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المقدمة
اوال :موضوع البحث.
تتنافس اليوم مختمف المشاريع والمؤسسات االقتصادية في ميادين التجا ةر والنشاط االقتصادي ليس
عمى الصعيد الوطني فحس ب بل وحتى في المجال الدولي أيضا ،بحيث أضحى ىذا األخير مرتعا خصبة
لنشاطيا المتنامي الى الحد الذي باتت تنافس ىيمنة الدولة وباعيا في الميدان االقتصادي والى حد كبير
السياسي كذلك وأمام ىذا الوضع أضحى محتومة في كثير من الحاالت حصول التنازع والتصادم بين ىذه
المشاريع والمؤسسات وأقرانيا ممن تتعامل معيا تجارية .فكان البد من إيجاد صيغ قانونية تالئم طبائع
األمور في إطار المنازعات ا لتجارية وخصوصياتيا المختمفة التي اصبحت يتشدد ،يوما بعد يوم ،الحرص
ويزداد عمى االحتفاظ بيا وا بقائيا طي الكتمان .فكان أن برز وبعد مسي ةر تطور طويمة لعقود خمت التحكيم
ليكون المممس والمبتغى من قبل المتعاممين في التجا ةر والسيما الدولية منيا ..يسوون عن طريقو ما يستجد
أماميم من منازعات يحرصون عمى إخراجيا من متناول الوالية العامة لمقضاء والعيود بيا إلى محكمين
يختارونيا بإرادتيم لحسم النزاع الثائر فيما بينيم.
لذا فقد أصبح التحكيم أكثر وسائل تسوية المنازعات تناغمت مع مقتضيات التجا ةر الدولية وسرعة
وتيرة تغيرىا في ظل شيوع مبادئ حرية التجارة والسوق الحرة ويطمئن إليو المتنازعون في شؤونيم .وبات
اإلسراع في إصدار قوانين التحكيم سياسة تشريعية متبعة من قبل غالبية الدول ترغيبو لممتعاممين في
التجارة الدولية و تسييال إلجراءات التقاضي التي تتم في إطار التحكيم ومراحل تنفيذ القرار الذي تصد هر
ىيئة المحكمين.
ثانيا :اهمية البحث.
تتركز اىمية الدراسة في انيا دعوة الى تبني التحكيم ولفت االنظار الى المزايا التي يتمتع بيا
مقارنة مع وضيفة القضاء التقميدي ذي الوالية العامة سواء في داخل الدولة او عمى صعيد القانون الدولي
والعالقات الدولي ة  .وفي ىذا السياق فأننا مدعوون لبيان االسباب والدواعي التي تقف وراء نشوء وارتقاء
ىذا النوع الخاص من القضاء  .وقد اتخذنا من مدى شيوع ىذا القضاء دليال نستدل بو عمى مدى النجاح
الذي القاه في االوساط القانونية واالقتصادية  .وقصارى الكالم فأن االىمية التي تحظى بيا ىذه الدراسة
تتأسس عمى ابراز مقتضيات اعتماد ىذا القضاء ودوره األخذ في االزدىار جنبا الى جنب مع االنفتاح
االقتصادي وتحرير التجا ةر العالمية.
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ثالثاً :مشكمة البحث.
تصبو ىذه الدراسة الى تحميل العوامل والظروف والمستجدات التي جعمت التحكيم يحل محل
القضاء التقميدي في الحدود التي ينشط فييا  .فالتحدي االساسي الذي تتعامل مع ىذه الدراسة تكمن في
ابراز مدى توفيق ىذا القضاء في الدور الذي اسند اليو حديثا ومبمغ تمكنو من ذألك ليس داخميا فحسب بل
عمى مستوى العالقات التجارية الدولية العامة والخاصة ايضا .والوقوف عمى موقف المشرع العراقي الذي لم
يفرد التحكيم بقانون مستقل كحذو التشريعات المقارنة ،بل وصل االمر في بعض الدول الى معالجة وتنظيم
التحكيم االلكتروني في مجال عقود التجا ةر الدولية.
رابعًا :منهجية البحث
سيتم في ىذا البحث إتباع المنيج الوصفي والتحميمي ،الذي يقوم عمى التحميل وربط األسباب
بالنتائج ،والمقارنة بين األنظمة القانونية ،التحميمية في ضوء موقف القوانين الدولية والوطنية من التحكيم
واالفكار واآلراء الفقيية من التنظيم التشريعي لو ،حيث تساعد ىذه المقارنة في معرفة مزايا القوانين محل
المقارنة ومعرفة عيوبيم .بين القوانين المقارنة في بحثك؟؟ اذكر اسم القانون والرقم والسنة.
وسنتناول ىذا البحث عبر تقسيم ىذه الدراسة عمى مبحثين االول بعنوان مفيوم التحكيم في العقود التجا ةر
الدولية ويتضمن مطمبين االول ماىية التحكيم و المطمب الثاني يميز بين شرط التحكيم عن المشارطة
وشرط صحتو ،اما المبح ث الثاني جاء بعنوان القانون الواجب تطبيقو عمى شرط التحكيم في عقود التجا ةر
الدولية.
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المبحث االول
مفهوم التحكيم في عقود التجارة الدولية
ال براز و تبيان مدلول و مفيوم مصطمح التحكيم التجاري الدولي نجد انو تعددت فيو التعاريف
الفقيية و التشريعية و حتى القض ائية ،و لما كان المجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة في مجال
التجارة الدولية يمقى قبوال أكثر من قبل المتعاممين في الوسط الدولي

)1

( ،و أصبح في الوقت الحاضر

الطريقة الشائعة لفض المنازعات و نتيجة ليذا اإلقبال اختصت العديد من الفرق التجارية في ىذا المجال ،
وأنشأت فييا ىيئات لمتحكيم و مراکز عديدة لمتحكيم عمى الصعيدين الوطني و الدولي وعميو سنتناول في
المطمب األول ماىية التحكيم في عقود التجا ةر الدولية و الذي يتمثل في تعريف و اىمية ومزايا التحكيم أما
المطمب الثاني سوف نتطرق فيو إلى تمييز شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم وشرط صحتو.
المطمب االول
ماهية التحكيم في عقود التجارة الدولية
إن إستئثار الدولة بمؤسسة القضاء لتتولى الفصل فيما يعرض من منازعات بين األشخاص لم يمنع
ظيور صيغ بديمة (وأكثر انسجاما مع تطمعاتيم السيما بالنسبة لألفراد والشركات) عن مؤسسة القضاء ليس
في البمدان المتخمفة أو النامية فحسب ،حيث مشاكل التفعيل والتجسيد الحقيقي لدور القضاء في تأمين
االحترام الالزم ألطر المشروعية ،بل وحتى في البمدان المتقدمة التي ارتقت فييا مؤسسة القضاء وأضحت
تمارس دورة رقابية حقيقية ليس عمى األفراد فحسب بل وحتي عمى الحكومة وأعماليا السيما تمك المتعمقة
بحقوق وحريات المواطنين واألشخاص عموما من جية تقييدىا .فالتنظيم الدستوري في الدولة الحديثة
يقتضي أن تناط ميمة الفصل فيما يعرض من منازعات إلى مؤسسات دستورية تعكس في وجودىا وجوىرىا
حقيقة ىامة وىي ان الدولة ىي التي تمارس باختصاص سيادي ميمة فض المنازعات التي تقع بين
االشخاص  ،وذلك كوظيفة اجتماعية تتوخى الصالح العام وتحقيق الوئام واالستقرار االجتماعيين .إال إن
ذلك ال يخل بحق الدولة في أن تقر لبعض الييئات غير القضائية بسمطة فض المنازعات في قضايا تدخل
أصال في صميم الوالية العامة لمقضاء متى توافرت شروط معينة).(2
 – 1ص .ؿغاج يذًض اتٕ ػٚض ,انتذكٛى ف ٙػمٕص انثتغٔل ,انطثؼح االٔنٗ ,صاع انُٓضح انؼغتٛح,انماْغج,0222,ص11
 – 0ص .يذًٕص انـٛض ػًغ ,انؼُظغ انششظ ٙنًذم انتذكٛى ,انطثؼح  ,1صاع انفكغ انجايؼ ,ٙاالؿكُضعٚح ,يظغ ,0222ص0
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والمالحظ أن العقود الدولية تعتبر األداة التي تسير التجارة الدولية ،ووسيمة المبادالت االقتصادية عبر
الحدود ،لذلك فيي محل اىتمام المشتغمين بالقانون الدولي والعالقات الدولية وعنايتيم ،إن دولية العقد قد
تفرض خضوعو إلى قانون غير قانون القاضي ،كما قد يخضع لمقواعد الموضوعية الدولية المتمثمة بقواعد
أن التجارة الدولية عبارة عن
القانون الدولي األكثر شيوعاً أو المبادئ المشتركة لقواعد التجارة الدولية ،أي ّ

اء كان ىذان الشخصين طبيعيين أو اعتباريين شريطة أن يكون
عقد اتفاقي ىذا العقد أطرافو شخصين سو ً
أحدىما مقيم في اقميم ٍ
دولة ما واآلخر غير مقيم في ذات إقميم الدولة وانما في دولو أخرى .واختمف الفقو
في تحديد دولية العقد فانقسم عمى رأيين االول :المعيار القانوني والذي يعد العقد دولياً متى ما اتصمت
عناصره القا نونية بأكثر من نظام قانوني واحد وىكذا يعتد ىذا المعيار بالرابطة العقدية ومدى تطرق الصفة
األجنبية ألحد عناصرىا لمحكم بدوليتيا ،الثاني تمثل بالمعيار االقتصادي :المستمد من نظرية المحامي
مارتر  marterالتي شبو فييا حركة ال تجارة الدولية بحالة المد والجزر؛ أي تحرك السمع واألموال لتؤثر في
اقتصاديات متعددة وىكذا يقوم المعيار االقتصادي عمى فكرة مؤداىا انو كمما كان من شان الرابطة العقدية
أي حال سنبحث ماىية التقسيم
أن تؤثر أو تمس بمصالح التجا ةر الدولية فإننا نكون بصدد عقد دولي .وعل ّ

عمى فرعين االول التعريف بو والثاني مزايا التحكيم.

الفرع االول
التعريف بالتحكيم في عقود التجارة الدولية
لقد تعدد ت تعاريف التحكيم التجاري الدولي  ،سوف سنوجز اىميا من خالل ىذا المطمب وكذألك
التطرق الى معظم االتفاقيات الدولية واالقميمية وكذألك التشريعية الوطنية.
تعريف التحكيم لغة واصطالحًا:
اوالً :التعريف المغوي  :بداية كممة "التحكيم" في المغة العربية ترد عمى ان اصل الكممة ىي من
مصدر الفعل وىو حكم وىي من الحكمة ،التي تعني معرفة االشياء بأفضل العموم ومنيا كذلك الحكم
بمعنى العمم والثقة وىي كذألك الحكم والحاكم والحكومة  ،وقيل حكموه بينيم  ،امروه ان يحكم وحكم االمر
فأحتكم جاز فيو حكمة  ،المحكم بفتح الكاف ىو الشيخ المجرب الم نسوب الى الحكمة والحكمة ىي العدل،
محكم  ،والمفعول َّ
تحكيما  ،فيو ِّ
حكم ِّ
َّ
محكم ( .)1
يحكم ،
ً

- 1محمدبنٌعقوبالفٌروزآباديمجدالدٌن ،القاموسالمحٌط،مادةحكم،حرفالحاء،الطبعةالثامنة،مؤسسةالرسالة،
،2005ص .656
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ثانياً :التعريف االصطالحي .ال يخرج عن التعريف المغوي ،فنجد الكثير من التعاريف ندرج بعضيا ان
التحكيم نضام خاص لمتقاضي ينظمو القانون  ،يسمح بمقتضاه لمخصوم في منازعات معينة بأن يتفقوا عمى
اخراج منازعة قائمة او مستقبمية عن والية القضاء العام في الدولة  ،وذلك لتحل ىذه المنازعة بواسطة
شخص او اشخاص عاديين يختارىم الخصوم ،ويستندون الييم لمفصل في النزاع

)(1

عرفو اخرون "التحكيم

ىو الطريقة لحل النزاع يعتمد عمى اختيار االطراف لقضاتيم بدال من االعتماد عمى التنظيم القضائي

) .( 2

تعريف التحكيم قانوناً .ان التعرف السائد لمتحكيم ىو ذلك الذي سبق وتضمنتو المادة  37من
اتفاقية الىاي لمتسوية السممية لممنازعات الدولية التي توصل الييا مؤتمر السالم الدولي الثاني الذي عقد
في الىاي عام  1997حيث قررت المادة ان موضوع التحكيم الدولي ىو تسوية المنازعات بين الدول
بواسطة قضاة من اختيارىما عمى اساس احترام القانون وان المجوء الى التحكيم ينطوي عمى التعيد
بالخضوع بحسن نية بالحكم.
نجد انو لم تنص التشريعات الوطنية الحديثة المنضمة لمتحكيم لتديد ما ىو المقصود بالتحكيم
بشكل مباشر ،ولعل ذ لك راجع الى اغمبية ىذه التشريعات استوحي من القانون النموذجي لمتحكيم والذي
جعل عدم تعريف التحكيم احتراما منو لمخالفات الوطنية بشأن تحديد مفيوم التحكيم

()3

ومع ىذا نجد ان

القانون المصري رقم  27لسنة  1994وعمى الرغم من انو مستوحى من القانون النموذجي لمتحكيم حيث
نجد ان التعرض لتحديد المقصود بالتحكيم  ،فنصت المادة الرابعة فق ةر االولى من قانون التحكيم المصري
عمى انو "ينصرف لفض التحكيم في حكم ىذا القانون الى التحكيم الذي يتفق عميو طرفا النزاع بإرادتيما
الح ةر سوى كانت الجية التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منضمة او مركز دائم لمتحكيم
او لم يكن كذ لك "كما نجد ان المشرع االردني لم يتطرق الى تعريف التحكيم في قانون التحكيم الجديد لسنة
 2991لكن ورد تعريف التحكيم في القانون القديم رقم 18سنة  ، 1953حيث نصت المادة الثانية منو
بقول يا "يكون لمعبارات والكممات التالية الواردة في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا ادناه اال اذا دلت
القرينة عمى غير ذ لك " تعني كممة (محكمة ) محكمة الصمح اذا كان اتفاق التحكيم يتعمق بادعاء يدخل في
اختصاص محكمة الصمح وتعني المحكمة البداية في جمع االحوال االخرى.

–  1كغٔو َـغ ، ٍٚإجغاءاخ انتذكٛى انتجاع٘ انضٔن ٙف ٙانمإٌَ انًماعٌ ٔانمإٌَ انجؼائغ٘ عؿانح ياجـتٛغ كهٛح انذمٕق
جايؼح ؿؼض صدهة انثهٛضج ،ياعؽ 2007 ،ص .6
– 0ص .ؿغاج يذًض  ,يظضع ؿاتك ,ص21
–  2ص دفٛظّ انـٛض انذضاص  ،انًٕجؼ ف ٙانُظغٚح انؼايح ف ٙانتذكٛى انتجاع٘ انضٔن ، ٙانطثؼح االٔنٗ  .يُشٕعاخ  ،انجهثٙ
انذمٕلٛح  ،تٛغٔخ  ،نثُاٌ  ،2004 ،ص 40
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وتعني كممة ( القاضي) رئيس المحكمة البدائية او اي قاض من قضاتيا اذا كانت المسألة تقع ضمن
صالحية محكمة بدائية او قاضي صمح اذا كانت تقع ضمن صالحية محكمة صمح  .وتعني عبا ةر (اتفاق
التحكيم) االتفاق الخطي المتضمن إحالة الخالفات القائمة او المقبمة عمى التحكيم سواء أكان اسم المحكم
او المحكمين مذكو ار في االتفاق ام لم يكن

)(1

ىناك تعريف اخر لممشرع الفرنسي  ،والذي عرف بأن اجراء

خاص لتسوية بعض انواع الخالفات بواسطة محكمة تحكيم يعيد ال ييا االطراف بميمة القضاء فيو
بمقتضى اتفاق تحكيم .

كما ال نجد تعريف واضح ودقيق من طرف المشرع الجزائري رغم انو تناول

مختمف أحكام التحكيم التجاري الدولي من خالل المواد المدرجة ضمن المرسوم التشريعي 93\99

)( 2

وال

حتى في القانون الجديد 98\99المؤرخ في عام  2998\92\25المتضمن قانون اإلجراءات المدنية الذي
نظم فيو المشرع الجزائري التحكيم بنوعيو الداخمي والدولي .

اىتم الفقو بالتحكيم فنجد عدة تعاريف مختمفة لكنيا متشابية في مضامينيا وغاياتيا فنجد الفقو
المقارن عرفو بأنو نوع من العدالة الخاصة الذي يتم وفقا لو اخراج بعض المنازعات من والية القضاء
العادي ليعيد بيا الى اشخاص يختارون لمفصل فييا ) ( 3كما ذىب االستاذ الفرنسي  MOTULSKYالى
تعريف التحكيم بأنو " الحكم في منازعو بواسطة اشخاص يتم اختيارىم  ،كأصل عام بواسطة اشخاص
اخرين وذلك بموجب اتفاق)  .( 4كما عرفو الدكتور حفيظة السيد الحداد بأنو " نضام خاص لمتقاضي ينشأ
من االتفاق بين االطراف المعينة عمى العيدة الى شخص او اشخاص من الغير بميمة الفصل في
المنازعات القائمة بينيم بحكم يتمتع بحجية االمر المقضي

)(5

بالرغم من تنوع ىذه التعاريف الفقيية لمتحكيم

وتعددىا بأنيا تنصب ف ي معين واحد  ،وتدور حول جوىر اساسي يتبمور بأن التحكيم ىو اسموب خاص
مبتكر لموقوف عمى النزاعات وتسويتيا بعرضيا عمى محكمين يتفق عمييم دون المجوء الى سمطة القضاء
قضاء ادارياً .
قضاء عاديا او
سواء كان
ً
ً

 - 1يذًض ٔنٛض انؼثاص٘  ،انًظضع انـاتك  ،ص . 358
 - 2انًغؿٕو انتشغٚؼ 93- 09 ٙانًؤعر ف3 ٙط٘ انمؼضج ػاو  1413انًٕافك ل  25اتغٚم ٚ 1993ؼضل ٔٚتًى االيغ على
 66- 154انًؤعر فٔ َٕٕٚ 8 ٙانًتضًٍ لإٌَ اإلجغاءاخ انًضَٛح ,انجغٚضج انغؿًٛح ال ػضص  27انًٕافك ل  27اتغٚم 1993
ص 58
 - 3يذًض ٔنٛض انؼثاص٘  ،انًظضع انـاتك ص 358
 4دفٛظح انـٛض انذضاص انًظضع انـاتك ص 42 - 5دفٛظح انـٛض انذضاص انًظضع َفـح ،ص 44
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كما ىو معروف فأن وظ يفة القضاء ىو تطبيق حكم القانون لموصول الى تحقيق العدالة والحكم
القضائي ىو عنوان الحقيقية  ،وحجية نسبية تجاه الكافة  ،ومن ىنا نجد ان تصبي القضاء لتعريف التحكيم
يصيب في ما اسمفنا ويعزز من قوة التحكيم باعتبا هر وسيمة اقرىا القضاء دون المجوء اليو

) (1

حيث عرفت

المحكمة الدستورية العميا المصرية بكونو " عرض لنزاع معين بين طرفين عمى محكم من االختيار يعين
باختيارىما  ،او بتفويض منيم  ،عمى ضوء شروط يحددانيا  ،ل يفصل ىذا المحكم في ذلك النزاع بقرار
يكون نائيا عن شبية المماألة  ،مجردا من التحامل  ،وقاطعا لداء الخصومة في جوانبيا  ،التي احال
الطرفان اليو  ،بعد ان يدلي كل منيما بوجيو نضره تفصيال من خالل ضمانات التقاضي الرئيسة كذلك
نجد محكمة التمييز االردنية تعرضت لتعري ف التحكيم  ،وعرفتو بقوليا بأنو طريق استثنائي لفض
الخصومات قوامو الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكمفو من ضمانات ،وىو مقصور الى ما
تنصرف اليو ارادة الفريقين الى عرضو عمى المحكم (.)2
اما المشرع العراقي فقد عرفو في قانون المرافعات العراقي رقم  83لسنة  1969المعدل إال انو لم
يشير الى تعريف لمتحكيم ولكنو أجاز االتفاق عمى التحكيم في نزاع معين كما اجاز االتفاق عمى التحكيم
في جميع المنازعات التي تنشأ عمى اتفاق عقد معين.

)(3

من ىذه التعاريف نستخمص ان لمتحكيم التجاري الدولي مميزات يتميز بيا- :
-

انو تسوية لمن ازع بواسطة قضاة من اختيار االطراف

-

ان الحكم الذي يصدر ممزم لألطراف

-

انو تسوية لمنزاع عمى اساس حكم القانون

ىذه العناصر الثالث التي تسمح ببيان مكان التحكيم في وسط وسائل التسوية السممية االخرى التي

يمجا الييا لفض النزاعات الدولية  ،فالتحكيم عمى المستوى الدولي ليس وسيمة سياسية او دبموماسية
لمتسوية مثل المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق مع المالحظة ان التوفيق من وسائل التسوية
المختمطة سياسية وقانونية معا وان كان ذكرىا مع الوسائل السياسية راجع الى غمبة الجانب السياسي
لألسموب باإلضافة الى النتائج التي تنتيي الييا الغير ممزمة .

)(4

------------------- - 1يذًض ٔنٛض انؼثاص٘ انًغجغ انـاتك ص 359 - 2يذًض ٔنٛض انؼثاص٘  ،تًٛٛؼ دمٕق على  379\95يجهح َماتح انًذاي 1997 ٍٛص 1157
 3ص  .اتغاْٛى يذًض انؼُاَ ، ٙانهجٕء انٗ انتذكٛى انضٔن( ٙانؼاو – انشاص  -انتجاع٘) انطثؼح انثاَٛح  ،صاع انُٓضح انؼغتٛح ،ص
55
 - 4اَظ غ ف ٙطأنك نُض انًاصج ( )251يٍ لإٌَ انًغافؼاخ انؼغالٚٔ , ٙجضع االشاعج اٌ انًشغع انؼغالَ ٙظى ادكاو انتذكٛى
ضًٍ ؿتح ٔػشغٌٔ ياصج ( ٔ ) 276- 251اشاعج ُْا انٗ انتذكٛى انضاسه ٙصٌٔ انتذكٛى انضٔن. ٙ
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ان المجوء الى التحكيم ل حسم النزاعات الناشئة في مجال التجارة الدولية يمقى قبوال حيث اصبح
الطريقة الشائعة والمثمى في الوقت الحاضر لفض النزاعات نتيجة لتطور المعامالت التجارية والخدمية
والعولمة  ،والتي ىي في العالم الثالث مازالت تحوالتيا بطيئة التتنا سب مع المعطيات الجديدة لذا فقد برز
ظيور مراكز تحكيم تجاري دولي وىناك احصائية لغرفة التجا ةر  ICCفي باريس تبرىن عمى تعاظم دور
التحكيم التجاري الدولي في مجال تسوية النزاعات والتي يكون احد اطرافيا من دول العالم الثالث وفي ىذه
االحصائية يأتي عمى رأس الدول االخذة بيذا االسموب :الجزائر – نيجيريا – ليبيا – سوريا – مصر حين
قامت غرفة التجا ةر الدولية بتنصيب محكمين من الدول النامية خصوصا من مصر ولبنان واالردن وتونس
وكولومبيا وكوريا باإلضافة الى اتخاذ الغرفة العديد من الدول النامية مق ار لييئاتيا التحكيمية كما ىو الحال
في :القاىرة – وبانكوك – وتونس – وأبيدجان ليذا نجح عمى الصعيد الدولي من أىميا  :محكمة التحكيم
لمغرفة التجارية الدولية في باريس ،معيد التحكيم الدولي انجمت ار ،محكمة لندن لمتحكيم والتوفيق  ،المركز
التجاري لفض منازعات االستثمار(واشنطن) معيد التحكيم الدولي (انجمترا) لندن  ،جمعية التحكيم االمريكي
( نيويورك) ،المحكمة الدائمة لمتحكيم بيولندا (تونس)  ،المركز االسالمي لمتحكيم التجاري (القاىرة) .

الفرع الثاني
مزايا التحكيم
يتمتع التحكيم التجاري بالعديد من المزايا التي جعمتو محط انظار الخصوم في منازعات عقود
التجا ةر الدولية التي تبرميا الدولة  ،االمر الذي ادى الى انتشار التحكيم كوسيمة لحل تمك المنازعات وتتجمى
تمك المزايا باالتي:
او ًال :بساطة االجراءات وسرعة القرار .
ان إجراءات التحكيم بسيطة حيث يحدد أطراف النزاع تممك االجراءات  ،االمر الذي يؤدي الى
سرعة إصدار قرار التحكيم اضافة لما في التحكيم من اختصار لدرجة التقاضي  ،حيث تصدر ىيئة
التحكيم حكم بات غير قابل لمطعن فيو من حيث الموضوع وقابل لمتنفيذ الفوري)  .( 1فالمحكمين عادة ما
يكونون متفرغين لمفصل في خصومة واحدة وعموما ال تتعدى اكثر من ستة أشير .
 –- 1ػثض انؼؼٚؼ انًُؼى سهٛفح ،انتذكٛى ف ٙي ُاػػاخ انؼمٕص االصاعج انضاسهٛح ٔانضٔنٛح ،صعاؿح يماعَح الدكاو انتجاع٘ انضٔن،ٙ
صاع انثمافح نهتٕػٚغ ٔانُشغ ،يظغ،2006،ص21
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ثانياً :السرية .
ان ممف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت عمم المحكمين  ،في حين جمسات التقاضي في
المحاكم عمنية  ،حيث ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فييا لممحافظة عمى
الحياد والسرية

)( 1

فالقضاء العادي تتصف اجراءاتو بالعالنية وىو االمر الذي ال يفضمو اطراف النزاع لما

تؤدي إليو العالنية كشف ألسرارىم المينية أو لمركزىم االقتصادي  ،االمر الذي يمحق بيم ضر ار قد تفوق
جسامتو خسرانيم ل مدعوى .لذلك فإنيم يجدون في المجوء لمتحكيم بغيتيم  ،حيث أن إرادتيم ىي تحدد
إجراءاتو وليم جعل كافة إجراءاتو سرية إذا أروا أن في عال نيتيا ما يمحق بيم الضرر وىو االمر الذي ال
يممكونو في حالة التقاضي العادي والذي ال تكون جمساتو سرية اال اذا تعمق االمر بالحفاظ عمى اآلداب
العامة أو أمن الدولة الخارجي أو الداخمي وفق تقدير المحكمة لممنظور اماميا النزاع .
ثالثاً :اختيار أطراف النزاع المحكمين.
ان تمكين أطراف النزاع من اختيار من يصدرون حكما فيو ميزة ينفرد بيا التحكيم يفتقدونيا في

حالة المجوء الى القضاء  ،حيث ال يممك الخصم اختيار قاضية فتمكين اطراف النزاع من اختيار ىيئة
التحكيم يحقق ميزة تتمثل في ثقتيم في ىؤالء المحكمين الذي وقع عمييم االختيار السيما اذا كان النزاع

متعمق بمسائل فنية يصعب عمى القاضي الفصل فييا دون احالتيا الى خبير في الموضوع محل المنازعة ،

االمر الذي قد يستغرق وقتا قد يطول رغم ما ليذا الوقت من أىمية بالنسبة ألطراف النزاع ناىيك عن
إجيادىم ماليا  ،في أمر من شأن لجوئيم لمتحكيم لمفصل فيو أن يغنييم عن ذلك.

)(2

رابعًا :مرونة التحكيم بما يتناسب مع طبيعة المنازعات.
اذ تتميز عقود التجارة الدولية بانيا عقود ذات قيمة مالية عالية ،ويحتاج تنفيذىا الى فت ةر زمنية
طويمة  ،وعمى مراحل مختمفة  ،فعمى سبيل المثال نجد ان عقود االستثمار في مجال االعمال االستخراجية
 ،امتد تنفيذىا عشرات السنين  ،االمر الذي يتطمب وجود آلية لتسوية المنازعات وال افضل من التحكيم(.)3

.
 - 1يُاف ٙفغاح  ،انتذكٛى طغٚك تضٚم نذم انُؼاػاخ ،دـة اسغ تؼضٚم نمإٌَ االجغائ ٙانًضَٔ ٙاالصاع٘ ،صاع انٓضٖ  ,ػٍٛ
يهٛهح  ,انجؼائغ ,طثؼح ,2010ص .14
 - 2ػثض انؼؼٚؼ ػثض انًُؼى سهٛف ,انًظضع انـاتك ,ص. 9
 - 3انًضعؽ اُٚاؽ ْاشى ٔانًضعؽ ٔػٕص كاتة ،انتذكٛى كٕؿٛهح نذم انُؼاػاخ ف ٙػمٕص االؿتثًاع انت ٙتثغيٓا انضٔنح ،يجهح
عؿانح انذمٕق ،انـُح انـاتؼح انؼضص االٔل ،جايؼح كغتالء كهٛح انمإٌَ ،2015 ،ص  .275
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المطمب الثاني
نطاق التحكيم في عقود التجارة الدولية
ان التحكيم ىو شرط عارض عمى العقد وىو امر مستقبمي غير محقق الوقوع وغير مخالف لمنظام
العام وىو وارد عمى امر جائز شرعا لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم  ،ولقد ساد تكيفو لفت ةر طويمة بأنو
وعد بالتحكيم او وعد بالعقد و يمزم اطرافو بالقيام بيذا العمل وىذا التكيف ىو وليد منذ صدور التحكيم من
محكمة الفرنسية التي قررت بطالن شرط التحكيم وتعد ىذه االعتبارات تاريخية وليست قانونية وىكذا يالحظ
انو ال يمكن تطبيق ىذه االحكام " الحكم والوعد بالتعاقد " عمى شرط التحكيم حيث انو في الوعد تبيان
جميع المسائل الجوىرية لمعقد وىذا ال يصمح في شرط التحكيم ال نو امر احتمالي كما سبق ذك هر لذا يتبين
انو من الخطأ ان يعرف شرط التحكيم بأنو وعد بالحكم  ،ميما كان االمر حول تكييف شرط التحكيم فأن
االمر المؤكد ان شرط التحكيم عقد كامل ممزم ألطراف التحكيم دون الحاجة دون الحاجة ال برام المشارطة
والبد ان تتوفر فيو اركان العقد بشكل عام وشروط خاصة وىذا ىو التكيف المنطقي لطبيعة شرط التحكيم ،
عمال ان شرط التحكيم الوارد في العقد يعتبر مستقال عن باقي شروط العقد الذي احتواه.
الفرع االول
تميز شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم
سوف نتكمم عن شرط التحكيم والمشارطة والفرق الحاصل بينيما :
شرط التحكيم :ىو ذ لك الشرط الذي يرد ضمن بنود تنظيم العالقة قانونية معينة ،او بعبا ةر اخرى
ضمن نصوص عقد معين وبمقتضى ىذا الشرط يتفق إطراف العالقة االصمية – قبل نشوب ادى نزاع –
عمى حسم ما قد يثور بينيم من منازعات بواسطة التحكيم ) . (1ويعتبر التحكيم طريقا استثنائيا لحل
المنازعات الناشئة عن العالقة العقدية والقانونية بين الطرفين ويتمثل شرط التحكيم كقاعدة التي يتركز عمييا
نظام التحكيم والتي تظير عنده اطرافو الختيار نظام التحكيم لحل النزاعات واطمق عميو عدة تسميات حيث
سمي في النظام السعودي الشرط الخاص وفي القانون المبناني البند التحك يمي والقانون الميبي االنفاق
التحكيمي وفي القانون االردني الشرط التحكيمي وميما اختمفت ىذه التسميات فأنيا بعد مصطمحات مترادفة
تعبر عن االنفاق التحكيمي.
 1-ص .ؿايٛح عاشض :انتذكٛى ف ٙانؼاللاخ انضٔنٛح انشاطح ،انكتاب االٔل (اتفاق انتذكٛى) صاع انُٓضح انؼغتٛح ،1٨٩4ص .75
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ثانياً :مشارطة التحكيم .مشارطة التحكيم وىي اتفاق دولتين او اكثر عمى تسوية نزاع بينيم قد نشأ بالفعل
وذلك عن طريق التحكيم ،ومشارطة التحكيم تعد معاىدة دولية) .(1تخضع في إبراميا لمقواعد العامة في
إبرام المعاىدات الدولية وفقا ألحكام ومبادئ القانون الدولي العام  ،واالتفاق الذي تبرمو دولتان أو أكثر
بشأن نزاع وقع بينيم ىو من قبيل المعاىدة الدولية التي يطمق عمييا مشارطة تحكيم  ،وىذه المعاىدة تحدد
الوضع القانوني محل الخالف وكافة اإلجراءات الواجب اتباعيا لفض ىذا النزاع  ،فيي معاىدة دولية يمتزم
األطراف بضرورة تطبيقيا وتنفيذىا وفقا لمبدأ حسن النية  ،كما يمتزم األطراف بالخضوع لما يصدر من
أحكام فييا عمال بالمبدأ القانوني المستقر «العقد شريعة المتعاقدين » .وىذه المعاىدة مشارطة التحكيم ،ىي
التي تحدد لمحكم صفة وحدود اختصاصاتو  -فمشارطة التحكيم ىي معاىدة دولية بالمعنى القانوني الدولي
العام ومن ثم يجب أن يراعى عند إبراميا ما يجب أن يراعى في إبرام المعاىدات الدولية من كيفية التحرير
ومراحل اإلبرام وكيفية التفسير واألثر النسبي لممعاىدة وانياء المعاىدة وبطالنيا.

)(2

ان الفرق الحاص بين شرط التحكيم والمشارطة بأنيا تكون في المنازعات الواقعة فعال وتبين
بوضوح موضوع النزاع .اما الشرط التحكيم فيرد عمى المنازعات محتممة الوقوع اي ما يرى مستقبال ،
ويترتب عمى ىذه التفرقة ان المشارطة يمزم تحديد موضوع النزاع لصحة االتفاق ألنيا تبرم بعد قيام النزاع
اما شرط التحكيم فيرد بشكل عام وبال نسبة لمجميع او بعض انواع النزاعات او االختالفات وفي المشارطة
بتخمي االطراف عن القضاء بالنسبة لمنزاع القائم .

 -  1د.عبدالعزٌزمحمدسرحان:مبادئقانونالدولًالعام،دارالنهضةالعربٌة،ط،1966ص.191
 – 2ص .ػثضهللا االشًم ،انمإٌَ انضٔن ٙانًؼاطغ،ط ،1٨٨٨يؤؿ ـح انطٕتجٗ نهطثاػح ٔانُشغ ،ص.327

11

الفرع الثاني
الطبيعة القانونية لشرط التحكيم
اختمف الفقو والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية لمتحكيم وتعددت النظريات في ىذا الخصوص
بين النظرية العقدية والنظرية القضائية والنظرية المختمطة

)(1

 .ويعزي ىذا االختالف الفقو الى معنى

االصطالحي لمتحكيم ولكونو يجمع بين عممين  ،احدىما يأتيو طرف النزاع  ،ىو ابرام اتفاق التحكيم واالخر
يأتيو المحكم المختار من قبميما وىو فصل في نزاع وىو الفصل في النزاع بحكم يجوز حجية االمر
المقضي ومن ثم اي العممين يستوعب االمر حتى يتسنى اتخاذه مبدأ لمتفسير في كل ما يتعمق بمعطيات
التحكيم ،سوف نتطرق ادناه الى النظريات الثالث..
اوال  :النظرية العقدية.
اعتبر البعض التحكيم عقدا رضائيا ممزم لمجانبين من عقود المعارضة ويرى انصار ىذا االتجاه
ان حكم التحكيم يعتبر جزءا ال يتج أز من ات فاق وال يرتقي الى مرتبة القضاة  .ويسمم انصار النظرية العقدية
بأن التحكيم يقوم اصال عمى عمل من المتحكمين وىو اتفاق التحكيم وعمل من محكم وىو الفصل في
النزاع ال كنيم يرون ان عمل المحكم ال يقوم اال بعمل محتكمين باعتباره مجرد ننفذه ومن ثم فإن اتفاق
التحكيم يست وعب ويستغرق عممية تحكيم ذاتيا وبدون اصحاب ىذه النظرية ان نظام التحكيم يقوم عمى
اساس ارادة االطراف ومن ثم فإن لو طابع تعاقدي

)(2

 .وقد وجد ىذا االتجاه صدى لدى محكمو النقض

الفرنسية حيث ايدت طبيعة التعاقدية لمتحكيم وانسحاب ىذه الطبيعة الى كل من اتفاق التحكيم وحكم
التحكيم وذلك في حكميا الصادر في  37يونيو سنة  1937ان ق اررات التحكيم الصادرة عمى اساس
مشارطة التحكيم تكون وحدة واحدة مع ىذه المشارطة وتشاركيا في صفتيا اسس قوية ويميل القضاء
المصري الى ترجيح ىذه النظرية بقولو  :ان قوام التحكيم " الخروج عن طرق التقاضي العادية.

)(3

 - 1ص .اتٕ ػٚض عضٕاٌ  ،االؿؾ انؼايح نهتذكٛى انتجاعج انضٔنٛح صاع انفكغ انؼغت , ٙص.1981 ،23
 - 2ص .ادًض اتٕ انٕفا  :انتذكى تانمضاء ٔانظهخ  ،يُشأج يؼاعف تاإلؿكُضعٚح  ،1965ص.35
 - 3انذكى انظاصع ف 10\2\1986 ٙانطؼٍ على  1579نـُح  49ق
انذكى انظاصع ف 18\5\1989 ٙانطؼٍ على  740نـُح  52ق
انذكى انظاصع ف 21\11\2001 ٙانطؼٍ على  4837نـُح  65ق متاح عمى الموقع االلكتروني

/https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app/
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ثانيا  :النظرية القضائية.
يرى انصار ىذه النظرية ان الطابع القضائي يغمب عمى طبيعة التحكيم ذألك انو قضاء اجباري
ممزم لخصوم متى اتفقوا عميو وان المحكم ال يعم ل بأراده الخصوم وحدىا وان عممو ىو عمل قضائي شأنو
شـأن العمل القضائي الصادر من السمطة القضائية لمدولة ويرى انصار ىذه النظرية ان عمل التحكيم يعد
رىينة باتفاق الخصوم عمى االلتجاء اليو والكن ال يؤثر ذلك عمى جوىر وضيفتو القضائية ،ومن ثم فأن ىذا
االتفاق اىو من قبل العنصر العارض فرضتو الظروف ال صمو ليا بوظيفو التحكيم وطبيعة وذىب انصار
ىذه النظرية الى انو اذا كان اختيار التحكيم وسيمة لحسم النزاعات يتم بعمل ارادي من طرفيو فأن االلتجاء
الى القضاء يتم بعمل ارادي من جانب احداىما وقد يتفق اطراف النزاع عمى رفع النزاع من المحكمة غير
محكمة المختصة اصال وقد يتفق اطراف الخصومة عمى النزول عن الخصومة بعد رفعيا وىذا دليل عمى
ان ما تؤديو ارادة الخصوم من دور في صرح النزاع عمى التحكيم بدال من القضاء ليس لو من اثر عمى
حقيقة الوظيفة التي يؤدييا التحكيم من كونيا وضيفة قضائية مثميا لذلك وضيفة قضاء الدولة.

)(1

ثالثاً :النظرية المختمطة.
واصحاب ىذه النظرية يرون ان التحكيم لو طبيعة مختمطة فيو عقد بالنضر الى الوجوه التي تنشق
من اصل التحكيم وىو العمل االرادي ألطراف وىو قضاء بالنضر الى كون الحكم الصادر يمزم بقوة غير
القوة الممزمة لمعقد

)(2

 .ويرى بعض من انصار ىذه النظرية ان التحكيم ليس اتفاقا محضا وليس قضاء

محضا وانما ىو نضام يمر بمراحل متعددة فيو في ادلو اتفاق  ،وفي وسطو اجراء وفي اخره حكم

)(3

.

ويعقب البعض عمى ىذه النظرية بالقول بأنيا محاولة لميروب من المواجية الحقيقية وتمثل نوعا من العجز
 ،والواجب ىو حصر العناصر ذات االرادي التعاقدي وتميزىا عن تمك العناصر ذات الطابع القضائي
بحيث يمكن في النياية تحديد مدى تدخل تمك العناصر التعاقدية القضائية في تكوين نظام التحكيم
واعطائو طبيعة ذاتية.

)(4

 - 1عاجغ ف ٙطأنك انًؼُٗ ص .اتٕ ػٚض عضٕاٌ :االؿؾ انؼايح ف ٙانتذكٛى انتجاع٘ انضٔن ، ٙصاع انفكغ انؼغت ،1٨٩1 ٙص 27
 - 2ص .ػؼ انض ٍٚػثض هللا تُاػع انمٕاَ ٍٛف ٙيـانح تذكٛى انضٔن ٙف ٙيٕاص لإٌَ انشاص ،يظغ انًؼاْضج ،تضٌٔ ؿُح َشغ ص20

 - 3يذـٍ شفٛك ،انتذكٛى انتجاع٘ انضٔن ،ٙصاع انُٓضح انؼغتٛح ،1٨٨7 ،ص .72
 - 4ص .ؿايٛح عاشض  ،انتذكٛى ف ٙانؼاللاخ انضٔنٛح انشاطح  ،يغجغ انـاتك ص . 71
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والدافع ايضا ان النظرية القضائية ال تتفق مع طبيعة التحكيم ال نو القضاء سمطة عامة من سمطات الدولة
ال يتوليا اال القضائي فالمتحكم ال يتمتع بو القاضي من سمطة كالتوقيع غرامات عمى الخصوم او شيادة
شيود فضال عمى االجراءات قد تختمف في نزاع عن اخر

()1

.

المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق عمى التحكيم في عقود التجارة الدولية
في مجال تنظيم اجراءات التحكيم قد يتفق المحتكمين عمى تطبيق قانون اجراءي لدولة ما  ،قد
تكون دولة مكان التحكيم او قانون جن سيتيما  ،او قانون جنسية احد االطراف  ،او قانون دولة اخرى  ،كما
يمكنيم وضع قواعد اجرائية من عندىم) . (1وقد يخمو اتفاق االطراف من تحديد قانون معين لينظم
االجراءات التي تنظم سير الخصومة التحكمية امام محكمة التحكيم تاركين امر تنظيم االجراءات الى ىيئة
التحكيم ال تي تم تشكيميا وفق الختيارىم الحر  ،او الى احد مراكز التحكيم الدائمة التي تتولى ميمة تحديد
االجراءات الواجبة االتباع اماميا .كما سبقت اإلشارة فأن تحديد القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم قد
يكون باختيار اطراف التحكيم سواء في اتفاقيم االصمي او الالحق  ،وقد يغفل اطرافو اتفاق التحكيم مسالة
اختيار القانون الذي ينظم االجراءات او يخمو محمة التحكيم سمطة تحديد ىذا القانون مما يجعل المحكمة
تتصدى لتحديده وفقا لما تراه مناسبا.
المطمب االول
اتفاق اطراف النزاع عمى اختيار قانون اتفاقي
يتميز التحكيم بأنو نظام اتفاقي اساسو ارادة االطراف واختيارىم لو طريقا لحسم منازعاىم ،
فإرادتيم يوجد التحكيم وبيا ينقضي  ،فيم يممكون حرية وضع وبيان االجراءات التي يتم وفقيا  .وىذا ما
سنتطرق اليو من خالل الفرع االول حالة تطبيق قانون ارادة االطراف أما الفرع الثاني سنبين كيفية التحديد
االرادي لمقانون االجرائي.

– 1د.محسنشفٌق،التحكٌمالتجاريالدولً،دارالنهضةالعربٌة،1997،ص266
اتٕ انؼال انًُغ  ،انمإٌَ انٕاجة انتطثٛك ػهٗ انًـائم االجغائٛح ف ٙيجال انتذكٛى  ،انطثؼح االٔنٗ  .صاع انُٓضح انماْغج ،
تضٌٔ تاعٚز َشغ ،ص.55
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الفرع االول
تطبيق قانون ادارة االطراف
لقد اعترفت جل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدول ية ولوائح مراكز التحكيم الدائمة ،بحرية
االطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق) . (1عمى اجراءات التحكيم حيث تنص المادة ( )25من قانون
التحكيم المصري عمى انو "لطرفي التحكيم االتفاق عمى االجراءات التي تتبعيا ىيئة التحكيم  ،بما في ذألك
حقيا في اخضاع ىذه االجراءات لمقواعد النافذة في اي منظمة او مركز تحكيم في جميورية مصر او
خارجيا ".ما يالحظ ان نص المادة أ السالفة قد كرس ما جاء بو القانون النموذجي لمتحكيم التجاري
الدولي لعام  1985الذي نصت مادتو ( ) 19\1عمى انو "مع مراعات احكام ىذا القانون يكون لمطرفين
حرية االتفاق عمى االجراءات التي يتعين عمى ىيئة التحكيم اتباعيا عند السير في التحكيم " .
وتجدر االشارة الى ان قانون التحكيم المصري يميز بين التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي ففي كمتا
الحالتين يم كن ألطراف اتفاق التحكيم اختيار القانون الذي ينظم اجراءات التحكيم  .أما الحالة في قانوننا
المدني العراقي فقد نص في المادة ( ) ۰۲الفق ةر األولى بشان القانون الواجب التطبيق عمى العقد ،إذ أفادت
ىذه الفقرة( :يسري عمى االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فييا الموطن المشترك لممتعاقدين إن
اتحدا موطنا ،وان اختمفا ،يسري قانون الدولة التي ابرم فييا العقد) وىذه العبارة تشير إلى تطبيق القانون
األكثر ارتباطا لفض ىذا النزاع ،ىذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف إن قانون آخر يراد
تطبيقو .وبالنسبة إلى تعميمات العقود الحكومية السيما عقود االنشاءات فان النزاع الذي يثار حول ابراميا
و آثارىا باعتبارىا عقودا دولية في بعض األحيان ،فإنيا تكون خاضعة لمنصوص والتعميمات العراقية النافذة
بيذا الشأن وتكون المحاكم العراقية ىي المختصة عند التقاضي عمى النزاع الذي قد يقوم بشأنيا ،مع
اإلحاطة بالعمم إن المادة التاسعة والعشرون من الشروط المذكو ةر ال تستبعد حل النزاع الناشئ عن مثل ىذه
العقود عن طريق التحكيم .

)(2

- 1د  -االػْغ تٍ ؿؼٛض ،انتذكٛى انتجاع٘ انضٔنٔ , ٙفك نمٕأَ ٍٛاالجغاءاخ انًضَٛح ٔاالصاعٚح ٔانمٕاَ ٍٛانًماعَح  ,صاع ْٕيحنهطثاػح ٔانُشغ ٔانتٕػٚغ ,ص 244
 – 2انمغاعاخ انظاصعج تشأٌ انؼمٕص انذكٕيٛح انجضٚضج ,انظاصعج ػٍ ٔػاعج انتشطٛظ انؼغالٛح ,على (.2014,)1
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اما في مجال التحكيم التجاري الدولي فقررت يمكن ان تضبط اتفاقية التحكيم االجراءات الواجب اتباعيا في
الخصومة المباشرة واستناد عم ى نظام تحكيم  ،كما يمكن اخضاع ىذه االجراءات الى قانون االجراءات
الذي يحدده االطراف في اتفاقية التحكيم " .ويؤكد المشرع الجزائري عمى ضرو ةر احترام ارادة االطراف فيما
يخص تحديد القانون واجب التطبيق عمى اجراءات التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي  ،حيث يمكن
لألطراف اختيار اي قانون اجرائي لدولة ما ليطبق عمى اجراءات التحكيم  ،كما يمكنيم تطبيق القواعد
االجرائية المنصوص عمييا في احد لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة وأخي ار يمكنيم وضع قواعد
اجرائية من ابتكارىم  ،وتكون محكمة التحكيم ممزمة باحترام وتطبيق ارادة االطراف فيما يخص تنظيم
االجراءات الواجب اتباعيا اماىا لنضر النزاع .غير اننا نؤيد االتجاه الذي يدعو الى ضرورة اختيار
اطراف التحكيم لمقانون الذي يحكم االجراءات ألنو يعد من افضل السبل لإلفالت من القواعد االجرائية
الوطنية  ،وكذألك عدم ترك مسالة تحديد القواعد اال جرائية بيد محكمة التحكيم التي قد تختار قواعد تخال
توقعات االطراف  ،كما نحبذ ان يتضمن اتفاق التحكيم حموال لممشكالت االجرائية التي تعترض سير عممية
التحكيم  (1) .يجب اال يترك اطراف التحكيم المسائل االجرائية امام ىيئة التحكيم  ،وييتموا شخصيا بتحديد
المسائل االجرائية التي تتبعيا الييئة  ،حيث ان غياب التنظيم االجرائي المالئم لمتحكيم في القوانين الوطنية
يزيد من اىمية القواعد االجرائية االتفاقية  ،ويجب عمى المحتكمين االتفاق عمى االقل عمى اختيار قانون

وطني مالئم او الئحة تحكيم تتميز قواعدىا االجرائية بنوع من االتقان(.)2

 - 1االػْغ تٍ ؿؼٛض  ،انًظضع انـاتك  ,ص. 244
 - 2القاضً الدكتور غسانرباح،التحكٌمفًعقوداالستثماربٌنالدولةوالمستثمراالجنبً،منشوراتزٌنالحقوقٌة،
بٌروت،لبنان، 2006،ص139
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الفرع الثاني
كيفية التحديد اإلرادي لمقانون اإلجرائي
يتم التحديد االرادي عن طريقين:
او ًال  -سن او ضع قواعد اجرائية :
قد يتولى اطراف التحكيم انفسيم ميمة وضع القواعد االجرائية التي تتبعيا محكمة التحكيم
 1بتضمينيا في اتفاق التحكيم ذاتو  ،او اي محرر اخر يحدد فيو كيفية تشكيل ىيئة التحكيم واجراءات رد
واستبدال وعزل اعضائيا  ،وتحديد وقت بداية ونياية االجراءات ،وتحديد مكان ولغة التحكيم  ،كيفيات
أخطار االطراف وكيفية تقديم طمب التحكيم  ،واجل تقديمو والبيانات الواجب ان يتضمنيا ن وكيفية ووقت
تقديم ادلة االثبات  ،والمرافعات الشفوية وامكانية سماع الشيود وكيفيتو وحكم تخمف احد االطراف عن تقديم
ما يطمب منو من مستندات ووثائق تخص موضوع النزاع ووقت اقفال باب المرافعة  ،وكيفية انياء اجراءات
التحكيم(. )1
ثانيًا – اختيار القواعد االجرائية المالئمة :
اذا كان االطراف اتفاق التحكيم وضع قواعد اجرائية من عندىم ،فمن باب اولى يمكنيم تخير
القواعد اال جرائية التي تمتزم محكمة التحكيم اتباعيا من قواعد اجرائية وضعية محددة ومعمومة سمفا ،ويعتبر
ىذا الطريق االكثر شيوعا وانتشا ار في الحياة العممية وىذا لسببين :
 التحديد والوضوح الذي يميز القواعد المختارة  ،ومن ثم اليقين حول وجودىا ومداىا .
 الرغبة في اختصار االجراءات والخشية من وضع قواعد اجرائية قد تكشف ظروف خصومة
التحكيم عن تخمفيا ،او عدم مالءمتيا .ففي ىذا الفرض تمعب ارادة طرفي التحكيم دورىا المعتاد
في نظرية تنازع القوانين الدولي كضابط اسناد الى النظام القانوني الذي تستمد منو القواعد
االجرائية وقد يكون ىذا النظام القانوني ىو :
-

قانون دولة معينة .

-

قواعد او الئحة اح مراكز او مؤسسات التحكيم الدائمة .

-

قواعد تنتمي الى اكثر من نظام قانوني وضعي

المبادة العامة المشتركة بين النظم القانونية وقضاء التحكيم.

)(1

 - 1ادًض ػثض انكغٚى ؿاليح  ،انتذكٛى ف ٙانًؼايالخ انًانٛح انضاسهٛح ٔانضٔنٛح انًضَٛح ٔانتجاعٚح ٔانجًغكٛح ٔانضغٚثٛح ،
انضعاؿح انًماعَح – انطثؼح االٔنٗ  ,صاع انُٓضح انؼغتٛح  ,انماْغج ص . 327
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ويظير جميا من القانونين المصري والجزائري يعترفان لطرفي التحكيم ليس فقط بحق وضع القواعد
االجرائية مباشرة  ،بل كذألك بحق اختيا ر الئحة تحكيم معينة او اختيار قانون اجرائي معين ليحكم مسالة
اجراءات التحكيم  ،فاذا كانا قد قر ار صراحة حق طرفي التحكيم في اخضاع ىذه االجراءات لمقواعد النافذة
في اي منظمة او مركز تحكيم عمى أراضييما او خارجيا  ،فأنو ال ينفي حق ىؤالء في اختيار قانون
اجرائي لدولة معينة لحكم اجراءات التحكيم.

المطمب الثاني
سمطة الم حكم في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع عند غياب قانون االرادة

تشير التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في مجال التحكيم إلى وجود اتجاىين في ىذا الصدد:

األول منيما يرى أن المحكم ممزم بتحد يد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع من خالل قواعد التنازع
بينما االتجاه الثاني يعطى لممحكم سمطة التحديد المباشر دون االعتماد عمى قواعد التنازع.
الفرع االول
قواعد التنازع وتحديد القانون الواجب التطبيق
يذىب انصار ىذا االتجاه إلى وجوب االعتماد عمى قاعدة تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب
التطبيق عمى النزاع المطروح لمتحكيم

)(1

 .فيذىب البعض الى ضرورة االعتداد بنظام التنازع في الدولة التي

يحمل المحكم جنسيتيا غير أن ىذا الراي تعترضو صعوبة عممية عند تعدد المحكمين واختالف جنسيتيم.
والبعض اآلخر إلى ضرورة األخذ بنظام التنازع في دولة مقر التحكيم ورغم أن ىذا الرأي يمقى قبوال وتأييدا
غير انو يعاب عميو أن تحديد مقر التحكيم من قبل األطراف غالبا ما يستند إلى اعتبارات الحيدة وقد
اليكون لدولة ىذا المقر ادنى صمة بموضوع النزاع.
كما ينحو رأي آخر إلى القول بضرورة األخذ بقواعد التنازع في الدولة التي كان من المفروض أن
تختص محاكميا بنظر النزاع لولم يتفق األطراف عمى التحيكم وىذا الرأي يعاب عميو أنو قد يترتب عميو
االصطدام بالصعوبات المتعمقة بمشكمة االختصاص القضائي الدولي(.)2

 - 1ص .إتغاْٛى ادًض اتغاْٛى  ,تُفٛظ أدكاو انتذكٛى ،انًجهح انًظغٚح نهمإٌَ انضٔن ،ٙانؼضص - 1٨٩1 ،37ص .1٨واٌضاً :ص.
ػؼانض ٍٚػثض هللا  ،تُاػع انمٕاَ ٍٛف ٙيـائم انتذكٛى انضٔن ،ٙيجهح يظغ انًؼاطغج - 1٨7٩نـُح  - ٨٨انؼضص  371ص.3٨
 - 2د .محمد نعٌم علوه  ،التحكٌم الدولً  ،ط ،1منشورات زٌن الحقوقٌة ،ج ، 2012 ، 12ص.56
16



وي رى آخر وجوب األخذ بنظام التنازع في الدولة التي سوف يتم فييا تنفيذ حكم التحكيم وىذا الرأي يعاب
عميو أن المحكم يتعذر عميو مسبقا عمى وجو يقيني تحديد الدولة التي يتم تنفيذ حكم التحكيم فييا فضال عن
أن تنفيذ التحكيم يمكن أن يتم تنفيذه في اكثر من دولة .وازاء ىذه االنتقادات التي منيت بيا اآلراء السابقة
بشان تحديد نظام التنازع الذى سيأخذ بو الحكم لموصول إلى القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع
اعتنق الفقو الغالب  -بحق  -المعيار القائل بضرورة ترك المحكم حرة في االختيار واألخذ بقاعدة التنازع
التي تبدو لو اكثر مالئمة تبعا لظروف النزاع

)(1

الفرع الثاني
حالة التحديد المباشر لمقانون الواجب التطبيق بعيدا عن قواعد التنازع

أجمعت غالبية األنظمة الوطنية في مجال التحكيم  -وبحق  -عمى منح المحكم سمطة التحديد
المباشر لمقانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع المطروح أمامو دون االلتزام باألخذ بنظام تنازع معين
لموصول عن طريقو إلى ىذا القانون وابرز األمثمة عمى ذلك العديد من التشريعات األوروبية  ،كالقانون
السويسري  ،والقانون الفرنسي  ،وقد سارت عمى ىذا النيج العديد من التشريعات العربية كالقانون الجزائري
والمصري  ،كما سارت عمى نفس الني ج بعض قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية ومثال ذلك قواعد
التحكيم لدى الجمعية األمريكية لمتحكيم ( ) AAAوالتي تقضي بأنو في حالة عدم وجود أي بيان من قبل
األطراف تطبق محكمة التحكيم القانون أو (القوانين) التي ترى انيا مالئمة

( )2

فك ةر االداء المميز ىي ،فكرة تقوم عمى تفريد معاممة العقود وتحديد القانون الواجب التطبيق
عمى كل عقد ،حسب الوزن القانوني واأل ىمية الواقعية لألداء أو لاللتزام األساسي في العقد ومكان الوفاء بو
أو تقديمو ،ولما كان ذلك األداء أو االلتزام ليس سواء في كل العقود ،فإنو من الطبيعي أن يختمف القانون
الذي يحكم و في كل عقد عمى حدة ،وقد ظيرت ىذه الفك ةر أوال في الفقو والقضاء السويسري ،بحيث جاءت
المادة  17من مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري الجديدة لتنص عمييا (:يسري عمى العقد ،عند
غياب اختيار القانون ،قانون الدولة التي لو بيا أكثر الروابط وثوقا ،وتعتبر تمك الروابط موجودة مع الدولة
ْ . - 1ضٖ يذًض يجض٘ ػثض ان غدًٍ  ،صٔع انًذكى ف ٙسظٕيح انتذكٛى  ،صاع انُٓضح انؼغتٛح  - 1٨٨7ص ٔ .2٨7اٚضاً:
ادًض ػثض انفتاح انشهماَ ،ٙانتذكٛى ف ٙػمٕص انتجاعج انضٔنٛح ،يجهح اصاعج لضاٚا انذكٕيح ،انـُح انؼاشغج ،انؼضص انغاتغ ،ص.۵۵
  -- 2أسظ تٓظِ انُظغٚح انمضاء انفغَـٔ ٙاػتًضتٓا أْى انمٕاَ ٍٛانذضٚثح كانمإٌَ انًُـأ٘(انًٕاص  40,3٨,3٩يٍ لإٌَ
ٔ( 1٨7٩انمإٌَ انًجغ٘ (انًاصج  25يٍ لإٌَ ٔ( 1٨7٩انمإٌَ انغٔؿ( ٙانًاصج 1211يٍ لإٌَ ٔ( 2001لإٌَ انتذكٛى
األعصَ ٙعلى  31ؿُح ، 2001كًا أسظخ تٓا تؼض االتفالٛاخ انضٔنٛح (اتفالٛح عٔيا نـُح  1٨٩0انًاصج  ٔ 4/2اتفالٛتا الْا٘
نـُح ٔ 1٨55ؿُح  1٨7٩انًتؼهمتاٌ تانثٛغ انضٔن ٙنهًُمٕالخ ٔػمض انٕؿاطح.
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التي بيا اإلقامة العادية لمطرف الذي يجب أن يقدم األداء المميز  ،)...وقد اجتذبت فكرة األداء المميز
تأييد العديد من الفقياء ،وىي تقترب في بعض النقاط من نظرية التركيز ،عمى أن لحظة تقدير أو وزن
األداء المميز ىي وقت إبرام العقد عادة ،وتصور األطراف ليا في ذلك الوقت ،وال يمزم التنفيذ المادي
الفعمي لألداء ،فذلك يأتي في مرحمة الحقة ،وىنا تفترق فك ةر األداء المميز عن نظرية التركيز التي يميل
أنصارىا إلى محل التنفيذ .
ومن جانب ف قد انتقدت نظرية األداء المميز عمى أساس  : -صعوبة تحديد االلتزام الذي يشكل
األداء المميز ،وترجيحو عن غيره ،مادام العقد يتضمن التزامات متقابمة متعددة  . -صعوبة تحديد األداء
المميز في العقود المركبة  -االعتماد عمى ضابط األداء المميز يضر بالطرف الضعيف في العقد السيما
عقود االستيالك( .)1

 - 1رملةعٌاض،ا لقانونالواجبالتطبٌقعلىعقودالتجارةالدولة،رسالةماستر،جامعةقاصـــديمربــاح – ورقــلة
كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌةقـسمالـحقوق ،2016،ص  .46
20

اخلامتـة.
الحمد هلل الذي جعل ىذا العمل متكامال في موضوع كبير في ظل التطور التكنولوجي واالنفتاح
التجاري واالقتصادي حيث أصبح العالم يدار بواسطة الحاسوب وتوسعت العالقات التجارية وتشابكت
المصالح فأصبحت الدول اليوم تسن لمتحكيم القوانين وتشرع لو الشرائع وتعقد االتفاقيات بينيا لحل
المنازعات التي تحدث بأقل تكمفة مالية وفي اسرع فت ةر زمنية وفي جو من الود والتفاىم.
ا
اول  ً:النتائج.
ً
 - 1يعد التحكيم في الوقت الحاضر االسموب الغالب لمفصل في المنازعات التي تثور بين االفراد
والمؤسسات  ،لما لمتحكيم من مزايا متعددة اىميا السرعة في الفصل بين النزاع وتوفير الوقت
والجيد وبحفظ االسرار التجارية الخاصة باطراف النزاع.
 - 2ان تطور التجاري الدولية ادى الى ازدياد اىمية التحكيم في التجارة الدولية فاصبح من االىمية
بمكان بحيث تعقد المؤتمرات والندوات بل االتفاقات الدولية المتخصصة بالتحكيم وقد تضمنت ىذه
االتفاقيات القواعد واالحكام الموضوعية واالجرائية لمتحكيم.
 - 3تبين لنا أن التحكيم يتمتع بعدة مزايا تجعمو المالذ الذي يمجأ إليو األطراف المتعاقدة من حيث
مرونتو بالشكل الذي يتالءم مع طبيعة المنازعات عقود االستثمار  ،خاصة وان ىذه العقود تمتاز
بأنيا تحتاج إلى فترة زمنية طويمة لكي تُنفذ باإلضافة إلى امتياز التحكيم بالسرعة في حسم ىذه

المنازعات في اسرع وقت ممكن اقل مما يستمزمو األمر

 - 4بما ان نظام التحكيم يقوم عمى اساس ارادة االطراف اي ما اتفق عميو اطراف النزاع  ،فأن لو
بناء عمى قانون االرادة يجرد ىذا
طابعاً تعاقديا  ،اذ إن اختيار االطراف لقانون معين ليحكم العقد ً

االختيار حرية المحكم الختيار قانون معين وحرية االطراف كاممة في االختيار عمى نحو ال يتطمب

بناء عمى
حتى وجود صمة موضوعية بين العقد والقانون المختار  ،فالمحكم خالفًا لمقاضي ال يحكم ً
قانون دولتو الوطني او الذي يستمد منو واليتو وانما يخضع إلرادة االطراف ويستمد واليتو منيم

باعتبار ان المحكم ليس لو قانون دولة بعكس القاضي
 - 5ال يقف المحكم عند حدود االرادة الصريحة بل عميو ان يتقصى االرادة الضمنية لالطراف لتحديد
القانون الواجب التطبيق فدو هر كاشف ومبين ليا.
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ا
حانيا ً:التوصياث.

ومن خالل ىذه النتائج توصمت الدراسة إلى التوصيات اآلتي:
 - 1البد من االىتمام بنشر ثقافة التحكيم
 - 2ضم التحكيم كمنيج عممي يدرس في كميات القانون.
 - 3تدريب الكوادر القانونية ومراكز التحكيم والمجالس اليندسية بدمج شرط التحكيم في العقود
والتوثقيات.
 - 4نأمل من المشرع العراقي االخذ بنظر االعتبار االىتمام بعقود دولية ميمة كعقود نقل التكنولوجيا
وعقود الترخيص الدولي وغيرىا كونيا من اىم العقود في الفترة الحاضرة التي تشيد انفتاحاً عمى
جميع المستويات مما تستوجب ادراج شرط التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق عمى النزاع.
 - 5عدم قبول العقود التي تحتوي عمى شروط التحكيم التجاري الدولي كصيغة جاىزة مطبوعة ومعدة
سمفاً وانما يجب صياغة اتفاق التحكيم ص ياغة خاصة وفقاً لطبيعة العالقة العقدية وطبيعة تنفيذىا
وشروطيا لمتخفيف من االذعان الدولي.
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 .5د .احمد عبد الكريم سالمة  ،التحكيم في المعامالت المالية الداخمية والدولية المدنية والتجارية والجمركية
والضريبية  ،الدراسة المقارنة – الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية  ،القاى ةر .
 .6االزىر بن سعيد ،التحكيم التجاري الدولي  ،وفق لقوانين واالجراءات المدنية واالدارية والقوانين المقارنة
 ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع.
 .7د .حفيظو السيد الحداد  ،الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي  ،الطبعة االولى .
منشورات  ،الجمبي الحقوقية  ،بيروت  ،لبنان .2994 ،
 .8د .سامية ارشد ،التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ،الكتاب االول (اتفاق ال تحكيم) دار النيضة
العربية .1984
 .9د .سراج محمد ابو زيد ،التحكيم في عقود البترول ،الطبعة االولى ،دار النيضة العربية ،القاى ةر
.2999،
.19

د .عبد العزيز محمد سرحان ،مبادئ قانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،ط .1986

.11

د .عبد العزيز المنعم خميفة ،التحكيم في منازعات العقود االدارة الداخمية والدولية ،دراسة مقارنة

الحكام التجاري الدولي ،دار الثقافة لمتوزيع والنشر  ،مصر.2006،

.12

د .عبداهلل االشمل ،القانون الدولي المعاصر،ط ،1999مؤسسة الطوبجى لمطباعة والنشر.

.13

د .عز الدين عبد اهلل تنازع القوانين في مسالة تحكيم الدولي في مواد قانون الخاص ،مصر

المعاىدة
.14

بدون سنة نشر.

القاضي الدكتور غسان رباح ،التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر االجنبي ،منشورات

زين الحقوقية  ،بيروت  ،لبنان . 2998،
23

.15

د .محمد نعيم عموه  ،التحكيم الدولي  ،ط ،1منشورات زين الحقوقية ،ج .2912 ، 12

.16

د .محسن شفيق ،التحكيم التجاري الدولي ،دار النيضة العربية.1997 ،

.17

د .محمود السيد عمر ،العنصر الشخصي لمحل التحكيم ،ط  ،1دار الفكر الجامعي ،االسكندرية،

مصر .2993
.18

د .منافي فراح  ،التحكيم طريق بدي ل لحل النزاعات ،حسب اخر تعديل لقانون االجرائي المدني

.19

ىدى محمد مجدي عبد الرحمن  ،دور المحكم في خصومة التحكيم  ،دار النيضة العربية .۷۹۹۱

واالداري ،دار اليدى  ،عين مميمة  ،الجزائر ،طبعة .2919

ا
حانيا  :البحوث املنشورة.
ً

 .1ابراىيم احمد ابراىيم  ،تنفيذ أحكام التحكيم ،المجمة المصرية لمقانون الدولي ،العدد .۷۹۹۷ ،۷۱
 .2احمد عبد الفتاح الشمقاني ،التحكيم في عقود التجا ةر الدولية ،مجمة ادارة قضايا الحكومة ،السنة العاشرة،
العدد الرابع.
 .3المدرس ايناس ىاشم والمدرس وعود كات ب ،التحكيم كوسيمة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي
تبرميا الدولة ،مجمة رسالة الحقوق ،السنة السابعة العدد االول ،جامعة كربالء كمية القانون،2915 ،
 .4محمد وليد العبادي  ،تمييز حقوق رقم  379\95مجمة نقابة المحامين .1997
 .5محمد وليد العابدي ،اىمية التحكيم وجواز المجوء اليو في منازعات العقود االدارية دراسة مقارنة ،
مجمة ،دراسات عموم التشريعية والقانون  ،المجمد  ،34العدد 2 ،كمية الدراسات الفقيية والقانونية جامعة
اىل البيت  ،المفرق ،االردن .2997
ا
حالخا ً:الرسائلًو األطاريح
 - 1كروم نسرين  ،إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري رسالة
ماجستير كمية الحقوق جامعة سعد دحمب البميدة ،مارس.2997 ،
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 - 2رممة عياض ،ا لقانون الواجب التطبيق عمى عقود التجارة الدولة ،رسالة ماستر ،جامعة قاص ــدي
مربــاح – ورقــمة كمية الحقوق و العموم السياسية قـسم الـحقوق.2916 ،
ا
رابعاً:القوانني ..
 - 1قانون التحكيم االردني  ،رقم  31لسنة  2991في الجريدة الرسمية رقم  4469تاريخ 2991/7/16
 - 2قانون اإلجراءات المدنية واالدارية الجزائري المعدل مرقم  9 - 93مؤرخ في ذي القعدة عام 1413
الموافق  25أبريل سنة  1993والمعدل رقم  9 – 8لعام .2998
 - 1قانون التحكيم المصري رقم  27لعام  1997المعدل
 - 2قانون المرافعات العراقي رقم ( )83لعام  1969المعدل.
 - 3الق اررات الصادرة بشأن العقود الحكومية الجديدة ،الصادرة عن و ازرة التخطيط العراقية ،رقم (.2914،)1
ا
خامساً:القراراثًالقضائيت.
 .1الحكم الصادر في  19\2\1986الطعن رقم  1579لسنة  49ق
 .2الحكم الصادر في  18\5\1989الطعن رقم  749لسنة  52ق
 .3الحكم الصادر في  21\11\2991الطعن رقم  4837لسنة  65ق مجمة االحكام العربية واالجنبية
متاح عمى الموقع االلكتروني:

/1https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app/
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