيم شرط صورة في االتفاق هذا تجسد سواء

 ثوب يرتدي نظرهم في التحكيم مفحك  المحكم، قرار على تنسحب للتحكيم، التعاقدية الطبيعة

 التحكيم، لعقد الخاصة للقواعد يخضع مسمى، عقد فهو وبالتالي عنها، ينفك وال العقدية، الطبيعة

                                                
 دار .ة القاهر . طبعة دون . األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ  ،)1997(علي محمد عزت البحيري،: أنظر )1(

 مواد في الدولي التحكيم مسائل في القوانين تنازع )1987(الدين عز اهللا، عبد.17 ص العربية، النهضة
 لعزيزا عبد البديوي، .18 ص والستون التاسعة السنة المعاصرة، مصر مجلة . الخاص القانون
 بأحكام مقارنة المرافعات، قانون في والتحفظ الجبري التنفيذ وإجراءات قواعد في الوجيز ،)1974(بديوي

 قوانين ،)1982(النمر أمينة  النمر،، 103ص العربي، الفكر دار األولى، الطبعة اإلسالمية، الشريعة
 .152 ص ، اإلسكندرية ، المعارف منشأة الثالث، الكتاب المرافعات،
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 أم) 1(مصر في سواء النظرية، هذه الفقه من طائفة ساندتو ، للعقد العامة النظرية إلى باإلضافة

  .  ) 3(األردن في أم ، ) 2(فرنسا أم إيطاليا

 إال عقدية طبيعة ذو التحكيم عقد أن اعتبار من القدر هذا على االتفاق من لرغما وعلى

 ففسرها ، التحكيم أطراف بين  العقدية العالقة طبيعة تحديد في اختلفوا النظرية هذه أنصار أن

 في سلطته ألن نظرا ؛ التحكيم أطراف عن وكيل المحكم أن حيث ، وكالة عقد بأنها البعض

 إلى منهم آخر جانب ذهب بينما ، له واختيارهم األطراف اتفاق من مستمد اعالنز في الفصل

 على يترتب بحيث عمله إجارة على والمحكم األطراف التفاق نظرا ؛ )عمل إجارة (عقد اعتبار

  .)4( منهم كل بذمة متبادلة والتزامات حقوق االتفاق هذا

 عقد بعقدية قولهم على تدليال النظرية هذه أنصار ساقها التي واألدلة الحجج هي جداً كثيرةو

 بأكملها لهاتفاصي في الخوض دون ، الحجج هذه أبرز بعرض الباحث سيعمد ولذلك ، التحكيم

  :   منها األدلة هذه من بسيط عدد بذكر ونكتفي ، جداً مستفيضة سةدرا إلى بحاجة كونها

 الفصل مهمة تتولى تحكيم هيئة واختيار التحكيم إلى اللجوء حق يمتلكون النزاع أطراف إن .1

 إعطاء يتطلب وهذا األطراف، هؤالء يحددها التي والقواعد اإلجراءات وفق النزاع في

                                                
 الخاصة العالقات في المحكمين أسماء تعيين من اتفاق خلو مشكلة، )1987(صادق هشام ، صادق: أنظر  )1(

 الثانية الطبعة الدولي، التجاري التحكيم ،)1999( مختار بريري،. 40ص  ، والنشر للطباعة الفنية الدولية،
 التنفيذية والسندات ألحكاما تنفيذ ،)1974(فهمي حامد محمد ، فهمي.   8 ص العربية، النهضة دار ،

 في التحكيم ،)1982(قسمت أحمد  الجداوي،. 66 ص  وري،ن إلياس مطبعة ،2.ط ، التحفظية والحجوز
. 37ص العربية، النهضة دار القوانين، وتنازع االختصاص تنازع الدولي، القضائي االختصاص مواجهة
 جهة اختصاص : قضت حين العقدية ةالطبيع إلى أحكامها، أحد في المصرية، النقض محكمة وأشارت
 جهات اختصاص سلب استثناء أجاز الذي القانون حكم إلى أساسا يرتكز كان وإن النزاع، بنظر التحكيم

 يتم التي االتفاقية الطبيعة وهذه الطرفين، اتفاق على حدة على حالة كل وفي مباشرة ينبني أنه إال القضاء،
 .العام بالنظام متعلق غير تجعله دهلوجو قواما وتتخذ التحكيم شرط بها

 للتحكيم، القضائية الطبيعة لنظرية انتقاديه دراسة" القضاء من نوع التحكيم هل راغب، وجدي:  بحث أنظر  )2(
 ـ1994 الثانية، الطبعة -ويونيو مارس -والثاني األول العدد -17السنة الكويت، جامعة الحقوق، مجلة

 .  133ص 4 ،2 ،1 هامش
 يخرج ال التحكيم" :بأن قضت حين العقدية الطبيعة إلى أحكامها، بعض في األردنية، التمييز محكمة توأشار )3(

 تمييز:  أنظر ،...... بمقتضاه عقد بأنه أيضا وقضت ، واختيارهم الطرفين برضا يتم عاديا عقدا كونه عن
 . 6/10/2010 بتاريخ ،  عدالة مركز في المنشور)  خماسية هيئة(1783/2010:  رقم حقوق

 ص ،.اإلسكندرية المعارف منشأة التحكيم، فاعلية تحقيق في الدولة قضاء دور  أحمد، آمال الفزايري، )4(
 دار . اإلسكندرية ط،.د ،التحكيم لنظام القانونية الطبيعة )2003(عمر السيد محمود التحيوي،. 152

 . 259 ص الجامعية، المطبوعات
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 يكون وبذلك الهيئة هذه بها تقوم التي للمهمة وليس المهمة هذه التحكيم هيئة منح لمن األهمية

 الطبيعة حول نزاع يحدث ولم القضاء، لتصديق تخضع التي الصلح لعقود مشابها التحكيم

 )1(.  العقود لهذه العقدية

 عقدا يعد الصادر والحكم النزاع، أطراف عن مفوضا أو وكيالً بصفته بمهمته يقوم المحكم .2

 بالنسبة الحال هو كما المختصة، المحكمة من بأمر تنفيذه ويتم األطراف هؤالء بين مبرما

 )2( .خاص تنفيذية إجراءات تنفيذه يتطلب الذي للحكم

 القضاء إلى اللجوء عن ضمنيا تنازال يتضمن التحكيم إلى اللجوء على النزاع أطراف اتفاق .1

 تكون أن يمكن ال السلطة وهذه أطرافه، إرادة مصدرها سلطة المحكم يخول االتفاق وهذا
 )3( . األطراف إرادة على تقوم ألنها قضائية

 الدولة سلطات من عامة سلطة فالقضاء الهدف، حيث من القضاء عن التحكيم اختالف .2

 العالقات إلى النظر دون القانون، سيادة حماية بهدف القضائية وظيفته بحكم القاضي يمارسها

 نحو على النزاع حل في تتمثل اجتماعية فمهمته المحكم أما النزاع، أطراف بين المستقبلية

 )4(. النزاع هذا أطراف بين السلمية العالقات استمرار يضمن

 أحكام على الطعن خالل من التحكيمي الحكم بعقدية نظرهم وجه على يدللون أنهم كما  .3

 عليها، الطعن لكن القضائية، ةبالصف تتصف كانت لو أما ، البطالن بدعوى المحكمين

  .)5(" القضائية األحكام على الطعن بطريق

                                                
 وطبیعة القانونیة لطبیعتھا مقارنة تحلیلیة دراسة االختیاري التحكیم ھیئة : )2004( شوقي أحمد أسامة الملیجي، )1(

  . 52 العربیة ،ص النھضة دار ، القاھرة، ط.د تقوم بھ ، الذي العمل
 ص ، ،القاهرة العربي الفكر دار ، الدولي التجاري التحكيم في العامة األسس ، رضوان زيد ،أبو رضوان)2(

 العربية المؤسسة  الدولي، التجاري للتحكيم القانوني النظام ،)2004(الصالحي ناجي نب أنعم أحمد. 32
 .18ص والنشر، للدراسات

 ص ، ت.د ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، األولى الطبعة الدولي، التجاري التحكيم  ، شفيق محسن شفيق، )3(
3. 

 .169  ص  الجامعي، الفكر دار  اإلسكندرية، الدولي، التجاري التحكم أوليات ،)2004(هشام خالد،)4(
 التحيوي،. 152 ص ،سابق مرجعالتحكيم، فاعلية تحقيق في الدولة قضاء دور  أحمد، آمال الفزايري، )5(

 الجامعية، المطبوعات دار . اإلسكندرية ط،.د ، التحكيم لنظام القانونية الطبيعة )2003(عمر السيد محمود
  .259 ص
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 قولهم لىع تدليال أصحابها ساقها التي األدلة على والردود باالنتقاد النظرية هذه تناولت ولقد

  : )1( يلي بما عليهم ردوا حيث ، عقدية طبيعة له التحكيم حكم بأن

 المصدر بين التمييز يجب إنما ،عقديا نظاما العتباره يكفي ال التحكيم لنظام أالتفاقي الطابع .1

 مهمة أكثر أو شخص بموجبه األطراف يخول عقد مصدره في فالتحكيم النظام، لهذا والوظيفة

  .بوظيفتهم يقومون قضاة بحونفيص النزاع حسم

  .قضائية بخصومة مرتبطة تكون أن دون قضائية أعماال تعد التي األعمال من الكثير هناك .2

 ألطراف األمر وترك اإلرادة، سلطان مبدأ إطالق إلى يؤدي ميللتحك العقدية بالنظرية واألخذ .3

 أحكام، من يصدره ما قبول على مسبقًا واتفقوا قبلهم من اختياره تم الذي والمحكم النزاع

 التحكيم عملية سير حسن لضمان أو العام النظام على للحفاظ إال الدولة تدخل عدم إلى ويؤدي

 لضمان إال آمره قواعد تضع وال التحكيم، اتفاق في النقص تسد مكملة قواعد بوضع وذلك

 .  هافي السائدة والدينية والسياسية واالقتصادية االجتماعية المبادئ على المحافظة

 بها الوكيل تكليف يتم التي األعمال أن تفترض الوكالة ألن األطراف عن وكيال ليس المحكم .4

 يستطيعون ال الذين النزاع أطراف على ينطبق ال وهذا نفسه، الموكل بها يقوم أن يمكن

  بأنفسهم المحكم بوظيفة القيام

                                                
 الطبيعة ،)2008(داود شكري فيصل أشجان ، داود:  النظرية لهذه وجهت التي واالنتقادات دودالر في أنظر )1(

 النجاح جامعة ، القانون في ماجستير ، مقارنة دراسة ، به الطعن وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية
 دون .التحكيم اتفاق بشأن المعاصرة االتجاهات :السيد حفيظة الحداد،. 15 ص فلسطين، نابلس، في الوطنية

 على القضاء والية ،)1997(سالم علي إبراهيم،.  59 ص ، 2001الجامعي الفكر دار . اإلسكندرية .طبعة
 التحكيمي القرار بطالن  ،العزيز عبد ممدوح العنزي، . 90 ص ، القاهرة العربية، النهضة دار ، التحكيم

 ، الحقوقية الحلبي منشورات .النشر مكان دون .طبعة دون .مقارنة دراسة والنتائج األسباب الدولي التجاري
  .11 ص
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  :القضائية الطبيعة : الثاني الفرع

 وليس التحكيم، حكم هو الطبيعية هذه أصحاب عند  تحكيمال نظام في الثقل مركز ويعد

 العدالة وهذه ، منها وبتفويض الدولة سيادة إطار في العدالة يؤدي المحكم ألن التحكيم اتفاق

 القضاء خالل من أو وتنظيمه إقامته الدولة تتولى الذي العام القضاء خالل من تتحقق أن يمكن

 الطبيعة نظرية تعدو ، القضاء من النوع لهذا الدولة تقره ذيال التحكيم نظام في المتمثل الخاص

 في العظمى الغالبية عنها الدفاع تبنىت والتي حالياً، السائدة النظرية هي التحكيم لحكم القضائية

  :اآلتية الحجج إلى النظرية هذه أنصار ويستند ،)1(المصري الفقه

 قضائيا عمالً يؤدي أي حكما، دريص وهو منازعة، في يفصل ألنه قاضيا المحكم يعد - 1

  )2( .المقضي األمر حجية وزيح

 التحكيم اتفاق إلى راجعاً يكون ال ذلك فإن النزاع، في الفصل سلطة يمارس عندما المحكم - 2

 به تعترف التي المشرع إرادة من أيضا وإنما العقدية، الطبيعة نظرية تقول كما وحده،

  .المقضي األمر حجية أحكامه على ويضفي

                                                
 القانون في دراسة أحكامهم، وتصحيح تفسير في المحكمين سلطة ،)1994( الفتاح عبد عزمي  الفتاح، عبد )1(

 الطبعة الرابع، العدد الثامنة، السنة الكويت، جامعة الحقوق، مجلة بعدها، وما والفرنسي، والمصري الكويتي
 دار ، القضائي، المنهج ضوء على الجبري التنفيذ أصول ،)1983( إبراهيم محمود محمد . 100ص ثانية،ال

 دار السابعة، الطبعة ،67طبعة الرسمية، والسندات األحكام تنفيذ قواعد سيف، رمزي. 87ص العربي، الفكر
 المدنية المرافعات قانون شرح الشرقاوي، المنعم عبد ،  الشرقاوي. 70ص ،80بند العربية، النهضة

 التجارة قانون في دراسة حبيب، ثروت.624ص المصرية، للجامعات النشر دار ،1950طبعة والتجارية،
 .103ص ،1975سنة المعارف، منشأة الدولية،

 العربي الفكر دار .1 ج  والتجارية، المدنية المواد في للتحكيم العامة النظرية ،) 1990( محمود محمد )2(
 وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية الطبيعة ،)2008(داود شكري فيصل أشجان ، داود. 62ص ، القاهرة
 15 ص ، مقارنة دراسة ، به الطعن
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. القضائية الطبيعة على تدل ،اتالتشريع عليها تنص التي المصطلحات، من الكثير هناك - 3

 فإن كذلك المحكم، قرار على للداللة )حكم( اصطالح استخدام ذلك مثال التحكيم، لحكم

  .التحكيم باتفاق أمامها التمسك ةحال في)  االختصاص بعدم( تقضي لمحكمةا

 والعضو والمنازعة، إدعاء، هناك يكون أن يجب قضائي، لمع بأنه يتصف لكي العمل إن - 4

 في بتحقيق ويقوم نزاع، في يفصل فالتحكيم التحكيم، على ينطبق وهذا بالعمل، القائم

  )1( .القاضي سلطات له تكون الدور بهذا يقوم عندما وهو الواقع،

 الكتابة،: مثل الشكل حيث من التحكيم، وحكم القاضي حكم بين كثيرة، شبه أوجه وجود - 5

  .القانونية عةيالطب في تشابه يشكل مما والتوقيع، والتنصيب،

  .األجنبي القضاء حكم مع يفعل ما مثل التحكيم، حكم بتنفيذ األمر يعطي القاضي، أن - 6

 بتنفيذه، أمر صدور وجوب التحكيم، لحكم القضائية الشبهة يؤيدون من بعض اشترط ولقد

 يمكن ال األمر، هذا صدور فقبل الرأي، لهذا ووفقاً. عليه قضائيال العمل صفة إشباع يمكن حتى

  .)2(قضائياً عمال التحكيم حكم يعد أن

  : )3(ً أبرزها من النظرية لهذه االنتقادات من العديد ووجه

 يعني ال بينهما مشتركة قواعد وجود إلى أدى الذي التحكيم ونظام القضاء نظام بين التشابه -1

 حيث ومن القانونية، اآلثار حيث ومن والغاية، الوظيفة حيث من همااختالف وألن التماثل،

 .القانوني البناء

                                                
 العربية، النهضة دار  األول، الجزء القضائي، التنظيم الدراسات، قانون ،)1978(عمر الخالق عبد عمر، )1(

 .  108ص ، القاهرة
 عزمي: أيضا وانظر ،381 السابق، المرجع القضائي، للعمل العامة النظرية غب،را وجدي:  في إليه مشار  )2(

 .14 السابق،ص المرجع الفتاح، عبد
 وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية الطبيعة ،)2008(داود شكري فيصل أشجان ، داود:  في إليها مشار)3(

 لنظام القانونية الطبيعة عمر، السيد محمود التحيوي،:  وأنظر. 37-35ص ، مقارنة دراسة ، به الطعن
 .145-140 ص .سابق مرجع :راغب وجدي فهمي،. 584ص  ،سابق مرجع .التحكيم
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 ألن للتحكيم؛ القضائية بالطبيعة للقول يكفي ال القاضي كعمل المحكم عمل بأن القول  أن -2

 حماية في تتمثل قانونية وظيفة القاضي فوظيفة األخرى، عن تختلف منهما كل وظيفة

 المحكم أما وجوده، عدم أو نزاع وجود عن النظر بغض نونيةالقا والمراكز الحقوق

 استمرار يضمن نحو على النزاع حل في تتمثل سلمية، واقتصادية اجتماعية فوظيفته

 . المستقبل في النزاع هذا أطراف بين العالقات

 هأن بدليل عاما، أو خاصا قاضيا النزاع في بالفصل المكلف المحكم التشريعات تعتبر يع لم -3
 المتعلقة كالقواعد بالمحكم الخاصة القواعد عن تختلف بالقاضي خاصة قواعد ظمن 

 والمسؤولية والسلطة بالصالحية
 المختصة القضائية الجهة من بتنفيذه أمر صدور بعد إال التحكيم حكم تنفيذ يجيز ال القانون -4

 الجهة هذه من لصدوره نظرا األمر؛ هذا مثل يتطلب ال الذي القضائي للحكم خالفًا

  ):القضائية التعاقدية( المختلطة الطبيعة :الثالث الفرع
 في يتمثل السابقتين النظريتين في المشترك العيب أن" المختلطة النظرية أنصار يرى

 وينتهي باتفاق يبدأ مختلط نظام هو بينما مجموعه، في التحكيم نظام على واحدة صفة إضفاء
 إلى اللجوء على األطراف اتفاق في أساسها تجد العقدية فالطبيعة  ، التحكيم حكم هو بقضاء
 مبدأ احترام من انطالقًا االتفاق هذا احترام يتطلب وهذا بينهم، القائم بالنزاع للفصل التحكيم
 قضائية إلجراءات وفقًا النزاع هذا في الفصل في أساسها تجد القضائية والطبيعة اإلرادة، سلطان
 بين التوفيق إلى ذاهبين الفقه، من طائفة النظرية هذه أيدو ، قضائي حكم عليها بناء يصدر

  -:بأن القول من سند على ،) 1(والقضائية العقدية النظريتين
 مرحلة كل وفي  ،بحكم وينتهي بإجراء ويمر باتفاق، يبدأ فهو مختلطة، طبيعة ذو التحكيم - 1

  .مختلفاً ثوباً يلبس الثالث، المراحل هذه من

                                                
 ، شفيق. 32ص سابق، مرجع ، الدولي التجاري التحكيم في العامة األسس ، رضوان زيد أبو ، رضوان)1(

 بادي عيسى. 20ص السابق، جعمر اهللا، عبد الدين عز ، اهللا عبد.   73ص السابق، مرجع شفيق، محسن
 لمتطلبات استكماال مقدمة ماجستير رسالة التحكيم، خصومة في المحكم دور ،) 2011(الطروانة سالم

 عمان خاص، قانون قسم الحقوق كلية األوسط، الشرق جامعة ، الخاص القانون في الماجستير على الحصول
  .48  ص ، 2011 الجامعية السنة ،
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 في التحكيم نظام على تضفيا أن حاولتا عندما أخطأتا، قد والقضائية، العقدية النظريتين إن - 2

. مراحل من عداها ما وإهمال النظام، هذا مراحل من واحدة لمرحلة الخاصة الطبيعة مجمله،

 من ليس حقيقته، في فهو التحكيم، مراحل من األخرى المرحلة في تؤثر مرحلة كل أن ذلك

 يبدأ مختلط، نظام هو وإنما محضة، قضائية طبيعة من أيضا يعتبر وال محضة، تعاقدية طبيعة

  )1( .بقضاء وينتهي بإجراء، ويمر باتفاق،

 الوظيفة على التحكيم مراحل كل في قائمتان والقضائية العقدية الطبيعة بأن : " أيضا اوقالو - 3

 مهمته المحكم يبدأ لتحكيما بواسطة النزاع حل على األطراف اتفاق فبعد  ، التحكيم التفاق التبعية

 التحكيم، اتفاق شروط بتطبيق ملزما ويكون القضائية، الوظيفة لمتطلبات وفقًا النزاع حسم في

 المتعلقة العقد شروط إلى عليه المعروض النزاع في الفصل عند يستند الذي القاضي شأن شأنه

  )2(. "التحكيم التفاق التبعية الوظيفة تظهر وهنا النزاع، بهذا

 إال السابقتين النظرييتين بين توفق أن حاولت أنها من الرغم على أيضا النظرية هذه أن إال 

  : يلي ما النظرية لهذه توجيهها تم التي االنتقادات هذه ومن ، انتقاد محل كانت أنها

 حكم لطبيعة وواضح حقيقي تحديد من للهروب محاولة يعد المختلطة، بالطبيعة القول أن -1

 من كل في والقضائية العقدية العناصر بتحديد المختلطة النظرية أنصار اكتفى حيث ،التحكيم

  . حوله االختالف وأسباب التحكيم نظام لطبيعة التحليلية بالدراسة القيام دون السابقتين النظريتين

 نظامين بين الجمع يصعب حيث كثيرة، تناقضات إلى يؤدي المختلطة بالنظرية األخذ -2

 التي والعناصر ، بالعقود الخاصة القانونية للقواعد التحكيم خضوع من بهتتطل بما مختلفين،

  )3(.  بالقضاء الخاصة القواعد تحكمها

                                                
 هشام .598ص ،سابق مرجع  ،التحكيم لنظام القانونية الطبيعة ،عمر السيد دمحمو التحيوي، )1(

 . 60ص ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، بالقضاء وعالقته التحكيم ،)2006(صادق
 دراسة ، به الطعن وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية الطبيعة ،)2008(داود شكري فيصل أشجان ، داود)2(

 .46ص ، مقارنة
 .8 0ص .سابق مرجع  :أحمد آمال الفزايري،)3(
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  :المستقلة الطبيعة :الرابع الفرع

 نظرة إليه النظر ويجب خاصة، طبيعة ذو التحكيم نظام أن "النظرية هذه أنصار يرى

 القضائي بالحكم أو بالعقد ربطه لمحاولة ديةالتقلي المبادئ ضوء في تفسيره يمكن وال مستقلة،

 بالطبيعة قال من أول راغب وجدي الدكتور األستاذ يعدو ، الدولة في القضاء عن الصادر

  :) 1(يلي ما إلى ذلك في واستند التحكيم لحكم المستقلة

 يةالتعاقد النظرية عن به ينأى  لذلك األطراف، بين المنازعات لحل متميزة أداة التحكيم - 1

 التحكيم في يوجد ال بأنه ذلك على ويستدل التحكيم، جوهر في ليس نظره في فالعقد ،للتحكيم

 بواسطة تعيينهم يتم قد إنما األطراف باتفاق دائماً يعينون ال المحكمين أن كما اإلجباري،

 في واندماجه لذاتيته التحكيم فقدان يعني ال هذا ولكن. للتحكيم مراكز أو المختصة المحكمة

 يباشرها الدولة سلطات من عامة سلطة القضاء ألن وذلك القضائية، النظرية ترى كما القضاء

 أما. االجتماعية العالقات في المتنازعة المصالح على القانون سيادة تحقيق بهدف القاضي

 بين السلمي التعايش وهي متميزة، واقتصادية اجتماعية وظيفة تحقيق إلى فيرمي التحكيم

  .العدل عن فضال المستقبل، في اعالنز أطراف

 عنه، مستقلة نشأة ونشأ القضاء، قبل البدائية المجتمعات في ظهر قد التحكيم أن  ويرى - 2

 وهذا. القضاء يحققها ال مختلفة اجتماعية حاجة يشبع ألنه القضاء ظهور بعد قائما واستمر

 القضاء نظام عن عيداب بمرونته به يحتفظ خاص، لنظام وخضوعه القضاء عن تمييزه يقتضي

  .الجامدة وقواعده الكثيرة بضماناته

 المرافعات قانون يتولى إذ القضائي النظام عن له الداخلي البناء حيث من يختلف التحكيم أن - 3

 النظام قواعد تحدد وهذا. مجردة عامة قواعد طريق عن إجرائياً، المدني القضاء تنظيم

 القضائي النزاع لحل ينالطرف من مفوض شخص وىس ليس المحكم وأن وآثارها، مباشرتها،

 تدخل التي بالدعاوي االختصاص قواعد تحدد كما ، منها كل تشكيل وتبين المختلفة، لمحاكمل
                                                

 السيد محمود التحيوي،:  وأنظر.135 السابق، المرجع القضاء، من نوع التحكيم هل راغب، وجدي ، راغب )1(
 .633  ص  ،سابق مرجع .التحكيم لنظام القانونية الطبيعة : عمر
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 طريق أن أي المرافعات قانون في المبينة التقاضي قواعد وتبين، محكمة كل سلطة نطاق في

 التحكيم يعد بينما مجردة، عدلقوا يخضع الحقوق لحماية عامة إجرائي طريق هو القضاء

  )1( .معين نزاع في للفصل وإجرائياً عضويا مفصل خصوصي طريق

 لنظام المحكم تخضع التي الوضعي، القانون قواعد تكذبه خاصا، قاضيا المحكم اعتبار - 4

 يشترط فال وسلطته، ومسؤوليته صالحيته حيث من القاضي، له يخضع للذي مغاير قانوني

 أو المؤهالت، أو الجنس، أو الجنسية، أو السن، حيث من القاضي في شترطي ما المحكم، في

 ال كما بالمرة، مؤهل غير أو قانوني غير أو امرأة أو أجنبياً المحكم يكون أن فيجوز الخبرة،

 إنكار لجريمة مرتكبا يكون ال وهو. للتحكيم قبوله يلزم وإنما عمله، مباشرته قبل يمنيا يحلف

 دون امتنع إذا المدنية، للمسؤولية العامة للقواعد يخضع وإنما الحكم، عن نعامت إذا العدالة،

 لذا. الغير أو الخصوم على األمر بسلطة عيتمت ال وهو عنه، الدولة تسأل فال عذر، أو مبرر

 أو الخصومة، في الغير إدخال أو الشهود أو األطراف، على غرامات توقيع له يجوز ال

. األوامر هذه مثل الستصدار القضاء إلى الحاالت بعض في يلجأ نماوإ مستند، بتقديم إلزامه

  .) 2(قاضي اصطالح عليه يطلق أن يصح ال أنه كله ذلك علي ويترتب

 أنه يعني وال آلية، بصورة القضائية الطبيعة عليه يخلع ال بالتحكيم القانون اعتراف أن كما - 5

 على االتفاق تملك حرة اإلرادة أن كما. المحكمين لسلطات والواقعي المباشر المصدر أصبح

 ومسؤولياته سلطاته نطاق وتحديد المحكم اختيار تملك كما. عليه االتفاق عدم أو التحكيم،

 القانون بقواعد التقيد من المحكم إعفاء على االتفاق يستطيعون األطراف أن كما. وحدودها

 إجرائية بقواعد التقييد معد على اتفاقهم جواز عن فضال ،)صلحبال التحكيم( الموضوعي

  .) 3( معينة

  

                                                
 .142-141ص السابق، المرجع راغب، وجدي ،  راغب  )1(

 .142-141ص ، السابق المرجع راغب، وجدي ،  راغب  )2(

 .141 السابق، المرجع  )3(
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  :المستقلة الطبيعة نظرية  إلى االنتقادات من مجموعة  وجهت

 نظراً التحكيم، لحكم المختلطة الطبيعة ونظرية العقدية الطبيعة نظرية نقبل ال كنا إذا - 1

 في القاضي ألن التحكيم، حكم استقالل نظرية نقبل ال أيضاً فنحن آنفاً، إليها المشار لالنتقادات

 سؤال أول أن كما. العدالة قواعد أو العرف إلى االستناد يستطيع فإنه نص، وجود عدم حالة

 أم العدالة قواعد مع يتفق الحكم هذا هل النزاع في رأي تكوين عند القاضي ذهن إلى يتبادر

 عن ضالف القانون، لنصوص الحرفي التطبيق في تكون قد العدالة، أن إلى باإلضافة هذا. ال

 كانوا ولو حتى ضيقة، حدود في إال القانون، على الخروج عدم يفضلون قد المحكمين، أن

  .) 1(أحكامهم تنفيذ ليضمنوا بالصلح مفوضين

 يبحث خاص قاض ألنه يرجع القاضي، وضع عن واختالفه المحكم وضع ةخصوصي إن - 3

 بالسرية ويتسم نفقات،ال في يقتصد سريع، بحكم األطراف، عالقات وتحمي تصون عدالة عن

  )2( .التحكيم لحكم المستقلة الطبيعة فكرة ذلك يبرر وال والخصوصية،

 فكيف القضاء، من أسبق التحكيم كون إلى يستندون االستقالل نظرية أنصار كان وإذا - 4

 التحكيم، ظهر عندما بأنه عليها، مردود الحجة فهذه. ثاألحد طبيعة النشأة في األقدم سبيكت

 على هيمنت الوجود، حيز إلى الدولة ظهرت ولما عليه، وتشرف تتعهده، التي الدولة يجد لم

  . عليها يقوم التي الفلسفة مع تتفق التي القواعد، التحكيم على أسبغت كما القضاء

                                                
 جامعة المقارن، والقانون المصري القانون في التحكيم خصومة ،)1996(بركات رمضان علي ، بركات )1(

 .37ص ، الحقوق كلية  ، القاهرة
 . 236 القانونية،ص المكتبة ، دمشق ،  2 ط التحكيم،  ،)1997( جهاد وهواش، ،الهادي عبد عباس،)2(

 ، القاهرة التحكيم، خصومة في المحكم دور مجدي، هدى.  148 ص سابق مرجع : محمد عيد القصاص،
 . 9ص
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 طبيعة من كونهما من مطلقاً هذا يغير وال الدولة، وجود عدم أو وجود في إذن فالخالف

  .القضائية الطبيعة هي واحدة

 التحكيمي الحكم طبيعة تحديد في قيلت التي النظريات عرض بعد  الباحث  يرى وأخيراً

 لم حيث ، مأخذو انتقادات من عليها أيضا عرض وما ، رأي كل على واألدلة األسانيد وعرض

 يمكن التي هي القضائيةو التعاقدية المختلطة  الطبيعة فإن وعليه ، ذلك من نظرية أي تسلم

 مختلط نظام مضمونه، وحقيقة جوهره صميم إلى رباألق أنها حيث التحكيم، حكم على إسباغها

 األطراف اتفاق في أساسها تجد العقدية فالطبيعة  ، التحكيم حكم هو بقضاء وينتهي باتفاق يبدأ

 من انطالقًا االتفاق هذا احترام يتطلب وهذا بينهم، القائم بالنزاع للفصل التحكيم إلى اللجوء على

 وفقًا النزاع هذا في الفصل في أساسها تجد القضائية والطبيعة اإلرادة، سلطان مبدأ اماحتر

  .قضائي حكم عليها بناء يصدر قضائية إلجراءات

  

  

  

  

  

  

  



40 
 

  
 

  المبحث الثاني
  أساليب تنفيذ قرار التحكيم األجنبي

ن إلقاء الضوء على ما قيل موفرغنا من بيان المقصود بحكم التحكيم األجنبي  أنبعد    

لما كنا قد تناولناه الحديث ، سنحاول في هذا المبحث استكماال  لهنظريات حول الطبيعة القانونية 

يختلف من دولة ألخرى، ومن نظام ه تنفيذحيث أن  التحكيم األجنبي، حكمتنفيذ أساليب عن 

م اتفاقية قانوني آلخر، بل قد يختلف التعامل معه في الدولة الواحدة، فقد يتم تنفيذه وفقاً ألحكا

لمحيطة في تنفيذ كل دولية أو إقليمية، أو وفقاً ألحكام التشريعات الوطنية، وذلك تبعاً للظروف ا

في تنفيذ قرار التحكيم  إتباعهماقرار على حده، وبشكل عام هناك نظامان أو أسلوبان يتم 

تبني بعض  نظام رفع دعوى جديدة، ونظام األمر بالتنفيذ، هذا باإلضافة إلى: األجنبي وهما

لذلك ستعمل هذه الدراسة على بيان موقف قانون التحكيم  االتفاقيات أسلوب التنفيذ المباشر

األردني واتفاقيتي نيويورك والرياض من أساليب وشروط تنفيذ قرار التحكيم األجنبي، وسيتم 

م التحكيم حكتنفيذ  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب األول األساليب السائدة في 

  .األجنبي، بينما يتناول المطلب الثاني التنفيذ المباشر لحكم التحكيم األجنبي

  المطلب األول

  :األساليب السائدة في تنفيذ قرار التحكيم األجنبي

في تنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية ، تعمد أغلب  التشريعات إلى تنفيذ  عالشرو عند   

يختلف نظام تنفيذه من دولة ن القضاء أ، ومن المعلوم وطني من خالل القضاء ال األحكامهذه 

ألخرى تبعاً لدرجة تمسك الدولة بمبدأ السيادة اإلقليمية، باعتبار هذه المسألة من مظاهر سيادة 

  .)1(الدولة على إقليمها والتي تعتبر أحد أهم أركانها ومقوماتها

                                                
 .109البحيري ، عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص   )1(
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التشريعات الوطنية ة نصت عليهما هناك نظامين سائدين لتنفيذ قرارات التحكيم األجنبي   

واالتفاقيات الدولية ، وهما نظام يوجب على من صدر القرار لصالحه أن يقوم برفع دعوى 

جديدة في نفس موضوع النزاع الصادر فيه قرار التحكيم األجنبي، ونظام يكتفي باستصدار أمر 

  .بالتنفيذ دون الخوض في موضوع النزاع من جديد

أسلوب رفع دعوى جديدة،  : المطلب إلى فرعين، يتناول الفرع األول وسيتم تقسيم هذا   

  .أسلوب األمر بالتنفيذ : بينما يتناول الفرع الثاني

  أسلوب رفع دعوى جديدة: الفرع األول

،  وهو أسلوب ال يعترف لحكم  )1(هذا األسلوب تأخذ به انجلترا ودول الكومونولث  

على من صدر من ثم يرفض تنفيذه بشكل مباشر ، ويجب حجية قضائية ، و بأيالتحكيم األجنبي 

القرار لصالحه وأراد أن ينفذه أن يقوم لرفع دعوى جديدة في المحاكم األجنبية في الوطن المراد 

وكما يعتبر هذا األسلوب أن الحكم التحكيم األجنبي دليل من أدلة ،  )2(تنفيذ حكم التحكيم فيها

ر الحكم من قبل المحكمة المختصة يعتبر هذا الحكم اإلثبات في هذه الدعوى، وعند صدو

  .)3(الصادر هو الحكم القابل للتنفيذ

ويترتب على األخذ بقرار التحكيم األجنبي كدليل حاسم نتيجة هامة، وهي أن القاضي   
الوطني سيضطر في معظم األحوال الحكم لصالح من يرفع دعوى جديدة مبنية على قرار 

توفر الشروط الشكلية، ودون أن يتفحص صحة قرار التحكيم األجنبي التحكيم األجنبي بمجرد 

                                                
 .57نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص : مشار إليه  )1(
 حامد دار مقارنة، دراسة الخاص، الدولي القانون رحش في الوجيز ،)2002( المصري وليد المصري، محمد) 2(

السمدان ،  أحمد ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمين . 347عمان، ص األولى، الطبعة ، والتوزيع للنشر
، جامعة الكويت، الكويت، 1، عدد22، مجلد 1998األجنبية وفقا للقانون الكويتي، مجلة حقوق الكويت، 

 .24دان، مرجع سابق، ص، ، أحمد ضاعن السم24ص
 دار المحكمين، أحكام على الرقابة شحاته، نور شحاته، محمد.  110عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص  )3(

 . 152القاهرة ، ص العربية، النهضة
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، وبذلك يكون هذا األسلوب قد حافظ على مبدأ السيادة من حيث الشكل )1(من حيث الموضوع
فقط، حيث سيتم تنفيذ الحكم الوطني الصادر في الدعوى الجديدة، ولكن في الواقع أن هذا 

ار القرار األجنبي بشكل كامل، ألن الحكم الوطني األسلوب يعترف بطريقة غير مباشرة بآث
يصدر باالستناد إلى القرار األجنبي كدليل قاطع، وال يستطيع مراقبة مدى سالمة هذا الدليل من 

، ويترتب على ذلك تشابه هذا األسلوب مع أسلوب األمر بالتنفيذ؛ ألنه في  الناحية الموضوعية
  .)2(رار األجنبي دون المراجعة الموضوعيةالواقع يقوم على المراجعة الشكلية للق

وأخيراً تجدر اإلشارة إلى أن القانون اإلنجليزي، الذي يتبنى النظام األنجلوسكسوني الذي   
يأخذ بأسلوب الدعوى الجديدة، أجاز االتفاق على عدم خضوع قرار التحكيم األجنبي للرقابة 

، والذي أعطى )1979(جديد الصادر سنة القضائية التي نص عليها قانون التحكيم اإلنجليزي ال
 ئلونالحق للمحكمة العليا فقط في إبطال قرارات التحكيم على أساس الخطأ في الواقع أو القا

بظاهر القرار، فإذا اتفقت األطراف في النزاع الصادر عنه قرار التحكيم األجنبي بعدم الخضوع 
على عكس قرار التحكيم الداخلي الذي ال لهذه الرقابة القضائية المفروضة ال يخضع لها، وذلك 

  .)3(يجوز االتفاق على عدم إخضاعه لهذه الرقابة

  :أسلوب األمر بالتنفيذ -الفرع الثاني
 من كثير في متبع وهو،)4(فرنسا رأسها وعلى الالتيني النظام دول األسلوب هذا تتبنى

 الدعوى رفع أسلوب من اراانتش أكثر وهو واألردن، ومصر فلسطين ومنها العربية الدول
 ويأمر قانونا المختص القاضي من يصدر الذي اإلجراء : ( بأنه بالتنفيذ األمر ويعرف،الجديدة

 االلتقاء نقطة يمثل فهو وبالتالي التنفيذية بالقوة داخليا أو كان دوليا المحكمين حكم بتمتع بمقتضاه
    )5( . ) والعام الخاص القضاء بين

                                                
 أسامة الكيالني، أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني، دراسة مقارنة،  )1(

 .2008حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمؤلف، فلسطين، سنة 
 .58نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص   )2(
 .112 - 111البحيري  ، عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص   )3(
 58 ص ،2006 القاهرة، العربية، النهضة دار االجنبية، التحكيم احكام تنفيذ ، )2006(سليمان زيد مقابلة ، نبيل) 4(

 في وتنفيذها االجنبية التحكيم وقرارات القضائية باالحكام االعتراف ، )2002(مهدي كريم الرسول عبد. 
) 2015(الربيعي،ابراهيم اسماعيل . 11، ص 2002 بابل، جامعة القانون، كلية ماجستير، االتفاقيات ، رسالة

 السنة /الثاني العدد والسياسية القانونية علوملل الحلي المحقق مجلة،  ، إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي
 . 15السابعة، ص 

 الكويت، ص الكويت، جامعة مطبوعات ،١ ط الكويتي، التحكيم قانون )1990 (الفتاح عبد عبد الفتاح ، عزمي) 5(
343 . 
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 تتوافر أن بعد األجنبي التحكيمي  الحكم بتنفيذ أمر باستصدار األسلوب هذا في ويكتفي
 هذا في الشكلية الشروط من مجموعة توافر من التأكد  فبعد ، الشكلية الشرط من بعض فيه

 مالئمة مدى من والتأكد  صدوره إلى أدت التي اإلجراءات بصحة اغلبها تتعلق والتي الحكم
 حكم تنفيذ  فيها يتم التي اإلجراءات بذات تنفيذه يتم ثم ومن التنفيذ دولة في العام النظام لقواعد
 الوطني القانون يتطلبها التي الشكلية الشروط يستوفي لم كونه حالة في و ،الوطني التحكيم

 القاضي فأن الشروط هذه توافر حالة في أما ، التحكيم حكم الوطني القاضي يرفض تنفيذ،لل
  . )1(التنفيذية بالصيغة وتذييله التحكيم حكم بتنفيذ األمر يعطي ، الوطني

  :   وهما ، مختلفتين طريقتين األسلوب هذا ويتم
  :أسلوب المراجعة : أوال

، تقوم  في تنفيذ حكم التحكيم األجنبي األسلوبوهذه الدول  التي تعتمد على هذا   
اجعة الحكم من بمراجعة الشروط الشكلية في حكم التحكيم ، وليس ذلك فقط وإنما تقوم أيضاً بمر

، وتراقب تقدير هذا القرار للوقائع وصحة تطبيقه للقانون، وتفسيره وفقاً )2( الناحية الموضوعية 
  .، ولها قبول طلبات جديدة وإدخال الغير بالرغم من عدم اختصاصها ابتداء)3(لمنهجها بالتفسير

كان بإمكان  ، فجرى خالف إذا ماوإذا ما احتاج الحكم األجنبي التحكيمي للتعديل   
تتصدى لطلب األمر بالتنفيذ ، فبعضهم رأى أن المحكمة  التي  المحكمة الوطنية أن تقوم بتعديله 

  .)4(األجنبي تقوم بتعديل الحكم  أنلها 
ويرى البعض اآلخر أن األمر يرجع تقديره إلى النظام القانوني للدولة المطلوب فيها 

لوطني تعديل القرار األجنبي ودول أخرى ال تسمح ، فهناك بعض الدول تسمح للقاضي ا التنفيذ
وغالبية الفقه .)5(للقاضي الوطني بتعديله، وال يملك سوى قبول تنفيذ القرار األجنبي أو رفضه

يرى أن القاضي الوطني ال يملك بعد فحص القرار األجنبي سوى األمر بتنفيذ القرار أو رفضه 
  )6(حسب ظروف الحال

                                                
 .122البحيري ، عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )  1(
 .122ابق، ص البحيري ، عزت محمد البحيري، مرجع س  )2(
 .25السمدان ، أحمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص  )3(
 .324حفيظة السيد حداد، القانون القضائي الخاص الدولي، مرجع سابق، ص   )4(
 .25أحمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص   )5(
سابق، حفيظة السيد حداد، القانون القضائي الدولي، مرجع .122عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص  )6(

 .324ص
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األجنبي ويمس بالحقوق المكتسبة في الخارج وال  الحكمقيمة  يهدروأسلوب المراجعة " 

يحقق مصالح األفراد في العالقات الدولية الخاصة؛ ألنه يتبنى أسلوب نظر موضوع النزاع من 

  . )1(" جديد مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال

  :أسلوب المراقبة - ثانيا
تحقق توافر شروط معينة قبة مراويقتصر  في هذا األسلوب عمل القاضي الوطني على   

وال ، شروط شكلية خارجية في الغالب  ، وهيدعوى األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي  في 

وعليه  . ، وال يكون له الحق بتعديلهيحق له التطرق إلى الشروط الموضوعية للحكم التحكيمي 

  .)2( ط أو يأمر برفضه فق األجنبيفإما أن يأمر بتنفيذ هذه الحكم التحكيمي 

  : النواحي اآلتية  على  والخارجية شكلية الرقابة في القاضي وتنحصر بناء على ما سبق مهمة 

 .الخصوم أهلية وتوفر التحكيم اتفاق وجود من التحقق – 1

 .لمهمتهم المحكمين تجاوز وعدم التحكيم اتفاق نطاق في ودخوله للتحكيم النزاع قابلية – 2

 .اتفاقا أو قانونا المحددة المهلة ضمن الحكم صدور – 3

 .التحكيمي الحكم في تحققها يجب التي األساسية اإللزامية الشروط مراعاة – 4

 .للتقاضي األساسية للمبادئ المحكمين مراعاة – 5

 العام النظام مخالفة عدم – 6

ويرى الفقهاء أن أسلوب األمر بالتنفيذ يخضع لسياستين متنافستين يسعى من خاللهما 

قيق التوازن بين مصلحة الفرد والمصلحة الوطنية، فهو من جانب يمنع مراجعة القرار إلى تح

األجنبي من الناحية الموضوعية من قبل المحكمة الوطنية التي تتصدى لطلب األمر بالتنفيذ، 

ومن جانب آخر فإنه يعكس مصلحة المحكمة الوطنية في اإلشراف والرقابة من الناحية الشكلية 

  .)3(التحكيم األجنبيةعلى قرارات 

                                                
 .359محمد وليد المصري، شرح القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  )1(
 .49المرجع السابق، ص   )2(
 .131عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص   )3(
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 1994 ) لسنة ( 27  : رقم التحكيم قانون في األسلوب بهذا المصري المشرع خذأ ولقد  

 دون من المطلوبة المستندات بفحص الحق )58( المادة بموجب المختص القاضي أعطى حيث

 . )1( التحكيمي الحكم تصحيح أو تعديل في الحق له يكون أن

لوب المراقبة بشكل ضمني، فهو لم ينص عليه صراحة، القانون األردني بأسأخذ و 

ولكن في المقابل لم يمنح القاضي الوطني الذي يتصدى لطلب األمر بالتنفيذ مراجعة قرار 

نجد أنه .التحكيم األجنبي من حيث الموضوع فالقانون لم يتضمن بين شروطه ما يسمح بذلك

بمراجعة وفحص موضوع النزاع  أوجب توفر بعض الشروط الشكلية الخارجية دون السماح

  .وهذا يعني تبنيه ألسلوب المراقبة بشكل ضمني

أكدت محكمة التمييز األردنية على تبني هذا األسلوب حيث قضت في أحد أحكامها حيث 

اجتهاد محكمتنا على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم األجنبي أو كسائه صيغة : "بأن

  .)2("وضوعة أو التعديل فيه وتنحصر مهمتها بمراقبة شروط تنفيذهالتنفيذ ال تملك مناقشة م

إن األسباب التي تعطي للمحكمة حق تصديق : "جاء فيهلها حكم آخر كما قضت في و

الحكم األجنبي هي حاالت محددة استثنائية وعلى سبيل الحصر، وأن ما جاء بأسباب التمييز ال 

لسنة ) 8(من قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ) 7( يندرج تحت هذه الحاالت المحددة في المادة

، وأن الحكم المطلوب كساءه صيغة التنفيذ يستند إلى وثائق رسمية ومكتسب الدرجة )1958(

القطعية، وأن المحاكم األردنية ال يجوز لها بحث األدلة التي استند إليها الحكم ما دام قد صدر 

 لمحكمة التحكيم حكم بتنفيذ األمر بمنح االختصاص األردني المشرع وأسند عن محكمة مختصة

 الطرفان اتفق ما حالة ذلك من أستثنى أنه غير التحكيم، اختصاصها دائرة يجري ضمن التيالبداية 

  . )3(المملكة في أخرى بداية محكمة اختصاص على

                                                
 العربية، النهضة دار ،2 ط الدولي، التجاري التحكيم ،)1999(بريري مختار بريري ، محمود: مشار إليه  )1(

 .310 ص القاهرة،
منشورات مركز  6/10/2009جلسة  567/2009محكمة التمييز األردنية، تمييز حقوق رقم ذهب قضاء   )2(

 .عدالة 
 .، مجلة نقابة المحاميين)هيئة خماسية) (1946/97: (محكمة التمييز األردنية، تمييز حقوق رقم  )3(
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وعلى مستوى االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي الرياض ونيويورك، فإن اتفاقية   

لرياض تبنت أسلوب المراقبة بشكل صريح وواضح، حيث لم تسمح بمراجعة النزاع من حيث ا

تقتصر مهمة الهيئة القضائية : "من اتفاقية الرياض على أنه) 32(، حيث نصت المادة  الموضوع

المختصة لدى الطرف المتقاعد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق عما إذا 

قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية وذلك دون التعرض  كان الحكم

  )1(".لفحص النزاع

فهي أيضا تبنت أسلوب المراقبة ولكن بشكل ضمني،  1958لعام  وأما اتفاقية نيويورك   

فوفقاً التفاقية نيويورك فإن قرار التحكيم األجنبي واجب النفاذ، ولكن يجوز رفض تنفيذه إذا توفر 

إحدى حاالت الرفض المنصوص عليها في االتفاقية، وهذه الحاالت لم تتضمن السماح للقاضي 

 الحكم مراجعة للمحكمة فليس منها  )5/1( المادة يث نصت ح،  الوطني بمراجعة موضوع النزاع

  الحكم تنفيذ رفض توافرها يجب التنفيذ لرفض حاالت هنالك وإنما الموضوعية الناحية من

  نيالمطلب الثا

  التنفيذ المباشر لقرار التحكيم
األجنبية  دون أن يكون للدولة المطلوب  التحكيمية األحكامويقوم هذا األسلوب بتنفيذ   

االعتراف  تنفيذ حكم التحكيم فيها الحق في مراقبة ال من حيث الشكل وال من حيث المضمون ،

 صدر وطني حكم وكأنه األجنبي  مالحك معاملة يجب أنه بمعنىمباشرة  ،  بقرار التحكيم وتنفيذه 

 أحكام تسمية  األحكام ويطلق البعض على هذه ، التنفيذ فيها المراد للدولة الوطنية المحاكم من

يفترض توفر تنظيم دولي مزود بسلطة دولية  األحكام ، ولضمان وجود مثل هذه التحكيم الدولية 

وجود مكتب خاص لتسجيل قرارات  منحت له من منظمة عالمية كاألمم المتحدة، ويفترض كذلك

  .)2(التحكيم المتمتعة بالنفاذ الدولي المباشر

                                                
 . 1983  لعام القضائي للتعاون من اتفاقية الرياض) 32(المادة   )1(
 .41ام الدين القصبي، مرجع سابق، صعص  )2(
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وفي الواقع العملي فإن قرارات التحكيم الصادرة عن المراكز اإلقليمية والخاضعة   

إلشرافها، والمطبق عليها قواعد المركز الموضوعية، والتي روعيت فيها اإلجراءات التي أرادها 

وة نفاذ مباشر حتى على المستوى اإلقليمين فالدولة المراد تنفيذ هذه األطراف، ال تتمتع بق

القرارات على إقليمها تقوم بفحص وطنية أو أجنبية هذه القرارات وفق المعايير المتبعة لديها 

  . )1(بهذا الخصوص تمهيدا لتنفيذها وفقا للتشريعات أو االتفاقيات السارية المفعول لديها

عبرت عن التجسيد العملي لهذا  )2(ى هذا الواقع، فاتفاقية واشنطنولكن يوجد استثناء عل

واعتبرت اتفاقية واشنطن قرار التحكيم الصادر من المركز المشكل وفقاً  النوع من القرارات،

ألحكامها قراراً نهائياً وملزماً، وال يجوز الطعن به أو استئنافه في غير األحوال التي نصت 

القرار "من اتفاقية واشنطن على أن ) 54(نصت الفقرة األولى من المادة ،)3(علهيا هذه االتفاقية

يعتبر نهائياً وواجب التنفيذ وليس لمحاكم الدولة المراد فيها تنفيذه فحص موضوع النزاع، وإنما 

تطبق تلك الدولة قانونها الخاص بتنفيذ القرار كما أن الدولة الطرف ال تستطيع أن تتمسك 

  .أو بالحصانة التنفيذية بالنسبة لألحكام التي تنطوي على التزامات مالية بالحصانة القضائية

فتعتبر القرارات الصادرة عنه كالقرارات واألحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

متمتعة بالنفاذ المباشر لدى الدول األعضاء في االتفاقية، وتعامل كاألحكام القضائية الوطنية، وال 

ر بالتنفيذ المبين سابقاً والذي تخضع له قرارات التحكيم األجنبية، فالقرارات تخضع لنظام األم

الخاضعة ألحكام هذه االتفاقية ال تخضع سوى لرقابة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

  .عليها اتفاقية واشنطن تووفقا لألحكام التي نص

                                                
 .41المرجع السابق، ص ،عصام الدين القصبي  )1(
أعدت اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، من قبل البنك  )2(

من جهة، وتوفير األمان إلى الدولي لإلنشاء والتعمير،وكان الهدف منها تشجيع االستثمارات في الدول النامية 
 .أصحاب رؤوس األموال في الدول المتقدمة من جهة ثانية

مصطفى خالد النظامي، الحماية اإلجرائية لالستثمارات األجنبية الخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر ) 3(
 . ".203والتوزيع، عمان، ص
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بل دول العالم المختلفة، فانضمت وقد لقيت هذه االتفاقية صدى واسعاً لدى إبرامها من ق

إليها الكثير من دول العالم، حيث صادقت عليها حوالي تسعين دولة، ومن بينها عدد من الدول 

، والسودان، وتونس، ا، والمغرب، وموريتانيا، والصومالالعربية كاألردن، ومصر، وسوري

  .)1(والسعودية واإلمارات العربية المتحدة

على إنشاء مركز للتحكيم مقره في واشنطن، ويطلق عليه ونصت اتفاقية واشنطن   

، ويتولى )ICSID(المركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة باالستثمار وهو ما يعرف بنظام 

هذا المركز الفصل في المنازعات وفقا التفاقية واشنطن، وتقتصر العضوية فيه على الدول 

التفاقية واشنطن والعضوية في المركز الدولي،  ومجرد االنضمام، المصدقة على اتفاقية واشنطن

ال يكفي لتوفر اختصاص المركز للنظر في النزاع الناشئ بين الدولة المضيفة لالستثمار وأحد 

رعايا الدول األخرى، والذي يعرف بالمستثمر األجنبي، وإنما البد من توفر عدة شروط لتطبيق 

  :آلتيويمكن تلخيصها على النحو ا) ICSID(نظام الـ 

يجب أن تكون الدولة المضيفة لالستثمار والدولة التي ينتمي إليها المستثمر األجنبي طرفين . 1

مصدقين على اتفاقية واشنطن، فتصديق طرف واحد ال يكفي لخضوع النزاع لنظام الـ 

)ICSID()2(.  

لى تحكيم يجب توفر رضا متبادل من كال الطرفين إلخضاع نزاعاتهم الناشئة عن االستثمار إ. 2

  .)3(المركز الدولي، ويجب أن يكون هذا الرضا صريحاً ومكتوباً

  .)4(أن يكون المستثمر أجنبياً سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً. 3

  

                                                
، 2008األولى، اإلصدار الثالث، دار الثقافة، فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة   )1(

الحواري،  أسامة أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها الحكم على موضوعات المنازعات .56ص
 .59، ص2009الدولية الخاصة، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 

 . 151، صعزت محمد البحيري، مرجع سابق  )2(
 األولى، الطبعة مقارنة، دراسة العربية، الدول في االستثمار ضمانات ، 2008عبد اهللا،  عبد الكريم عبد اهللا   )3(

 .116، ص عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار
 .116عبد اهللا عبد الكريم عبد اهللا، مرجع سابق، ص   )4(
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 الفصل الثالث

  .موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي بناء على طلب أحد األطراف

  عدم صحة اتفاق التحكيم: المبحث األول

  : المقصود باتفاق التحكيم: المطلب األول 

  :اإلخالل بالشروط الشكلية:  المطلب الثاني 

  :اإلخالل بالشروط الموضوعية التفاق التحكيم:  المطلب الثالث  

  اإلخالل بالقواعد األساسية لإلجراءات وعلى األخص بحق الدفاع: المبحث الثاني

  المساس بحق الدفاع :  المطلب األول 

ن الواجب التطبيق في تحديد مفهوم القواعد األساسية القانو: المطلب الثاني

  .لإلجراءات

  تجاوز المحكمين لنطاق سلطاتهم: المبحث الثالث

  سلطة المحكم في النطاق الموضوعي التفاق التحكيم:  المطلب األول 

  الجزاء المترتب على تجاوز المحكمين اتفاق التحكيم : المطلب الثاني  

  شكيل محكمة التحكيم أو اإلجراءات التحكيميةعدم صحة ت: المبحث الرابع

   التحكيم هيئة تشكيل في الخطأ من  الدولية االتفاقيات موقف:  األول المطلب

   التحكيم هيئة تشكيل في الخطأ من الوطنية التشريعات موقف:  الثاني المطلب

   التحكيمية اإلجراءات :  الثالث المطلب 
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 الفصل الثالث

  حكيم األجنبي بناء على طلب أحد األطرافموانع تنفيذ حكم الت
نتناول في هذا الفصل الشطر األول من موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي، والتي تتعلق 

بمنع تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي  بناء على طلب من الخصم المطلوب التنفيذ ضده ، وهي 

 ، بينما لم تقسم اتفاقية) 5/1(فكرة مأخوذة عن اتفاقية نيويورك ، والتي نصت في المادة 

 المحكمة تقررها رفض وحاالت الخصم على طلب بناء رفض حاالت إلى الرفض حاالت الرياض

 من األجنبي التحكيم قرار تنفيذ رفض يتم حاالت على عدة نصت وإنما نفسها، تلقاء من المختصة

 طلب على بناء لرفضا كان إذا فيما تحدد ولم منها، توفر أي حال في المختصة المحكمة قبل

  : المحكمة ، وسيناقش الباحث في هذا الفصل أربعة مباحث ، وهي كما يلي  تقدير أو الخصم

 عدم صحة اتفاق التحكيم: المبحث األول

  اإلخالل بالقواعد األساسية لإلجراءات وعلى األخص المساس بحق الدفاع: المبحث الثاني

  تهمتجاوز المحكمين لنطاق سلطا: المبحث الثالث

  عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو اإلجراءات التحكيمية: المبحث الرابع
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  المبحث األول
  عدم صحة اتفاق التحكيم

ويفترض هذا المانع  من موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ، بوجود اتفاق ولكنه ليس 

يكون بين الخصوم اتفاق تحكيم صحيح  وإنما اتفاق من نوع آخر، ويتحقق هذا المانع عندما 

اتفاق يسمح لهم باالستعانة في حل نزاعهم بواسطة شخص ثالث ولكنه ليس في حقيقته اتفاق 

ومثال ذلك أن ينعقد اتفاق الخصوم على . تحكيم ويتصور أحد الخصوم أنه اتفاق على التحكيم

بتقرير  أنه في حالة نشوب نزاع بينهما حول أمر معين فإنهم يستعينون بخبير إلحاطتهم علماً

فني حول حقيقة المسألة المتنازع عليها أو بوسيط يتولى تقريب وجهات النظر المختلفة فيما 

وال شك في أن أي من الخبير أو الوسيط ليس محكماً، فإذا حدث أن اختار الخصوم في . )1(بينهم

ألخير في مثل هذه الحاالت خبيراً أو وسيطاً ولجأ أحد الخصوم إليه على أنه محكم وفصل هذا ا

النزاع على أنه كذلك فإن رأيه يكون قد صدر دون اتفاق على التحكيم ويكون قابالً للطعن 

  .)2( وبالتالي منعه من التنفيذ ،بالبطالن

 وسيلة التحكيم اختيار على تراضيا إرادتين عن تعبيرا التحكيم أتفاق ومن المعلوم أن 

 أي لصحة الالزمة الموضوعية الشروط تتوافر أن يلزم لذا و تثور، أوقد ثارت منازعات؛ لتسوية

 صحته، شرائط االتفاق استكمل ما فإذا القانون، يتطلبها التي الشكلية توافر الشروط يلزم كما اتفاق،

عية أمر فإنه يترتب وط الشكلية منها والموضوما اعترى هذه الشر وإذا  آثاره القانونية، رتب

ة اتفاق التحكيم  ، وسنناقش هذا المبحث في المطالب عليها منع تنفيذ حكم التحكيم لعدم صح

 : التالية 

                                                
 .247، صمرجع سابقعيد محمد القصاص، حكم التحكيم،   )1(
 .248عيد محمد القصاص، المرجع السابق، ص  )2(
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  المطلب األول

  المقصود باتفاق التحكيم

: ، بأنه )1(قد يتمثل، اتفاق التحكيم، في صورة شرط تحكيم، والذي تعرفه طائفة من الفقه  

المنازعات كيم ذلك االتفاق الذي يدرج في عقد ما، يتعهد بمقتضاه طرفا العقد، بأن يحيال إلى التح

 .التي قد تنشأ عن هذا العقد

، ألن شرط التحكيم، يمكن أن يكون في صورة الباحث ويبدو أن هذا التعريف محل نظر  

في صلب العقد نفسه، كما يمكن أن يكون في صورة اتفاق منفصل  بند من بنود العقد، أي وارداً

، أما إذا )2(ا عليه قبل حدوث النزاعبذاته عن العقد موضوع التحكيم، ما دام األطراف، قد اتفقو

حدث النزاع، ولم يكن هناك شرط تحكيم، فإن األطراف، يستطيعون، إبرام ما يعرف بمشارطة 

  .التحكيم

تعريف شرط التحكيم، بأنه االتفاق، الذي تتجه إرادة األطراف بمقتضاه للباحث ويمكن   

ذا الشرط في صورة بند من بنود إلى حل المنازعات التي قد تنشأ عن عقد ما، سواء تمثل ه

  .العقد أم في صورة منفصلة عن الوجود المادي للعقد

كما قد يتمثل اتفاق التحكيم، في صورة مشارطة التحكيم، والتي يمكن أن تعرف بأنها   

. عبارة عن تعبير عن إرادة الخصوم، لحل ما نشأ بينهم من منازعات، عن طريق التحكيم

اتفاق مكتوب على إحالة النزاعات الناشئة، أو التي قد تنشأ إلى " هبأنويعرف اتفاق التحكيم 

  .)3( "التحكيم، سواء عين المحكم باسمه، أم ال

                                                
راغب، وجدي راغب، طبيعة الدفع بالتحكيم أمام المحاكم الطبعة الثالثة، دار الثقافة الجامعية ، منشور في  )1(

فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، . 97مؤتمر حول التحكيم في القانون الداخلي والقانون الدولي، ، ص
 . 112 – 111بق، من ص المرجع السا

 . 98، ص1974،القاهرة ، دار النهضة العربيةشفيق ،  محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، )  2(
 . 126الكويت ، ص عبد الفتاح ، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة)  3(
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اتفاق التحكيم، على خالف القانون السابق رقم الحالي ولم يعرف قانون التحكيم األردني 

هو ) "1(ة فقرة وعلى خالف القانون المصري الذي عرفه في المادة العاشر) 1953(لسنة ) 18(

اتفاق الطرفين على االتجاه إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن 

  ". تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

وهذا هو موقف قانون األنستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مع مالحظة أن 

بارة ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في األخير أضاف ع

  .)1(صورة اتفاق منفصل

ويستفاد من هذا التعريف أن اتفاق التحكيم يمكن أن يأتي قبل نشوء النزاع أو بعده، فإذا  

يم، جاء قبل نشوء النزاع سمي ذلك بشرط التحكيم، أما إذا جاء بعده فيطلق عليه مشارطة التحك

كذلك يمكن أن يأتي االتفاق من خالل اإلحالة إلى عقد أو مستند يشتمل على شرط التحكيم وهو 

  .)2(ما يعرف باسم شرط التحكيم باإلحالة

  المطلب الثاني

  اإلخالل بالشروط الشكلية
عادة ما  يخضع شكل العقد لقانون محل اإلبرام، بينما يخضع العقد لقانون اإلرادة، "    

المشرع األردني قد أخضع شكل العقد لقانون محل اإلبرام، أال إنه عاد وأجاز أن ويالحظ أن 

كما أجاز أن تخضع لقانون موطن . تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها لموضوعية

، فعقد التحكيم كباقي العقود الرضائية ، واعتبرته  )3(المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك

عقود الشكلية ، ويعني ذلك انه ال يكفي فقط مجرد التراضي النعقاده بل بعض التشريعات من ال

تحديد  وجودو ،وتتمثل هذه الشروط في وجود الكتابة ،ن أن يتم في شكل يتطلبه القانونال بد م

 :موضوع النزاع وسنبينها كما يلي
                                                

 27من القانون المصري رقم ) 10(وأيضاً المادة  .من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي) 7(المادة   )1(
 .1994لسنة 

 .32، ص2005مخلوف ، أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ) 2(
 .1976لسنة ) 43(م القانون المدني األردني رقم ) 21(المادة   )3(
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 :عدم وجود الكتابة:  الفرع األول  

كيم أولوية كبيرة جداً ، واعتبرته شرطاً شكلياً أولت اتفاقية نيويورك  كتابة اتفاق التح 

يستلزم توافره في اتفاق التحكيم ، واعتبرته شرطا لصحة اتفاق التحكيم وليس دليالً لإلثبات ، 

 تشترط وفي حال تخلف هذا الشرط فإنه يمتنع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ويعتبر باطالً ، ولم

 عليها، ولكن الحقًا لها أو معاصرا يكون أن يمكن بل المنازعة على سابقًا االتفاق يكون أن االتفاقية

 يكون أو الطرفين، من موقعا عليه يكون أن من بد ال بل مكتوبا، التحكيم اتفاق يكون أن يكفي ال

 عادة تجري التي الدولية متطلبات التجارة ذلك في مراعية متبادلة برقيات أو خطابات في متضمنًا

من اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف بقرارات ) 2/1(يث نصت المادة ، ح)1(غائبين بين

  : )2(، على  أنه )1958(التحكيم األجنبية وتنفيذها لسنة 

يلتزم بمقتضاه األطراف بأن يخضعوا  الذيتعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق المكتوب ) 1(

هم بشأن موضوع من روابط القانون للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين

  .التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم

شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من األطراف " باتفاق مكتوب" يقصد ) 2(

التحكيم وذلك ما لم  أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى –بالمعنى الوارد في هذه المادة 

  .يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق

                                                
 الفلسطيني التشريع ضوء األجنبية في كيمالتح قرارات تنفيذ) 2013(،  الصاوي عمار، تركمان:أنظر   )1(

، ، أحمد السيد ". 181مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة غزة ، ص  ونيويورك دراسة الرياض واتفاقيتي
، ) 1997(إبراهيم ، احمد إبراهيم .244زت ، مرجع سابق، ص البحيري ، ع. 228مرجع سابق، ص 

 .81التحكيم الدولي الخاص ، الطبعة الثانية ، ص 
 ).1958(وتنفيذها لسنة اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية من ) 2(المادة   )2(
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على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من ) 3(

األطراف بالمعني الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم 

  .لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق ماوذلك 

  :وتنص المادة العاشرة من قانون التحكيم األردني على ما يلي  

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإال كان باطالً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه . أ

ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن  مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه

طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل 

  .االتفاق

كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية لويعد في حكم االتفاق المكتوب . ب

كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا 

  .جزءاً من العقد

إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة . ج

  .النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب

لفقرة ج من قانون التحكيم وهذا هو موقف القانون المصري باستثناء ما ورد في ا  

يتبين من هذا النصوص أن القانونان المصري واألردني يعتبران الكتابة شرط . )1(األردني

  . )2(من القانون النموذجي والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك) 7/2(انعقاد، وهذا متفق مع المادة 

                                                
 .باستثناء ما ورد في الفقرة ج) 6، 12(وهذا هو موقف القانون المصري في المادتين   )1(
 1954 سنة في الليبي التحكيم من 742 : المادة أحكام: وأنظر التشريعات العربية األخرى التي نظمت ذلك   )2(

 307 : المادة أحكام 1974التونسي التحكيم من 261 : الفصل أحكام 20 بتاريخ الرسمية بالجريدة نشر ،
 التحكيم من 2 المادة أحكام  46 رقم السعودي التحكيم من 05 : المادة أحكام  1403 .المغربي التحكيم من

 84 رقم السوري التحكيم من 509 :المادة أحكام. الرسمي ةبالجريد الصادر 1981 لسنة 33 رقم اليمني
  21 في 84 رقم تشريعي مرسوم 1953 لسنة

  /03/ 637 ص 2008 نیسان 2 في 15 :العدد الرسمیة الجریدة    2008 .
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وهذا ما أكدته محكمة  فالقانون األردني يرتب البطالن على عدم كتابة شرط التحكيم  
كما جاء . )1( ..."يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإال كان باطالً: "التمييز األردنية فقضت

  . )2("يتم التحكيم باتفاق خطي بين الفريقين المتنازعين"في قرار آخر 

  :عدم تحديد موضوع النزاع:الفرع الثاني  
المصري، تحديد موضوع النزاع، على أن يتم لقد اشترط قانون التحكيم األردني وكذلك  

  :هذا التحديد على التفصيل التالي
إذا كان االتفاق في صورة شرط تحكيم، فإنه ال يلزم أن  :تعيين المحل في شرط التحكيم -

يتضمن الشرط تحديد المسائل المتنازع عليها، وهذا بديهي إذ أن الشرط يتفق عليه قبل بدء أي 
. لشرط هو اتفاق على التحكيم، فيجب، شأنه شأن أي اتفاق، أن يكون له محلنزاع، نظراً لكون ا

وهذا ما أكده القانون المدني األردني حيث نص على أنه . )3(وهذا المحل يجب أن يكون معيناً
ولهذا يلزم لصحة شرط . )4( ..."يشترط أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة"

لمحل الذي يدور حوله النزاع، فيعتبر باطالً شرط التحكيم الذي يتفق فيه الطرفان التحكيم تعيين ا
على عرض أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل على محكمين دون تعيين المحل الذي يدور حوله 

  .)5(النزاع
طرفا عقد  افإذا اتفاق: "وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في أحد قراراتها بالقول  

أية خالفات تنشأ بين الفريقين وتكون ناتجة عن (من عقدا لعمل على أنه ) 7(مل في المادة الع
اد من هذه فالمستف) هذا العقد تحال للتحكيم وفق أحكام قانون التحكيم األردني السارية المفعول

إلى  قا على حل أي نزاع ينشأ بينهما عن تنفيذ عقد العمل يتم فيه اللجوءالمادة إن الطرفين اتف
التحكيم وحيث أن العقد الشريعة المتعاقدين وبما أن الجهة المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم، 

  .)6("فإن تمسكها هذا ال يخالف حكم العقد
                                                

 .منشورات مركز عدالة 3/9/2008تاريخ ) خ.هـ( 3348/2007تمييز حقوق رقم   )1(
 تمييز حقوق رقمرقم : وانظر .، منشورات مركز عدالة4/5/1985 ، تاريخ217/85تمييز حقوق رقم   )2(

 . 371، ص 1966، مجلة نقابة المحامين ، )476/95(
، 2007، لسنة 1فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط. د  )3(

 .131ص
 .1976لسنة  43من القانون المدني األردني رقم ) 161/1(المادة   )4(
 .131والي ، فتحي فتحي والي، المرجع السابق، ص  )5(
 .، منشورات مركز عدالة16/6/2005، تاريخ )هيئة عامة( 10/2005تمييز حقوق رقم   )6(
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يجب في مشارطة التحكيم ذكر موضوع النزاع،  :تعيين موضوع النزاع في مشارطة التحكيم -

ب نصوص قوانين التحكيم التي نصت على وإال ترتب على ذلك بطالن القرار التحكيمي بموج

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء أكان مستقالً بذاته أو : "ذلك بالقول

ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم 

ت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيم

  .)1("في هذه الحالة أن يعين موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم وإال كان االتفاق باطالً

ويرى الباحث أن هذا األمر منطقي لمشارطة التحكيم، حيث أن تحرير المشارطة يأتي   

يتسنى للمحكمين بسط رقابتهم بعد قيام النزاع، ومن المفروض أن يتم تعيين الموضوع حتى 

وال يشترط أن تتضمن أيضاً أسباب المنازعة . على موضوع النزاع، وتحديد مسؤوليتهم

  .وموضوعها تفصيالً ولكن يشترط بها صيغة معينة، فيكفي أن تحدد المشارطة موضوع النزاع

تحكيم هو وتطبيقاً لذلك فقد أقرت محكمة التمييز األردنية في قرار لها اللجوء إلى ال  

طريق استثنائي لفض الخصومات التي هي أصالً من اختصاص المحاكم دون سواها ويستمد 

المحكمون سلطتهم في بحث النزاع من هذا االتفاق، وعليه فللمحكمة بسط صالحيتها في مراقبة 

  .)2("وتطبيق مشارطة التحكيم وتطبيق القانون

  

  

  
                                                

من نظام ) 5(من قانون التحكيم المصري والمادة ) 10/2(من قانون التحكيم األردني والمادة ) 11(المادة   )1(
 .التحكيم السعودي

 .، منشورات مركز عدالة10/7/1993، تاريخ )خ.هـ( 452/1993تمييز حقوق رقم   )2(
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  المطلب الثالث

  :تفاق التحكيماإلخالل بالشروط الموضوعية ال
الرضا : يتعين أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية الالزمة النعقاده، وهي  

  .وعدم توافر الشروط الموضوعية يترتب عليه بطالن قرار التحكيم. والمحل والسبب

  :عدم وجود التراضي - أ

ود اتفاق تحكيم إن  نقطة البداية في النظام القانوني للتحكيم، هي ضرورة التأكد من وج  

وأن إرادة األطراف قد اتجهت بالفعل إلى االلتجاء للتحكيم، وأن هناك تالحماً غير موجود في 

التعبير عن إرادة كافة األطراف المعنية، على نحو يمكن معه االطمئنان إلى أنهم قد قصدوا 

تجة عن تعامل حقيقة إقامة قضاء خاص، يتولى مهمة الفصل في منازعة حالة، أو مستقبلية، ونا

تم تخصيص التحكيم بالذكر في اتفاق الطرفين أو اإلحالة إليه  لذلك يجب أن. )1(محدد قائم بينهم

بوجه خاص، فإذا انضم أشخاص آخرين إلى اتفاق التحكيم، فإنه يجب أن يكون انضمامهم 

صليين، صريحاً، وال يفترض هذا االنضمام لمجرد دخولهم، أو اشتراكهم في عالقة الطرفين األ

وإذا أحال األطراف صراحة إلى الشروط المتضمنة شرط التحكيم، فمن الواجب اإلحالة إلى 

وقد حكم بأن ورود عبارة تحكيم في االتفاق المبرم ال يكفي للقول بأن . )2(شرط التحكيم صراحة

  .)3(السند هوا تفاق على التحكيم

قد صدرت سليمة خالية من ويشترط لوجود اتفاق التحكيم، أن تكون إرادة األطراف   

، فالرضا يعد ركناً أساسياً لالتفاق على التحكيم، فإنه )4(عيوب الرضا كالغلط واإلكراه والتغرير

ال يفترض، بل ال بد من وجود الدليل عليه، ألن االتفاق على التحكيم يشكل خروجاً عن األصل 

  .)5(التعبير عنه صراحة العام في التقاضي، ويعتبر نظاماً استثنائياً، فكان ال بد من

                                                
محمود التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، لسنة . د  )1(

 .87، ص2006
 .87محمود التحيوي، المرجع السابق، ص. د  )2(
 .343، ص1974مجلة نقابة المحامين، سنة  ، منشور في305/1974تمييز حقوق   )3(
 .142إبراهيم الجغبير، المرجع السابق، ص. د  )4(
 .83محمود التحيوي، المرجع السابق، ص. د  )5(
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إذا تناول اتفاق التحكيم شخصاً "وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز األردنية ذلك بأنه   

لم يكن طرفاً في التحكيم، فيكون االتفاق باطالً هو وقرار التحكيم العتماده على اتفاق تحكيم 

لى الرضا من حيث صحته ولكن هنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق ع. )1("باطل

وبطالنه؟ لذا يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المختار من قبل األطراف ليحكم العقد 

األصلي واتفاق التحكيم، أما في حالة عدم اختيار األطراف لقانون محدد ليحكم العقد األصلي 

مسألة وجود الرضا وصحته واتفاق التحكيم فما هو القانون الذي يتعين إعماله؟ من المعروف أن 

تدخل في إطار الفكرة المسندة الخاصة بااللتزامات التعاقدية وهو ما يؤدي إلى سريان القانون 

الذي يحكم العقد عليها، وبالتالي يسري عليها القانون الذي يسري على اتفاق التحكيم ذاته على 

  .)2(اعتبار أن صحة الرضا وبطالنه تتعلق بهذا االتفاق

وع إلى قانون التحكيم األردني الجديد للتحكيم نجد أنه لم يحدد القانون الواجب وبالرج  

التطبيق على اتفاق التحكيم، وإنما تعرض فقط لمسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على 

موضوع النزاع، فأخضع هذه المسألة للقواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق 

ينة، اتبعت القواعد الموضوعية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق قانون دولة مع

  .)3(الطرفان على غير ذلك

أما إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع،   

اع مع تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاالً بالنز

  .)4(مراعاة شروط العقد واألعراف الجارية في نوع المعاملة

                                                
 .، منشورات مركز عدالة28/5/1981، تاريخ )خ.هـ(، 155/1981تمييز حقوق رقم   )1(
يم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة للتحك. د  )2(

 .385، ص2007بيروت، لسنة 
من قانون التحكيم  39/1، ويقابلها المادة 2001لسنة  31من قانون التحكيم األردني، رقم ) أ/36(المادة   )3(

 .1994لسنة  27المصري رقم 
 .من قانون التحكيم المصري) 3+39/2(لمادة من قانون التحكيم األردني، ويقابلها ا) ج+فقرة ب / 36(المادة   )4(
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هذا ونجد أن اتفاقية نيويورك اعتبرت وجود الرضا وصحته أساساً لالعتراف بقرار   

يجوز رفض طلب االعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه، ) أ/5/1(التحكيم، وتنفيذه، فنصت في المادة 

طة أن يقدم هذا األخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك وذلك بناء على طلب المدعى عليه، شري

كانوا فاقدي األهلية بموجب القانون المطبق عليهم أو أن ... الطلب إثباتاً أن الفرقاء في االتفاقية 

قانون البلد الذي صدر فيه ل أو عند عدم النص على ذلك طبقاًتلك االتفاقية لم تكن صحيحة، 

  .)1(قرار التحكيم

  :ر أو نقص أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيمعدم تواف -ب

ال تقبل دعوى بطالن حكم "من قانون التحكيم األردني على أنه ) 2/أ/49(تنص المادة   

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً لألهلية أو : التحكيم إال في األحوال التالية

  .)2("ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته

أن المشرع األردني قد اختار منهج تنازع القوانين  المتقدمةضح من نص المادة يت  

للفصل في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف التحكيم، ويختلف تحديد 

  .)3(القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص كونه شخصاً طبيعياً أو معنوياً

ال يجوز االتفاق على التحكيم إال "التحكيم األردني أنه  من قانون) 9(وقد أكدت المادة   

  .)4(..."للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، 

                                                
 .1958من اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لسنة ) أ/5/1(المادة   )1(
 .من قانون التحكيم المصري) ب-53/1(يقابل هذا النص نص المادة   )2(
 .427حفظية السيد الحداد، المرجع السابق، ص. د  )3(
ال يجوز االتفاق على "من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه ) 11(يقابل هذا النص نص المادة   )4(

التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وال يجوز التحكيم في المسائل 
 ".التي ال يجوز فيها الصلح
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وبهذا فإن المشرع األردني اشترط توافر األهلية في الشخص الطبيعي واالعتباري وهذه   

أنه ال يكفي أن تكون  األهلية المشروطة هي أهلية الشخص في التصرف في حقوقه ومعنى ذلك

للشخص أهلية التعاقد فحسب وإنما يجب أن يكون أيضاً أهالً للتصرف في الحق المتنازع عليه 

والقانون الذي يحكم أهلية الشخص الطبيعي هو قانون الدولة التي ينتمي . )1(إلبرام اتفاق التحكيم

لمدنية ومنها اتفاق التحكيم إذا ويعتبر الشخص الطبيعي أهالً لمباشرة حقوقه ا. )2(إليها بجنسيته

  .)3(بلغ سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه وأتم الثامنة عشرة من عمره

يجوز للوصي أو القيم االتفاق على التحكيم بإذن المحكمة، ويجوز للولي االتفاق على   

  .)4(تصرفالتحكيم دون إذن المحكمة وللقاضي سلبها منها إذا اقترنت بسوء ال

وفي حالة وجود وكالة ال بد أن يكون الوكيل متمتعاً بأهلية التصرف، ولكن هل يلزم أن   

  يكون الوكيل وكيالً بموجب وكالة خاصة أم تكفي الوكالة العامة إلبرام اتفاق التحكيم؟

في القانون األردني يجوز االتفاق على التحكيم سواء كان الوكيل وكيالً عاماً أم خاصاً،   

من القانون ) 834/1(يلزم هنا مراعاة شروط صحة التوكيل المنصوص عليها في المادة و

أما القانون المصري فيعتبر . )5(من القانون ذاته) 838، 837( تينداالمدني وكذلك مراعاة الم

التحكيم من أعمال التصرف ومن ثم يلزم أن يكون الوكيل مزوداً بوكالة خاصة تتضمن 

من قانون ) 76(لى التحكيم على وجه التحديد، وهذا ما أكدته المادة التفويض باالتفاق ع

وال التحكيم ... المرافعات المصري، ال يصح بغير تفويض خاص اإلقرار بالحق المدعى به 

  .)6("فيه

                                                
 .54، ص2005رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، لسنة خالد الغرايبة، دعوى بطالن حكم التحكيم،   )1(
 .1996لسنة ) 43(في القانون المدني األردني رقم ) 12(انظر المادة   )2(
 .من القانون المدني األردني) 43(في المادة ) 2و  1(انظر الفقرة   )3(
 .من القانون المدني األردني) 124و  126(انظر المادتين   )4(
 .75لمرجع السابق، عمري الحياري، ا  )5(
عكاشة عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، . مصطفى الجمال، و د. نقالً عن د  )6(

أحمد أبو الوفا التحكيم االختياري . ، و د427، ص1988منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لسنة 
 .69-68، ص ص 1988واإلجباري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، لسنة 
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أما بالنسبة للشخص االعتباري العام فإن مشكلة مقدرته على إبرام اتفاق التحكيم هي   

األنظمة القانونية، حيث نصت بعض الدول في السابق بعدم اإلجازة مشكلة مثارة في العديد من 

لألشخاص االعتبارية العامة بأن تكون طرفاً في اتفاق التحكيم، وبخالف ذلك فقد أعطى قانون 

التحكيم األردني الجديد وبصراحة تامة الصالحية لألشخاص االعتبارية العامة بأن يكونوا أطرافا 

ذلك طبقاً لنص المادة الثالثة التي تنص على أن تسري أحكام هذا القانون و. )1(في اتفاق التحكيم

على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص 

القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية 

  .)2("ديةكانت أو غير عق

ويرى الباحث بأن السماح لألشخاص االعتبارية العامة بالدخول في اتفاقيات التحكيم قد   

يعرض األموال العامة والثروات القومية ومقدرات الدول وخصوصاً النامية للضياع ولهذه 

  .التخوفات فإنه ينصح أن تتم كتابة هذه االتفاقية بدقة وحرص شديدين

ماذا لو كان المحتكم كامل األهلية في بعض مراحل : هنا هووالسؤال الذي قد يثار   

التحكيم وعديمها أو ناقصها في بعضها اآلخر؟ والذي نراه هو وجوب توافر األهلية عند إبرام 

اتفاق التحكيم، وال يشترط استمرارها، حيث يمكن أن يباشر تلك اإلجراءات نيابة عنه الولي أو 

  .)3(المحكمة منالوصي المأذون 

وخالصة القول، يبطل اتفاق التحكيم إذا كان أحد طرفيه فاقداً أو ناقص األهلية وفقاً   

من قانون التحكيم األردني، وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية ) 2-1/ 49( المادةلمنطوق 

ال يجوز للمحكمة أن تفسخ قرار المحكمين إال في الحاالت التي نص عليها قانون : "بالقول

وهي أن يكون اتفاق التحكيم باطالً أو أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم أو الفيصل فاقداً  التحكيم

  .)4("لألهلية القانونية

                                                
، الدورة التخصصية للتحكيم، ورقة مؤتمر مقدمة في المؤتمر الذي انعقد في )2008(الجازي، عمر الجازي ) 1(

 .4، ص22/12/2008- 20عمان في الفترة ما بين 
 .2001لسنة ) 31(المادة الثالثة من قانون التحكيم األردني رقم   )2(
 .من القانون المدني األردني) 123(المادة   )3(
 .، منشورات مركز عدالة12/4/1993، تاريخ )خ.هـ( 127/1993تمييز حقوق   )4(
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والسؤال الذي يثور هو هل يمكن للدولة أن تتسمك بحصانتها أمام محكمة التحكيم   

تحكيم في العقد األجنبية أو أمام القضاء الوطني؟ يبدو لنا الدولة إذا وافقت على إدراج شرط ال

المبرم بينهما وبين أشخاص آخرين ال يمكنها التمسك بحصانتها أمام محكمة التحكيم ألن ليس لها 

  .)1(هذا الحق أصالً وألنها تنازلت ضمناً عن التمسك بحصانتها

  :عدم توافر شروط محل اتفاق التحكيم - ج

يقصد بمحل اتفاق محل التحكيم هو موضوع النزاع الذي يطرح على هيئة التحكيم، و  

التحكيم، موضوع المنازعات التي يشملها اتفاق التحكيم والتي ينص على حلها بطريق 

  .)2(التحكيم

ويشترط فيه وفقاً للقواعد العامة أن يكون موجوداً وممكناً ومعيناً أو قابالً للتعيين وأن   

ق على التحكيم أن يكون من يكون مشروعاً أو قابالً للتعامل فيه، كما يشترط أيضاً في محل االتفا

  .)3(المسائل التي يجوز التحكيم فيها

يمكن رفض االعتراف "على أنه ) 5/2(ويالحظ أن اتفاقية نيويورك نصت في المادة   

بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه أن موضوع الخالف 

عتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك ال يمكن حله بطريق التحكيم أو أن اال

من المبادئ القانونية المقررة أنه ال "وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية بانه . )4(البلد

  .)5("يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام

                                                
 .57-56خالد الغرايبة، المرجع السابق، ص ص   )1(
 .148إبراهيم الجغبير، المرجع السابق، ص.  د  )2(
محمد حجاجري، والية القضاء على أحكام المحكمين في قانون التحكيم الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة   )3(

 .72، ص2005مؤتة، 
) 34(، وهذا هو موقف القانون النموذجي في المادة 1958من اتفاقية نيويورك لسنة ) 2(المادة الخامسة فقرة   )4(

 .منه
 .، منشورات مركز عدالة5/8/1984، تاريخ )خ.هـ( 84م 158تمييز حقوق رقم   )5(
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مع بوليصة الشحن  الشرط الوارد في عقد المشارطة المبرز"وقضت في قرار آخر بأن   

والذي ينص على إحالة الخالف الناشئ عن عقد المشارطة على التحكيم لدى غرفة التحكيم 

من قانون التجارة البحرية ) ب/215(إذ أن المادة . هو شرط باطل... المالحي في باريس 

األردني تنص على إبطال أي شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم األردنية في النظر 

  .)1("الفات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحريبالخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .ت مركز عدالة، منشورا9/9/1985، تاريخ )خ.هـ) (496/1985(تمييز حقوق رقم   )1(
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  المبحث الثاني
  اإلخالل بالقواعد األساسية لإلجراءات

ما يعرف باحترام  التحكيميةمن األمور األساسية التي ينبغي أن تراعى في اإلجراءات 

اوي دون تفريق أو وضمان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع ، وان تتم معاملتهم بالتس

تمييز بينهم ، ثم إن أي خرق لهذه المبادئ من قبل المحكمين ، يعرض حكم التحكيم للطعن 

 التحكيم قرار تنفيذ المطلوب الخصم  قدم ما فإذا" ويحق ألحد اإلطراف أن يطالب بمنع تنفيذه ، 

 عليه استحال أو حكيم،للت المحددة بالجلسة بالحضور صحيحا إعالنًا يعلن لم أنه على الدليل ضده

 عليها، بناء التنفيذ رفض طلب له يجوز التي الحاالت أحد يعد دفاعه يقدم أن آلخر أو لسبب

 على استحال قد دام ما صورته كانت أيا الدفاع في الحق بانتهاك يتعلق ما كل الحالة هذه وتشمل

 أن يجب االستحالة هذه ولكن التحكيم، لهيئة دفاعه يقدم أن الحالة هذه بتوفر يتمسك الذي الخصم

 له أتيحت قد كانت فإذا إهماله، أو عليه بالمحكوم خاص لظرف وليس إجرائي عيب بسبب تكون

 )1(" . الحالة هذه تتوافر فال يفعل لم ولكنه دفاعه لتقديم الفرصة

  المطلب األول

  حق الدفاعالمساس  
طراف ألن يقدم ما لديه الفرصة الكاملة لكل طرف من األ إعطاءيقصد بحق الدفاع " 

من أقوال وإثباتات ، وتقديم شهود وطلب خبراء ، وتبادل اللوائح وتقديم ما يستطيع أن يدافع به 

عن نفسه  بكافة الوسائل التي يمكنه تقديمها للقضاء وكذلك إعطاؤه الوقت الكافي لتقديم هذه 

  )2(".األمور

                                                
 ظل في - مقارنة دراسة - السورية المحاكم أمام األجنبية المحكمين أحكام تنفيذ  ،) 2001( بالل ثائر ، بالل  )1(

  الدولي القانون في ماجستير رسالة – القضائية الرياض اتفاقية و األحكام تنفيذ و لالعتراف نيويورك اتفاقية
. 92 ص .سابق مرجع .والقانون التحكيم :عادل خير،. بعدها وما 67 ، ص  الحقوق كلية  دمشق جامعة
 سابق مرجع .الدولية الخاصة المنازعات في الصادرة التحكيم أحكام على بالبطالن الطعن :السيد حفيظة الحداد،

  .272  ص ، سابق مرجع :اسماعيل نبيل عمر، 195 ص .
 
التحكيم في العالقات الخاصة ) 2006(عليم الرفاعي، أشرف عبد ال. 175الجغبير ، مرجع سابق، ص   )2(

    .  486الدولية ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 
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 االعتراف عدم خالل من - الدفاع قبحقو اإلخالل وهو -  المهم المبدأ هذا أهمية وتبرز
 الدليل بالحكم ضده التمسك المطلوب الخصم تقدم إذا تنفيذه رفض و األجنبي،  التحكيمي بالحكم
 حق بإهدار والسيما للتحكيم؛ المحددة بالجلسة و بالحضور؛ الصحيح باإلعالن أخل أنه على

 التحكيمية األحكام وبتنفيذ بالتحكيم المعنية الدولية االتفاقيات أن تجد المطلقة وألهميته ، )1.(الدفاع
 تجاوز وقع قد أنه ثبت إذا األجنبي التحكيمي الحكم تنفيذ جواز  عدم على  صراحة نصت قد

  :   يلي ما التشريعات هذه ومن ،  الحق لهذا
   : أنه على صريح بشكل نصت ) :1958( لعام نيويورك اتفاقية - 1

 يجتح الذي الخصم طلب على بناء الحكم وتنفيذ رافاالعت رفض يجوز ال) 5/1( المادة
 والتنفيذ االعتراف إليها المطلوب البلد في المختصة للسلطة الخصم هذا قدم إذا إال بالحكم عليه

  :على الدليل
 بإجراءات أو المحكم بتعيين صحيحا إعالناً يعلن لم عليه الحكم تنفيذ المطلوب الخصم أن)ب( 

 .دفاعه يقدم أن آخر لسبب عليه تحيلالمس من كان أو التحكيم
 التحكيم، إجراءات في أساسي مطلب الدفاع حقوق احترام أن المادة هذه اعتبرت حيث 

 هيئة على ويجب الحرية بكامل دفاعهم أوجه عن بالتعبير األطراف لكل السماح الواجب ومن
 بين الحقوق وضمان ةالمساوا لمبدأ تحقيقًا وذلك الخصوم، لجميع ذلك وتوفير تهيئة التحكيم

  )2(.  المتنازعة األطراف
  :  القضائي للتعاون العربية الرياض اتفاقية -2

) ب/30( المادة في نصت حيث ، مختلفين نصين في الحق هذا على االتفاقية هذه نصت
  :  أنه على

  :اآلتية الحاالت في بالحكم االعتراف يرفض
 من يمكنه صحيحا تبليغاً الحكم أو بالدعوى يهعل المحكوم الخصم يبلغ ولم غيابيا كان إذا - ب

 .نفسه عن الدفاع

                                                
  . 244 ص ، الحقوق كلية ، القاهرة ، الدولي التجاري التحكيم .) 1974(شفيق ، محسن شفيق   )1(
 
 لى، منشاة المعـارف ،،  قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق ، الطبعة األو) 2007(فتحي ، والي فتحي )2(

  . 507ص  .اإلسكندرية،
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 التحكيم حكم تنفيذ  رفض يجوز: "  أنه على) د/37: ( المادة  في كذلك ونصت  

 المحكمين   بأحكام يعترف االتفاقية هذه من 30و 28 المادتين بنص اإلخالل عدم مع:  األجنبي

 مراعاة مع الباب هذا في عليها المنصوص الكيفية بنفس المتعاقدة األطراف من  أي لدى وتنفذ

 المختصة القضائية للهيئة يجوز وال لديه التنفيذ المطلوب المتعاقد الطرف لدى القانونية القواعد

 تنفيذ ترفض أن وال التحكيم موضوع في تبحث أن التنفيذ إليه المطلوب المعتاد الطرف لدى

 :اآلتية الحاالت في أال الحكم

 .الصحيح الوجه على بالحضور يعلنوا لم الخصوم نكا إذا - د

 التحكيمي الحكم كان حال في فإنه الذكر سالفة االتفاقية في الواردة النصوص على وبناء

 يستطع لم بحيث  به يبلغ أن دون ضده تنفذ المطلوب الخصم ضد غيابي بشكل صدر قد األجنبي

 هذه على الفقهاء بعض ويطلق ، فيذهتن رفض طلب له يجوز فإنه ، نفسه عن الدفاع يقدم أن

 )1(.  عادل أو متساوي بشكل الطرفين معاملة ضرورة مبدأ خرق الحالة

   2010 عام للتحكيم األونسيرتال قواعد -3

  :  أنه على) 17( رقم المادة في القواعد هذه نصت 

 تراه يالذ النحو على التحكيم تسير أن التحكيم لهيئة يجوز  القواعد، هذه مراعاة مع" 

 مرحلة في طرف، لكل ِّ تُتاح أن على المساواة  قدم على األطراف امليع أن شريطة مناسبا

  ...."  القضية لعرض معقولة فرصة اإلجراءات، من مناسبة

                                                
العامة،  ، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية ، مجلة اإلدارة) 1995(دواس ، أمين  رجا دواس   )1(

  . وما بعدها  471المجلد الخامس والثالثون، العدد الثالث ، ص
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 تتضمن نصوصا المصري التحكيم قانون و األردني التحكيم قانون تضمن وأخيراً

 طرفا يعامل بأن ": يقضي ما منها الدفاع وقلحق التحكيم هيئة احترام لضرورة كثيرة تطبيقات

 ومنها ، "ودفاعه دعواه لعرض ومتكافئة كاملة فرصة منهما لكل وتهيأ المساواة قدم على التحكيم

 بحيث ومستندات أدلة من منهما كل إليه يستند ما كل بشأن العلم الخصوم تبادل كيفية ينظم‘ ما

 هذه وإلى عليه المدعى إلى التحكيم هيئة تعينه الذي أو عليه المتفق الميعاد خالل المدعي يرسل

 موضوع والمسائل الدعوى ووقائع للخصوم الشخصية البيانات يتضمن بدعواه مكتوبا بيانًا الهيئة

 على ردا بدفاعه مكتوبا بيانًا والهيئة المدعي إلى يرسل أن عليه المدعى وعلى وطلباته، النزاع

 متصلة طلبات أية مذكرته يضمن أن وله المدعي، رسلهأ الذي الدعوى بيان في جاء ما

 إلى يشير وأن إليها، يستند التي الوثائق من صورا دعواه ببيان يرفق أن منهما ولكل بالموضوع،

 )1(. تقديمها يعتزم التي اإلثبات وأدلة الوثائق بعض أو كل

 من إليها دميق ما كل عن صورة األطراف من كل إلى ترسل أن التحكيم هيئة وعلى" 

 هذه وعلى ، التقارير هذه في ورد ما مناقشة فرصة إلعطائهم األدلة من وغيرها الخبراء تقارير

 ولها أدلتهم، وتقديم دعواهم موضوع شرح من الخصوم لتمكن مرافعة جلسات تعقد أن الهيئة

 إخطار وعليها ذلك، غير على األطراف يتفق لم ما المكتوبة، والوثائق المذكرات بتقديم االكتفاء

 عن صورة وتسلمهم كاف، بوقت انعقادها قبل واالجتماعات الجلسات بموعد الخصوم هؤالء

  )2(" .  الجلسات هذه وقائع يتضمن الذي المحضر

                                                
 التحكیم قانون من 29 وم.المصري التحكیم قانون من 26 م و .األردني التحكیم قانون من 25 م:  المواد أنظر ) 1(

 من 36 م و 31 م و .األردني التحكیم قانون من 34 م و 30 م .المصري التحكیم قانون من 30 م و .األردني
 .المصري التحكیم قانون

 دراسة ، به طعنال وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية الطبيعة ،) 2008(داود شكري فيصل أشجان ، داود )2(
  . 148 ص ، نابلس الوطنية النجاح جامعة ، منشورة ن ماجستير رسالة ، مقارنة
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 األمريكية المتحدة بالواليات الفدرالية االستئناف محكمة أمام الحالة هذه توافر أثير وقد" 

  الدولية، التجارة غرفة لنظام طبقا شكلت ثالثية تحكيم هيئة من صدر ، تحكيم حكم تنفيذ بصدد

 و ،المصرية راكتا شركة و أمريكية شركة بين 1962 سنة نوفمبر في أبرم باتفاق النزاع يتعلق

 الورق، لصناعة العامة الشركة « Parsond.and Whittemore. Overseas » - هي

 ، التحكيم شرط االتفاق تضمن وقد الدولية التنمية هيئة بتمويل باإلسكندرية، ورق مصنع لتنفيذ

 ألسباب العقد تنفيذ في تأخرت ما إذا (Aid) األمريكية؛ الشركة مسؤولية ينفي نصا تضمن كما

 1967 حرب قيام حتى للعقد تنفيذا معتادة، بصورة العمل جرى و. المعقولة قدرتها عن خارجة

 1967 سنة يونيو 06 : في و ، 1967 مايو في مصر األمريكية الشركة موظفي غادر إذ ،

 من عدا فيما األمريكيين أبعدت و ، المتحدة الواليات مع الدبلوماسية عالقاتها مصر قطعت

 راكتا شركة فطلبت ، القاهرة القوة بشرط األمريكية الشركة تمسكت خاصة، تأشيرة على يحصل

 أصدرت التحكيم محكمة شكلت ولما التعويض لطلب و اإلدعاء هذا على للرد التحكيم المصرية

 سنة يونيو 30 :حتى مايو 28 : من الفترة في القاهرة القوة حالة بوجود يقر تمهيديا قرارا

 خاصة تأشيرات على للحصول محاولة أي تبذل لم األمريكية، الشركة أن مالحظة مع ؛ 1967

 بوقف المنفرد مريكيةاأل الشركة قرار يبرر ال الدولية التنمية هيئة تمويل وقف أن كما  لممثليها

 حكما التحكيم هيئة أصدرت ثم التمويل؛ على قدرتها المصرية؛ راكتا شركة أكدت إذ العمل؛

 وأتعاب المصاريف و بالتعويض وألزمتها األمريكية الشركة أدانت ، 1973 مارس في نهائيا

 الشركة دفعت المتحدة؛ الواليات في الحكم تنفيذ : المصرية راكتا شركة طلبت ولما المحكمين

 اتفاقية تقررها منها أربعة أسباب، خمسة إلى واستندت التنفيذ؛ رفض بوجوب األمريكية،

 لم التحكيم، محكمة أن هو األسباب، هذه من الثالث السبب كان و الخامسة مادتها في نيويورك
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 بأهمية اعترفت أنها من بالرغم شاهد، إلى تستمع فلم ،)1(األمريكية للشركة الدفاع حقوق تكفل

 من كان إذا 1967 سنة حرب أثناء مصر؛ في المتحدة الواليات بأعمال القائم وهو الشاهد هذا

 ورفضت شهادته، لسماع المحدد اليوم في األمريكية الجامعات بإحدى مؤتمرا يحضر أن المقرر

  .  الحق تاريخ في آخر يوم له تحدد أن المحكمة

 الذي الخطي، إقراره تضمنها قد الشاهد؛ هذا شهادة ألن الدفع هذا القاضي يقبل لم و

 القاضي رفض أخرى وألسباب لذلك .أقواله سماع من تريده ما التحكيم؛ محكمة منه استخلصت

  ".1974 )ديسمبر  23 : (في  التحكيم حكم تنفيذ في الطعن

  المطلب الثاني

  .القانون الواجب التطبيق في تحديد مفهوم القواعد األساسية لإلجراءات

  التحكيم وقوانين والرياض نيويورك كاتفاقية الدولية االتفاقيات أن من الرغم علىو

 جميع أن إال التحكيم قرار تنفيذ لرفض الحالة هذه على نصوا قد والمصري كاألردني المقارنة

 أو الدفاع بحقوق إخالل وجود إلثبات أليه الرجوع الواجب القانون تحدد لم التشريعات هذه

 إلى الرجوع يجب انه إلى )2(الفقه بعض ذهب حيث ، المرعية اإلجراءات ولأص من غيرها

 هميهمفا من يتحلل أن على القاضي قدرة مبعد تتصل ألسباب فيها التنفيذ المراد الدولة قانون

 .  الدفاع بحقوق اللاإلخ لمدى تقديره في الوطنية

                                                

 ، منشورة ، دكتوراه رسالة ، حكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ،)2011( السالم عبد صر بن ، السالم عبد )1(
-169 ص ، سابق مرجع ،إبراهيم احمد ، إبراهيم:   عن نقال ، 189 ص ، الحقوق كلية ، الجزائر جامعة
270. 

 الریاض واتفاقیتي الفلسطیني التشریع ضوء في األجنبیة التحكیم قرارات ، تنفیذ مصطفى غالب تركمان ، عمار )2(

 . 187، مرجع سابق، ص  "مقارنة دراسة ونیویورك
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 أن حيث ، الحكم تنفيذ دولة قانون الختصاص قانوني سند يوجد ال انه من الرغم على 

 إي توجد وال ، معين قانون تطبيق إلى تشير والدولية الوطنية التشريعات جميع في اإلسناد قاعدة

 يعد الدفاع بحقوق اإلخالل أن إلى  هذا رأيهم في مستندين ، اإلطالق على قانون إي إلى إشارة

 بالقرار االعتراف فيها المطلوب ةالدول لقانون وفقاً هتحديد يجب وبالتالي ، العام للنظام خرقاً

  )1(.  والتنفيذ

 المراد الدولة قانون إلى يرجع ال بأنه القول إلى الفقه من اآلخر البعض ذهب بينما"    

  فسروا حيث ، المختلفة القانونية النظم بين المقارنة النظرة إلى الرجوع يجب وإنما فيها التنفيذ

 بأي ترتبط ال  حقيقة دولية قاعدة تعتبر أنها على  يوركنيو اتفاقية في الوارد القانوني النص

 أو األطراف، اتفاق على بناء اإلجراءات على التطبيق الواجب القانون كان سواء وطني قانون

 الحاالت أكثر من تعد كانت وإن الحالة وهذه التنفيذ دولة قانون أو التحكيم، إجراء محل قانون

 المحاكم ألن وذلك القرار، تنفيذ رفض في أثره االعتراض جينت أن النادر من أنه إال شيوعا

 الواجبة باإلجراءات الجدي اإلخالل حالة في إال الحالة لهذه وفقًا التنفيذ رفض تقبل ال الوطنية

 إفراد أن إال العام، النظام من الدفاع حقوق كفالة أن التسليم مع ، مقارن دولي مفهوم من اإلتباع

 الوطنية، النظم مع مقارن أساس على تحديده يجب متميزا مفهوما لها أن يعني بها خاص نص

 وفقًا التنفيذ برفض تأمر أن فلها ذلك منها الخصم يطلب لم وإذا التنفيذ رفض الخصم طلب فإذا

  )2(. نيويورك اتفاقية من/ )"ب/5/2( المادة لنص

  

                                                
 اراتقر على القضائية الرقابة دواس، أمين ، دواس. 8 ص سابق، مرجع القصبي، الدين عصام: أنظر )1(

    . 483 ص سابق، مرجع الدولية، التحكيم
 قرارات على القضائية الرقابة دواس، أمين ، دواس. 8 ص سابق، مرجع القصبي، الدين عصام: أنظر )2(

  . 483 ص سابق، مرجع الدولية، التحكيم
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  الثالث المبحث
  سلطاتهم لنطاق المحكمين تجاوز

 القانون في  المبدأ هذا يقتضيه وما اإلرادة سلطان مبدأ التحكيم في تقرةالمس المبادئ من 

 القانون؛ يحددون الذين هم أنفسهم األطراف أن مقتضاها أساسية قاعدة من للعقود الخاص الدولي

 عملية وتنظيم اختيار في المطلقة الحرية لألفراد وأجاز كما ، بينهم المبرم العقد يحكم الذي

 في تفصل ألن قبلهم من اختيارها يتم والتي التحكيم هيئة اختصاص نطاق يحددوا وان ، التحكيم

 موانع من مانعا ذالك يعتبر فإنه االختصاص التحكيم هيئة  تجاوزت ما فإذا وعليه ، بينهم النزاع

  )1(.  عنها الصادر التحكيمي الحكم تنفيذ

 إرادة من عليه معروضال للنزاع فصله أثناء سلطته يستمد المحكم أن المعلوم ومن

 األطراف ةادرإ وتعتبر ، النزاع هذا فصل في حكمال هو يكون أن على اجتمعت التي األطراف

 بحدود يلتزم أن للمحكم ينبغي وعليه ، وسلطانه سلطته المحكم منه يشتق الذي األصلي المصدر

 إليه، الموكلة مةالمه عن يخرج أن له يجوز وال فيها، تحكيمه على األطراف اتفق الذي النزاع

 في السير أثناء طرأ قد كان إن إال ، فيه حكما تعيينه على يتفق لم موضوع في يفصل كان

 لم جديدة طلبات تثير وقائع تظهر أن ،أو الخصوم طلبات تعديل يستوجب ما التحكيم إجراءات

   ، لها تتصدى أن ينبغي ولذلك ، األصلي بالنزاع الرتباطها حلها ويتوجب التحكيم اتفاق يشتملها

 الحكم لبطالن كمبرر ، انتشارا الحجج أكثر من السلطة أو االختصاص تجاوز ويعد" 

 ومن ، المعاهدات و االتفاقيات بحسب بذلك اعترافا كان لو و تنفيذه رفض و األجنبي؛ التحكيمي

 النزاع مبادئ من أساسي؛ مبدأ يحكمه التحاكم، أن المعروف فمن .تنفيذه لرفض كمبرر ثم

 أو دولية التحكيم لمحكمة يمكن فال وسلطتها، التحكيمية المحكمة اختصاص لتحديد حاسم كعامل

   )2( " .فيه للنظر التحكيمية المحكمة والية طرفيه؛ أحد يقبل لم نزاع في تفصل أن ، داخلية

                                                
 األجنبیة یمالتحك قرارات ، تنفیذ مصطفى غالب تركمان ، عمار. 168 ص سابق، مرجع ، الجغبير:  أنظر )1(

 عبد. 187، مرجع سابق، ص  "مقارنة دراسة ونیویورك الریاض واتفاقیتي الفلسطیني التشریع ضوء في
    . 335 ص ، األجنبي الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ،)2011( السالم عبد نصر بن السالم،

    . 185 ص ، األجنبي الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ،)2011( السالم عبد صرن بن السالم، عبد:  أنظر )2(
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 عارضة طلبات من النزاع بموضوع متصال يعد ما تحديد في القائم التساؤل يظهر وهنا

 ، قبوله عليهم ويمتنع  المحكمين اختصاص نطاق عن خروجا  يعد وما ، قبولها يجوز وبالتالي

 النطاق في المحكم سلطة عن األول المطلب في نتحدث ، مطلبين  إلى المبحث هذا سنقسم ولذلك

 على المترتب الجزاء عن للحديث نخصصه الثاني المطلب وفي ، التحكيم التفاق الموضوعي

  :   يلي كما ذلك وتفصيل ، التحكيم قالتفا المحكم تجاوز

   األول المطلب

  التحكيم التفاق الموضوعي النطاق في المحكم سلطة
 جاء ما بحسب – النزاع – عليه المعروض الموضوع نطاق في المحكم يلتزم أن األصل   

 كان وإال ، للتحكيم إخضاعه النزاع أطراف يشأ لم  شيء في يفصل ال بحيث التحكيم اتفاقية في

 األمر هذا تبنت ولقد  ،  تنفيذه بمنع يطلب أن للخصم يجوز ومما ، للبطالن عرضة الحكم هذا

  :  أنه على) ج/5/1( المادة في نصت والتي نيويورك اتفاقية من بدءا الدولية االتفاقيات

 غير نزاع في فصل القرار أن على الدليل قام إذا التنفيذ رفض طلب للخصم يجوز" 

 ذلك ومع به، قضى فيما امحدوده تجاوز أو التحكيم، عقد في أو التحكيم، مشارطة في وارد

 فصله أمكن إذا التحكيم بطريقة للتسوية أصالً الخاضع القرار من جزء وتنفيذ االعتراف يجوز

  )1(."الطريق بهذا حلها على متفق الغير القرار أجزاء باقي عن

  )ج/37( المادة في فنصت مختلفة بصياغة لكنو الحالة بهذه أخذت فقد الرياض اتفاقية أما     

 المحكمين  بأحكام يعترف االتفاقية هذه من 30و 28 المادتين بنص اإلخالل عدم مع :"أنه على

 مراعاة مع الباب هذا في عليها المنصوص الكيفية بنفس المتعاقدة األطراف من  أي لدى وتنفذ

 المختصة القضائية للهيئة يجوز وال لديه لتنفيذا المطلوب المتعاقد الطرف لدى القانونية القواعد

 تنفيذ ترفض أن وال التحكيم موضوع في تبحث أن التنفيذ إليه المطلوب المتعاقد الطرف لدى

 :اآلتية الحاالت في أال الحكم

                                                
 . 186حفیظة السید ، مرجع سابق، ص :  أنظر  )1(
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 صدر الذي للقانون طبقا أو التحكيم شرط أو لعقد طبقا مختصين غير المحكمون كان إذا -ج

 .قتضاهم على المحكمين حكم

 الدليل إقامة حالة في التنفيذ رفض جواز وهي واحدة نتيجة إلى يقودان النصين فهذين

  .عليها المعروض بالنزاع النظر في اختصاصها حدود تجاوزت قد التحكيم هيئة أن على

 مسائل في التحكيم حكم فصل إذا:  انه على) و/أ/53( المادة في المصري التحكيم قانون ونص

  )1(...).  االتفاق هذا حدود جاوز أو ، التحكيم فاقات يشملها ال

 حكم فصل إذا:  "  نهأ على) 49/6( المادة في األردني التحكيم قانون نص وكذلك

 فصل أمكن إذا ذلك ومع االتفاق، هذا حدود تجاوز أو التحكيم اتفاق يشملها ال مسائل في التحكيم
 له الخاضعة غير بالمسائل الخاصة  أجزائه نع للتحكيم الخاضعة بالمسائل الخاصة الحكم أجزاء

  ". وحدها األخيرة األجزاء على إال البطالن يقع فال

  :   حالتين تفترض القانونية النصوص وهذه 

 لمنع واضح سبب وهو ، التحكيم اتفاق يشملها لم مسائل في التحكيم حكم صدور : األولى الحالة
 الحالة هذه وتعد ، التحكيم اتفاق نطاق خارج قعت مسألة في فصل ألنه  وبطالنه الحكم تنفيذ

 هذا تحديد وجوب على والمصري األردني المشرعان نص حيث ، النزاع موضوع عن خروجا

 تفصل أن ولها غيره دون الموضوع هذا في الفصل التحكيم هيئة وعلى ، دقيقًا تحديدا الموضوع

 ويقصد تبعية بروابط التحكيم اتفاق يف المحدد النزاع بموضوع ترتبط التي الطلبات جميع في

 نفس عن تنبثق التي أو نفسه الغرض في األصلي الطلب تشارك التي تلك ":التابعة بالطلبات

  )2(.   "عنه ناتجة باعتبارها المصدر

                                                
 ، العربية النهضة دار ، سلطاته وحدود التحكيم خصومة في المحكم دور  ،)1997( هدى ، الرحمن عبد )1(

    239 ص ، القاهرة
  . المصري التحكيم نونقا من) 35( والمواد ، األردني التحكيم قانون من) 29 ،11( المواد:  أنظر  )2(
 الموضوعي نطاق موضوع ذلك في فصلو ، 169 ص سابق، مرجع الجغبير، -:  للتفصيل أيضاً انظر -

 الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ،)2011( السالم عبد صر بن السالم، عبد:  أيضاً وانظر ، التحكيم التفاق
 المطبوعات دار ، التحكيم لحكم القانونية يعةالطب ،) 2003( السيد محمود ، التحتوي.  185 ص ، األجنبي
  . 227 ص ، االسكندرية ، الجامعية
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 الختصاص العام النطاق يحدد االتفاق وهذا التحكيمٍ اتفاق حدود تَجاُوز وهي" َ   :الثانية والحالة

 لحدود متجاوزة عدت إال و فيه، ورد بما االلتزام عليها الواجب من حيث وسلطتها، لتحكيما هيئة

 في أثره سنناقش ما وهذا ، عنها الصادر الحكم إلبطال سببا يعد التجاوز وهذا اختصاصها،

  .  التالي المطلب

  الثاني المطلب
  التحكيم اتفاق المحكمين تجاوز على المترتب الجزاء

 االتفاق تضمنه  الذي النزاع بنطاق التحكيمية الهيئة التزام إلزامية نع الحديث سبق

 سببا كان وإال ، اإلطار هذا عن الخروج لها يجوز ال ثم ومن ، األطراف إرادة على القائم

 مثل في البطالن موضوع أن هاهنا إليه اإلشارة ينبغي ومما ،  التنفيذ موانع من ومانعا للبطالن

 بنظرية والمصري األردني المشرعان  وأخذ  نسبي بطالن هو وإنما كلياً الناًبط ليس الحالة هذه

 فإذا الباطلة، وغير الباطلة األجزاء بين الفصل إمكانية لتطبيقها واشترطا الجزئي، البطالن

 إذا أما كله، الحكم إلى البطالن انسحب للتجزئة قابل غير وثيقًا ارتباطًا الحكم أجزاء ارتبطت

 فإن له الخاضعة غير أجزائه عن للتحكيم الخاضعة بالمسائل الخاصة الحكم جزاءأ فصل أمكن

 قرار في األردنية التميز محكمة  قضت لذلك وتطبيقاً  ، وحده األخيرة األجزاء على يقع البطالن

 الذي الجزء يبطل وإنما برمته الحكم يبطل فال التحكيم اتفاق عن المحكم خرج إذا: "  بقولها لها

 من يمنع ما القانون في يرد لم ألنه التجزئة يقبل بطبيعته حكمه كان وإذا ، االتفاق عن يهف خرج

  )1(" .  لذلك قابال كان إذا المحكم حكم تجزئة

                                                
:  لدى إليه مشار.  974 ص ،1966 لسنة األردنيين المحامين نقابة مجلة ،) 203/66( رقم حقوق تمييز  )1(

      .173 ص سابق، مرجع  ، رضوان ، الجغبير
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 التي الحالة في التجزئة إمكانية على النص في تتجلى  الحكمة أن البعض ويرى"  

 األخرى المسائل مع مقارنة تافهة ةقيم ذات التحكيم اتفاق عن تخرج التي المسألة فيها تتكون

 الذي بالطرف يلحق كلي بشكل التنفيذ رفض كان إذا خاص وبشكل القرار، فيها فصل التي

 لم نيويورك اتفاقية أن إلى الدراسة هذه وتنوه جسيما ضررا وتنفيذه بالقرار االعتراف يطلب

 وترى للتحكيم، الخاضعة مسائلال بعض في إال يفصل لم الذي التحكيم قرار تنفيذ مسألة تتناول

 على نيويورك اتفاقية من (5 ) المادة أوردتها قد التنفيذ رفض حاالت ألن ، جائزا تنفيذه أن

  )1(".  الحصر سبيل

 نفسها تلقاء من فيه المحكمة تقضي وال ، العام بالنظام  الموضوع هذا يتعلق ال ثم ومن 

 ويطالب ، األطراف أحد به يتمسك أن يجب ماوإن ، الصدد هذا في بطالن دعوى رفعت حال في

 حكم في المصرية النقض محكمة قضت لذلك وتطبيقاً.  تنفيذه بمنع يطالب ،أو ببطالنه بالحكم

  :  بقولها لها

 أمام الخصوم به يتمسك أن بيج التحكيم مشارطة عن حكمهم في ينحكممال خروج إن" 

 بالنظام ذلك تعلق لعدم الحكم ببطالن فسهان تلقاء من تقضي أن لها يكون فال وإال المحكمة

  )2(". العام

  

  

                                                
 ، تنفیذ مصطفى غالب تركمان ، عمار.  172 ص سابق، جعمر  ، رضوان ، الجغبير -:  للتفصيل أنظر )1(

، مرجع  "مقارنة دراسة ونیویورك الریاض واتفاقیتي الفلسطیني التشریع ضوء في األجنبیة التحكیم قرارات
 .199سابق، ص 

 الرابع الجزء ، النقض أحكام مجموعة ،21/1/1943 بتاريخ جلسة ، قضائية 12 لسنة 26:  رقم الطعن )2(
     .173 ص سابق، مرجع  ، رضوان ، الجغبير:  لدى إليه مشار ،397 ص
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  المبحث الرابع
  عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراءات التحكيمية

 هيئة تشكيل في واإلرادة الحق أصحاب هم األطراف أن إلى اإلشارة من بد ال بداية

 أطراف عليها يتفق يالت الهامة المواضيع من وهي ، اإلرادة سلطان لمبدأ إعماال التحكيم

 بحسب المحكمين من عدد أو واحد محكم من التحكيم هيئة وتتشكل ،  منازعاتهم في الخصومة

 الحرية إعطاء حيث من التحكيم لطبيعة التعاقدي الطابع يظهر ومما ، النزاع أطراف يقدر ما

 )1(.  مالتحكي هيئة منهم تتشكل الذين المحكمين عدد تحديد في النزاع ألطراف الكاملة

 الذي التحكيم نوعية بحسب واختيارهم المحكمين تحديد في تتبع التي اإلجراءات وتختلف

 بوضع خاصة مؤسسات قامت حيث ،) المؤسسي أو المنظم التحكيم( فهناك ، الطرفان يختاره

 شروط وفق التحكيم، هيئات تعيين فيها بما التحكيم بإجراءات تتعلق للتحكيم، خاصة قواعد

 التحكيمية، العملية تسهيل هو ذلك، من والهدف. القواعد تلك عليها نصت عينةم وأحكام

 التحكيمية العملية وإدارة لمراقبة باإلضافة أصولية، بطريقة وضبطها األطراف على وتيسيرها

ـّة التحكيم مؤسسة قبل من نهايتها، وحتى بدايتها من  التحكيم إلى النزاع إحالة تمت فإذا. المعني

 بها ويلتزم التحكيمية، العملية على تطبق القواعد هذه فإن المؤسسات، هذه إحدى قواعد وفق

 ومؤسسة بل تشكيلها، بعد التحكيم هيئة بها تلتزم كما  ، مسبقاً عليها يطلعوا لم لو حتى الطرفان

 وإشرافي لها، تنظيمي دور فهو التحكيمية، العملية في التحكيم مؤسسة ودور   ، أيضاً التحكيم

 يدفعها سلفاً، محددة وأتعاب رسوم مقابل قواعدها، في عليه منصوص هو ما حسب اعليه

 التحكيم أو المنظم بالتحكيم الحالة، هذه في التحكيم على ويطلق. المؤسسة لتلك الطرفان

  )2( .المؤسسي

                                                
 النهضة دار ، التحكيم هيئات تكوين ، العال أبو ، العال. 290 ص سابق، مرجع ، البحيري عزت ، البحيري )1(

 مصطفى  الجمال،. 173 ص سابق، مرجع  ، رضوان ، الجغبير. 3 ص ، القاهرة ، العربية
     288 ص ، ن.د ، األول الجزء ، والداخلية الدولية الخاصة العالقات في التحكيم ،) 1998(الجمال

، ورقة عمل “)الدولیة(التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات التجاریة ”حداد ، حمزة أحمد حداد : انظر    )2(
 .7/10/1998- 3، في األردن خالل الفترة “محامو المستقبل”مقدمة لندوة 
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 التجارة غرفة لها، اللجوء يكثر والتي دولياً، الصيت ذائعة التحكيم مؤسسات أمثلة ومن

 والمركز لندن، ومقرها (LCIA) الدولي للتحكيم لندن ومحكمة باريس، ومقرها ( ICC) الدولية

 توجد العربية، الدول وفي. واشنطن ومقره (ICSID) االستثمار منازعات لتسوية الدولي

 ومركز ،)مصر( الدولي التجاري للتحكيم اإلقليمي القاهرة مركز مثل كثيرة، تحكيم مؤسسات

 دول تحكيم ومركز ،)اإلمارات( للتحكيم ظبي أبو ومركز ،)اإلمارات( الدولي للتحكيم دبي

 تحكيم ومركز ،)البحرين( الدولي للتحكيم البحرين ومركز ،)البحرين( الخليجي التعاون مجلس

  )1( ).اليمن( اليمني والتحكيم التوفيق ومركز ،)لبنان( اللبناني التحكيم ومركز ،)تونس( تونس

 اإلشارة دون فحسب، التحكيم إلى نزاعهما إحالة على الطرفان يتفق وقد أيضاً وهناك 

 ففي ر،الح أو الطليق بالتحكيم تسميته يمكن ما أمام نكون الحالة، هذه في. تحكيم مؤسسة إلى

 ولوائح الوطنية القوانين من الكثير أن نجد تحكيم هيئة تشكيل على  األطراف اتفاق عدم حال

 بمساعدة وتقوم الموضوع لهذا تتصدى ما غالبا  الدولية فاقياتواالت المنظمة التحكيم المراكز

  .  المحكمين واختيار تحكيم هيئة تشكيل على اإلطراف

 التحكيم هيئة تشكيل تم ما إذا هي ، المبحث هذا في نعالجها إن نريد التي اإلشكالية ولكن

 كسبب به التمسك يجوز فهل ،  النزاع أطراف إلرادة مخالف أو للقانون ومخالف خاطئ بشكل

 هو وما ، الحكم لبطالن سببا يعد وهل  األجنبي التحكيم حكم تنفيذ لمنع األطراف أحد قبل من

  خصوصاً؟ الموضوع هذا في  الوطنية والتشريعات الدولية االتفاقيات  موقف

  

                                                
، ورقة عمل “)الدولية(التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية ”حمزة أحمد حداد حداد ، : انظر   )1(

 .7/10/1998-3، في األردن خالل الفترة “محامو المستقبل”مقدمة لندوة 
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  األول المطلب

  التحكيم هيئة تشكيل في الخطأ من  الدولية االتفاقيات موقف

  التحكيم هيئة تشكيل صحة عدم من الدولية االتفاقيات موقف مطلبال هذا في سنعرض 

 اتفاقية وهي االتفاقيات هذه أول  نصت حيث األجنبي، التحكيم حكم تنفيذ منع على وأثرها

 حكم تنفيذ دون وتمنع يحول التي الحاالت لتبين جاءت والتي منه)  5: ( المادة في نيويورك

 أو التحكيم هيئة تشكل أن ":  على نصت المادة نفس من )د( الفقرة وفي األجنبي التحكيم

 حالة في التحكيم فيه تم الذي البلد القانون أو األطراف عليه اتفق لما مخالف التحكيم إجراءات

  )1( . " االتفاق عدم

 بناء الحكم فيذتن ومنع االعتراف رفض يجوز أنه لنا يتبين السابق النص هذا على وبناء

 البلد في المختصة للسلطة الخصم هذا قدم إذا ، بالحكم عليه يحتج ذيال الخصم طلب على

 مخالف التحكيم إجراءات أو التحكيم هيئة ليتشك أن على الدليل والتنفيذ االعتراف إليها المطلوب

 المرجع إن ثم االتفاق عدم حالة في التحكيم فيه تم الذي البلد القانون أو األطراف عليه اتفق لما

 التحكيم أطراف اتفق التي القواعد هو التحكيم إجراءات أو التحكيم هيئة تشكيل حةص تحديد في

  )2(. ضمنًا أو صراحة تطبيقها على

 خالل ومن التحكيم، فيها تم التي الدولة قانون هو ذلك في المرجع فإن االتفاق عدم وعند

 واآلخر احتياطيا دهماأح دورين يلعب التحكيم فيها يجري التي الدولة قانون أن يتضح النص هذا

 تحكم التي القواعد على اتفاقهم وعدم األطراف سكوت حال في احتياطيا دورا فيلعب تكميليا،

 التحكيم، فيها تم التي الدولة قانون تطبيق يتم فهنا التحكيمية، اإلجراءات أو المحكمة تشكيل

 إجراءات أو الهيئة بتشكيل تعلقةالم المسائل بعض على األطراف يتفق عندما تكميليا دورا ويلعب

                                                
 .22شفيق ، محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق،  ص ) 1(
 ضوء في األجنبية التحكيم قرارات ، تنفيذ مصطفى غالب مارع. 193الجغبير ، رضوان ، مرجع سابق، ص  )2(

     .199، مرجع سابق، ص  "مقارنة دراسة ونيويورك الرياض واتفاقيتي الفلسطيني التشريع
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 إجراءات كانت وإذا النقص ذلك بسد التحكيم دولة قانون يقوم فهنا اآلخر، البعض دون التحكيم

 التي هي التحكيم قرار فيها يصدر التي الدولة أن الفقه فيرى دولة من أكثر في واقعة التحكيم

  )1( " .مالتحكي إجراءات في عيب ثمة كان إذا فيما لمعرفة قانونها إلى الرجوع ينبغي

 التحكيم حكم تنفيذ رفض لحاالت الناظمة القانونية  مادتها في الرياض اتفاقية ونصت 

 لدى المختصة القضائية للهيئة يجوز وال: " .....  أنه على) ج/37( المادة وهي  األجنبي

 الإ الحكم تنفيذ رفضت أن وال لتحكيما موضوع في تبحث أن التنفيذ إليه المطلوب المعتاد الطرف

  :اآلتية الحاالت في

 صدر الذي للقانون طبقا أو التحكيم شرط أو لعقد طبقا مختصين غير المحكمون كان إذا -ج

  " .مقتضاه على المحكمين حكم

 التعديالت مع ،(1985) الدولي التجاري للتحكيم النموذجي األونسيترال قانون ونص 

  :  أنه على منه) 4/أ/34/2( ادةالم في ، 2006 عام في اعتُمدت التي

 :إذا إال تحكيم قرار تلغى أن 6 المادة في المسماة للمحكمة يجوز ال- 2

  :يثبت دليال اإللغاء طرف قدم) أ(

 لم ما الطرفين، التفاق مخالفا كان التحكيم في المتبع اإلجراء أو التحكيم هيئة تشكل إن

 في ونيك أو ، مخالفتها للطرفين يجوز ال التي انونالق هذا أحكام من لحكم منافيا االتفاق هذا يكن

  )2( . القانون لهذا مخالفا ، االتفاق هذا مثل وجود عدم حالة

                                                
.  2006 ، شمس عين جامعة ، منشور بحث ، المحكم تعيين في القضاء دور ، الحميد عبد السيد رضا )1(

 ، األولى الطبعة ، الثقافة دار ، الدولي التجاري التحكيم في القاضي ورد ،) 2009( فتحي عامر ، البطاينة
 األمم لجنة – الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون من) 35 ،34( المادة أحكام أنظر. 142 ص ، م

 21 / في الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة اعتمدتها التي بصيغته الدولية التجارة لقانون المتحدة
     1985 يونيو – حزيران

 لقانون المتحدة األمم لجنة – الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون من) 35 ،34( المادة أحكام أنظر )2(
 يونيو – حزيران 21 / في الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة اعتمدتها التي بصيغته الدولية التجارة
1985  
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 االستئناف لمحكمة أتيح حيث  الشهيرة القضية الصدد هذا في القضائية تاالقرار منو 

 هذا بسبب ذلك و ؛ ألمانيا في صدر ؛ تحكيمي حكم تنفيذ رفض ؛ المجال هذا في السويسرية

 بين 1966 سنة فبراير في أبرم بيع بعقد المسألة وتتعلق ( 493 )نيويورك اتفاقية من البند

 للتحكيم؛ اإلحالة يتضمن االتفاق كان ؛و هامبورج من ألمانية شركة و ؛ بال من سويسرية شركة

  . السلع لبائعي هامبورج مبادالت هيئة لقواعد وفقا

 السويسرية الشركة عينت المشحونة، السلع جودة حول الطرفين بين الخالف ثار ثم

 جودة مدى تحديد : األولى: مرحلتين إلى تنقسم التحكيم إجراءات ألن التحكيم فرفض )محكم(

 . والتكاليف األضرار تقدير : الثانية و  .البضائع

 الشركة جانب من محكم فعين آخر؛ محكم تعيين السويسرية الشركة رفضت وقد

 واختار .التحكيم مراحل من مرحلة كل في هامبورج؛ تجارة غرفة عينته خرواآل األلمانية،

 حكما 1966 سنة أكتوبر 07 في المحكمة هذه وأصدرت .ثالثا محكما األولى المرحلة محكما

 مايو 03 في وصدر Hamburg Landsgericht التحكيم حكم باعتبار األلمانية؛ الشركة لصالح

  .يذللتنف اقابلً اًقرار 1967 سنة

 قد و الحكم؛ تنفيذ محكمة فرفضت .سويسرا في الحكم تنفيذ األلمانية الشركة وطلبت

 لشرط وفقا أنه االستئناف؛ - The Tribunal of the Can Ton Baselstadt- لمحكمة تبين

 القواعد وهذه .السلع لبائعي هامبورج مبادالت هيئة لقواعد وفقا التحكيم إجراء يتعين كان التحكيم

 تعين فلم .السويسرية الشركة عليه اعتمدت ما وهذا .مرحلتين إلى التحكيم إجراءات قسمت ال

 الذي التحكيم حكم أن ؛ المحكمة قدرت قد و .اإلجراءات تجزئة رفض الذي من بدال آخر محكم

 تشكيل أن وبما .الشركة هذه يلزم أن يمكن ال ؛ السويسرية الشركة تقبلها لم إجراءات إتبع

 المحكمة ترفض لذلك الطرفان، عليه اتفق لما مخالفا التحكيم إجراءات كذلك و حكيم،الت محكمة

  )1(.نيويورك اتفاقية من الخامسة المادة من األولى  الفقرة من الرابع البند إلى استنادا الحكم تنفيذ

                                                
 المجيد عبد :وأنظر .185 ص ، األجنبي الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ، السالم عبد صرن بن ،السالم عبد  )1(

 ، التحكيم قضاء و الفقه ضوء في الداخلي الدولي للتحكيم القانوني التنظيم المرجع) 1997(المجيد عبد منير ،
     .297 ص
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  الثاني المطلب

  التحكيم هيئة تشكيل في الخطأ من الوطنية التشريعات موقف
 رفض بجواز  القول إلى القانونية موادها في الوطنية التشريعات عمدت األمر كذلك

 أتبعتها التي اإلجراءات أن أو ؛ التحكيم محكمة تشكيل أن الحكم أثبت إذا التحكيم؛ حكم تنفيذ

 فيها صدر التي الدولة لتلك القانون يقرره لما أو األطراف، عليه اتفق بما ؛ مطابقة غير المحكمة

 المادة في المصري التحكيم قانون نص حيث ، األطراف اتفاق عدم الح في التحكيم؛ حكم

  :  اآلتية األحوال في إال التحكيم حكم البطالن دعوى تقبل ال:  أنه على) ه/53/1(

 ألتفاق أو للقانون مخالف وجه على المحكمين تعيين أو التحكيم هيئة تشكيل تم إذا -ه

   )1(."الطرفين

 قانون أما"  ). 5/أ/49( المادة في األردني التحكيم قانون صن القانونية الصياغة وبنفس

 يجوز التي الحاالت بين من يعتبرها ولم للتنفيذ موضوعيا شرطًا اعتبرها فقد الفلسطيني التحكيم

 التحكيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 76 ) المادة نصت حيث التنفيذ، رفض طلب عليها بناء

 صادرا- ب... يكون أن فلسطين في األجنبي التحكيم قرار لتنفيذ رطيشت" :أنه على الفلسطيني

 عليها اتفق التي بالطريقة مؤلفة أو التحكيم اتفاق في عليها المنصوص التحكيم هيئة عن

  )2(. "فيه صدر الذي البلد في التحكيم بأصول المتعلق التشريع بمقتضى صادرا - ت األطراف

  الثالث المطلب
  التحكيمية ءاتاإلجرا صحة عدم 

 هيئة على يجب التي اإلجراءات تحديد على بينهم فيما االتفاق التحكيم أطراف يستطيع 

 أي في النافذة للقواعد اإلجراءات هذه إخضاع في حقهما ذلك في بما ، بها االلتزام التحكيم

  )3( .  الدولة خارج أو تحكيم، مركز أو ، منظمة

                                                
 .1994 لسنة 27 رقم  التحكيم قانون من) 53( المادة )1(
 .  الفلسطيني التحكيم قانون من) 76( المادة انظر )2(
 . 205ص ، األجنبي الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ،)2011( السالم عبد صر بن السالم، عبد)3(
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 إجراءات تختار أن التحكيم لهيئة كان  إلجراءاتا هذه التحكيم أطراف يحدد  لم ذاإو

 التشريعات أن  البعض ويرى ،  القانون هذا أحكام مراعاة مع ،  مناسبة تراها التي التحكيم

 اإلجراءات اختيار بشأن بينهما فيما االتفاق التحكيم منازعة طرفي حق من تجعل ، المقارنة

 المشرع أن ذلك شأن في قضى وقد منازعتهم يف الفصل بصدد وهي التحكيم، هيئة تتبعها التي

  .)1(التحكيم هيئة تتبعها التي اإلجراءات من يرونه ما على االتفاق؛ التحكيم لطرفي ترك

 أحكام مراعاة مع مناسبة تراها التي إجراءات تختار أن التحكيم لهيئة أيضاً وأعطي

 أن التحكيم لهيئة يجوز ال يهوعل ، للخصوم األساسية للضمانات مقرراً اعتباره على القانون

 تحديد المنازعة؛ طرفي حق من يكون تقدم ما ضوء يوف ، مقتضاة غير على النزاع في تفصل

 االتفاق؛ حقهم من يكون كما : منازعتهم في الفصل ندع مباشرة تباعها يجب التي اإلجراءات؛

 سواء تحكيم مركز وأ ؛ منظمة في والمتبعة النافذة إلجراءات بهم خاص التحكيم إخضاع على

 ما اختيار على التحكيم طرفي اتفاق يتم لم إذا ماأ .خارجها أو ؛ لتحكيم دولة داخل يقع كان

 مناسبا تراه ما اختيار الحالة هذه في التحكيم هيئة حق من كان  ، منازعتهم شأن في يطبق

  .)2( الشأن هذا في لتطبيقه

 ، الرياض واتفاقية د،/5 المادة في  نيويورك كاتفاقية الدولية االتفاقيات واشترطت

 التحكيم وقانون ، 34 المادة و ،2- 1//21و ،2-2/1 المواد في  العربية عمان واتفاقية

 اشترطوا فقد التحكيم إجراءات بخصوص األردني التحكيم وقانون ،) 25( المادة في المصري

 البلد في التحكيم بأصول المتعلق التشريع بمقتضى صادرا  األجنبي التحكيمي الحكم يكون أن

  . التحكيم فيها تم التي البلد قانون إلى اللجوء يتم االتفاق عدم حال وفي ، فيه صدر الذي

                                                
 مصر  الجديدة، الجامعة دار  العربية الدول و مصر في التحكيم تشريعات ،)2007( علي محمد ، سكيكر )1(

 . بعدها وما 92 ص
  .205ص ، األجنبي الحكم تنفيذ قابلية عدم ضوابط ، السالم عبد صر بن السالم، عبد )2(
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يعد الجانب اإلجرائي في التحكيم بمثابة العمود الفقري الذي يقيم التحكيم، وهو في ذات   

ية والمسائل الموضوعية إن التفرقة بين المسائل اإلجرائ. )1(الوقت السياج الذي يضمن شرعيته

في مجال التحكيم تعد من الدراسات الشاقة في فقه القانون الدولي الخاص؛ فمحاولة وضع معيار 

ويرجع ذلك إلى أن العديد من القواعد القانونية ما . حاسم يفصل بين هذا وذاك ليس أمراً هنياً

هذه المسائل عن  يتصل بالموضوع واإلجراءات في ذات الوقت؛ بحيث يصعب من مهمة فصل

  .)2(تلك

  :)3(وتبدو أهمية التفرقة بين المسائل اإلجرائية والموضوعية من زاويتين  

تظهر أهمية التفرقة بين القوانين التي تنظم المسائل اإلجرائية والموضوعية من حيث : األولى

دون الثانية،  سلطة المحكم في الخروج على القاعدة القانونية أو قد يعفى المحكم من أتباع األولى

ومرجع ذلك أن القواعد اإلجرائية ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة إلظهار كافة جوانب 

الحقيقة أمام المحكم، ولذلك فال غضاضة في التجاوز عنها كلما كان هذا التجاوز محققاً لغرض 

  .آخر جدير باالعتبار دون مساس بالغاية التي وضعت من أجلها

مية التفرقة من ناحية تحديد القانون الواجب التطبيق في نطاق القانون الدولي وتظهر أه: الثانية

  .الخاص

وترجع أهمية المسائل اإلجرائية في مجال التحكيم لما تقرره التشريعات الوطنية   

واالتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم الدائمة من ضرورة مراعاة هذه المسائل، وإال ترتب 

  .)4(ه اإلجراءات بطالن الحكم ورفض االعتراف به أو تنفيذهعلى مخالفة هذ

                                                
، 2000الكردي، جمال محمود ، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 1(

 .21ص
 .297، ص1984ورة، سالمة  ، أحمد عبد الكريم ، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية، المنص  )2(
أبو العال ،  أبو العال علي ، القانون الواجب التطبيق على المسائل اإلجرائية في مجال التحكيم، الطبعة   )3(

 .7األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص
 .191حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص . د  )4(
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هذا وتبدو األهمية في ذلك معرفة القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ليتسنى   

  .للمحكمة تطبيقه على اإلجراءات أثناء سير الخصومة

، وتبدو هنا الصعوبة عند عدم اتفاق األطراف على قواعد معينة تحكم إجراءات التحكيم  

وفي ظل الحرية التي يتمتع بها المحكمون عند اختيار القواعد التي تحكم اإلجراءات وفقا 

يرى إبعاد التحكيم إقليميا عن كل دولة،  )1(للمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ظهر اتجاه

وفصل إجراءات التحكيم عن أي نظام قانوني وطني وذلك لتفادي مشكلة التغيرات التشريعية في 

  .لقوانين الوطنيةا

وتختلف القواعد اإلجرائية التي تحكم خصومة التحكيم بحسب ما إذا كان األمر يتعلق   

بتحكيم خاص أو حر، أو تحكيم مؤسسي يتم في إطار هيئات ومراكز تحكيمية دائمة، فالتحكيم 

اتفاق المؤسسي ال يثير أي صعوبة فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على اإلجراءات، فمجرد 

لوائح  إتباععلى إسناد التحكيم إلى مركز تحكيم يستدل ضمناً على اتفاقهم على  محتكمين

  .وتعليمات هذا المركز بما يشتمل عليه من قواعد إجرائية

حيث هذا ونجد أن المشرعين المصري واألردني قد أقرا مبدأ حرية اختيار اإلجراءات   

لطرفي التحكيم حق االتفاق على  ىأعطو، قانون التحكيم األردني على هذا المبدأنص 

وفي حالة عدم . اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وإخضاعها ألي منظمة أو مركز تحكيم

وجود مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات 

، فال المحتكميند في جوهره على اتفاق والتحكيم يعتمم التي تراها مناسبة لحل أي نزاع ، التحكي

جراءاته، إال أن هذه اإلرادة قد يمكن بأي حال من األحوال إنكار دور إرادة األطراف في تحديد إ

لف أحيانا أو يشوبها القصور، لذا البد من البحث عن ضوابط فنية يستعان بها في تحديد تتخ

  .)2(ابط االستعانة بقانون مقر التحكيمالقانون واجب التطبيق على اإلجراءات، ومن هذه الضو

                                                
)1(  Y ves DERATINS DROIT et Pratiqve de L’Arbitrage international En France, 

FECUCL, Paris, 1984, p. 55et.                                                                              
 137إبراهيم أحمد إبراهيم، ص . مشار إليه في التحكيم الدولي الخاص، د  

أبو العال ، علي ، القانون الواجب التطبيق على المسائل . ي من قانون التحكيم األردن) 5(انظر المادة    )2(
 .11اإلجرائية في مجال التحكيم، مرجع سابق، ص 
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إذ إن لتحديد مكان التحكيم أهمية قصوى، فكثيراً ما يتوقف عليه تعيين القانون واجب   

إذ تأخذ بعض االتفاقيات الدولية بمعيار حدود حكم . التطبيق على بعض المسائل اإلجرائية

راف بأحكام التحكيم وتنفيذها في التحكيم إلثبات دوليته، كاتفاقية نيويورك الخاصة بشأن االعت

حيث تسمح هذه االتفاقية للدول بأن ترفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه . المادة الخامسة منها

إذا كانت إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه األطراف، أو لقانون مقر التحكيم في حالة عدم 

  ).د/5/1المادة (االتفاق 

فرنسي، فقد ذهب إلى حد بعيد فيما يتعلق بحرية األطراف في أما بالنسبة للقانون ال  

اختيار إجراءات التحكيم، فقد ميز بين التحكيم الداخلي والدولي بهذا الخصوص حيث أفرد لكل 

من قانون المرافعات تقرر بأن هيئة التحكيم تحدد اإلجراءات ) 1460(فالمادة . منهما نصا خاصا

واعد وإجراءات التقاضي أمام المحاكم، إال إذا اتفق األطراف على الواجبة االتباع؛ دون تقييد بق

خالف ذلك في اتفاق التحكيم، وإن هيئة التحكيم ملزمة باحترام المبادئ األساسية الموجهة لسير 

  .الخصوم أمام المحاكم

من قانون المرافعات حرية ) 1494/1(أما بالنسبة للتحكيم الدولي؛ فقد أقرت المادة   

التحكيم بطريق مباشر، أو باإلحالة إلى الئحة تحكيم، أو إلى قانون  إجراءاتفي تنظيم األطراف 

فإن . كما تضيف إليها الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه في حالة غياب االتفاق. مرافعات معين

 .هيئة التحكيم هي التي تتولى تلك اإلجراءات بطريق مباشر باإلحالة إلى قانون أو الئحة معينة

ويالحظ أن القانون الفرنسي قد حرر التحكيم إقليمياً من حيث الخضوع لقانون مقر التحكيم في 

ومن ثم لم يعد لقانون مقر التحكيم اختصاص  حالة عدم االتفاق بين الطرفين على اإلجراءات

  .)1(احتياطي

ي وخالصة القول أن المشرع المصري والمشرع األردني قد رتبا بطالن حكم التحكيم ف  

حالة عدم مراعاة بعض قواعد اإلجراءات التي حددها القانون، سواء المصري أم األردني، 

من قانون ) ز/53/1في المادة (بشرط أن تكون هذه اإلجراءات لها أثر على بطالن حكم التحكيم 
                                                

 .21أبو العال ، علي أبو العال، مرجع سابق، ص   )1(
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من قانون التحكيم األردني، فمخالفة قواعد اإلجراءات التي ) 7/أ/49المادة (التحكيم المصري، و 

حددها قانون التحكيم والتي يترتب على مخالفتها بطالنها، وبالتالي بطالن الحكم، تتعلق بمجاالت 

إجراء من إجراءات  أيعدم إعالن أحد الخصوم بطلبات خصمه، أو المستندات التي قدمها، أو 

كما يشتمل هذا السبب إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم، وكذلك ينصرف . اإلثبات

البطالن إلى القواعد التي أوردها قانون التحكيم في شأن إجراءات التحكيم التي ألزم هيئة هذا 

منها مبدأ المواجهة . وتشمل القواعد المتفرعة عن المبادئ األساسية للتقاضي. بإتباعهاالتحكيم 

بين الخصوم، فإذا اتخذ خصم أي إجراء في غيبة خصمه، ولم تمكنه الهيئة من إعداد دفاعه 

  .وبالتالي يبطل الحكم ون هذا اإلجراء باطالًيك

وإن أي مخالفة للقانون اإلجرائي الذي اتفق األطراف عليه أو نص القانون على أن   

  .يحكم النزاع يدخل ضمن هذا السبب، ويعرض بالتالي حكم التحكيم للبطالن

المحكم تحرير : ")1(وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في قرار لها بأنه  

محضراً بإجراءات التحكيم أمر جوهري كي تستطيع المحكمة االطالع على هذا المحضر، وأن 

تعريف المحكمة فيما إذا اتبع المحكم في فصله في النزاع اتفاق التحكيم أو أنه فصل فيه دون 

 وبالتالي فإن عدم تنظيم محضر تحكيم من قبل المحكم. مراعاة المبادئ األساسية في التقاضي

يثبت فيه كيفية السير في نظر النزاع يجعل قراره قراراً كيفياً ويكون القرار الصادر عن محكمة 

االستئناف برد طلب التصديق على قرار التحكيم لخروج المحكم عن صك التحكيم متفقاً 

  ".والقانون

                                                

، مجلة نقابة المحامين األردنيين، السنة التاسعة واألربعون، العدد الرابع 1115/99تمييز حقوق رقم   )1(
 .769، ص2001لسادس، والخامس وا
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  الرابع الفصل

  سهاالتي تقضى بها المحكمة من تلقاء نف األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع

  

  :عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم: المبحث األول 

  :مسائل األحوال الشخصية البحتة: المطلب األول 

  مسائل الجنسية: المطلب الثاني 

  المسائل الجنائية: المطلب الثالث 

  المبحث  الثاني مخالفة حكم التحكيم للنظام العام

  مفهوم النظام العام : المطلب األول 

  :أثر النظام العام الداخلي على حكم التحكيم -المطلب الثاني

  :أثر النظام العام  الدولي على حكم التحكيم:  المطلب الثالث
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  الرابع الفصل

  التي تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع

 سنة نيويورك اقيةاتف في الحال هو كما الدولية واالتفاقيات ، الوطنية التشريعات أجازت

 الدولة في القاضي؛ لدولة: "   انه على منها (5 ) الخامسة و (3 ) الثالثة مادتها في 1958

 يحتج الذي الخصم قدم إذا تنفيذها عن االمتناع و لها؛ االمتثال عدم األحكام هذه بشأن المستقبلة

 البلد ذلك قانون أن على الدليل بالتنفيذ؛ االعتراف إليها المطلوب البلد في المختصة للسلطة عليها

 ما تنفيذه أو ، المحكمين بحكم االعتراف في أن أو التحكيم، طريق عن النزاع تسوية يجيز ال

  . البلد هذا في العام النظام يخالف

 األسس و المبررات تلك هي االتفاقية؛ هذه من (5 ) المادة من ب أ (2 ) الثانية الفقرة 

 مبحثين في الفصل هذا في الموانع هذه ونتناول نذكر وسوف. لتنفيذا عدم و الرفض في المعتمدة

 النزاع موضوع كان إذا األجنبي التحكيم حكم تنفيذ موانع عن للحديث األول المبحث نخصص ،

  .  العام بالنظام المتعلق المانع للحديث الثاني المبحث ونخصص ، للتحكيم قابال غير
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  المبحث األول
  وضوع النزاع للتحكيمعدم قابلية م

 مطلق له حقوق في التحكيم يطلب أن شخص لكل يجوز"  بداية  ال بد من بيان أنه    

، حيث  - كما سنبينها الحقاً –إال أن بعض المسائل ال يجوز التحكيم فيها  ،  " فيها التصرف

ة من النظام وهي مسأل ،المسائل التي ال يجوز فيها الصلحتحظر القوانين التحكيمية التحكيم في 

واالتفاق على التحكيم في  اتفاق التحكيم بطالن هذا االتفاقالعام يترتب على عدم مراعاتها في 

  .)1(مسألة ال يجوز الصلح فيها باطل

وتعتبر مسألة القابلية للتحكيم من المسائل المعقدة والشائكة بسب اختالف التشريعات في 

التحكيم فيه ، وتطبيقاً لذلك تركت اتفاقية نيويورك اعتبار ما يعد قابال للتحكيم وما ال يجوز 

  : على أنه ) أ/5/2(تحديد هذه المسألة للقانون الوطني ، حيث نصت في المادة 

يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض ) 2" (

 :االعتراف والتنفيذ أذا تبين لها

  .د ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أن قانون ذلك البل

  : ، والتي جاء فيها  )37/1(  ذلك في المادة على الرياض كما ونصت واتفاقية 

المحكمين وتنفّذ يعترف بأحكام  االتفاقيةمن هذه ) 30و 28(مع عدم اإلخالل بنص المادتين "  

ي هذا الباب مع مراعاة القواعد لدى أي من األطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها ف

القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه وال يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى 

التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم وال أن ترفض تنفيذ الحكم  الطرف المتعاقد المطلوب إليه

  :إالّ في الحاالت اآلتية

أو تنفيذ الحكم ال يجيز حّل موضوع  االعترافالمطلوب إليه  إذا كان قانون الطرف المتعاقد.أ

  .النزاع عن طريق التحكيم

                                                
 .147، ص2008حداد ،  حمزة ، التحكيم في القوانين العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لسنة   )1(
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لقانون الوطني الذي مسائل القابلة للتحكيم راجع إلى افإن تحديد ال وصالنصه وبناء على هذ

سيجري تنفيذ الحكم األجنبي على أراضيه ، وقد رأى عدد من الفقهاء أن يعمد إلى إعداد قائمة 

باالتفاقية من أجل تتضمن المسائل التي يجوز أو ال يجوز تسويتها بالتحكيم ، ولكن هذا ملحقة 

األمر يعتبر مستحيال وغير متصور الختالف الكبير في وجهات النظر بين الدول فيما يعد قابال 

  .للتحكيم وبين ما ال يجوز التحكيم فيه 

 مدى لتحديد التطبيق القانون الواجب لتحديد مشتركة إسناد قاعدة إلى لجأت االتفاقيةلذلك " 

 إقليمها، على التنفيذ المطلوب قانون الدولة تطبيق إلى تشير التحكيم بطريقة للتسوية النزاع قابلية

 للقانون وفقًا إلغاءه أسباب من سببا العادة يعتبر في التحكيم طريق عن لحله النزاع محل قابلية وعدم

 يجوز فإنه صدوره بلد في السبب لهذا إلغائه القرار تم إذاف بموجبه، التحكيم قرار صدر الذي

والتي نصت  نيويورك، اتفاقية من) ه/5/1(للمادة  سندا التنفيذ رفض طلب التنفيذ المطلوب للخصم

ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يجتح عليه ) 1: " (على أنه 

للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل  بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم

 :على

أن أطراف االتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم ) أ(

عديمي األهلية أو أن االتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعة له األطراف أو 

  ."صدر فيه الحكم الذيذلك طبقا لقانون البلد  عند عدم النص على

 من) أ/5/2(ضده رفض التنفيذ وفقا للمادة  التنفيذ المطلوب للخصم يجوز لذلك باإلضافة

 أو اإلرادة لقانون وفقًا للتحكيم قابل غير النزاع كان إذا التحكيم اتفاق صحة لعدم نيويورك اتفاقية

  )1( . التحكيم قرار صدور مكان قانون
                                                

القصبي ، عصام ، . 323البحيري ، مرجع سابق ، ص .  204التركماني ، غالب ، مرجع سابق، ص) 1(
 .490مرجع سابق، ص دواس ، الرقابة على قرارات التحكيم ، . 108مرجع سابق، ص 
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ار لدى الباحث التساؤل الذي مفاده أنه لماذا لم تقم االتفاقية بدمج  الحالة األولى المتعلقة وث

) ب/5/2(مع المادة ) أ/5/2(للتحكيم ، المادة  قابل غير النزاع كان برفض التنفيذ في حال إذا

  والمتعلقة برفض التنفيذ لتعارضه مع النظام العام ؟

  : أجاب على ذلك البعض بما يلي  

في األهمية ،  غاية بمسألة لتعلقها كان نيويورك اتفاقية المادة من بنص الحالة هذه إن إفراد" 

 للتسوية بطريقة قابلة غير موضوعات في تفصل التي التحكيم قرارات كل بأن القول يمكن وألنه ال

 ال ذلك مع تحكيم،فيها ال يجوز ال مسألة في التحكيم قرار يصدر فقد العام، للنظام مخالفة تعد التحكيم

  )1(" . العام للنظام مخالفة تعد

إلى المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها وفق التشريعين األردني  اآلنبقي أن نشير 

  : والمصري ، وسنعرضهم في المطالب التالية 

  المطلب األول 

  مسائل األحوال الشخصية البحتة
فبعض الدول تضيق : لى أخرىيختلف تحديد المقصود باألحوال الشخصية من دولة إ  

من مفهوم األحوال الشخصية، والبعض اآلخر يوسع من هذا النظاق؛ ففي فرنسا يدخل مدلول 

األحوال الشخصية الحالة، األهلية، ولكن هذا االصطالح له مفهوم أوسع في إيطاليا، حيث يشمل 

  .إلى جانب الحالة واألهلية، المواريث والوصايا، والهبات

إال أن  –دة محاوالت قضائية وتشريعية لتحديد المقصود باألحوال الشخصية وقد بذلت ع  

  .)2(التعريفات التي أعطيت لم تحدد الفكرة تحديداً جامعاً مانعاً

                                                
 .204التركماني ، غالب ، مرجع سابق، ص:  ، مشار إليه لدى 284عاشور مبارك ، مرجع سابق، ص   )1(
  :لمزيد من التفصيل حول المقصود باألحوال الشخصية راجع  )2(
. سمير عبد السيد تناغو، اصطالح األحوال الشخصية من مخلفات االمتيازات األجنبية وتعدد وجهات القضاء -

جامعة اإلسكندرية، السنة الرابعة عشر،  –كلية الحقوق  –مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 
  .174العددان الثالث والرابع، ص

 .251ص 1987الوالية على المال، منشأة المعارف، اإلسكندرية : محمد كمال حمدي -
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 من فيه يدخل وما الشخصية األحوال إطار لتحديد المصرية النقض محكمة وتدخلت

 ما مجموعة هي شخصيةال األحوال"  بأن المحكمة تلك وقضت م،1934 عام في موضوعات

 قانونياً أثراً عليها القانون رتب التي العائلية أو الطبيعية الصفات من غيره عن اإلنسان فيه يتميز

 شرعياً، أبناً أو أباً أو مطلقاً أو أرمالً أو زوجاً وكونه أنثى، أو ذكراً ككونه االجتماعية حياته في

 مقيدها أو األهلية مطلق وكونه جنون، أو عته أو سن لصغر ناقصها أو األهلية تام كونه أو

  )1( .القانونية أسبابها من بسبب

  الشخصية األحوال: فيه جاء حيث ، التعريف هذا من قريب بتعريف الخمايشي وعرفه      

 رابطة عن الناشئة العالقات تلك،األسرة أفراد بين تكون التي للعالقات المنظمة القواعد تلك هي

  )2( .بينهم تجمع التي والمصاهرة القرابة

  :وذهب الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهللا إلى أن األحوال الشخصية

األوضاع التي تكون بين اإلنسان وأسرته، وما يترتب على هذه األوضاع من آثار حقوقية ( 

  .)3( )والتزامات أدبية أو مادية

بعالقة اإلنسان بأسرته،  األحكام التي تتصل: (بينما عرفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنها   

  .)4( )بدءا بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث

                                                
 .117عاماً الجزء األول، ص 25، مجموعة القواعد القانونية في 1934سنة  21نقض مدني في   )1(
 .1/11الخمايشي، أحمد ، التعليق على قانون األحوال الشخصية، مصدر سابق   )2(

. بيروت -م، دار الوراق2000-هـ1421مصطفى السباعي ، شرح قانون األحوال الشخصية، ، . د  (3)
1/11، 

محمد . د.  7/6م،  1989- هـ3/1409: دمشق،ط - وهبة الزحيلي،  الفقه اإلسالمي وأدلته ، ، دار الفكر  (4)
 ،6ص. م1987، 1: القدس ط - سمارة أحكام وآثار الزوجية ،، جمعية عمال المطابع التعاونية
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وبالنظر إلى التعاريف السابقة يمكن أن أخلص إلى تعريف واضح لقانون األحوال   

الشخصية، فإذا كانت األحوال بمعنى األوضاع، وكان القانون بمعنى األحكام، فإنه يمكن تعريف 

مجموعة األحكام التي تعالج األوضاع المتّصلة بعالقة اإلنسان : (ية بأنهقانون األحوال الشخص

بأسرته، وما يترتب عليها من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية، بدءا بالزواج وانتهاء 

  ).بتصفية التركات

  :قد أجمع على تقسيم مسائل األحوال إلى نوعين هما )1(ومن المالحظ أن الفقه  

، واألهليةوال الشخصية البحتة وهي تلك المتعلقة بالنسب، والزواج، والطالق، مسائل األح -1

  .وغيرها، وهذه المسائل ال يجوز الصلح فيها لتعلقها بالنظام العام. وأحكامها

ى أم ال بما إذا كان الولد شرعيا أم متبن ومن ثم ال يجوز التحكيم في خصومة تتصل  

ا إذا كان عقد الزواج صحيحا أم باطال، أم خصومة ينتسب إلى أسرة ما أو خصومة تتصل بم

تتعلق بالميراث أو حضانة طفل رضيع، أو بحقوقه على والديه، أو في خصومة تتعلق بالحجر 

  .على شخص أو بتحديد سنة وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أو لم يبلغ

ها قابلة ومسائل األحوال الشخصية المتصلة بمصالح مالية فيجوز التحكيم فيها ألن  

  .للصلح

ومن ثم يجوز التحكيم في دعوى التعويض عن فسخ الخطبة، أو في تحديد مقدار النفقة   

والواجبة ألحد األقارب أو للزوجة أو للصغير، أو في الخصومة المتعلقة بتقسيم التركة بين 

  .الخ....  )2(الورثة

                                                
قواعد تنفيذ األحكام، المرجع : رمزي سيف. 74أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري، المرجع السابق، ص  )1(

 .908، ص1992 الوسيط، الطبعة الثالثة،: فتحي والى 70السابق، ص
 .1976، 43من القانون المدني األردني رقم  163/3المادة . 74أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  )2(
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  المطلب الثاني

  مسائل الجنسية

بصفة عامة، أنها الصلة القانونية التي تربط فرد ما تعرف الجنسية، : "تعريف الجنسية  

االنتماء القانوني لشخص ما إلى السكان المكونيين "هي " باتيفول"بدولة معينة، أو على حد تعبير 

  .)1("للدولة

يتضح من هذا التعريف أن الجنسية رابطة بين الفرد ودولته، ولذا كان من الطبيعي أن   

  .)2(تمس تكوين الدولة ذاتهاتلحق بالقانون العام ألنها 

  .)3("أن الجنسية فرع من السيادة والزم من لوازمها"وقد قررت محكمة النقض المصرية   

وطالما أن الجنسية هي مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإنه ال يجوز التحكيم في   

 خصومة تتصل بطلب اكتساب جنسية ما، ولكن ليس ثمة ما يمنع التحكيم في الدعوى بطلب

  .)4(التعويض عن قرار إداري صدر مخالف للقانون في شأن الجنسية

  المطلب الثالث
  المسائل الجنائية

ال يجوز الصلح في المسائل الجنائية كالتحكيم بصدد تحديد مسؤولية الجاني الجنائية وما   

على  إذا كان ما ارتكبه يعد جريمة أم ال، ومن ثم يجوز التحكيم في المسائل المالية المترتبة

، فمن البديهي أن المحكم ليس من اختصاصه الحكم بجزاءات جنائية، وال  )5(ارتكاب الجريمة

يجوز التحكيم، كما ال يجوز التحكيم بشأن النص الواجب التطبيق في قانون العقوبات ، وال 
                                                

مبادئ القانون الدولي الخاص، المكتبة القانونية، : )1996( حسان الدين ناصف –أحمد قسمت الجداوى   )1(
 .209ص

 .65، الجنسية ومركز األجانب، دار الفكر العربي، ص، القانون الدولي الخاص)1983( شمس الدين الوكيل  )2(
، مجموعة محمود عمر، الجزء األول، رقم 1935مايو سنة  16راجع حكم محكمة النقض الصادر في   )3(

 .779، ص226
 .147محمود هاشم، المرجع السابق، ص   )4(
، الرقابة القضائية على قرارات ، أنظر أيضا أمين رجا رشيد دواس74أبو الوفا،  أحمد ، المرجع السابق،   )5(

 .49، ص2002، الجامعة األردنية، عمان، لسنة 3، عدد )35(التحكيم الدولية، اإلدارة العامة مجلد 
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يجوز التحكيم في صدد قيام الجريمة أو عدم قيامها، وفي تحديد فاعلها، وفي صدد العقوبة 

وال يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني الجنائية وما إذا كان ما .نائية الواجب إعمالهاالج

  .)1(ارتكبه يعد جريمة أم ال

 551مرافعات والمادة  501/4بأن مفاد المادة "المصرية  )2(وقد قضت محكمة النقض  

ائية وإال عد باطال مدني أنه ال يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجن

لمخالفته للنظام العام وإذا كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا لاللتزام 

في السند إنما نتناول الجريمة في ذاتها وتستهدف تحديد المسئولية عنها وهي من المسائل 

يصح أن تكون موضوعا  المتعلقة بالنظام العام، فال يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي ال

وليس " لتحكيم، وهو ما يستتبع أن يكون االلتزام المثبت في السند باطال لعدم مشروعية سببه

ممنوعا وفقا ألحكام القضاء أن يلجأ الجاني، والمجني عليه إلى التحكيم لتسوية المصالح 

  .)3(المدنية

تكاب الجريمة مثل تعويض ومن ثم يجوز التحكيم بشأن المسائل المالية المترتبة على ار  

بينما ال يجوز التحكيم في المنازعات  )4(الضرر المترتب على الجريمة ألنه يجوز الصلح فيه

المتصلة بأموال تمنع األنظمة القانونية التعامل فيها، كالتعامل في المواد المخدرة، واألسلحة 

ديون القمار أو المراهنات، وغيرها، وال يجوز لذات السبب التحكيم في المنازعات الناشئة عن 

  .)5(إال إذا استثنت األنظمة شيئا منها، وكذلك المنازعات الناشئة عن ممارسة الدعارة وغيرها

  المبحث  الثاني

                                                
 .74أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  )1(

 .1979ص  31ق مجموعة أحكام النقض السنة  47لسنة  562الطعن رقم  22/1/1980نقض   )2(

)3(Cass crin, 23 jany. 1947. Gaz. Pal 1947, 1, 76- Paris 9 dec 1955. Rev. arb. 1955, 
p101.                                                                                                           

 .207رجع السابق، صأحمد محمد مليجي موسى، نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي، رسالة، الم  )4(

محمود هاشم، : وفي ذات المعنى 78التحكيم اإلجباري واالختياري، المرجع السابق، ص. أحمد أبو الوفا  )5(
 .148هاشم، النظرية العامة في التحكيم، المرجع السابق، ص
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  مخالفة حكم التحكيم للنظام العام
إن معظم األنظمة القانونية للدول تشتمل على قواعد خاصة تسمى قواعد النظام العامة،   

المصلحة العامة، وتحمي المصالح االقتصادية واالجتماعية والدينية للمجتمع  التي بدورها تحقق

من التجاوزات التي قد تلحقها هيئة التحكيم عند اختيارها للقانون واجب التطبيق على النزاع، 

سواء تعلق بقاعدة موضوعية أم إجرائية، وتعد سداً منيعاً لتنفيذ أي قرار تحكيمي أجنبي أو 

  .وطني يخالفها

و لألطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع فلهم الحرية الكاملة في   

اختيار قانون وطني أو أجنبي، وإذا لم يتفق األطراف على اختيار قانون معين، فعلى الهيئة 

فإذا كانت العالقة داخلية نكون بصدد تطبيق قانون . اختيار القانون األكثر اتصاال بالموضوع

ويكون النظام العام هو النظام العام الوطني وحده، ويتجسد هذا النظام في مجموع  وطني،

األول هو بطالن التصرفات أو الشروط : القواعد اآلمرة في هذا القانون، ويتمثل أثره في أمرين

والثاني هو تطبيق القواعد اآلمرة التي تقبل التطبيق المباشر على . المخالفة للقواعد اآلمره فيه

  .)1(تصرفات التي تفلت من البطالنال

أما إذا اختار األطراف قانونا أجنبيا لتطبيقه على النزاع، فإنهم يختارون قانونا آخر له   

نظامه العام الذي قد يختلف عن النظام العام للقانون الوطني، ففكرة النظام العام فكرة متغيرة 

وفق التغيرات أو . مجتمعتختلف من مجتمع آلخر، ومن زمن إلى زمن آخر في نفس ال

التطورات التي تفرض نفسها داخل المجتمعات، حيث نجد أن األنظمة القانونية للدول تشتمل 

على قواعد خاصة تسمى قواعد النظام العام الداخلي وهدفها تحقيق المصلحة العامة للدولة 

سب مصلحتها وحماية كيان المجتمع لهذا نجد أن النظام العام يختلف من دولة إلى أخرى ح

  .الوطنية

                                                
 .285عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص . مصطفى الجمال، و د  )1(
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باإلضافة إلى وجود قواعد للنظام العام الداخلي، نجد أن هناك قواعد عامة للنظام العام   

الدولي، تتعلق بالتعامل الدولي، ومصادره ما استقر على التعامل الدولي وما أقرته أحكام التحكيم 

  .)1(ة في المعامالت بين التجارالمختلفة والتي تتفق إلى حد بعيد مع قواعد األخالق واآلداب العام

لهذا البد من توضيح فكرة النظام العام الداخلي، وفكرة النظام العام الدولي، حيث أن   

مفهوم النظام العام الذي يتعين على هيئة التحكيم مراعاته، يتسع ليشمل مختلف أبعاد هذا المفهوم 

هرية في أي نظام للتقاضي، بحيث الموضوعية واإلجرائية التي تعد مراعاتها من المسائل الجو

الب طالملذلك سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى . )2(يكون إهدارها موجباً لبطالن الحكم

  :التالية 

  المطلب األول 

  مفهوم النظام العام

تعد "سوف نتناول في هذا  المطلب مفهوم النظام العام تمهيداً لمعالجة هذه الفكرة  حيث   

ام من األفكار األساسية في علم القانون بصفة عامة، حيث يقترن استخدام فكرة النظام الع

مصطلح النظام العام في القانون الداخلي بكافة فروعه المختلفة بالكالم عن القواعد القانونية 

اآلمرة التي ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفتها، فالنظام العام يعد قيداً على سلطان 

  . )3("اإلرادة

                                                
 .180، ص سامي ، فوزي محمد سامي، مرجع سابق  )1(
، دعوى بطالن حكم التحكيم، مقال منشور في مجلة القضاة )1997(شرف الدين ، أحمد  شرف الدين   )2(

 .99، القاهرة، ص1997، العدد األول، يناير 29الصادرة عن نادي القضاة، السنة 
، دار النهضة المختصر في قانون العالقات الخاصة الدولية، الطبعة األولى: سالمة ، أحمد عبد الكريم  )3(

 .225العربية، بدون تاريخ، ص
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خالل االستقراء لفكرة النظام العام  ومحاولة وضع تعريف واضح ومحدد لها نجد  ومن

أنها من األفكار القانونية التي تستعصى على التعريف لمرونتها وتغيرها بتغير الزمان والمكان 

 وعرف ا قد ال يعتبر كذلك في وقت الحقفيما يعتبر من النظام العام في دولة ما في وقت م

القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة : " النظام العام 

عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع األعلى وتعلو على مصلحة 

  .)1("األفراد

أي مجموعة األسس "مجموعة المصالح األساسية للجماعة : " اآلخر أنه )2(ويرى البعض  

ت التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها بحيث ال يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون والدعاما

  ".استقراره عليها

وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة   

وضع العامة للبالد سواء من الناحية السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية والتي تتعلق بال

  )3( .الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصلحة األفراد

  :فإذا ما حاولنا تعريف النظام العام فإننا نقول  

بأنه يتعلق بمجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى المحافظة على الكيان السياسي   

حة العامة على المصلحة الفردية واالقتصادي، واألخالقي للدولة، وتضع في االعتبار سمو المصل

  .دون أن تغفل أو تتجاهل كلية المصلحة الفردية

                                                
الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، الطبعة الثانية، ) 1964(السنهوري، عبد الرزاق السنهوري  )1(

الوافي في شرح القانون المدني، الطبعة السادسة، : مرقص ، سليمان. 399دار النهضة العربية، ، ص
 .138، ص1987مطبعة السالم 

 .48، ص1974،  المدخل إلى القانون، منشأة المعارف باإلسكندرية، ) 1974(حسن ، حسن كيرة   )2(
، مجموعة أحكام النقض، مشاراً إليه في سليمان مرقص، المرجع 1979يناير سنة  17انظر نقض مدني في   )3(

 .139السابق، ص
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في ضوء ما تقدم يتضح لنا أن التعريفات السابقة للنظام العام غير كافية لتحديد هذه   

الفكرة تحديداً منضبطاً، ألن فكرة النظام العام فكرة نسبية معيارية تختلف باختالف الزمان 

  .ف من دولة إلى أخرى وتختلف أيضاً في نفس الدولة باختالف الزمانوالمكان فهي تختل

وقواعد النظام العام قواعد آمرة إال أن القواعد اآلمرة ليست جميعها من النظام العام   

طالما أن هذه القواعد ال تتعلق باألسس السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية التي يقوم عليها 

أنه من الصعوبة بمكان وضع قائمة بالقواعد القانونية المتعلقة بالنظام  كيان المجتمع، والمالحظ

  .العام وإزاء هذه الصعوبة أورد الفقه بعض األمثلة لهذه القواعد

  :)1(أمثلة لقواعد النظام العام 

تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام القواعد المتعلقة بالحريات العامة، كحرية الرأي  -1

  .الشخصية وكذلك قواعد قانون العقوبات والحرية

كما تعتبر القواعد المتعلقة باالختصاص القضائي فيما عدا االختصاص المحلي، من النظام  -2

لكونه يهدر المصلحة العامة التي  )2(العام، وكل اتفاق على خالف تلك القواعد يكون باطالً

بقات المحاكم داخل الجهة استهدفها المشرع بتوزيع العمل على جهات القضاء وعلى ط

  .)3(القضائية الواحدة

                                                
وما  202، ص1982عة القاهرة ، دروس في القانون التجاري، مطبعة جام)1982(حبيب ، ثروت حبيب   )1(

 بيروت النشر و للطباعة الجامعية الدار ، المدني القانون مقدمة شرح في الوسيط : السعود أبو رمضان.  بعدها
     .بعدها وما 217 ، ص تاريخ بدون ،

ة ، القاعد32، مجموعة أحكام النقص، الجزء األول، السنة 28/1/1981ق، جلسة  47لسنة  246الطعن رقم   )2(
عمر، نبيل إسماعيل : ، في طبيعة قواعد االختصاص ومدى تعلقها بالنظام العام راجع تفصيال389ً، ص76

وما  283ص 1986أصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندرية : عمر
شر، منشأة المعارف، اإلسكندرية المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة ع: أحمد أبو الوفا. بعدها

 .وما بعدها 409ص 1986
صاوى، أحمد السيد الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، مطبعة   )3(

 .411، ص19974جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 
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  .)1(القوانين التي تنظم النقد والعملة، وهذه القوانين تتعلق باألسس االقتصادية للمجتمع -3

وتعتبر قواعد األهلية من القواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العام فال يجوز أن يعطى شخص  -4

وكل . مان من أهلية موجودة، أو االنتقاص منهاأهلية غير متوفرة فيه، كما ال يجوز الحر

من القانون المدني على ما  )47(اتفاق على شيء من ذلك يكون باطالً ولذلك تنص المادة 

  -:يلي

  .)2("ليس  ألحد النزول عن أهليته وال التعديل في أحكامها"  

لحالة المدنية فأي اتفاق وتعتبر من القواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العام القواعد التي تحكم ا -5

على تغيير االسم أو الجنسية في غير األحوال التي يحددها القانون يكون باطالً بطالناً متعلقاً 

  .بالنظام العام

القواعد الخاصة بنظام األسرة فأي اتفاق على تعديل حقوق كل من الزوجين قبل اآلخر أو  -6

ليها في القانون أو تنازل الزوج المسلم عن التنازل مقدماً عن المطالبة بالنفقة المنصوص ع

حقه في الطالق أو حقه في تعدد الزوجات يكون باطالً بطالناً متعلقاً بالنظام العام ألن هذه 

  .الحقوق تتعلق باألسس العائلية التي يقوم عليها بناء المجتمع

مخالفته أو النزول  مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ األساسية للنظام القضائي ال يجوز -7

ومن يتأمل قليالً في هذا اإلحصاء يتبين ما ينطوي عليه من إفراط ومن خلط فقد أتى . )3(عنه

  .)4(واضعوه بأقسام متعددة للقوانين تكاد تجمع كل شيء

                                                
القاعدة  32لجزء الثاني السنة ، مجموعة أحكام النقض، ا14/5/1981ق جلسة  47لسنة  1332الطعن رقم   )1(

 .1476، ص226

 .وما بعدها 349السنهوري ، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ص  )2(

، 32، مجموعة أحكام النقض، الجزء الثاني، السنة 29/11/1981ق جلسة  48لسنة  1013الطعن رقم   )3(
 .2156، ص 392القاعدة 

ادئ القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية ، رياض ، محمد عبد المنعم ، مب  )4(
 .وما بعدها 355ص
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  الثانيالمطلب 

  حكم التحكيم علىالنظام العام الداخلي  أثر

عة األصول والقيم التي تشكل كيانها ن فكرة النظام العام الداخلي في دولة ما، مجموإ  

المعنوي، وترسم صورة الحياة اإلنسانية المثلى فيها، وحركتها نحو تحقيق أهدافها، سياسية كانت 

أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على مختلف 

غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه  أنواع المعامالت القانونية في الدولة وجوداً وأثراً،

فكل عمل إرادي أو اتفاق يخالف هذه القواعد يكون مصيره البطالن، فالكثير من . )1(العالقة

التشريعات عند صياغة القواعد القانونية اآلمرة تنص على عدم جواز االتفاق على ما يخالفها، 

ازل عما تقرره من حقوق، لهذا نجد أن كثيرا من أو على بطالن هذا االتفاق، أو عدم جواز التن

تشريعات الدول قد نصت على عدم جواز التحكيم فيما ال يجوز التصرف فيه، وعدم جواز 

، وجميع المسائل )من قانون التحكيم المصري 11المادة (التحكيم فيما ال يجوز الصلح فيه 

والمادة األولى من الالئحة ). (مصريمن قانون التحكيم ال 53المادة (المتعلقة بالنظام العام 

ال يجوز التحكيم في المسائل التي ال : " التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، حيث نصت على أنه

  ").يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام

لحالة، حيث نصت المادة المشرعين المصري واألردني حكماً خاصاً لهذه اأفرد كالً من    

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من : "من قانون التحكيم المصري على أنه) 53/2(

". تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية

المختصة التي تقضي المحكمة : "من قانون التحكيم األردني على أن) ب/49(ونصت المادة 

تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في 

  .)2("المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها

                                                
 .153عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص . مصطفى الجمال، و د  )1(
وهذا يعد ...) إذا وجدت أن موضوع النزاع(من القانون األردني قد أضافت عبارة ) ب/49(يالحظ أن المادة   )2(

 .ئل التي ال يجوز التحكيم فيها وتعد من النظام العامتأكيداً على المسا
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واعتقد أن هذه الحالة جاءت مفردة، وليست ضمن التعداد الذي عدده النص من المادة   

، كون هذا البطالن مطلقاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارة هذا )53/1(

الدفع من قبل الخصم، فإذا كان الحكم يتضمن أي مخالفة للنظام العام في مصر أو األردن فإن 

  .حكم التحكيم يتعرض للبطالن

لك التحكيم بشأن توزيع وأهم ما في األمر صدور حكم مخالف فعالً للنظام العام، ومثال ذ

ة إبان يتركة بين ورثة إبان حياة مورثهم، فإذا أبرم الورثة المحتكمون اتفاقا بشأن تركة مستقبل

على هيئة وثار نزاع بين الورثة وعرض األمر حياة مورثتهم وتضمن االتفاق شرط تحكيم، 

كون باطالً لمخالفته التحكيم فأقرت االتفاق وأصدرت حكماً بتسوية النزاع، فإن هذا الحكم ي

  .)1(للنظام العام المصري، أما إذا صدر الحكم ببطالن االتفاق فإن الحكم يكون صحيحاً

 هذه تبنت نيويورك وأما عن موقف االتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، فنجد أن اتفاقية

  : أنه على) ب/5/2(المادة  في نصت حيث التحكيم، قرار تنفيذ لرفض الحالة

 أن قرار المحكمين وينفذ االعتراف إليها المطلوب البلد في المختصة لسلطةل يجوز" 

 يخالف ما أو تنفيذه، المحكمين بقرار االعتراف في أن  لها تبين إذا والتنفيذ االعتراف ترفض

 " .البلد هذا في العام النظام

 حال فيحكم التحكيم  رفض جوازفهذا النص القانوني واضح وصريح في النص على 

 للمحكمة التقديرية للسلطة مصراعيه على مفتوحا الباب يترك مما التنفيذ بلد في العام النظام خالفةم

  )2( .األجنبي التحكيم قرار لطلب تنفيذ بالتصدي المختصة

                                                
 .250محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص . د  )1(
 الرياض واتفاقيتي الفلسطيني التشريع ضوء األجنبية في التحكيم قرارات ، تنفيذ مصطفى غالب عمار: أنظر  )2(

 .210، مرجع سابق، ص  "مقارنة دراسة ونيويورك
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 رفض أجازت وإنما العام، النظام لمخالفته التنفيذ برفض تكتف لم فهي الرياض اتفاقية أما

  : أنه على)هـ/37( المادة نصت فقد اإلسالمية، الشريعة ألحكام مخالفًا يمالتحك قرار كان إذا التنفيذ

 الشريعة أحكام يخالف ما المحكمين قرار حكم في كان إذا  التنفيذ رفض القضائية للجهة يجوز "

   ."التنفيذ إليه المطلوب المتعاقد الطرف لدى العامة اآلداب أو العام النظام أو اإلسالمية

ذه المادة القانونية توسعها في موضوع النظام العام ، حيث أنها لم والمالحظ على ه

 الشريعة ألحكام تقتصر عليه وحده فحسب ، وإنما الحقت به أيضاً كل قرار تحكيمي مخالف

السعودية ، ويرى  في المملكة العربية أصال المطبقة اإلسالمية هي  ، ألنها الشريعة اإلسالمية

تنفيذ كل  قرار  رفض يجب فإنه للنص الحرفي بالتفسير األخذ تم إذا أنه" بعضهم في هذا الصدد 
 دولة في العام للنظام مخالفًا ليس أنه من الرغم علىاإلسالمية  الشريعة ألحكام تحكيمي مخالف

 واجبة اإلسالمية الشريعة فيها تكون التي األحوال على قاصرا يعتبر النص هذا أنف لذلك التنفيذ،

 ال الوضعي القانون ألن أو السعودية، في الحال هو كما أصال المطبقة الشريعة نهاأل إما التطبيق،

  )1(. "القانون مصادر من مصدرا باعتبارها اإلسالمية الشريعة إلى اللجوء ويتم ينظمها

  الثالثالمطلب 
  حكم التحكيم علىالدولي  النظام العام  أثر

ويرى أنه ) النظام العام الدولي(قد انتقد بداية ال بد من اإلشارة إلى أن بعض الفقهاء    

اصطالح مضلل شاع في فرنسا ونقله البعض إلى مصر، ولذلك لم تنص غالبية التشريعات 

الوطنية على التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي  ، خوفا من أن يتم االستناد 

ة مما سيشكل عائقاً كبيرا وتحدياً صعباً أمام إلى هذا النظام كمبرر لرفض تنفيذ األحكام األجنبي

من انجاز كبير في عالم  أالتفاقيتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ويعطل ما حققه القانون الدولي 
  )2(. التحكيم 

                                                
، االتفاقيات العربية للتحكيم التجاري ، المؤتمر الثالث للتحكيم العربي )1989(مزة حداد حداد ، ح: أنظر) 1(

 ضوء األجنبية في التحكيم قرارات ، تنفيذ مصطفى غالب عمار: ،  مشار لدى  53األوربي ، عمان ، ص 
 .210، مرجع سابق، ص  "مقارنة دراسة ونيويورك الرياض واتفاقيتي الفلسطيني التشريع

العنزي ، . 235-234إبراهيم، أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص: أنظر  )2(
   .189، ص 1، بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي ، منشورات الحلبي ، بيروت ، ط) 2006(ممدوح
 125 ص رةالقاه العربية النهضة دار ، الخاصة الدولية العالقات في ، التحكيم) 1993( فؤاد ، ریاض
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على أساس مجموعة من األصول والمبادئ العامة التي فكرة النظام العام الدولي تقوم 

وهذه القيم أو ، والتي يفرضها التعايش المشترك بين المجتمعات تفرضها القيم اإلنسانية العالمية،

األصول تتسع لتشمل مبدأ حرية التعاقد، والقوة الملزمة للعقد، ومبدأ عدم جواز إساءة استعمال 

الحق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ومبدأ إبطال الغش، ومبدأ عدم جواز اإلثراء بال سبب، 

  )1( .تي كانت تفرض وجودها في غالبية التشريعات للدولوغيرها من المبادئ ال

واآلن هذه القيم أو األصول تتسع لتشمل الكثير من القيم العليا، كما هو الشأن في حماية   

اآلثار باعتبارها تراثاً للبشرية، وفي حماية البيئة من مخاطر التلوث باعتبارها إطاراً عاماً 

درات، ومكافحة اإلرهاب على المستوى الدولي، باعتبار ما مشتركاً للبشرية، وفي مكافحة المخ

لها من أثر على صحة اإلنسان أو أمنه في العالم بأسره، وفي مكافحة عمليات غسيل األموال 

  .)2(غير المشروعة، وفي التصدي للفساد المتمثل في الرشوة والعموالت غير المشروعة

فهو يتمثل في األصول العامة أو المبادئ أما النظام العام الدولي في مجال اإلجراءات   

ومن أهمها مبدأ . )3(األساسية في التقاضي التي ال يتصور تحقيق العدالة دون االلتزام بها

يعامل طرفا "المساواة بين األطراف، حيث تقتضي العدالة أن تسمح لكل طرف بعرض دعواه 

من  26المادة " (كاملة لعرض دعواهالتحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة و

  ).من قانون التحكيم األردني 25قانون التحكيم المصري، والمادة 

ومبدأ المواجهة بين الخصوم بأن يتاح لكل خصم تقديم دفاعه في مواجهة الطرف   

اآلخر، وإتاحة الفرصة الطالع الخصوم عليها، وكذلك في مجال مناقشة الشهود، فال يجوز 

وغيرها من المبادئ ... في غياب أحد األطراف ما لم يكن قد أعلن بموعد الجلسة مناقشة شاهد 

  .العامة التي تدخل في مجال اإلجراءات وقد سبق التحدث عنها في موضع سابق

                                                
 .288مصطفى الجمال، و عبد العال، مرجع سابق، ص  )1(
 .289الجغبير ، المرجع السابق،، ص  )2(
 .231عبد السالم ،  المرجع السابق، ص  )3(
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واآلن أي نوع من القواعد يجب على المحكم مراعاتها عند الفصل في النزاع قواعد   

  النظام العام الداخلي أو الدولي؟

أن المحكم عندما يفصل في أي نزاع، ال بد من األخذ بقواعد النظام العام الدولي ال شك   

إذ إن مخالفة هذه القواعد من قبل األطراف عند تعاقدهم قد يؤدي إلى بطالن العقد موضوع 

النزاع، وكذلك على المحكم أن يأخذ بعين االعتبار عند إصدار حكم التحكيم قواعد النظام العام 

سوف ينفذ فيها ذلك الحكم، إذ إن عدم احترام تلك القواعد سيؤدي إلى رفض  للدولة التي

  .وهذا ما أقرته بعض النظم القانونية واالتفاقيات الدولية. )1(االعتراف بالحكم وبالتالي عدم تنفيذه

من القانون النموذجي والتي تنص على إلغاء حكم ) ب(الفقرة ) 34(فقد ورد في المادة   
  .ان يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة، أي الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيهاالتحكيم إذا ك

يجوز : "حيث نصت على أنه) ب/5/2(وكذلك تناولت اتفاقية نيويورك ذلك في المادة  

للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض االعتراف 

أن في االعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا  والتنفيذ إذا تبين لها

  .البلد

إال أن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا قصد المشرع من فكرة النظام العام مخالفة النظام   

العام الداخلي أم فكرة النظام العام الدولي المتعارف على إعمالها في إطار العالقات الدولية 

  الخاصة؟
  :نقسم الفقه في اإلجابة عن هذا التساؤل إلى فريقينا  

قام بالتفريق بين النظام العام الداخلي في مصر والنظام العام الدولي الخاص،  )2(فريق  

ذلك أن فكرة النظام العام في القانون الداخلي تهدف إلى ضمان عدم الخروج اإلرادي عن أحكام 

لقانون الدولي الخاص فإن فكرة النظام العام تهدف أساساً أما في مجال ا. القواعد القانونية اآلمرة

  .)3(إلى استبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي أشارت قواعد اإلسناد باختصاصه

                                                
 .181- 180فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص. د  )1(
القانون القضائي حفظية السيد، دروس في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث، . هشام علي صادق، ود)2(

 .249، ص1998الدولي والتحكيم الدولي، دار المطبوعات، اإلسكندرية، 
 .15هشام صادق، مرجع سابق، ص. د  )3(
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أن فكرة النظام العام في التحكيم الدولي أضيق نطاقاً من  )1(ويرى أنصار هذا االتجاه  

فليست كل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام في فكرة النظام العام في التحكيم الداخلي، وبناء عليه 

، ففكرة النظام العام فكرة متطورة )2(التحكيم الداخلي تعتبر من النظام العام في المعامالت الدولية

  .ومرنة تتغير من زمان إلى زمان آخر

هذا االصطالح، مبعدين هذه التفرقة أصالً من األساس، فال  )3(في حين أنكر اتجاه آخر  

التي يراد بها طمس الهوية القومية للدول ) فكرة النظام العام الدولي(في نظرهم لما يسمى  أهمية

  .المراد تنفيذ الحكم فيها وبصفة خاصة الدول النامية

ويرى الباحث أن المشرع المصري عند وضعه لقانون التحكيم، قد قرر أنها تسري على   
من ) 3- 1(، كما يتضح من نصوص المواد كل من التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي

ذات القانون، وبالتالي فإن فكرة النظام العام يقصد بها فكرة النظام العام الداخلي في مصر، 

والنظام العام في القانون الدولي حسب األحوال فيما إذا كنا بصدد تحكيم داخلي أم تحكيم دولي، 

) 53/2(ي مصر مقرراً ذلك صراحة في المادة العام ف وبالتالي فإن ما قصده المشرع هو النظام

فلو "من ذات القانون عند ذكره وإذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية 

  .كان المشرع يقصد النظام العام في القانون الدولي لذكر ذلك

وخالصة القول إنه من الضروري أال يتضمن قرار التحكيم ما يتعارض مع قواعد   

بنظر االعتبار عند  ام العام في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه، وهذا ما يدعو المحكم أن يأخذالنظ
ه بمبدأ احترام قواعد النظام العام الداخلي مع قواعد النظام العام السائد في التعامل إصداره لقرار

إبطال الحكم،  التجاري الدولي، فإذا ما وقع تعارض أو مخالفة لهذه القواعد، فإن ذلك يؤدي إلى

  .وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصم بالبطالن

      "اأم نع القَ التطبيقاتاِئضِل يةتلك سأِلالموإحدى المصرية اراكت شركة بين القضية فنذكر ة 

 تقوم أن لىع اإلسكندرية في الورقية للمنتجات مصنع لبناء عقدا وقعا عندما األمريكية الشركات

 مصر بين الحرب بدأت أن بعد ولكن المشروع بتمويل الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
                                                

 .45إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص.  د  )1(
 .234المرجع ذاته، ص  )2(
 .241أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص. د  )3(



108 
 

  
 

 على حظر وجود بحجة مصر من األمريكية والوكالة الشركة انسحبت) 1967( عام وإسرائيل

 بين التحكيم جرى وقد ، إلسرائيل حليف اكبر األمريكية المتحدة الواليات الن فيها العاملين

 بدفع األمريكية الشركة التحكيم هيئة ألزمت وقد المصرية الشركة طلب على بناء لطرفينا

 المصرية الشركة أرادت وعندما ، المشروع تكاليف باقي وتحمل المصرية للشركة التعويض

 للنظام مخالفا يعتبر الحكم تنفيذ بأن األمريكية الشركة دفعت المتحدة الواليات في الحكم تنفيذ

 مخلص أمريكي مواطن بأنها أيضا الشركة دفعت كما األمريكية المتحدة الواليات يف العام

 اتفاقية من) ب/5/2( المادة يخالف الحكم تنفيذ وان ، الخارجية وسياستها المتحدة للواليات

 اتفاقية في العام النظام أن وأكدت الحجة هذه رفضت األمريكية المحكمة ولكن ، نيويورك
 التجارة معامالت في للبالد الخارجية السياسات إلقحام كوسيلة استخدامه يمكن ال نيويورك

 االعتراف لتشجيع وسيلة من نيويورك اتفاقية يحول ذلك بغير القول أن المحكمة وترى الدولية

  . )1(" االلتزام ذلك من للتهرب وسيلة إلى الدولية التحكيم بأحكام

بالنظام العام هو في األصل وسيلة  أن الدفع: وأخيرا فقد أصاب البعض حين قال" 

دفاعية فال يجوز أن يتحول إلى وسيلة هجوم، فالنظام العام في مجال التحكيم الدولي بصفة عامة 

إقامة  وفي مسألة تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية بصفة خاصة هو عبارة عن إجراء فني يهدف إلى 

إن الهدف . عارض الموجود بين هذه األنظمةتناسق بين مختلف النظم القانونية ال إلى تكريس الت

من النظام العام هو حصار األنظمة القانونية التي تتمرد على التطور وترفض متطلباته، ولذا 
فإنه ال يطبق إال في الحاالت الصارخة والخطيرة فقط، ففي هذه الحاالت وعندئذ فقط يقوم هذا 

  )2( .الدفع بوظيفته المبتغاة وهدفه الرئيسي

  

  

  

  

                                                
، تنفيذ أحكام التحكيم التجارية وفقا لالتفاقيات الدولية، رسالة )1999( دةاخو ارشيدة  ، عوض خلف اخو ارشي)1(

 .120ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، ص 
 .119عصام الدين القصبي، مرجع السابق، ص   )2(
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  الخامس الفصل

  والتوصيات والنتائج الخاتمة

  :  أبرزها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه توصلت:  النتائج:  أوال

 ال اعتبره  نهإ حيث  لمفهومه  موسع بين التحكيمب المفصود تحديد في الفقهاء أراء تباينت .1

 تفصل التي تلك وأيضا بل، كلي نحو على المنازعة في تفصل التي األحكام فقط يقتصر

 الحكم عد فال المفهوم لهذا مضيق آخر وبين جزئي بشكل المنازعة عناصر أحد في

 الصادرة القرارات فإن وعليه ، التحكيم منازعة جزئي أو كلي بشكل أنهى إذا إال تحكيما

 محدد طلب في تفصل ال والتي المنازعة بموضوع المتصلة تلك حتى التحكيم محكمة عن

  . تحكيمية أحكاماً تعد ال

 مكان إلى فيه يستند والذي  األجنبي الحكم تحديد في الجغرافي بالمعيار األردني المشرع أخذ .2

 التحكيم قرار صدر التي بالدولة التحكيم حكم ربط يتم  حيث ، التحكيمي الحكم صدور

  .  إقليمها على

 منهم حزب كل يستندو التحكيم لحكم القانونية الطبيعة تحديد حول ، الفقه بين الخالف احتدم .3

 له بأن القول إلى منهم جانب فذهب. صواباً يعتقد ما صحة على للتعليل شتى أسباب إلى

 له أن إلى طائفة وذهبت قضائية، طبيعة له بأن القول إلى منهم فريق ويذهب عقدية طبيعة

  .له االستقاللية بالطبيعة القول إلى منهم ثلة وذهبت ،لطهمخت أو مزدوجة طبيعة

 الوطنية التشريعات عليهما نصت األجنبية التحكيم قرارات لتنفيذ سائدين نظامين هناك .4

 برفع يقوم أن لصالحه القرار صدر من على يوجب نظام وهما ، الدولية واالتفاقيات

 يكتفي ونظام األجنبي، التحكيم قرار فيه الصادر النزاع موضوع نفس في جديدة دعوى

 من كثير في متبع وهو جديد من النزاع موضوع في ضالخو دون بالتنفيذ أمر باستصدار

  .واألردن ومصر فلسطين ومنها العربية الدول
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 على بناء  األجنبي التحكيمي الحكم تنفيذ بمنع تتعلق والتي األجنبي، التحكيم حكم تنفيذ موانع .5

 نصت والتي ، نيويورك اتفاقية عن مأخوذة فكرة ، ضده التنفيذ المطلوب الخصم من طلب

 الخصم طلب على بناء رفض حاالت:  قسمين إلى وقسمتها ذلك على) 5( المادة في

  الرياض اتفاقية تقسم لم بينما ، نفسها تلقاء من المختصة المحكمة تقررها رفض وحاالت

 قبل من األجنبي التحكيم قرار تنفيذ رفض يتم حاالت عدة على نصت وإنما ، التقسيم نفس

 طلب على بناء الرفض كان إذا فيما تحدد ولم منها، أي رتوف حال في المختصة المحكمة

  . المحكمة تقدير أو الخصم

 يلزم لذا و منازعات؛ لتسوية وسيلة التحكيم اختيار على تراضيا إرادتين عن تعبيرا التحكيم أتفاق .6

 الشكلية الشروط توافر يلزم كما اتفاق، أي لصحة الالزمة الموضوعية الشروط تتوافر أن

 فإنه أمر والموضوعية منها الشكلية الشروط هذه اعترى ما فإذا القانون، لبهايتط التي

  . التحكيم اتفاق صحة لعدم التحكيم حكم تنفيذ منع عليها يترتب

 الدليل بالحكم ضده التمسك المطلوب الخصم تقدم إذا األجنبي التحكيم حكم تنفيذ رفض يجوز .7

 بإهدار والسيما للتحكيم؛ المحددة جلسةبال و بالحضور؛ الصحيح باإلعالن أخل أنه على

  ..الدفاع حق

 أن له يجوز وال فيها، تحكيمه على األطراف اتفق الذي النزاع بحدود يلتزم أن المحكم على .8

 ، فيه حكما تعيينه على يتفق  لم موضوع في يفصل كان إليه، الموكلة المهمة عن يخرج
 الخصوم طلبات تعديل يستوجب ما يمالتحك إجراءات في السير أثناء طرأ قد كان إن إال

 الرتباطها حلها ويتوجب التحكيم اتفاق يشتملها لم جديدة طلبات تثير وقائع تظهر أن ،أو

  .لها تصدىي أن ينبغي ولذلك ، األصلي النزاعب
 أمام الخصوم به يتمسك أن يجب التحكيم مشارطة عن حكمهم في الحكمين خروج إن .9

 بالنظام ذلك تعلق لعدم الحكم ببطالن نفسها تلقاء من تقضي أن لها يكون فال وإال المحكمة

  .العام
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 أن أو ؛ التحكيم محكمة تشكيل أن الحكم أثبت إذا التحكيم؛ حكم تنفيذ رفض جواز .10

 يقرره لما أو األطراف، عليه اتفق بما ؛ مطابقة غير المحكمة أتبعتها التي اإلجراءات

  .لتحكيما حكم فيها صدر التي الدولة لتلك القانون

 التي التنفيذ رفض حاالت الدولية واالتفاقيات ، التحكيمية الوطنية التشريعات أجازت .11

 عليها يحتج الذي الخصم قدم إذا تنفيذها عن االمتناع و.نفسها تلقاء من المحكمة بها تقضى

 دالبل ذلك قانون أن على الدليل بالتنفيذ؛ االعتراف إليها المطلوب البلد في المختصة للسلطة

 تنفيذه أو ، المحكمين بحكم االعتراف في أن أو التحكيم، طريق عن النزاع تسوية يجيز ال

  . البلد هذا في العام النظام يخالف ما
 األجنبي الحكم تنفيذ سيجري الذي الوطني للقانون إلى راجع للتحكيم القابلة المسائل تحديد .12

 من باالتفاقية ملحقة قائمة دادإع إلى يعمد أن الفقهاء من عدد رأى وقد ، أراضيه على

 يعتبر األمر هذا ولكن ، بالتحكيم تسويتها يجوز ال أو يجوز التي المسائل تتضمن أجل

 قابال يعد فيما الدول بين النظر وجهات في الكبير الختالف متصور وغير مستحيال

  . فيه التحكيم يجوز ال ما وبين للتحكيم

 نيويورك اتفاقية من) أ/5/2( للمادة وفقا التنفيذ رفض ضده التنفيذ المطلوب للخصم يجوز .13

 مكان قانون أو اإلرادة لقانون وفقًا للتحكيم قابل غير النزاع كان إذا التحكيم اتفاق صحة لعدم

   . التحكيم قرار صدور
 للصلح قابلة ألنها فيها التحكيم فيجوز مالية بمصالح المتصلة الشخصية األحوال ومسائل .14

 النفقة مقدار تحديد في أو الخطبة، فسخ عن التعويض دعوى في يمالتحك يجوز ثم ومن

 التركة بتقسيم المتعلقة الخصومة في أو للصغير، أو للزوجة أو األقارب ألحد والواجبة

  . الورثة بين

 يمنع ما ثمة ليس ولكن ما، جنسية اكتساب بطلب تتصل خصومة في التحكيم يجوز ال .15

 شأن في للقانون مخالف صدر إداري قرار عن التعويض بطلب الدعوى في التحكيم

  الجنسية
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 وما الجنائية الجاني مسؤولية تحديد بصدد كالتحكيم الجنائية المسائل في الصلح يجوز ال .16

 المترتبة المالية المسائل في التحكيم يجوز ثم ومن ال، أم جريمة يعد ارتكبه ما كان إذا

  .الجريمة ارتكاب على

 على المحافظة إلى تهدف التي القانونية القواعد بمجموعة تعلقي بأنه العام النظام يعرف .17

 العامة المصلحة سمو االعتبار في وتضع للدولة، واألخالقي واالقتصادي، السياسي الكيان

  .الفردية المصلحة كلية تتجاهل أو تغفل أن دون الفردية المصلحة على

 ترفض أن المحكمين قرار ينفذو االعتراف إليها المطلوب البلد في المختصة للسلطة يجوز .18

 النظام يخالف ما تنفيذه، أو المحكمين بقرار االعتراف في أن  لها تبين إذا والتنفيذ االعتراف

 أجازت وإنما العام، النظام لمخالفته التنفيذ برفض الرياض اتفاقية تكتف لم البلد هذا في العام

  . اإلسالمية شريعةال ألحكام مخالفًا التحكيم قرار كان إذا التنفيذ رفض

 فرنسا في شاع مضلل اصطالح أنه ويرى) الدولي العام النظام( انتقد قد الفقهاء بعض .19

 النظام بين التمييز على الوطنية التشريعات غالبية تنص لم ولذلك مصر، إلى البعض ونقله

 برركم النظام هذا إلى االستناد يتم أن من خوفا ،  الدولي العام والنظام الداخلي العام

 أحكام تنفيذ أمام صعباً وتحدياً كبيرا عائقاً سيشكل مما األجنبية األحكام تنفيذ لرفض

  التحكيم عالم في كبير انجاز من أالتفاقي الدولي القانون حققه ما ويعطل األجنبية التحكيم

  التوصيات:  ً ثانيا 
  : يلي بما الدراسة هذه توصي

 حاالت على النص عبر وذلك نيويورك فاقيةات مع  األردني التحكيم قانون يتوافق أن -1

 على اثر من التقسيم ذلك على يترتب لما ،  االتفاقية هذه قسمتها كما وتقسيمها الرفض

  التحكيم قانون في جديد من المسألة هذه تنظيم بإعادة الباحث ويوصي  ،  اإلثبات عبء

 .نيويورك اتفاقية خطى على والسير األردني

 قرارات بين التمييز عند الجغرافي المعيار جانب إلى القانوني عيارالم بتبني التوصية  -2

 الجغرافي للمعيار العنان أطلق فكالهما والرياض نيويورك اتفاقيتي  ومخالفة التحكيم

  .األجنبية بالصفة التحكيم قرار إلكساء
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 :  المراجع

   الكتب:  أوال 
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 :  التميزية القرارات:  ثانياً  

  .عدالة مركز منشورات ،12/4/1993 تاريخ ،)خ.هـ( 127/1993 حقوق تمييز .1

  .343ص ،1974 ةسن المحامين، نقابة مجلة في منشور ،305/1974 حقوق تمييز .2

  .  974 ص ،1966 لسنة األردنيين المحامين نقابة مجلة ،) 203/66( رقم حقوق تمييز .3

  .عدالة مركز منشورات ،9/9/1985 تاريخ ،)خ.هـ) (496/1985( رقم حقوق تمييز .4

 بتاريخ ،  عدالة مركز في المنشور)  خماسية هيئة(1783/2010:  رقم حقوق تمييز .5

6/10/2010 .  

  .عدالة مركز منشورات ،16/6/2005 تاريخ) ع.هـ( 10/2005 رقم حقوق تمييز .6

  .عدالة مركز منشورات ،16/6/2005 تاريخ ،)عامة هيئة( 10/2005 رقم حقوق تمييز .7

 واألربعون، التاسعة السنة األردنيين، المحامين نقابة مجلة ،1115/99 رقم حقوق تمييز .8

  .769ص ،2001 والسادس، والخامس الرابع العدد

  .عدالة مركز منشورات ،28/5/1981 تاريخ ،)خ.هـ( ،155/1981 رقم حقوق تمييز .9

  .عدالة مركز منشورات ،5/8/1984 تاريخ ،)خ.هـ( 84 م158 رقم حقوق تمييز .10

 تمييز رقم:  وانظر.عدالة مركز منشورات ،4/5/1985 تاريخ ،217/85 رقم حقوق تمييز .11

  . 371 ص ،1966 ، المحامين نقابة مجلة ،)476/95( رقم حقوق

  .عدالة مركز منشورات 3/9/2008 تاريخ) خ.هـ( 3348/2007 رقم حقوق تمييز .12

 .عدالة مركز منشورات ،1/11/2006 تاريخ) خ.هـ( 365/2006 رقم حقوق تمييز .13
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  :  الدولية واالتفاقيات القوانين:  ثانياً 

  .1976 لسنة) 43( رقم األردني المدني قانون .1

  . ( 1952 ) لسنة (8 ) رقم ردنياأل األجنبية األحكام تنفيذ قانون .2

 ).6( المادة ،2007 لسنة ،25 رقم  األردني، التنفيذ قانون .3

 عدد من 2821 الصفحة على المنشور. 2001 لسنة 31 رقم األردني التحكيم قانون .4

 . 16/7/2001 تاريخ 4496 رقم الرسمية الجريدة

 الجريدة21 في 84 رقم تشريعي مرسوم 1953 لسنة 84 رقم السوري تحكيم قانون .5

  /03/ 637 ص 2008 نيسان 2 في 15 :العدد الرسمية

   1954 سنة في الليبي التحكيم قانون .6

 .ةالرسمي بالجريدة الصادر 1981 لسنة 33 رقم اليمني التحكيم قانون .7

  )1994( لسنة 27 رقم المصري التحكيم قانون .8

  ). 1983(  لسنة القضائي للتعاون العربية الرياض اتفاقية .9

 )1958.( لسنة األجنبية التحكيم قرارات وتنفيذ باالعتراف الخاصة نيويورك يةاتفاق .10

  ).1985( لسنة)  األونسترال(  الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون .11

 ) .1965( لسنة باإلستثمار المتعلقة النزاعات لتسوية واشنطن اتفاقية .12

 ).2000( أكتوبر الثالث، العدد العربي، التحكيم مجلة .13

 الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة – الدولي التجاري للتحكيم النموذجي انونق .14

 حزيران 21 / في الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة اعتمدتها التي بصيغته

  1985 يونيو –
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  ))11((ملحق رقم ملحق رقم 
 األجنبية المحكمين أحكام وتنفيذ االعتراف بشأن 1958 لسنة نيويورك اتفاقية

  :المادة األولي
تطبق االتفاقية الحالية لالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي ) 1(

المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه يطلب إليها االعتراف وتنفيذ هذه األحكام على 
على  إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين اشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا

أحكام المحكمين التي ال تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها االعتراف أو تنفيذ هذه 
  .األحكام

ليس فقط األحكام الصادرة من محكمين للفصل في حاالت محددة " ويقصد بأحكام المحكمين) 2(
  بل أيضا األحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها األطراف

ند التوقيع على االتفاقية او التصديق عليها أو األنضمام إليها أو اإلخطار بامتداد لكل دولة ع) 3(
تطبيقها عمال بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر 
تطبيق االتفاقية علي االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخري 

أن تصرح أيضا بأنها ستقصر تطبيق االتفاقية على المنازعات متعاقدة كما أن للدولة 
الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها 

  .الوطني
  :المادة الثانية

تعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه األطراف بأن يخضعوا ) 1(
و بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط للتحكيم كل أ

  .القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم
شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من األطراف " باتفاق مكتوب" يقصد ) 2(

أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم  –ادة بالمعنى الوارد في هذه الم
  .وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق

على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من ) 3(
الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى األطراف بالمعني الوارد في هذه المادة أن تحيل 

التحكيم وذلك مالم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل 
  .للتطبيق
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  :المادة الثالثة
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة   

  .طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التاليةفي األقليم المطلوب إليه التنفيذ و
وال تفرض لالعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكاماالتفاقية الحالية شروط 
أكثر شدة وال رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض 

  .لالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين
  :المادة الرابعة

: على من يطلب االعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب) 1(
  .أصل الحكم الرسمي أو صورة من األصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند) أ(

أصل االتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية ) ب(
  .السند

طالب االعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو االتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد  وعلي) 2(
  .أن يقدم ترجمة لهذه األوراق بهذه اللغة –الرسمية المطلوب إليها التنفيذ 

ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو 
  .القنصلي
  :المادة الخامسة

ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يجتح عليه بالحكم إال ) 1(
إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل 

  :على
أن أطراف االتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم ) أ(

عديمي األهلية أو أن االتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعة له 
  .األطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم

أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعالناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات )ب(
  .يه لسبب آخر أن يقدم دفاعهالتحكيم أو كان من المستحيل عل

أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز ) ج(  
حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز االعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصال 

ا بهذا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حله
  .الطريق
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أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه األطراف أو القانون البلد ) د(
  .الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم االتفاق

أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته المختصة في البلد التي فيها أو ) هـ(
  .بموجب قانونها صدر الحكم

يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض ) 2(
  :االعتراف والتنفيذ أذا تبين لها

  أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو) أ(
  .أن في االعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد) ب(

  :المادة السادسة
أن توقف الفصل في هذا الحكم  –إذا رأت مبررا  –للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم   

) هـ(إذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة 
  .من المادة السابقة

  .خصم األخر تقديم تأمينات كافيةولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر ال
  المادة السابعة

ال تخل أحكام هذه االتفاقية بصحة االتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة ) 1(
بشأن االعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها وال تحرم أي طرف من حقه في االستفادة 

المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب  بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر
  .إليها االعتراف والتنفيذ

بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنة  1973يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة ) 2(
الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى  1927

  .هذه االتفاقية وبقدر ارتباطهاتصبح فيه تلك الدول مرتبطة ب
  :المادة الثامنة

لكل دولة عضو في  1958ديسمبر  31يظل باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا حتى ) 1(
األمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضوا في أحدي الوكاالت المتخصصة أو 

العدل الدولية أو تدعوها أكثر التابعة لألمم المتحدة أو طرف في النظام األساسي لمحكمة 
  .الجمعية العمومية لألمم المتحدة

  .يجب التصديق على هذه االتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدي السكرتير العام لألمم المتحدة) 2(
  :المادة التاسعة

  .لكل الدول المشار إليها في المادة الثامنة أن تنضم لالتفاقية الخالية) 1(
  .وثيقة االنضمام لدي السكرتير العام لألمم المتحدة يتم االنضمام بإيداع) 2(
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  :المادة العاشرة
لكل دولة عند التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام لها أن تصرح ) 1(

بامتداد سريان أحكامها على مجموع األقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على إقليم 
  .واحد منها أو أكثر

  .ج هذا التصريح آثاره من قوت تنفيذ هذه الدولة لالتفاقيةوينت
ويجوز لكل دولة فيما بعد اخطار السكرتير العام لألمم المتحدة بامتداد سريان أحكام هذه ) 2(

وينتج هذا االخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين  –االتفاقية على أي اقليم تمثله الدولة 
ير العا لألمم المتحدة لهذا االخطار أو من تاريخ العمل الذى يلي تاريخ استالم السكرت

  .بهذه االتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ الحقا على ذلك
لكل دولة صاحبة شأن أن تأخذ ما يلزم من اإلجراءات المطلوبة المتداد سريان أحكام هذه ) 3(

 –ت التوقيع أو التصديق أو اإلنضمام االتفاقية على االقاليم التي لم تكن تسري عليها وق
مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه األقاليم إذا كانت األوضاع الدستورية 

  .تحتم ذلك
  :المادة الحادية عشر

  :تطبق األحكام اآلتية على الدول االتحادية أو غير الموحدة
متعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما تكون التزامات الحكومة االتحادية هى نفس التزامات الدول ال   أ

  .يتعلق بمواد هذه االتفاقية التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة االتحادية
عرض مواد هذه االتفاقية مع ابداء رأيها  –في أقرب وقت  –تتولى الحكومة االتحادية  ب

ن هذه المواد ال بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الواليات طالما أ
تستلزم من الناحية الدستورية االتحادية أن يدر بها تشريع من هذه الدول أو من تلك 

  .الواليات
بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل  –تقدم الدولة االتحادية الطرف في هذه االتفاقية  - جـ 

وما يجري عليه  بياناً لتشريع االتحاد –إليها عن طريق السكرتير العام لألمم المتحدة 
العمل في الواليات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه االتفاقية من 

  .بيان ما اتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص
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  :المادة الثانية عشر
ة يعمل بهذه االتفاقية اعتباراص من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الوثيقة الثالث   -1

  .للتصديق أو اإلنضمام
يعمل بهذه االتفاقية بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد ايداع الوثيقة التالية  -2

  .للتصديق أو اإلنضمام من اليوم التسعين التالي اليداع هذه الوثيقة تصديقها أو انضمامها
  :المادة الثالثة عشر

التفاقية بإخطار منها يقدم كتابياً للسكرتير العام لألمم لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه ا   -1
ويبدأ مفعول هذا االنسحاب بعد عام من تاريخ استالم السكرتير العام لهذا  –المتحدة 
  .اإلخطار

لكل دولة قامت باإلعالن أو اإلخطار المنصوص عليه في المادة العاشرة أن تخطر  -2
ان أحكام هذه االتفاقية على أي إقليم يبين بهذا السكرتير العام لألمم المتحدة بوقف سري

  .اإلخطار بعد عام من تاريخ استالم السكرنير العام لهذا اإلخطار
يستمر تطبيق أحكام هذه االتفاقية على أحكام المحكمين التي أتخذ بشأنها إجراء لالعتراف بها -3

  .أو تنفيذها قبل تمام االنسحاب
  :المادة الرابعة عشر

حدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه االتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة ال يجوز ال
  .إال بالقدر الذي ارتبطتب به هي في االتفاقية

  :المادة الخامسة عشر
  :يخطر السكرتير العام لألمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة

  .ي المادة الثامنةبالتوقيعات والتصديقات المشار إليها ف -1
  .باالنضمامات المشار إليها في المادة التاسعة   -2
  .باإلعالنات واإلخطارات المشار إليها في المواد األولى والعاشرة والحادية عشر -3
  .بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه االتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشر -4
  .المادة الثالثة عشراالنسحابات واالخطارات المنصوص عليها في  -5

  :المادة السادسة عشر
تودع هذه االتفاقية بنصوصها الرسمية اإلنجليزية والصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية  -1

  .في محفوظات األمم المتحدة
يرسل سكرتير عام األمم المتحدة صورة من هذه االتفاقية مطابقة لألصل إلى الدول المشار    -2

  ).8(إليها في المادة 
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  )2(ملحق رقم 
  إتفاقية الرياض العربية

 للتعاون القضائي

  )1(اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في دورته األولى بالقرار رقم   
  30/10/1985، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 6/4/1983 - 1د

  
  

  قرار بشأن اإلتفاقية العربية للتعاون القضائي
_____  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

د اطلع على الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة السباعية المشكّلة من قبل المؤتمر وق  -
  الثاني لوزراء العدل العرب إلعادة صياغة مشروع اإلتفاقية القضائية العربية،

  وبعد اإلستماع إلى المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع،  -
  

  :يقــرر
  
  .ة للتعاون القضائي في صيغتها المرفقةالموافقة على اإلتفاقية العربي.1
  .على هذه اإلتفاقية" إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي"إطالق إسم .2
  

  )م6/4/1983 - هـ 23/6/1403 – 1د/1قرار رقم (
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  إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____  

  
في  6/4/1983مؤرخ ال) 1(وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم   

  .دورة انعقاده العادي األولى
من قبل جميع الدول األعضاء عدا كل من " الرياض" 6/4/1983وقّعت اإلتفاقية بتاريخ   

  .جمهورية القمر اإلتحادية اإلسالمية –جمهورية مصر العربية 
لمادة ، وذلك تطبيقاً لنص ا30/10/1985دخلت اإلتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ   

  :منها) 67(
  :الدول الصديقة

  28/11/1983  بتاريخ      دولـــــــــــة فلسطين  .1
  16/03/1984  بتاريخ      جمهوريـــــــــة العراق  .2
  الجمهورية اليمنية  .3

  13/04/1984بتاريخ       جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  
  11/06/1984بتاريخ       الجمهورية العربية اليمنيـــــة  

  26/11/1984بتاريخ       جمهوريـــــــــة السودان  .4
  17/06/1985  بتاريخ      الجمهورية اإلسالمية الموريتانيــة  .5
  30/09/1985  بتاريخ      الجمهورية العربية السوريــــة  .6
  02/10/1985بتاريخ       جمهورية الصومال الديمقراطيــة  .7
  29/10/1985  بتاريخ      الجمهوريـــة التونسيـــــة  .8
  17/01/1986  بتاريخ      المملكة األردنية الهاشميـــــة  .9

  30/03/1987  بتاريخ      المملكــــة المغربيـــــة  .10
  06/01/1988  بتاريخ  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  .11
  11/05/1999  بتاريخ        دولة اإلمارات العربية المتحدة  .12
  28/07/1999  بتاريخ        ــانسلطنــــة عمـــ  .13

  23/01/2000  بتاريخ        مملكــــة البحريــــن  .14
  11/05/2000  بتاريخ        المملكة العربية السعوديـــة  .15
  20/05/2001  بتاريخ  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــة  .16

صادقت عليها محل منها تحّل هذه اإلتفاقية بالنسبة للدول التي ) 72(ووفقاً للمادة   
اإلعالنات : في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من 1952اإلتفاقيات الثالث المعقودة عام 

  .واإلنابات القضائية، وتنفيذ األحكام، وتسليم المجرمين
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  قرار بشأن
  تعديل إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

_____  
  

 إن مجلس وزراء العدل العرب،

  :على اطالعه بعد 
  .إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  -
  .مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية  -
  .مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

  وبعد المناقشة،
  :يقــرر

  
من اإلتفاقية بحيث ) 69(الموافقة على التعديل المقترح من المملكة العربية السعودية للمادة -

اإلتفاقية باإلتفاقيات الخاصة بين بعض الدول األعضاء وفي حالة  ال تخُل هذه"تصبح 
تعارض أحكام هذه اإلتفاقية مع أحكام أي إتفاقية خاصة فتطبق اإلتفاقية األكثر تحقيقاً 

  ".لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون األمني والقضائي في المجاالت األخرى
  

  )26/11/1997 – 13د/258ق (
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  )69(المادة تعديل 
  من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

_____  
  
إتفاقية الرياض العربية للتعاون "من ) 69(وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة -

المؤرخ في ) 258(وذلك بموجب قراره رقم  1983الموقّعة عام " القضائي
بحيث يصبح نص هذه المادة كما  في دور انعقاده العادي الثالث عشر، 26/11/1997
  :يلي

ال تخُل هذه اإلتفاقية باإلتفاقيات الخاصة بين بعض الدول األعضاء وفي حالة تعارض "
أحكام هذه اإلتفاقية مع أحكام أي إتفاقية خاصة فتطبق اإلتفاقية األكثر تحقيقاً لتسليم 

  ".االت األخرىالمتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون األمني والقضائي في المج
  :الدول المصدقة على التعديل-

  15/09/1998  بتاريخ    دولــــــــــــــة فلسطين  .1
  11/05/1999  بتاريخ      دولة اإلمارات العربية المتحـــــدة  .2
  25/05/1999  بتاريخ    الجمهوريـــة التونسيــــــــة  .3
  28/07/1999  بتاريخ    سلطنــــة عمــــــــــان  .4
  23/01/2000  بتاريخ      ــــة البحريـــــــــنمملك  .5

  11/05/2000  بتاريخ      المملكة العربيــة السعوديــــــة  .6
  20/05/2001  بتاريخ    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .7
  14/03/2002  بتاريخ    الجمهورية العربية السوريـــــــة  .8

يوماً من تاريخ إيداع وثائق  30نفيذ بعد مضي يدخل هذا التعديل حيز الت  :تاريخ النفاذ-
التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول األعضاء في الجامعة وذلك ابتداء من 

  .13/4/2002تاريخ 
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  إتفاقية الرياض للتعاون القضائي
_____  

  
  :إن حكومات

  المملكة األردنية الهاشمية  
  دولة اإلمارات العربية المتحدة  
  مملكة البحرين  
  الجمهورية التونسية  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
  جمهورية جيبوتي  
  المملكة العربية السعودية  
  جمهورية السودان الديمقراطية  

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية الصومال الديمقراطية  
  الجمهورية العراقية  
  سلطنة عمان  
  فلسطين  
  دولة قطر  
  لة الكويتدو  
  الجمهورية اللبنانية  
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  
  المملكة المغربية  
  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  
  الجمهورية العربية اليمنية  
  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  
ينبغي السعي إلى تحقيقه إيماناً منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي   

انطالقاً نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعاً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي 
أن يكون تعاوناً شامالً لكل المجاالت القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة 

  .في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال
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منها على توثيق عالقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجاالت  وحرصاً  
القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذاً لإلعالن الصادر عن المؤتمر 

 16-14العربي األول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 
  :قد اتفقت على ما يلي 1977 كانون أول/ديسمبر

  
  الباب األول
  أحكام عامة
_____  

  :تبادل المعلومات  ):1(المادة 
تتبادل وزارات العدل لدى األطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص 
التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية 

تتبادل المعلومات المتعلّقة  والمجالت التي تنشر فيها األحكام القضائية، كما
بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتّخاذ اإلجراءات الرامية إلى التوفيق بين 
النصوص التشريعية والتنسيق بين األنظمة القضائية لدى األطراف المتعاقدة 

  .حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها
  

  :ةالمتخصصتشجيع الزيارات والندوات واألجهزة   ):2(المادة 
تشجع األطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع 

  .متصلة بالشريعة اإلسالمية الغراء في مجاالت القضاء والعدالة
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة 

مشاكل التي التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول ال
تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضاً تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل 

  .منها
وتدعم األطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وباألطر العلمية المؤهلة المركز العربي 
للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كامالً في توثيق وتنمية التعاون العربي 

  .لقانوني والقضائيفي المجالين ا
وتجري المراسالت المتعلّقة بكل هذه األمور مباشرة بين وزارات العدل على أن 

  .تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسالت
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  :ضمانة حقّ التقاضي  ):3(المادة 
يتمتّع مواطنو األطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحقّ التقاضي أمام 

ات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وال يجوز بصفة خاصة أن الهيئ
تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم ال يحملون 
جنسية الطرف المتعاقد المعني لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل 

  .حدوده
شأة أو المصرح بها وتطبق أحكام الفقرة السابقة على األشخاص المعنوية المن

  .وفقاً لقوانين كل طرف من األطراف المتعاقدة
  :المساعدة القضائية  ):4(المادة 

يتمتّع مواطنو األطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحقّ في الحصول على 
  .المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقاً للتشريع النافذ فيه

المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في  وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة
محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد األطراف المتعاقدة، إما إذا كان 

  .يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه
مات وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلو

  .تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته
  :تبادل صحف الحالة الجنائية  ):5(المادة 

ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف 
متعاقد آخر بيانات عن األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو 

و المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية األشخاص المولودين أ
  .طبقاً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل) السجل العدلي(

وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق 
واإلدعاء لدى أي من األطراف المتعاقدة يجوز ألي من تلك الهيئات أن تحصل 

) السجل العدلي(اشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية مب
  .الخاصة بالشخص الموجه إليه اإلتهام

وفي غير حالة اإلتهام يجوز للهيئات القضائية أو اإلدارية لدى أي من األطراف 
السجل (المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية 

ة لدى الطرف المتعاقد اآلخر، وذلك في األحوال والحدود الموجود) العدلي
  .المنصوص عليها في تشريعه الداخلي
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  الباب الثاني
  إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

  :في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية  ):6(المادة 
وراق القضائية وغير القضائية المتعلّقة بالقضايا المدنية ترسل الوثائق واأل

والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية المطلوب إعالنها أو تبليغها إلى 
أشخاص مقيمين لدى أحد األطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو 

تبليغه في الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعالنه أو 
دائرتها وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعلّقة بالقضايا 
الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم 

  .اإلخالل بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم
ديدها طبقاً لقانون الطرف وفي حالة الخالف حول جنسية المرسل إليه، يتم تح

  .المتعاقد المطلوب اإلعالن أو التبليغ في إقليمه
يعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من األطراف المتعاقدة طبقاً 
ألحكام هذه اإلتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب اإلعالن أو 

  .التبليغ
  :هة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغحالة عدم اختصاص الج  ):7(المادة 

إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية 
أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في 

لبة بلدها وإذا تعذّر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطا
  .بما تم في الحالتين

  :مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات  ):8(المادة 
  :يجب أن ترفق الوثائق واألوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية

  .الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.أ
  .قة القضائية وغير القضائية المطلوب إعالنها أو تبليغهانوع الوثيقة أو الور.ب
اإلسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه .ج

وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني لألشخاص المعنوية وعنوانها، 
  .واإلسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه

اف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو وفي القضايا الجزائية يض
  .القانونية المطبقة عليها
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  :إعالن أو تبليغ األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد  ):9(المادة 
ال تحول أحكام المواد السابقة دون حقّ مواطني كل طرف من األطراف 

وا أو يبلغوا المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من األطراف األخرى، في أن يعلن
إلى األشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في 
القضايا المدنية أو التجارية أو اإلدارية أو األحوال الشخصية وتطبق في هذا 
الشأن اإلجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه 

  .اإلعالن أو التبليغ
  :رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ ةحال  ):10(المادة 

ال يجوز رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ وفقاً ألحكام هذه اإلتفاقية إالّ إذا 
رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو 

متعاقد وال يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف ال. بالنظام العام فيه
المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة 

وفي حالة . أو أنه ال يعرف األساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب
رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع 

  .بيان أسباب الرفض
  :الن أو التبليغطريقة اإلع  ):11(المادة 

يجري إعالن أو تبليغ الوثائق واألوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف 
المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقاً لألحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها 

  .إلى المطلوب إعالنه أو إبالغه إذا قبلها باختياره
  :طريقة تسليم الوثائق واألوراق  ):12(المادة 

تصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق تق
  .واألوراق على تسليمها إلى المطلوب إعالنه أو إبالغه

ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعالنه أو إبالغه على صورة الوثيقة أو 
ية تنفيذ الورقة وتاريخ تسلّمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيف

الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه وعند اإلقتضاء السبب الذي 
  .حال دون التنفيذ

وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقّع عليها من المطلوب إعالنه أو إبالغه أو 
  .الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة

  :الرسوم والمصروفات  ):13(المادة 
ن أو إبالغ الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية للجهة ال يرتب إعال

  .المطلوب إليها اإلعالن والتبليغ الحقّ في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات
  



139 
 

  
 

  الباب الثالث
  اإلنابة القضائية

_____  
  :مجاالت اإلنابة القضائية  ):14(المادة 

إقليمه نيابة  لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في
عنه بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود 

  .وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين
  :في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية  ):15(المادة 

القضائية المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا  ترسل طلبات اإلنابة  .أ
األحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد 
الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة لدى أي طرف متعاقد 
آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة 

ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً  المختصة وإذا تعذّر عليها
  .الجهة الطالبة بما تم في الحالتين

وال يحول ما تقدم دون السماح لكل من األطراف المتعاقدة بسماع شهادة 
مواطنيها، في القضايا المشار إلها آنفاً، مباشرة عن طريق ممثليها 

الشخص  القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخالف حول جنسية
المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد لمطلوب تنفيذ 

  .اإلنابة القضائية لديه
ترسل طلبات اإلنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى   .ب

أي من األطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل 
  .منها

  :نابة القضائية وبياناتهتحديد طلب اإل  ):16(المادة 
يحرر طلب اإلنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن 
يكون مؤرخاً وموقّعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر األوراق 

  .المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه األوراق
ة نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة ويتضمن طلب اإلنابة القضائي

المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلّقة بوقائع القضية وبالمهمة 
المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم واألسئلة المطلوب 

  .طرحها عليهم
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  :ة القضائيةحاالت رفض أو تعذّر تنفيذ طلبات اإلناب  ):17(المادة 
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات اإلنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً 

  :ألحكام هذه اإلتفاقية، وال يجوز لها رفض تنفيذها إالّ في الحاالت اآلتية
إذا كان هذا التنفيذ ال يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد .أ

  .المطلوب إليه التنفيذ
إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، .ب

  .أو بالنظام العام فيه
إذا كان الطلب متعلّقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ .ج

  .جريمة ذات صبغة سياسية
طلوب إليها وفي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة أو تعذّر تنفيذه، تقوم الجهة الم

تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة األوراق وبيان األسباب 
  .التي دعت إلى رفض أو تعذّر تنفيذ الطلب

  :طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية  ):18(المادة 
يتم تنفيذ اإلنابة القضائية وفقاً لإلجراءات القانونية المعمول به في قوانين 

  .د المطلوب إليه ذلكالطرف المتعاق
في  –بناء على طلب صريح منه  –وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب 

تنفيذ اإلنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب 
إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته ويجب إذا أبدت 

إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ  –الجهة الطالبة رغبتها صراحة 
اإلنابة القضائية حتى يتسنى لألطراف المعنية أو وكالئهم حضور التنفيذ، وذلك 

  .وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
  :األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم  ):19(المادة 

شهاداتهم بالحضور بالطرق المتّبعة لدى يكلّف األشخاص المطلوب سماع 
  .الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه

  :األثر القانوني لإلنابة القضائية  ):20(المادة 
يكون لإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية وفقاً ألحكام هذه اإلتفاقية األثر 

  .ف المتعاقد الطالبالقانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطر
  :رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية  ):21(المادة 

ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية، الحقّ في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما 
عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب 

  .بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف اإلنابة
لطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ اإلنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقاً ول

  .لقوانينه الرسوم المقررة على األوراق التي تقدم أثناء تنفيذ اإلنابة
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  الباب الرابع
  حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية

_____  
  :حصانة الشهود والخبراء  ):22(المادة 

ياً كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى األطراف المتعاقدة كل شاهد أو خبير أ
ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف 
المتعاقد الطالب، يتمتّع بحصانة ضد اتّخاذ إجراءات جزائية بحقّه أو القبض 

قد عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعا
  .الطالب

ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة 
قبل حضوره ألول مرة وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 

يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن  30
ع عدم قيام ما يحول دون ذلك ألسباب وجوده في إقليمه دون أن يغادره م

  .خارجة عن إرادته أو إذ عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره
  :مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير  ):23(المادة 

للشاهد أو الخبير الحقّ في تقاضي مصروفات السفر واإلقامة وما فاته من أجر 
بير المطالبة بأتعابه نظير أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحقّ للخ

اإلدالء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات واألنظمة المعمول بها لدى 
  .الطرف المتعاقد الطالب

وتبين في أوراق اإلعالن المبالغ التي تستحقّ للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف 
  .لكالمتعاقد الطالب مقدماً هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذ

  :الشهود والخبراء المحبوسون  ):24(المادة 
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعالنه وفقاً ألحكام 
هذه اإلتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع 

الب نفقات شهادته أو رأيه بوصفه شاهداً أو خبيراً ويتحمل الطرف المتعاقد الط
  .نقله

ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في 
األجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  .من هذه اإلتفاقية 22
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقاً لهذه 

  :ة، أن يرفض نقله في الحاالت اآلتيةالماد
إذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب .أ

  .إجراءات جزائية يجري اتّخاذها
  .إذا كان من شأن نقله إلى طرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه.ب
تحول دون إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات ال يمكن التغلّب عليها .ج

  .نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب
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  الباب الخامس
  اإلعتراف باألحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية

  واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها
_____  

  :قوة األمر المقضي به  ):25(المادة 
يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار أياً كانت تسميته   .1

صدر بناء على إجراءات قضائية أو والئية من محاكم أو أية جهة ي
  .مختصة لدى أحد األطراف المتعاقدة

من هذه اإلتفاقية يعترف كل من األطراف ) 30(مع مراعاة نص المادة   .ب
المتعاقدة باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في 

قة بالحقوق المدنية الصادرة القضايا المدنية بما في ذلك األحكام المتعلّ
عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا اإلدارية، وقضايا 
األحوال الشخصية، الحائزة لقوة األمر المقضي به وينفّذها في إقليمه 
وفق اإلجراءات المتعلّقة بتنفيذ األحكام المنصوص عليها في هذا الباب 

د التي أصدرت الحكم مختصة وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاق
طبقاً لقواعد اإلختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد 
المطلوب إليه اإلعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، 
وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف أو التنفيذ 

آخر دون غيرها باإلختصاص ال يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف 
  .بإصدار الحكم

  :ال تسري هذه المادة على  .ج
األحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه  -

اإلعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها 
  .أثناء الوظيفة أو بسببها فقط

معاهدات واإلتفاقات األحكام التي يتنافى اإلعتراف بها أو تنفيذها مع ال-
  .الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ

اإلجراءات الوقتية والتحفظية واألحكام الصادرة في قضايا اإلفالس -
  .والضرائب والرسوم
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اإلختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته   ):26(المادة 
  .الشخصية

م الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم تعتبر محاك
الطلب مختصة في قضايا األهلية واألحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول 

  .أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية
  :اإلختصاص في حالة الحقوق العينية  ):27(المادة 

العقار مختصة بالفصل تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع 
  .في الحقوق العينية المتعلّقة به

  :حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم  ):28(المادة 
من هذه اإلتفاقية ) 27، 26(في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 

  :تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحاالت اآلتية
إفتتاح (إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى .أ

  .في إقليم ذلك الطرف المتعاقد) الدعوى
محل أو فرع ) إفتتاح الدعوى(إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى .ب

ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد 
ه الدعوى لنزاع متعلّق بممارسة نشاط هذا المحل وكانت قد أقيمت علي

  .أو الفرع
إذا كان اإللتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفّذ، أو كان واجب التنفيذ لدى .ج

لذلك الطرف المتعاقد بموجب إتفاق صريح أو ضمني بين المدعي 
  .والمدعى عليه

للمسؤولية قد وقع  في حاالت المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب.د
  .في إقليم ذلك الطرف المتعاقد

إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة الختصاص محاكم ذلك .هـ
الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن 
طريق اإلتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد ال 

  .يحرم مثل هذا اإلتفاق
ى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم إذا أبد.و

  .اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع
إذا تعلّق األمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر .ز

  .الطلب األصلي بموجب نص هذه المادة
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عتراف بالحكم أو تنفيذه مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإل  ):29(المادة 
  .عند بحث األسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر

تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف بالحكم أو تنفيذه، عند بحث 
األسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر بالوقائع 

ند إليها في تقرير اإلختصاص وذلك ما لم يكن الحكم الواردة في الحكم التي است
  .قد صدر غيابياً

  :حاالت رفض اإلعتراف بالحكم  ):30(المادة 
  :يرفض اإلعتراف بالحكم في الحاالت اآلتية

إذا كان مخالفاً ألحكام الشريعة اإلسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو .أ
  .إليه اإلعترافاآلداب في الطرف المتعاقد المطلوب 

إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعالناً .ب
  .صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه

إذا لم تراعِ قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف الخاصة .ج
  .بالتمثيل القانوني لألشخاص عديمي األهلية أو ناقصها

ادر في شأنه الحكم المطلوب اإلعتراف به محالً لحكم صادر إذا النزاع الص.د
في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحقّ محالً وسبباً 
وحائزاً لقوة األمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه 
اإلعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد 

  .عترافالمطلوب إليه اإل
إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب اإلعتراف به محالً لدعوى .هـ

منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف بين 
الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحقّ محالً وسبباً، وكانت الدعوى قد 

ابق على رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد األخير في تاريخ س
عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم 
المشار إليه وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه 

  .المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها
  
  
  

  



145 
 

  
 

  :تنفيذ الحكم  ):31(المادة 
ة والمعترف به من يكون الحكم الصادر من محاكم أحد األطراف المتعاقد.أ

األطراف المتعاقدة األخرى طبقاً ألحكام هذه اإلتفاقية، قابالً للتنفيذ لدى 
ذلك الطرف المتعاقد اآلخر متى كان قابالً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد 

  .التابعة له المحكمة التي أصدرته
تخضع اإلجراءات الخاصة باإلعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف .ب

عاقد المطلوب إليه اإلعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي ال المت
  .تقضي فيها اإلتفاقية بغير ذلك

مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف   ):32(المادة 
  .بالحكم أو تنفيذه

تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه 
اإلعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقّق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه 
الشروط المنصوص عليها في هذه اإلتفاقية وذلك دون التعرض لفحص 

  .الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها
ب إليه اإلعتراف وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلو

بالحكم حال اإلقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتّخاذ التدابير الالزمة لتسبغ 
على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد 

  .الذي يراد تنفيذه لديه
ن ويجوز أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كا

  .قابالً للتجزئة
  :اآلثار المترتّبة على األمر بالتنفيذ  ):33(المادة 

تسري آثار األمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف 
  .المتعاقد الذي صدر فيه

  .المستندات الخاصة بطلب اإلعتراف بالحكم أو تنفيذه  ):34(المادة 
بالحكم لدى أي من األطراف المتعاقدة  يجب على الجهة التي تطلب اإلعتراف

  :األخرى تقديم ما يلي
صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة .أ

  .المختصة
شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة األمر المقضي به ما لم يكن ذلك .ب

  .منصوصاً عليه في الحكم ذاته
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حكم مصدقاً عليها بمطابقتها لألصل أو أي مستند صورة من مستند تبليغ ال.ج
آخر من شأنه إثبات إعالن المدعى عليه إعالناً صحيحاً بالدعوى 

  .الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعاله صورة مصدقة 

  .من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ
أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة ويجب 

بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، 
  .من هذه المادة) أ(باستثناء المنصوص عليه في البند 

  :الصلح أمام الهيئات المختصة  ):35(المادة 
ام الهيئات القضائية المختصة طبقاً ألحكام هذه يكون الصلح الذي يتم إثباته أم

اإلتفاقية لدى أي من األطراف المتعاقدة معترفاً به ونافذاً في سائر أقاليم 
األطراف المتعاقدة األخرى بعد التحقّق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف 

ة المتعاقد الذي عقد فيه، وأنه ال يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريع
اإلسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد 

  .المطلوب إليه اإلعتراف بالصلح أو تنفيذه
ويتعين على الجهة التي تطلب اإلعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة 
معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة 

  .لسند التنفيذيا
  .من هذه اإلتفاقية 34وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 

  :السندات التنفيذية  ):36(المادة 
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى 

القضائية إذا األطراف المتعاقدة األخرى طبقاً لإلجراءات المتّبعة بالنسبة لألحكام 
كانت خاضعة لتلك اإلجراءات ويشترط أال يكون في تنفيذها ما يتعارض مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية أو الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف 

  .المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
ويتعين على الجهة التي تطلب اإلعتراف بسند موثّق وتنفيذه لدى الطرف 

اآلخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب المتعاقد 
التوثيق مصدقاً عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند 

  .التنفيذي
  .من هذه اإلتفاقية) 34(وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 
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  :أحكام المحكمين  ):37(المادة 
من هذه اإلتفاقية يعترف بأحكام ) 30و 28(بنص المادتين مع عدم اإلخالل 

المحكمين وتنفّذ لدى أي من األطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها 
في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ 

المطلوب إليه  لديه وال يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد
التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم وال أن ترفض تنفيذ الحكم إالّ في الحاالت 

  :اآلتية
إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه اإلعتراف أو تنفيذ الحكم ال يجيز .أ

  .حّل موضوع النزاع عن طريق التحكيم
تحكيم باطل أو لم يصبح إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد .ب

  .نهائياً
إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون .ج

  .الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه
  .إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.د

لنظام إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو ا  .هـ
  .العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ

ويتعين على الجهة التي تطلب اإلعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة 
معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة 

  .التنفيذية
طراف بموجبه للخضوع وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل األ

الختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين 
من منازعات في عالقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من اإلتفاق 

  .المشار إليه
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  الباب السادس
  تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

  :و المحكوم عليهماألشخاص الموجه إليهم اتهام أ  ):38(المادة 
يتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة أن يسلم األشخاص الموجودين لديه 
الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عيهم من الهيئات القضائية 
لدى أي من األطراف المتعاقدة األخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في 

  .هذا الباب
  :يم المواطنينتسل  ):39(المادة 

يجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في 
الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه اإلتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي 
من األطراف المتعاقدة األخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين 

سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها 
وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد اآلخر طلباً بالمالحقة مصحوباً بالملفات 
والوثائق واألشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد 

  .الطالب علماً بما تم في شأن طلبه
  .الجريمة المطلوب من أجلها التسليموتحدد الجنسية في تاريخ وقوع 

  :األشخاص الواجب تسليمهم  ):40(المادة 
  :يكون التسليم واجباً بالنسبة لألشخاص اآلتي بيانهم

من وجه إليهم اإلتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين .أ
رية المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم بعقوبة سالبة للح

مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أياً كان الحدان 
  .األقصى واألدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها

من وجه إليهم اإلتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف .ب
المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة لألفعال لدى 

لمتعاقد طالب التسليم ال نظير لها لدى الطرف المتعاقد الطرف ا
المطلوب إليه التسليم إذا كان األشخاص المطلوبون من مواطني الطرف 
المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس 

  .العقوبة
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من حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة .ج
سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى 

  .قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
من حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل .د

غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو 
ر لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد بعقوبة ال نظي

  .طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة
  :الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم  ):41(المادة 

  :ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية
اعد القانونية إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القو.أ

النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة 
  .سياسية

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلخالل بواجبات .ب
  .عسكرية

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف .ج
سليم إالّ إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت المتعاقد المطلوب إليه الت

بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع 
  .مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم

لدى ) مكتسب الدرجة القطعية(إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي .د
  .الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم

وى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت إذا كانت الدع.هـ
  .بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص .و
ال يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ال 

ام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من يجيز توجيه اإلته
  .مثل هذا الشخص

  .إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.ز
إذا كان قد سبق توجيه اإلتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب .ح

  .إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث
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هذه اإلتفاقية ال تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية  وفي تطبيق أحكام
  :من هذه المادة ولو كانت بهدف سياسي الجرائم اآلتية) أ(المشار إليها في الفقرة 

التعدي على ملوك ورؤساء األطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو .ا
  .فروعهم

  .األطراف المتعاقدةالتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى .2
القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد السلطات أو وسائل النقل .3

  .والمواصالت
  :طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته  ):42(المادة 

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم 
اقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتع

  .الطلب بما يأتي
بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته .أ

  .إن أمكن
أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة .ب

صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم اإلدانة الصادر طبقاً 
وضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية لأل

  .له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب
مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب األفعال المطلوب التسليم من أجلها .ج

وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطّبقة عليها مع نسخة 
ة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد معتمد

  .الشخص المطلوب تسليمه
  :توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً  ):43(المادة 

يجوز في أحوال اإلستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف 
وذلك إلى حين المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً 

من هذه اإلتفاقية ويبلغ ) 42(وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 
طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد 
المطلوب إليه التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة أخرى 

تضمن الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق يمكن إثباتها كتابة ويجب أن ي
، مع اإلفصاح عن نية إرسال )42(من المادة ) ب(المنصوص عليها في البند 

طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو 
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المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب 
جه الدقة ما أمكن ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائطه القانونية تسليمه على و

من هذه اإلتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما ) 42(طبقاً ألحكام المادة 
  .اتّخذ من إجراءات بشأن طلبها

  :اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه  ):44(المادة 
لقَ الطرف المتعاقد يجب اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يت

يوماً من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في  30المطلوب إليه التسليم خالل 
  .من هذه اإلتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت) 42(من المادة ) ب(البند 

  .يوماً من تاريخ بدئه 60وال يجوز بأية حال إن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 
اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتّخذ ويجوز في أي وقت 

الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع اإلجراءات التي يراها ضرورية 
  .للحيلولة دون فراره

وال يمنع اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد 
  .وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد

  :إليضاحات التكميليةا  ):45(المادة 
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية 
ليتحقّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن 
تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب 

تسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه وللطرف المتعاقد المطلوب إليه ال
  .اإليضاحات

  :تعدد طلبات التسليم  ):46(المادة 
إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون 
األولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف 

إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في 
الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة فإذا اتّحدت الظروف 
يفضل الطرف المتعاقد األسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن 
جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان 

  .تكبت فيهالذي ار
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وال تحول هذه المادة دون حقّ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل 
في الطلبات المقدمة إليه من مختلف األطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً 

  .في ذلك جميع الظروف
  :تسليم األشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلّقة بها  ):47(المادة 

 ر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلّم إلى الطرف المتعاقد الطالب بناءإذا تقر
على طلبه األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلّقة بها 
والتي يمكن أن تتّخذ دليالً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب 

  .دتسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بع
ويجوز تسليم األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب 
بسبب هربه أو وفاته وكل ذلك مع اإلحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد 
المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه األشياء ومع عدم اإلخالل بأحكام 

إليه التسليم ويجب ردها إلى القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب 
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في 
أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب اإلنتهاء من إجراءات اإلتهام التي 

  .يباشرها الطرف المتعاقد الطالب
باألشياء المضبوطة  ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم اإلحتفاظ مؤقتاً

إذا رأى حاجته إليه في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ 
بالحقّ في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له 

  .ذلك
  :الفصل في طلبات التسليم  ):48(المادة 

ي طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من األطراف المتعاقدة ف
  .المقدمة لها وفقاً للقانون النافذة وقت تقديم الطلب

ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف 
المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب طلب الرفض الكلّي أو 

بمكان وتاريخ  الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً
التسليم وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة 
رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسلّم الشخص في المكان 

يوماً على هذا التاريخ،  15والتاريخ المحددين يجوز اإلفراج عنه بعد مرور 
يوماً على التاريخ المحدد  30عنه بانقضاء  وعلى أية حال فإنه يتم اإلفراج
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للتسليم دون تمامه، وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو األفعال 
  .التي طلب من أجلها التسليم

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على الطرف 
خر بذلك قبل انقضاء األجل المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد اآل

ويتّفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند 
انقضائه وال يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو األفعال التي 

  .طلب من أجلها التسليم
الطرف  طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى  ):49(المادة 

  .المتعاقد المطلوب إليه التسليم
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه 
لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خالف تلك التي طلب من 
أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب 

يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص التسليم، وأن 
  .من هذه اإلتفاقية) 48(عليها في المادة 

وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى 
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوماً، حتى يتم تنفيذ العقوبة 

المشار إليها وال ) 48(في هذه الحالة ما نصت عليه المادة  المحكوم بها ويتبع
تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام 
الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته 

  .بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه
وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب   ):50(دة الما

  :من أجلها
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل 
في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب من أجلها فال 

إذا كانت العناصر المكونة للجريمة  يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إالّ
  .بتكييفها الجديد تبيح التسليم

  :حسم مدة التوقيف المؤقت  ):51(المادة 
الحاصل استناداً إلى المادة ) التوقيف اإلحتياطي(تحسم مدة التوقيف المؤقّت 

من هذه اإلتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلّم لدى ) 43(
  .طالب التسليمالطرف المتعاقد 
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  :محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلّم من أجلها  ):52(المادة 
ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلّم أو محاكمته حضورياً أو حبسه 
تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلّم 

لجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إالّ في من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو ا
  :الحاالت اآلتية

إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف .أ
يوماً بعد اإلفراج عنه نهائياً أو  30المتعاقد المسلّم إليه ولم يغادره خالل 

  .خرج منه وعاد إليه باختياره
تعاقد الذي سلّمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد إذا وافق على ذلك الطرف الم.ب

من هذه اإلتفاقية ) 42(مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 
وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم 
ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات 

  .لوب إليه التسليمالمختصة لدى الطرف المتعاقد المط
  :تسليم الشخص إلى دولة ثالثة  ):53(المادة 

ال يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة 
من هذه اإلتفاقية إالّ بناء على ) 52(من المادة ) أ(المنصوص عليها في البند 

حالة يقدم الطرف المتعاقد موافقة الطرف المتعاقد الذي سلّمه إليه وفي هذه ال
المطلوب إليه التسليم طلباً إلى الطرف المتعاقد الذي تسلّم منه الشخص مرفقاً به 

  .نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة
  :تسهيل مرور األشخاص المقرر تسليمهم  ):54(المادة 

منها من توافق األطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي 
دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون 
الطلب مؤيداً بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلّق بجريمة يمكن أن تؤدي 

  .إلى التسليم طبقاً ألحكام هذه اإلتفاقية
واعد وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع الق

  :اآلتية
إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار .أ

الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها 
من هذه اإلتفاقية وفي حالة الهبوط اإلضطراري يجوز ) 42(في المادة 

من هذه اإلتفاقية طلب  )43(للطرف المتعاقد الطالب طبقاً ألحكام المادة 
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إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً 
للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة إلى الدولة 

  .التي هبطت في أراضيها
إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب   .ب

بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها أن يقدم طلباً 
الموافقة على المرور تطالب هي األخرى بتسليمه فال يتم هذا المرور 

  .إالّ بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه
بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في  ةتنفيذ األحكام القاضي  ):55(المادة 

  :قليمه المحكوم عليهإ
يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقّل عن سنة في إقليم أحد 
األطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد 
الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب 

  .لديه التنفيذ
  :مصروفات التسليم  ):56(مادة ال

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتّبة على 
إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب 

  .المصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
قد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى ويتحمل الطرف المتعا

  .المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته
  :تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية  ):57(المادة 

تتولى األطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في 
اإلتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة  هذه

وذلك عن طريق شعب اإلتصال المعنية ) المكتب العربي للشرطة الجنائية(
والمنصوص عليها في إتفاقية إنشاء المنظمة وعلى الطرف المتعاقد المطلوب 

ة من القرار الصادر إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصور
  .في شأن طلب التسليم
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  الباب السابع
  تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم
  لدى الدول التي ينتمون إليها

_____  
  :شروط التنفيذ  ):58(المادة 

والصادرة لدى ) النهائية(يجوز تنفيذ األحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية 
األطراف األخرى الذي يكون المحكوم  أحد األطراف المتعاقدة في إقليم أي من

  :عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط اآلتية
أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية ال تقّل مدتها أو المدة المتبقية منها .أ

  .أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر
وز فيها التسليم طبقاً أن ال تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي ال يج.ب

  .من هذه اإلتفاقية 41للمادة 
أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب .ج

  .التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية ال تقّل مدتها عن ستة أشهر
أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم . د

  .والمحكوم عليه
  :الحاالت التي ال يجوز فيها التنفيذ  ):59(المادة 

  :ال يجوز تنفيذ األحكام الجزائية في الحاالت اآلتية
إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ال يتّفق ونظام .أ

  .التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
لمدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي ا.ب

  .لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
إذا كانت العقوبة تعد من تدابير اإلصالح والتأديب أو الحرية المراقبة أو .ج

العقوبات الفرعية واإلضافية وفقاً لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب 
  .التنفيذ

  :تنفيذ العقوبة  ):60(المادة 
يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب 
التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف اإلحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من 

  .أجل الجريمة ذاتها
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  :آثار العفو العام أو العفو الخاص  ):61(المادة 
الخاص الصادرين لدى يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو 

الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم وال يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى 
الطرف المتعاقد طالب التنفيذ أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب 
التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه 

المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبات الحكم الذي له أن يطلب استعادة 
يوماً من تاريخ إبالغه بهذا  15المحكوم بها وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خالل 

اإلخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام 
  .على المحكوم عليه

  :تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءته والفصل فيه  ):62(المادة 
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبتّ فيه من قبل الجهة المختصة وفق اإلجراءات 
المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي 

  .أصدر الحكم
تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها في قانون الطرف   ):63(المادة 

  :المتعاقد طالب التنفيذ
المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة للطرف 

المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقاً لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم 
  .عليها أو على نظيرها

  :مصروفات النقل والتنفيذ  ):64(المادة 
م عليه إلى يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكو

إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف األخير مصروفات تنفيذ 
  .العقوبة المحكوم بها

وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية 
  ).57(المقتضيات المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الثامن
  األحكام الختاميـة

_____  
  :إتّخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع اإلتفاقية موضع التنفيذ  ):65(ادة الم

تعمل كل جهة معنية لدى األطراف الموقّعة على اتّخاذ اإلجراءات الداخلية 
التنظيمية الالزمة لوضع هذا اإلتفاقية ) المراسيم. (إلصدار القوانين واللوائح

  .موضع التنفيذ
  :ول واإلقرارالتصديق والقب  ):66(المادة 

تكون هذه اإلتفاقية محالً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من األطراف 
الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة 

يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو  30الدول العربية في موعد أقصاه 
الغ سائر الدول األعضاء واألمانة العامة للمنظمة اإلقرار وعلى األمانة العامة إب

  .العربية للدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه
  :سريان اإلتفاقية  ):67(المادة 

 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها  30تسري هذه اإلتفاقية بعد مضي
  .اء في جامعة الدول العربيةأو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول األعض

  :اإلنضمام إلى اإلتفاقية  ):68(المادة 
 يجوز ألي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقّعة على اإلتفاقية أن تنضم

  .إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة
تعتبر الدولة طالبة اإلنضمام مرتبطة بهذه اإلتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها 

  .يوماً من تاريخ اإليداع 30ا أو قبولها أو إقرارها ومضي عليه
  :أحكام اإلتفاقية ملزمة ألطرافها  ):69(المادة 

تكون أحكام هذه اإلتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فال يجوز لطرفين أو .أ
  .أكثر من األطراف المتعاقدة اإلتفاق على ما يخالف أحكامها

إلتفاقية مع أحكام أية إتفاقية خاصة سابقة يطبق إذا تعارضت أحكام هذه ا.ب
  .النص األكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم

  :عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة ألحكام اإلتفاقية  ):70(المادة 
ال يجوز ألي طرف من األطراف أن يبدي أن تحفّظ ينطوي صراحة أو ضمناً 

  .و خروج عن أهدافهاعلى مخالفة لنصوص هذا اإلتفاقية أ
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  :اإلنسحاب من اإلتفاقية  ):71(المادة 
ال يجوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من اإلتفاقية إالّ بناء على طلب كتابي 

  .مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية
يرتّب اإلنسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين 

  .لعربيةعام جامعة الدول ا
تظّل أحكام اإلتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خالل تلك المدة 

  .ولو حصل هذا التسليم بعدها
  :إلغاء اإلتفاقيات المعمول بها حالياً  ):72(المادة 

تحّل هذه اإلتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل اإلتفاقيات الثالث 
نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حالياً بشأن  في 1952المعقودة عام 

  .كل من اإلعالنات واإلنابات القضائية، وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين
وتأييداً لما تقدم قد وقّع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه اإلتفاقية 

  .نيابة عن حكوماتهم وبإسمها
عربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم حررت هذه اإلتفاقية باللغة ال

الموافق السادس من شهر أبريل  1403األربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 
ميالدية من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة  1983نيسان 

  .موقّعة على هذه اإلتفاقية أو المنضمة إليهامطابقة لألصل لكل طرف من األطراف ال
  :عن حكومات

  الجمهورية العراقية      المملكة األردنية الهاشمية
  سلطنة عمان      دولة اإلمارات العربية المتحدة

  فلسطين          دولة البحرين
  دولة قطر        الجمهورية التونسية

  دولة الكويت  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية        رية جيبوتيجمهو

  المملكة المغربية        المملكة العربية السعودية
  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية      جمهورية السودان الديمقراطية

  الجمهورية العربية اليمنية      الجمهورية العربية السورية
  ية اليمن الديمقراطية الشعبيةجمهور      جمهورية الصومال الديمقراطية
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  )3(ملحق رقم 
  قانون التحكیم

2001لسنة  31قانون رقم   

 16/7/2001تاريخ  4496في الجريدة الرسمية رقم  2821منشور على الصفحة 

   التسمية وبدء العمل: 1المادة 

خ نشره فـي  ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاري)  2001قانون التحكيم لسنة ( يسمى هذا القانون 
  الجريدة الرسمية

  أحكام عامة

   تعريفات: 2المادة 

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل    -أ
  : القرينة على غير ذلك

 الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلـى التحكـيم    :  هيئة التحكيم
  هذا القانون  وفقا ألحكام

محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفـق    :المحكمة المختصة 
  اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة  الطرفان على

حيثما وردت في هذا القانون طرفـا التحكـيم أو أطـراف    ) طرفي التحكيم ( يقصد بعبارة  -ب
 ضى الحالالتحكيم حسب مقت

   السريان: 3المادة 

أو تجاري  أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني تسري
طبيعة العالقة القانونية التـي   بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت

   عقدية يدور حولها النزاع ، عقدية كانت أو غير
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  النفاذ: 4المادة 

اتفـاق تحكـيم    هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى يطبق
  أي قانون سابق صحيحة سابق على نفاذه ، على أن تبقى اإلجراءات التي تمت وفق أحكام

   االذن للغير: 5المادة 

االتباع في مسألة  ختيار اإلجراء الواجباألحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم ا في
اإلجراء ويعتبر مـن الغيـر كـل     معينة فإن ذلك يتضمن حقهما في األذن للغير في اختيار هذا

  خارجها مؤسسة أو مركز التحكيم في المملكة أو في

   التبليغات: 6المادة 

تبليغه شخصـيا   ن يرادما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي تبليغ إلى م -أ
البريدي المعروف للطرفين أو المحدد  أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو إلى عنوانه

  المنظمة للعالقة التي يتناولها التحكيم في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة

ثاره إذا تـم  منتجا آل وإذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد إجراء تحريات جديه يعتبر التبليغ -ب
معتاد أو عنوان بريدي معروف للشخص  تسليمه بكتاب مسجل إلى أخر مقر عمل أو محل إقامة

  المراد تبليغه

  من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم) ب(و) أ(ال تسري أحكام الفقرتين  -ج

  االعتراض: 7المادة 

فـي   ات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرطإذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراء اإلعتراض
مخالفته ولم يقدم اعتراضـا   اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز االتفاق على

وقت معقول عند عدم االتفـاق ، يعتبـر ذلـك     على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في
  نزوال منه عن حقه في االعتراض

  المحكمة تدخل: 8المادة 

األحوال المبينة فيه ،  يجوز ألي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون إال في ال
المحكمة المختصة مساعدتها على إجـراءات   وذلك دون إخالل بحق هيئة التحكيم في الطلب من

يـر أو األمـر   مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد أو خب التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة
 . صورة عنه أو اإلطالع عليه أو غير ذلك بإحضار مستند أو
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  اتفاق التحكيم

   اتفاق التحكيم: 9المادة 

التصرف في حقوقه  يجوز االتفاق على التحكيم أال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك ال
  ، وال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح

  شروط االتفاق: 10المادة 

مكتوبا إذا تضـمنه   يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإال كان باطال ، ويكون اتفاق التحكيم -أ
رسـائل أو برقيـات أو عـن طريـق      مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من

  جل لالتفاقالمكتوبة والتي تعد بمثابة س الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل االتصال

اتفاقية دولية أو  ويعد في حكم االتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو -ب
في اعتبار هذا الشرط جزءاً من  أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة

  العقد

المحكمة أن تقرر إحالة  فعلى إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، -ج
   تحكيم مكتوب النزاع إلى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق

   اتفاق التحكيم: 11المادة 

ورد فـي عقـد    أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقال بذاته أو يجوز
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكـيم   رفين،معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الط

شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة  ولو كانت قد أقيمت في  بعد قيام النزاع
  الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقا وإال كان االتفاق باطال أن يحدد موضوع النزاع

   دفع التحكيم: 12المادة 

الـدعوى إذا دفـع    يها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بردعلى المحكمة التي يرفع إل -أ
  المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى

فـي إجـراءات    من هذه المادة دون البدء) أ(وال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة  -ب
  ى غير ذلكالطرفان عل التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق
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   االجراءات المستعجلة: 13المادة 

فـي   يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي األمور المستعجلة سـواء قبـل البـدء    ال
لألحكـام المنصـوص    إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا

  تلك اإلجراءات بالطريقة ذاتها عنعليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع 

  هيئة التحكيم: 14المادة 

 )14(هيئة التحكيم المادة 

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين  -أ
  كان العدد ثالث

  الإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإال كان التحكيم باط -ب

  المحكم: 15المادة 

المدنية بسبب الحكم  ال يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروما من حقوقه -أ
  ولورد إليه اعتباره عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفالسه

تحكـيم أو  ال يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفـا ال  -ب
  نص القانون على غير ذلك

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من  -ج
 .شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقالله

  اختيار المحكمين: 16المادة 

ا لم يتفقا على لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فإذ -أ
  : ذلك تتبع اإلجراءات التالية

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب  1-
  أحد الطرفين
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المحكمـان   وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفـق - 2
محكمة خالل الخمسة عشر يـوم   ث ، فإذا لم يعين أحد الطرفينالمعينان على تعيين المحكم الثال

إذا لم يتفق المحكمان المعينـان علـى اختيـار     التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف اآلخر ، أو
يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمـة المختصـة    المحكم الثالث خالل الخمسة عشر

 فين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمانطلب أي من الطر تعيينه بناء على

  المعينان أو الذي عينته المحكمة

من هذه الفقرة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثـر  ) 2(تتبع اإلجراءات المذكورة في البند  3-
  من ثالثة محكمين

يتفقا على كيفيـة   عليها ، أو لموإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا  -ب
على أمر مما يجب االتفاق عليـه ، أو إذا   القيام بتلك اإلجراءات ، أو لم يتفق المحكمان المعينان

في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلـب أي   تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه
  باإلجراء أو بالعمل المطلوب من الطرفين القيام

وتلم التـي انفـق    راعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانونت -ج
السرعة ، وال يكون هذا القرار قـابال   عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه

  للطعن فيه بأي من طرق الطعن

  رد المحكم: 17المادة 

  ف تثير شكوكا حول حيدته واستقاللهال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظرو -أ

و ال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينـه إال لسـبب    -ب
  تبين له بعد أن تم هذا التعيين

   طلب الرد: 18المادة 

عشر يوما مـن   يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خالل خمسة -أ
للرد ، فإذا لـم يتـيح المحكـم     ريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررةتا

المحكمة في الطلب ، ويكون قرارها غير قابـل   المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت
  الطعن للطعن فيه بأي طريق من طرق
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  في ذات التحكيم وللسبب ذاته ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه -ب

تعتبر إجراءات  ال يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ،وإذا حكم برد المحكم -ج
   التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن ، بما في ذلك الحكم

  انهاء مهمة المحكم: 19المادة 

إلى تـأخير غيـر    أدائها بما يؤدي تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن إذا
عزله ، يجوز للمحكمة المختصـة ،   مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على

  الطرفين بقرار ال يقبل أي طريق من طرق الطعن األمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من

   تعين محكم بديل: 20المادة 

ألي سـبب   م برده أو عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجـزه أو انتهت مهمة المحكم بإصدار حك إذا
  الذي انتهت مهمته آخر وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكم

   دفوع عدم االختصاص: 21المادة 

المبينة على عـدم   تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع -أ
  لموضوع النزاع د اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شمولهوجو

ألحكـام الفقـرة    يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة ال تتجاوز موعد تقديم الالئحة الجوابية وفقا -ب
طرفي التحكيم بتعيـين محكـم أو    من هذا القانون ،وال يترتب على قيام أحد 29من المادة ) ب(

هذه الدفوع ، إما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم  وط حقه في تقديم أي مناالشتراك في تعيينه سق
مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإال سقط الحق فيه ،  لما يثيره الطرف اآلخر من

كـان لمعـذرة    في جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير ويجوز
  بب مقبولمشروعة أو س

المادة قبل الفصل فـي   من هذه) أ(لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة  -ج
وإذا قضت برفض الدفع ، فال يجوز  الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ،

ـ   التمسك به إال عن طريق رفع دعوى بطالن حكم ام التحكيم المهني للخصومة كلها وفـق أحك
  القانون بطالن حكم التحكيم الواردة في هذا

 شرط التحكيم: 22المادة 

العقد أو فسخه  شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى ، وال تترتب على بطالن يعد
  الشرط صحيحا في ذاته أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا
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   ؤقتة او التحفطيةالتدابير الم: 23المادة 

على أن يكـون   من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم االتفاق) 13(مع مراعاة أحكام المادة  -أ
طرفي التحكـيم ، أن تـأمر أي    لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من

ع ، وان تطلـب تقـديم   تحفظيه تقتضيها طبيعة النـزا  منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو
  التدابير ضمان كاف لتغطية نفقات هذه

الطـرف   وإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلـب  -ب
في ذلك حقه في الطلب مـن   اآلخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه بما

  تنفيذالمحكمة المختصة إصدار أمرها في ال

  إجراءات التحكيم

  : 24المادة 

في إخضـاع   التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما لطرفي
المملكة أو خارجها فـإذا لـم    هذه اإلجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في

إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مـع   تختار يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم ان
  القانون مراعاة أحكام هذا

   معاملة اطراف التحكيم: 25المادة 

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعـواه أو  
  دفاعه

   بدء اجراءات: 26المادة 

يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفـان علـى   تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي 
   ذلك

  مكان التحكيم: 27المادة 

التحكـيم مكـان    التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو يوجد اتفاق عينت هيئة لطرفي
ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم  التحكيم مع مراعاة ظرف ومالئمة المكان ألطرافها ،وال يحول
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من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود  في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء
على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها  أو الخبراء أو اإلطالع

  ذلك أو غير

  اللغة: 28المادة 

التحكيم لغـة او   لى غير ذلك او تحدد هيئةيجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان ع -أ
والمـذكرات المكتوبـة وعلـى     لغات اخرى ويسري حكم االتفاق او القرار على لغـة البينـات  

الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره مـا لـم    المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه
   ائحهيئة التحكيم على غير ذلك اللو ينص اتفاق الطرفين او قرار

الـدعوى   ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقـدم فـي   -ب
اللغـات يجـوز قصـر     ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هـذه 

  الترجمة على بعضها

  : 29المادة 

التحكيم إلى المدعى  لذي تعينه هيئةيرسل المدعي خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو ا -أ
تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى  عليه وإلى كل واحد من المحكمين الئحة مكتوبة بدعواه

وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمـر أخـر    عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى
  في هذه الالئحة يوجب اتفاق الطرفين ذكره

هيئة التحكيم إلى  أو الذي تعينه  ليه خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفينويرسل المدعى ع -ب
بدفاعه رداً على ما جاء بالئحة الـدعوى   المدعي ولكل واحد من المحكمين الئحة جوابية مكتوبة

عارضة متصلة بموضوع النـزاع أو أن يتمسـك بحـق     ،وله أن يضمن هذه الالئحة أي طلبات
، وله ذلك ولو في مرحلة الحقه من اإلجراءات إذا رأت هيئـة   لمقاصةناشئ عنه بقصد الدفع با

  الظروف تبرر ذلك التحكيم أن

مقتضى الحال ،  يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بالئحة الدعوى أو بالالئحة الجوابية حسب -ج
ـ     صوراً عن الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض ي الوثـائق وأدلـة اإلثبـات الت

أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقـديم   سيقدمها وال يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في
  يستند إليها أي من الطرفين أصول المستندات أو الوثائق التي
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   المذكرات والمستندات: 30المادة 

ى اوراق اخر صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئةالتحكيم من مذكرات او مستندات او ترسل
يقدم الـى الهيئـة مـن     الى الطرف اآلخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما

   تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من االدلة

  : 31تعديل الطلبات واوجه الدفاع المادة 

التحكيم ما لـم   من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل إجراءات لكل
  النزاع هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في تقرر

   الجلسات: 32المادة 

الـدعوى   تعقد هيئة التحكيم الجلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين مـن شـرح موضـوع    -أ
المكتوبة ما لم يتفـق الطرفـان    وعرض حججه وأدلته ، ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق

  على غير ذلك

التحكيم عقـدها   يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة -ب
  قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة

  تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين -ج

أمـام أي جهـة    ء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسـم يكون سماع الشهود والخبراء بعد أدا -د
   البلد معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك

  انهاء االجراءات: 33المادة 

مـن هـذا    (29) من المـادة ) أ(إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول الئحة بدعواه وفقا للفقرة  -أ
  لم يتفق الطرفان على غير ذلك أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم ماالقانون يجوز لهيئة التحكيم 

من هذا القـانون   (29(من المادة ) ب(وإذا لم يقدم المدعى عليه الئحته الجوابية وفقا للفقرة  -ب
بذاته إقراراً مـن المـدعى عليـه     تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك

 بدعوى المدعي
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مسـتندات   تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه منإذا  -ج

النزاع اسـتناداً إلـى األدلـة     يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراء التحكيم وإصدار حكم في

  المتوافرة لديها

   االستعانة بالخبراء: 34المادة 

محضر الجلسة بشأن  ر مكتوب أو شفهي يثبت فيلهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقري -أ

  بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير مسائل معينة تحددها ،وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها

مـن معاينـة    على كل من الطرفين أن يقدم الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنـه  -ب

ـ  وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أمور أخرى وتفصل هيئة التحكيم في  متعلقة بالنزاع 

  كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن

لديها إلتاحة  ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بمجرد إيداعه -ج

تند إليهـا  اإلطالع على الوثائق التي اس الفرصة له إلبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق في

  الخبير في تقريره وفحصها

طلب أحد طرفـي   لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على -د

للطرفين لسماعه ومناقشته بشا، ما ورد  التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة

لسة خبيراً أو أكثر من طرفه إلبداء الرأي في في هذه الج في تقريره ،ولكل من الطرفين أن يقدم

علـى غيـر    تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم المسائل التي

  . ذلك

   انتهاء الخصومة: 35المادة 

أصـول   سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحاالت وللشروط المقـررة فـي قـانون    يتوقف

  .القانون المذكور المدنية ، ويترتب على وقف سير الخصومة اآلثار المقررة فيالمحاكمات 



170 
 

  
 

 حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات

  القواعد القانونية: 36المادة 

الطرفان وإذا اتفقـا   تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها -أ

فيه دون القواعـد الخاصـة بتنـازع     القواعد الموضوعيةعلى تطبيق قانون دولة معينة اتبعت 

  القوانين

النزاع طبقت هيئـة   إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع -ب

  األكثر اتصاال بالنزاع التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه

شروط العقد  تحكيم عند الفصل في موضوع النزاعفي جميع األحوال يجب أن تراعي هيئة ال -ج

المعاملة والعادات المتبعـة ومـا    موضوع النزاع وتأخذ في االعتبار األعراف الجارية في نوع

  جرى عليه التعامل بين الطرفين

تفصـل فـي    يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصـلح أن  -د

  القانون تضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكامموضوع النزاع على مق

   اصدار الحكم: 37المادة 

عليه الطرفان  على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الموعد الذي اتفق -أ

تاريخ بدء إجراءات التحكيم  فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل أثنى عشر شهراً من

تمديد هذه المدة على إال تزيد على ستة أشهر ما  ميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيموفي ج

  تزيد على ذلك لم يتفق الطرفان على مدة

المادة جـاز ألي   من هذه) أ(وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرة  -ب

يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي  ة ، أنمن طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختص

القرار بإنهاء تلـك اإلجـراءات يكـون ألي مـن      أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر

  المختصة أصال بنظرها الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة
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  اصدار القرار: 38المادة 

التحكيم بما في ذلك  ار لهيئةكانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قر إذا
لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، علـى   حكم التحكيم النهائي باإلجماع أو بأغلبية األعضاء ، ما

اإلجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئـة إذا أذن لـه    أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل
  أعضاء هيئة التحكيم بذلك الطرفان أو جميع

  يةالتسو:39المادة 

يطلبـا إثبـات    أتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهمـا أن  إذا
الحالة أن تصـدر قـراراً يتضـمن     شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه

  القرار ما ألحكام المحكمين من قوة التنفيذ شروط التسوية وينهي اإلجراءات ، ويكون لهذا

  : 40إلحكام الوقتية المادة ا

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصـدار الحكـم   
  المنهي للخصومة كلها

  الحكم: 41المادة 

  التحكيم أكثـر مـن   يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ،وفي حالة تشكيل هيئة  -أ
  الحكم أسباب عدم توقيع األقلية ية المحكمين بشرط أن تثبت فيمحكم يكتفي بتوقيع أغلب

وعنـاوينهم   يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمـين  -ج
وأقوالهم ومسـتنداتهم   وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم

ذكرها واجبا ، على أن يتضـمن الحكـم    سبابه إذا كانومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأ
  وكيفية توزيعها بين األطراف تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم

تحديـدها بقـرار    إذا لم يتم االتفاق بين األطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم -د
المختصة ويكون قرار المحكمة في  من هيئة ويكون قرارها بهذا الشأن قابال للطعن أمام المحكمة

  . هذه الحالة نهائيا
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  نسخ الحكم: 42المادة 

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خالل ثالثين يوما من تـاريخ   -أ
    صدوره

  وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم -ب

  التي تخرج عن االختصاص المسائل: 43المادة 

 عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكـيم أو تـم طعـن    إذا

فعل جزائـي   بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن أي
ـ    آخر ، يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ذه رأت أن الفصـل فـي ه

اآلخر ليس الزما للفصل في موضوع النـزاع   المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي
حكم قطعي في هذا الشأن ،ويترتب على ذلك وقف سريان  ، و إال أوقفت اإلجراءات حتى يصدر

  حكم التحكيم الموعد المحدد إلصدار

  حاالت اجراءات التحكيم: 44المادة 

  : تحكيم في أي من الحاالت التاليةتنتهي إجراءات ال -أ

  صدور الحكم المنهي للخصومة كلها- 1

  من هذا القانون) 33(من المادة ) أ(صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا ألحكام الفقرة  2-

  إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم3-

المدعى عليـه ،   اء على طلبإذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بن 4-
  أن له مصلحة جدية في استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع

  إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته- 5

  عدم توفر األغلبية المطلوبة إلصدار حكم التحكيم 6-

ن هذا القانون تنتهي مهمـة هيئـة التحكـيم    م) 47(و) 46(و) 45(مع مراعاة أحكام المواد  -ب
  بانتهاء إجراءات التحكيم
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   تفسير الحكم:  45المادة 

التالية لتسـلمه   يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خالل الثالثين يوما -أ
ف طالب التفسير تبليغ الطـر  حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على

  التحكيم اآلخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة

لهيئـة التحكـيم    يصدر التفسير كتابة خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسـير  -ب
  لذلك ،ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما أخرى إذا رأت ضرورة

  ي يفسره وتسرى عليه أحكامهويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذ -ج

   تصحيح االخطاء:46المادة 

حسـابية ،   هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتـة ، كتابيـة أو   تتولى-أ
وتجـري هيئـة التحكـيم     وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصـوم 

لتاريخ صـدور الحكـم أو إيـداع طلـب      التاليةالتصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يوما 
  التصحيح حسب مقتضى الحال

يومـا مـن    ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ إلى الطرفين خالال ثالثين -ب
التمسك ببطالن هذا القرار  تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز

  حكام هذا القانونبدعوى بطالن تسري عليها أ

   تحكيم اضافي: 47المادة 

التحكيم خـالل   لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ، أن يطلب من هيئة يجوز
إضافي في طلبـات قـدمت خـالل     الثالثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم

  الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه اإلجراءات وأغلفها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا

ويجـوز لهـا    تصدر هيئة التحكيم حكمها اإلضافي خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب -ب
  . تمديد هذه المدة لثالثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
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 البطالن:  48المادة  

  بطالن حكم التحكيم

طريـق مـن طـرق     هذا القانون الطعن فيها بأيتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ألحكام  ال
يجوز رفع دعـوى بطـالن    الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ،ولكن

 من هذا القانون) 51(و (50) و) 49(حكم التحكيم وفقا لألحكام المبينة في المواد 

  حاالت عدم قبول دعوى البطالن: 49المادة  

  : حكم التحكيم إال في أي من الحاالت التالية ال تقبل دعوى بطالن -أ 

  إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا أو كان هذا االتفاق باطال أو سقط بانتهاء مدته 1-

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً لألهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم  2-
  أهليته

صحيحا بتعيين محكم  في التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاإذا تعذر على أي من طر3-
  أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته

   إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 4-

ه مخـالف لهـذا القـانون أو التفـاق     إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وج 5-
  الطرفين

االتفاق ، ومـع   إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا 6-
للتحكـيم عـن أجزائـه الخاصـة      ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة

  جزاء األخيرة وحدهاعلى األ بالمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال

مضـمونه أو   إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر فـي  7-
  استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه



175 
 

  
 

التحكـيم   تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكـم  -ب
النزاع من المسائل التي  م العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوعفيما تضمن ما يخالف النظا

  ال يجوز التحكيم فيها

  مهلة رفع بطالن الحكم: 50المادة 

التحكيم للمحكوم عليه  دعوى بطالن حكم التحكيم خالل الثالثين يوم التالية لتاريخ تبليغ حكم ترفع
عن حقه في رفعها قبل صدور حكم  طالن، وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي الب

  التحكيم

   حكم المحكمة: 51المادة 

قرارها فـي   قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون إذا
للتمييز خالل ثالثين يومـا مـن    ذلك قطعيا وإذا قضت ببطالن حكم التحكيم فيكون قرارها قابال

  القطعي ببطالن حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم يغ ، ويترتب على القراراليوم التالي للتبل

  حجية أحكام المحكمين وتنفيذها:  52المادة  

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر المقضي به وتكون واجبة النفـاذ  
  بمراعاة األحكام المنصوص عليها فيه

  تحكيمتنفيذ حكم ال: 53المادة 

  ال يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى -أ

 - : يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي -ب

  صورة عن اتفاق التحكيم- 1

  أصل الحكم أو صورة موقعة عنه 2-

لغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكـم  ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى ال- 3
  . صادرا بها
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  طلب التنفيذ: 54المادة 

  : تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر بتنفيذه إال إذا تبين لها -أ

الحكـم فـي مـا     أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ،وإذا أمكن تجزئة- 1
  م العام جاز األمر بتنفيذ الجزء الباقييتضمنه من مخالفة للنظا

  أنه لم بتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا 2-

الحكـم الصـادر    ال يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر باألمر بتنفيذ حكم التحكيم أمـا  -ب
يـغ ،  ثالثين يوما من اليوم التالي للتبل برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خالل

  برفض األمر بتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ويترتب على تصديق القرار الصادر

   الغاءات: 55المادة 

 1953لسنة ) 18(يلغى قانون التحكيم رقم 

 المكلفون بالتنفيذ: 56المادة 

  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
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  )4(ملحق رقم 
 قانون التحكيم

 1994لسنھ  27قانون رقم 
 بإصدار قانون في شأن التحكیم
 في المواد المدنیة والتجاریة

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه

بعد نفاذه ولو  يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ: األولى  المادة
  . لى أفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانونأستند إ

ويضـع قـوائم    . يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيـذ أحكـام القـانون   :  المادة الثانية 
  . من هذا القانون 179المحكمين الذين يجرى أالختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة 

إصـدار قـانون    1968لسنه  13من القانون رقم  513إلى  501تلغى المواد من : المادة الثالثة 
  . هذا القانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أي حكم مخالف لحكم

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ : المادة الرابعة 
 . نشره

 . من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون

  هـ1414ذي القعدة سنه  7صدر برئاسة الجمهورية في 

  . م 1994ابريل سنه  18الموافق 

  حسنى مبارك

 الباب األول

 "أحكام عامة"

 1مادة 

العربية تسرى أحكام  عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر مع
العام و القانون الخاص ، أيا كانـت   راف من أشخاص القانونهذا القانون على كل تحكيم بين أط
حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصـر أو كـان    طبيعة العالقة القانونية التي يدور

 . دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون تحكيما تجارياً
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المختص أو من  ارية يكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزيرإلى منازعات العقود اإلد وبالنسبة
 . التفويض في ذلك يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وال يجوز

 2مادة 

ذات طابع اقتصادي  التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول عالقة قانونية يكون
توريـد السـلع أو الخـدمات و     ، ويشمل ذلك على سبيل المثـال ، عقدية كانت أو غير عقدية 

الهندسية أو الفنيـة ومـنح التـراخيص الصـناعية      الوكاالت التجارية و عقود التشييد و الخبرة
التكنولوجيان و االستثمار وعقود التنمية وعمليـات البنـوك والتـأمين     والسياحية وغيرها ونقل

أو الـنفط   وات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغـاز وعمليات تنقيب واستخراج الثر والنقل
 . وإقامة المفاعالت النووية وشق الطرق و األنفاق واستصالح األراضي الزراعية وحماية البيئة

 3مادة 

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية ، وذلـك  
 : في األحوال اآلتية

مختلفتين وقت إبرام  إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين : أوال
لألعمال ، فالعبرة بالمركز األكثـر ارتباطـاً    فإذا كان ألحد الطرفين مراكز عدة. اتفاق التحكيم 

محل إقامتـه  لم يكن ألحد طرفي التحيكم مركز أعمال ، فالعبرة ب بموضوع اتفاق التحكيم ، وإذا
 . المعتاد

إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقـره  : ثانياً 
 . داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

 . إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة: ثالثاً 

وقت إبـرام   لرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفسها الدولةإذا كان المركز ا : رابعاً
 : الدولة اتفاق التحكيم ، وكان أحد األماكن التالية واقعاً خارج هذه

 . مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه (1)

 القات التجارية بين الطرفينمكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن الع (2)

 . المكان األكثر ارتباطاً بموضوع النزاع (3)

 4مادة 

طرفـا النـزاع    في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليـه " التحكيم :" ينصرف لفظ  -1
التحكيم ، بمقتضى أفـاق الطـرفين ،    بإرادتهما الحرة ، سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات

 .كذلك ركز دائم للتحكيم أو لم يكنمنظمة أو م
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للفصـل فـي    إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر" هيئة التحكيم :" وتنصرف عبارة  -2
المحكمة التابعة للنظام القضائي  ، فينصرف إلى" المحكمة " أما لفظ . النزاع المحال إلى التحكيم 

 . في الدولة

 5مادة 

األتباع في مسألة  القانون لطرفي التحكيم اختيار اإلجراء الواجب األحوال التي يجيز فيها هذا في
اإلجراء،ويعتبر من الغير ، في هذا  معينة تضمن ذلك حقيهما في الترخيص للغير في اختيار هذا

 . جمهورية مصر العربية أو في خارجها الشأن ، كل منظمة أو مركز للتحكيم في

 6مادة 

أو اتفاقية دولية  ع العالقة القانونية بسنهما ألحكام عقد نموذجياتفق طرفا التحكيم على إخضا إذا
 . تشمله من أحكام بالتحكيم وجب ، العمل بأحكام هذه الوثيقة بما. أو أية وثيقة أخرى 

 7مادة 

المرسـل إليـه    ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي رسالة إعالن إلى 1-
عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو  أو في محل إقامته المعتاد أو في شخصيا أو في مقر عمله

 . الوثيقة المنظمة للعالقة التي يتناولها التحكيم المحدد في مشترطة التحكيم أو في

التسليم قـد تـم ، إذا    وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات الالزمة ،يعتبر 2-
معتاد أو عنوان بريـدي معـروف    ل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامةكان اإلعالن بكتاب مسج

 . للمرسل إليه

 .ال تسرى أحكام هذه المادة على اإلعالنات القضائية أمام المحاكم 3-

 8مادة 

اتفـاق   استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع عمله بوقوع مخالفة لشـرط فـي   إذا
ولم يقدم اعتراضـاً علـى    انون مما يجوز االتفاق على مخالفتهالتحكيم أو لحكم من أحكام هذا الق

معقول عند عدم االتفاق ، اعتبر ذلك نزوالً منه  هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت
 . عن حقه في االعتراض

 9مادة 

المصـري   يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القـانون إلـى القضـاء    1-
سواء جرى في مصر . دوليا  أما إذا كان التحكيم تجاريا. حكمة المختصة أصالً بنظر النزاع للم
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القاهرة ،مـا لـم يتفـق الطرفـان علـى       أو في الخارج، فيكون االختصاص لمحكمة استئناف
 . اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

بقة دون غيرهـا صـاحبة   وتظل المحكمة التي ينعقد لها االختصـاص وفقـاً للفقـرة السـا    - 2
 . االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم

  الباب الثاني
  "اتفاق التحكيم"

  10مادة 
بعـض المنازعـات    اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو 1-

 . انت أو غير عقديةعقدية ك. معينة التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بسنهما بمناسبة عالقة قانونية

بزاته أو ورد في عقـد   يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع ،سواء قام مستقالً 2-
وفى هذه الحالة ، يجب أن يحدد . الطرفين  معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين

من هذا القـانون ،   30المادة  المشار إليها في الفقرة األولى من موضوع النزاع في بيان الدعوى
جهـة   يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمـام  كما يجوز أن

التحكـيم ،و إال كـان    وفى هذه الحالة ، يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشـملها . قضائية 
 . االتفاق باطالً

تحكـيم إذا كانـت    رد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرطويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ت 3-
 . اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد

 11مادة 

التصرف في حقوقه،  يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك ال
 . وال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح

 12مادة 

مكتوبـاً إذا تضـمنه    أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وأال كان باطالً ، ويكون اتفاق التحكيم بيج
رسائل أو برقيات أو غيرهـا مـن    محرر وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من

 . وسائل االتصال المكتوبة

 13مادة 

بعـدم قبـول    فاق تحكـيم أن تحكـم  يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه ات- 1
 . الدعوى الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في
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التحكـيم أو   وال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجـراءات  2-
 14مادة . االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 

أحـد طرفـي    من هذا القانون أن تأمر ،بناء على طلب 9في المادة للمحكمة المشار إليها  يجوز
 . إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، سواء قبل البدء في

 الباب الثالث

   "هيئة التحكيم "

  15مادة 
يتفقا على عدد المحكمين تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم  1-

 . ،كان العدد ثالثة

 . إذا تعدد المحكمون ، وجب أن يكون عددهم وتراً ، و إال كان التحكيم باطالً- 2

 16مادة 

المدنية بسبب الحكم  ال يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه 1-
 . ما لم يرد اعتباره شهر إفالسهعليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب 

ال يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة ، إال إذا اتفق طرفا التحكـيم أو نـص    2-
 . القانون على غير ذلك

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من 3-
 . تهشأنها إثارة شكوك حول استقالله أو حيد

 17مادة 

لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين ، وعلى كيفية و وقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقـا   1-
 : اتبع ما يأتي

مـن   9المـادة   إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في (1)
 . هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين

يتفق المحكمـان   ذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثمفإ (2)
خالل ثالثين يوماً التالية لتسـلمه   على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة

ـ  طلباً بذلك من الطرف اآلخر أو إذا لم الل يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خ
هـذا   مـن  9التالية لتاريخ تعيين آخوهما تولت المحكمة المشار إليها في المـادة   الثالثين ،يوماً

المحكمان المعينان أو  القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره
هيئة التحكـيم  هذه األحكام في حالة تشكيل  الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى

 . من أكثر من ثالثة محكمين
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يتفـق المحكمـان    وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم 2-
عن أداء ما عهد به إليه فـي هـذا    المعينان على أمر مما يلزم إتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير

من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام  9 الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة
 . المطلوب ما لم ينص االتفاق على كيفية أخرى إلتمام هذا اإلجراء أو العمل باإلجراء أو بالعمل

وتلك التي اتفق  وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، 3-
السرعة ومع عدم اإلخـالل بأحكـام    باختيار المحكم على وجهعليها الطرفان ، وتصدر قرارها 

 . هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن من هذا القانون ، ال يقبل 19و  18المادتين 

 18مادة 

 . ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقالله 1-

كيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إال لسبب تبينـه  وال يجوز ألي من طرفي التح 2-
 . بعد أن تم هذا التعيين

 19مادة 

يوماً مـن تـاريخ    يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً أسباب الرد خالل خمسة عشر 1-
لمطلـوب  ، فإذا لم يتنح المحكـم ا  علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد

 . رده، فصلت هيئة التحكيم في الطلب

 . وال يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته2-

بـه أمـام    لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالنه 3-
 . غير قابل للطعن بأي طريق من هذا القانون ، ويكون حكماً 9المحكمة المشار إليها في المادة 

وقـف   ال يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكـيم الصـادر برفضـه    4-
المحكمة عند نظر الطعن  إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ، سواء من هيئة التحكيم أو من

ك حكم المحكمين كـأن  التحكيم ، بما في ذل ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات
 . لم يكن

 20مادة 

تأخير ال مبـرر   تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشر أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى إذا
عزلة ،جاز للمحكمة المشار إليها فـي   له في إجراءات التحكيم و لم يتنح و لم يتفق الطرفان على

 . ، بناء على طلب أي من الطرفينمهمته  من هذا القانون األمر بإنهاء 9المادة 

وجب تعيـين   إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر ، 21 مادة
 . مهمته بديل له طبقاً لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت
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 22مادة 

المبنية على عـدم   ذلك الدفاع تفصل هيئة التحكيم في الدفاع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في 1-
 . النزاع وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله لموضوع

المشار إليه فـي   يجب التمسك بهذه الدفاع في ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه 2-
حكـيم بتعيـين   على قيام أحد طرفـي الت  من هذا القانون ، وال ترتب 30الفقرة الثانية من المادة 

أما الدفع بعـدم شـمول   . تقديم أي من هذه الدفاع  محكم أو االشتراك في تعيينه سقوط حقه في
الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع ، فيجب التمسك به فـوراً وأال   اتفاق التحكيم لما يثيره

ـ   -في جيمه األحوال  -الحق فيه ويجوز  سقط إذا رأت أن  أخرأن تقبل هيئة التحكيم الـدفع المت
 . التأخير كان لسبب مقبول

قبل الفصـل فـي    تفصل هيئة التحكيم في الدفاع المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة 3-
قضت برفض الدفع ، فال يجوز  الموضوع ، أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً ،فإذا

م المنهي الدفع، فال يجوز التمسـك بـه إال   التحكي التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم
 . من هذا القانون 53التحكيم المنهي للخصومة كلها ، وفقاً للمادة  بطريق رفع دعوى بطالن حكم

 23مادة 

العقـد أو   شرط التحكيم اتفاقاً مستقالً عن شروط العقد األخرى و ال يترتب علـى بطـالن   يعتبر
 .هذا الشرط صحيحاً في ذاته م الذي يتضمنه ، إذا كانفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكي

 24مادة 

أحدتهما، أن تأمر  يجوز لطرفي التحكيم االتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب 1-
تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلـب تقـديم    أيا منهكا باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية

 . الذي تأمر به قات التدبيرضمان كاف لتغطية نف

الطرف األخر ،  وإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب 2-
وذلك دون إخالل بحق هذا الطـرف   أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه ،

 . القانون األمر بالتنفيذ من هذا 9المادة  في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في

 الباب الرابع

  "إجراءات التحكيم"

 25مادة 

فـي إخضـاع    التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فيذلك حقيهما لطرفي
جمهورية مصـر العربيـة أو    هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مركز تحكيم في

التحكيم ، مع مراعاة أحكام هـذا القـانون ، أن    مثل هذا االتفاق كان لهيئةخارجها فإذا لم يوجد 
 .تراها مناسبة تختار إجراءات التحكيم التي



184 
 

  
 

 26مادة 

 . يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهكا فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه

بما فـي ذلـك    ي تتبعها هيئة التحكيم ،لطرفي التحكيم االتفاق على مكان اإلجراءات الت 28 مادة
أو مركز تحكيم في جمهوريـة   حقيهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة

عينت هيئة التحكيم مكان التحكـيم مـع مراعـاة     مصر العربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق
طة هيئة التحكيم في أن تجتمع في وال يخل ذلك بسل. ألطرافها  ظروف الدعوى ومالءمة المكان

أو  مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم ، كسماع أطراف النزاع أو الشـهود  أي مكان تراه
مداولة بين أعضائها أو  الخبراء أو اإلطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء

 . غير ذلك

 29مادة 

أو لغـات أخـرى    ا لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغةيجرى التحكيم باللغة العربية م 1-
المكتوبة وعلى المرافعات الشـفهية   ويسرى حكم االتفاق أو القرار على لغة البيانات و المذكرات

توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطـرفين   وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة
 . ذلك غير أو قرار هيئة التحكيم على

الدعوى ترجمـة   ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في2-
هذه اللغات ، يجوز قصـر الترجمـة    إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ،و في حالة تعدد

 . على بعضها

 30مادة 

التحكيم إلى المدعى  الذي تعينه هيئةيرسل المدعى خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو  1-
يشتما على اسمه وعنوانه واسم المـدعى   عليه ،وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه

وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجـب   عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى
 . في هذا البيان اتفاق الطرفين ذكره

هيئة التحكيم إلـى   عليه خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه ويرسل المدعى 2-
على ما جاء ببيان الدعوى ، و له أن  المدعى وكل واحد من المحكمين مذكره مكتوبة بدفاعه ردا

متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك حق ناشىء عنـه   يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة
ذلك ولو في مرحلة الحقة من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكـيم أن   اصة ، ولهبقصد الدفع بالمق

 . التأخير الظروف تبرر
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األحوال صوراً  يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب 3-
تقديمها وال وأدلة اإلثبات التي يعتزم  من الوثائق يستند إليها أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق

مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المسـتندات   يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أية
 .يستند إليها أي من طرفي الدعوى أو الوثائق التي

  31مادة 

أوراق أخرى  صورة مما تقدمة أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو ترسل
يقـدم إلـى الهيئـة     صورة من كل مـا  لك ترسل إلى كل من الطرفينإلى الطرف اآلخر ، وكذ

 . المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من األدلة

 32مادة 

التحكيم ما لـم   من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل إجراءات لكل
 . تقرر عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع

 33مادة 

 تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شـرح موضـوع الـدعوى    1-

يتفق الطرفان على  وعرض حججه وأدلته ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم
 . غير ذلك

تحكيم عقـدها  ال ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة 2-
 . حسب الظروف قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة

وتدون خالصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من  3-
 . الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك

 . ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين 4-

 34مادة 

،  30األولى مـن المـادة    لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرةإذا -1
 . ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم

،  من هـذا القـانون   30وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكره بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة - 2
يعتبر ذلك بزاته إقراراً من المـدعى   وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن

 . على غير ذلك  عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان
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 35مادة 

،  تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه مـن مسـتندات   إذا
استنادا إلى عناصـر   ي إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاعجاز لهيئة التحكيم االستمرار ف

 . اإلثبات الموجودة أمامها

 36مادة 

محضـر الجلسـة    لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في- 1
قرارهـا بتحديـد المهمـة     بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من

 . سندة إلى الخبيرالم

يمكنه من معاينة  وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وأن 2-
بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في  ، وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة

 . هذا الشأن كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في

مع إتاحـة   ئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفينوترسل هي 3-
الوثائق التي اسـتند إليهـا    الفرصة إلبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق في اإلطالع على

 . الخبير في تقريره، وفحصها

بناء على طلب أحـد   ولهيئة التحكيم ، بعد تقديم تقرير الخبير ، أن تقرر من طلقاء نفسها أو- 4
الفرصة للطرفين لسـماعه ومناقشـته    طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير ، مع إتاحة

أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفـه،   بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين
 كيم ما لم يتفـق طرفـا  التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التح إلبداء الرأي في المسائل

 .التحكيم على غير ذلك

 37مادة 

من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما  9يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 
 : يأتي

المنصوص  الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن اإلجابة بالجزاءات (1)
 .والتجارية نون اإلثبات في المواد المدنيةمن قا 80و  78عليها في المادتين 

 . األمر باإلنابة القضائية (2)
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 38مادة 

قـانون   سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في األحوال و وفقاً للشروط المقررة لـذلك فـي   ينقطع
المقررة فـي القـانون    المرافعات المدنية والتجارية ،ويترتب على انقطاع سير الخصومة اآلثار

 . المذكور

 الباب الخامس

  "حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات"

 39مادة 

وإذا اتفقا علـى   تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، 1-
القواعد الخاصة بتنازع القوانين ،  تطبيق قانون دولة معينة ، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون

 . ما لم يتفق على غير ذلك

النـزاع ، طبقـت    وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع 2-
 . األكثر اتصاالً بالنزاع هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه

يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقـد محـل النـزاع     3-
 . ية في نوع المعاملةواألعراف الجار

أن تفصل فـي   - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح -يجوز لهيئة التحكيم  4-
 . بأحكام القانون موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقييد

 40مادة 

مداولة تتم علـى   بعدحكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء ،  يصدر
 . على غير ذلك الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم

 41مادة 

يطلبـا إثبـات    اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع،كما لهمـا أن  إذا
يتضمن شروط أن تصدر قراراً  شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة

  . ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ التسوية ، وينهى اإلجراءات ويكون لهذا القرار

 42مادة 

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات ، وذلك قبل إصدار الحكـم  
 . المنهي للخصومة كلها
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 43مادة 

أكثـر مـن    محكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم منيصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه ال 1-
الحكم أسباب عـدم توقيـع    محكم واحد ، يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين ، بشرط أن يثبت في

 . األقلية

، أو كـان   يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً ، إال إذا اتفق طرفا التحكيم علـى غيـر ذلـك    2-
 . الحكم ات التحكيم ال يشترط ذكر أسبابالقانون الواجب التطبيق على إجراء

وعنـاوينهم   يجب أن يشتما حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمـين  3-
وأقوالهم ومسـتنداتهم   وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم

 . اجباًذكرها و ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان

 44مادة 

المحكمـين الـذين    تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من 1-
 . وافقوا عليه خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدوره

 . وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه ، إال بموافقة طرفي التحكيم 2-

 45مادة 

عليه الطرفان ،  حكم المنهي للخصومة كلها خالل الميعاد إذا اتفقعلى هيئة التحكيم إصدار ال 1-
شهراً من تـاريخ بـدء إجـراءات     فإن لم يوجد اتفاق ، وجب أن يصدر الحكم خالل اثني عشر

التحكيم مد الميعاد ، على أال تزيد فتـرة المـد    التحكيم وفى جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة
 . رفان على مدة تزيد على ذلكالط على ستة أشهر ، ما لم يتفق

ألي من طرفـي   وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز 2-
هذا القانون أن يصـدر أمـراً    من 9التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 

ي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى ، ويكون أل بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم
 . المحكمة أصالً بنظرها

 46مادة 

بالتزوير فـي   عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن إذا
جنائي آخر ، جـاز لهيئـة    ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل

الفصل في هذه المسألة ، وفى تزويـرا   وع النزاع ،إذا رأت أنالتحكيم االستمرار في نظر موض
الزماً للفصـل فـي موضـوع النـزاع ، وأال أوقفـت       لورقة ، أو فالفعل الجنائي اآلخر ، ليس

في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحـدد   اإلجراءات حتى يصدر حكم نهائي
 . إلصدار حكم التحكيم
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 47مادة 

التـي   ن صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صوره موقعة منه باللغـة على م يجب
كان صادراً بلغة أجنبيـة   صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة ، إذا

ويحرر كاتـب المحكمـة   . من هذا القانون  9 وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة
طرفي التحكيم طلب الحصول علـى صـورة مـن هـذا      اإليداع ويجوز لكل من محضراً بهذا

 . المحضر

  48مادة 
بإنهـاء   تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلهـا أو بصـدور أمـر   - 1

،كما تنتهي أيضاً بصدور قرار  من هذا القانون 45إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 
 : اآلتية التحكيم إنهاء اإلجراءات في األحوال من هيئة

 . إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم (1)

المدعى عليه أن  إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب (2)
 . له مصلحة جدية في استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع

  سبب آخر ،عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته إذا رأت هيئة التحكيم ، ألي (5)

من هذا القانون تنتهي مهمـة هيئـة التحكـيم بانتهـاء      51و50و49مع مراعاة أحكام المواد  -3
 . إجراءات التحكيم

 49مادة 

التاليـة لتسـلمه    يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يوماً- 1
طالب التفسير إعالن الطـرف   لتحكيم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب علىحكم ا

 . اآلخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم

. لهيئـة التحكـيم    يصدر التفسير كتابة خالل الثالثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسـير  2-
 . رأت ضرورة لذلك خرى إذاويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثالثين يوماً أ

 . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه -3

 50مادة 

حسـابية ،   تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتـة كتابيـة أو  - 1
وتجـرى هيئـة التحكـيم     موذلك بقرار تصدره من طلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصو

لتاريخ صـدور الحكـم أو إيـداع طلـب      التصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يوماً التالية
 . الميعاد ثالثين يوماً أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك التصحيح بحسب األحوال ، ولها مد هذا
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لثالثين يوماً مـن  ا ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ، ويعلن إلى الطرفين خالل 2-
التصحيح ،جاز التمسك ببطالن هذا القرار  تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلتتها في

 .من هذا القانون 54،53الماديين  بدعوى بطالن تسرى عليها أحكام

 51مادة 

ل التحكيم خال يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة 1-
التحكيم ، ويجب إعالن هـذا الطلـب إلـى     الثالثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم

هيئة التحكيم حكمها خالل ستين يوماً من تـاريخ تقـديم    وتصدر -2. الطرف اآلخر قبل تقديمه 
 . هذا الميعاد ثالثين يوماً أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك الطلب ، ويجوز لها مد

 سادسالباب ال

  "بطالن حكم التحكيم"

 52مادة 

طريق من طـرق   ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً ألحكام هذا القانون الطعن فيها بأي 1-
 . الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 . ينيجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقاً لألحكام المبينة في المادتين التاليت 2-

 53مادة 

 : ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية- 1

 .إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطالً أو قابالً لإلبطال أو سقط بانتهاء مدته (1)

 إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ، وقت إبرامه ، فاقد األهلية أو ناقضها، وفقاً للقانون الذي (2)
 . يحكم أهليته

صحيحاً بتعيين محكم  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالناً (5)
 . أو بإجراءات التحكيم ، أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته

   إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع) د(
  م تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفينإذا ت) هـ(

ومـع  . االتفاق  إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا (و(
الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على  ذلك ، إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير

 . ألجزاء األخيرة وحدهاا

 . إذا وقع بطالن في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالناً أثر في الحكم) ز(

وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من طلقاء نفسها بـبطالن حكـم التحكـيم ، إذا     2-
 . تضمن ما يخالف النظام في جمهورية مصر العربية
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 54مادة 
التحكـيم   بطالن حكم التحكيم خالل التسعين يوماً التالية لتـاريخ إعـالن حكـم   ترفع دعوى  1-

عن حقه في رفعهـا   للمحكوم عليه ، وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعى البطالن
 . قبل صدور حكم التحكيم

هذا من  9المادة  تختص بدعوى البطالن في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في2-
لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعهـا   القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون االختصاص

 . المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع
 الباب السابع

  "حجية أحكام المحكمين وتنفيذها"
 55مادة 
اجبة النفـاذ  و أحكام المحكمين الصادرة ، طبقاً لهذا القانون ،حجية األمر المقضي، وتكون تحوز

 . بمراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون
 56مادة 

قضـاتها ،   من هذا القانون ،أو من يندبـه مـن   9رئيس المحكمة المشار إليها في المادة  يختص
 : مرفقاً به ما يلي بإصدار األمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم

 . أصل الحكم أو صورة موقعة منه 1-
 . صورة من اتفاق التحكيم 2-
   ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم ، إذا لم يكن صادراً بها 3-
 . من هذا القانون 47صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة - 4

 57مادة 
للمحكمة أن تـأمر   مع ذلك، يجوزو. يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم  ال

الطلب مبينا على أسباب جدية ،  بوقف التنفيذ ، إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى، وكان
خالل ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره  وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ

أو ضمان مالي، وعليها بوقـف التنفيـذ    ،جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة وإذا أمرت بوقف التنفيذ. 
 . في دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر الفصل
 58مادة 
 .ال يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى 1-
 : حقق مما يأتيال يجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وفقاً لهذا القانون ، إال بعد الت 2-

 .أنه ليتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (1)
 . أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (2)

برفض التنفيـذ ،   أما األمر الصادر. وال يجوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم  )ج(
من هذا القانون خالل ثالثين يومـاً   9ى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة فيجوز التظلم منه إل
  . من تاريخ صدوره
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  )5(ملحق رقم
 1952  قانون تنفيذ االحكام االجنبية األردني لسنة

   1المادة  
ويعمل به بعد مرور شهر ) 1952قانون تنفيذ االحكام االجنبية األردني لسنة (يسمى هذا القانون 

 .في الجريدة الرسميةعلى نشره 
  تفسير االصطالحات

  2المادة 
الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خـارج المملكـة   ) الحكم االجنبي(تعني عبارة 

يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بـدفع مبلـغ   ) بما في ذلك المحاكم الدينية(االردنية الهاشمية 
ساب ويشمل قرارالمحكمين في اجراءات التحكيم اذا من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية ح

كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابالً للتنفيـذ  
 .كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور

  اصول تنفيذ االحكام االجنبية
  3المادة 

 ية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائيةيجوز تنفيذ الحكم االجنبي في المملكة االردن
  كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي

  4المادة 
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليـه  

التي يرغـب فـي    ضمن صالحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صالحيتها امالك المحكوم عليه
 .تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه ال يقيم في المملكة االردنية الهاشمية

  تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
  5المادة 

يجوز للمحكمة ان تبلغ االشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصـوبها  
 .مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية

  ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
  6المادة 

 
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلـوب تنفيـذه مـع    
صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكـوم  

  .عليه
 

  اسباب رد الطلبات
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  7المادة 

 -:للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي فـي االحـوال التاليـة   يجوز  – 1

 .اذا لــم تكــن المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم المــذكور ذات وظيفــة        –أ 

اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة التي اصدرت  –ب 
 .حضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصـالحيتها الحكم او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم ي

اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر  -ج
امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة او كان يتعاطى اعمالـه  

  فيه 
  .يالاذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق االحت -د

 اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكـم لـم يكتسـب بعـد الصـورة القطعيـة ، او       -هـ

اذا كان الحكم بسبب دعوى ال تسمعها محاكم المملكة االردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظـام   -و
 .العام او اآلداب العامة

نفيذ حكم صادر مـن احـدى   يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض االستدعاء المقدم اليها بطلب ت – 2
 .محاكم أية دولة ال يجوز قانونها تنفيذ االحكام الصادرة من محاكم المملكة االردنية الهاشمية

  سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
  8المادة 

 .تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون

  االجنبيةكيفية تنفيذ االحكام 
  9المادة 

تنفيذ االحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها االحكام الصادرة من محـاكم  
 .المملكة االردنية الهاشمية

  10المادة 
  تلغي القوانين التي سبقت هذا القانون

  11المادة 
  رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

  
  طالل

14/1/1952 

  


