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 ملخص البحث

ٌلجأ االطراؾ إلى التحكٌم أصبح التحكٌم مظهر من مظاهر العصر نظرا ألهمٌته فً مختلؾ القطاعات ،  ف
بعٌد عن القضاء المختص  لثقتهم فى نظام التحكٌم كبدٌل للقضاء لما ٌمتاز به التحكٌم من اهمٌة كبٌرة  
واالستفادة من خبرة  المحكمٌن  ، من خالل هذا البحث تعرضت الى تعرٌؾ التحكٌم فى التشرٌع الفرنسً 

م وما هى حاالت بطالنه ، وسبل تنفٌذ حكم التحكٌم ، والمصري والعراقً ، ثم وضحت شروط حكم التحكٌ
فالتحكٌم بشكل عام ٌعتمد علً إرادة األطراؾ ، فً إطار تنظٌم قانونً لهذه اإلرادة من خالل التشرٌعات 

 المنظمة لعملٌة التحكٌم او تلك المنظمة لتنفٌذ حكم التحكٌم 

Execution of the arbitration award issued in disputes of administrative 

contracts 

(Comparative Law Perspective ) 

Dr. Rafid Khayyun Debsan                                       Dr. Ziad Khalaf Odeh 
Abstract 

Arbitration has become a manifestation of the times because of its importance in 

various sectors, he resorts to the parties away from the competent court for their 

confidence in the jury system as an alternative to eliminate what is characterized 

by the arbitration of great importance and benefit from the expertise of arbitrators 

arbitration , Through this research came to arbitration in French, Egyptian and 

Iraqi legislation definition, then explained the terms of the arbitration award and 

what are the cases of nullity, and ways to implement the arbitration award , 

Arbitration is generally dependent on the will of the parties, in the framework of 

legal regulation of these will through legislation regulating the process of 

arbitration or that organization to implement the arbitration award . 

Keyword: Arbitration, Administrative Contracts, Legislative regulation of 

arbitration, Disputes of administrative contracts. 
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 مقدمة

فً الوقت المعاصر دوراً هاًما فً الفصل فً المنازعات،  فقد أخذت القوانٌن ٌلعب التحكٌم 
لفض المنازعات بعٌدا عن القضاء وإجراءاته الطوٌلة ،  -بجانب القضاء الرسمً-المعاصرة بمبدأ التحكٌم

التً تأخذ وقتا طوٌال نوعا ما بسبب وجود كم هائل من القضاٌا سواء كان نطاق التحكٌم  وانتظار جلساته
ونظرا التساع التعامالت االقتصادٌة وحاجة ،  (1)أو عمالٌة أو أسرٌة وؼٌرهاأو إدارٌة فً منازعة تجارٌة 

تبرمها جهة اإلدارة الدول إلى جذب رؤوس األموال األجنبٌة وتشجٌع االستثمار ، ومع زٌادة العقود التً 
لتسٌٌر مرافقها ، فإن التحكٌم قد امتد فشمل كذلك المنازعات التً تنشأ من العقود اإلدارٌة فأصدرت الدول 

 القوانٌن المنظمة للتحكٌم فً العقود اإلدارٌة. 
ٌسعى أطراؾ  التًحكم التحكٌم هو الثمرة الحقٌقٌة لكل إجراءات التحكٌم، والؽاٌة األساسٌة 

،  (2)التحكٌمٌة إلى تحقٌقها من خالل ولوجهم إلى إتباع نظام التحكٌم إلنهاء النزاع القائم بٌنهم الخصومة
، سواء كان هذا القرار (3)فحكم التحكٌم هو  القرار النهائً الذي تصدره هٌئة التحكٌم فً موضوع النزاع

الطرفٌن كلها أو رفضتها كلها، أو شامالً لكل النزاع أو لجزء منه، وسواء قبلت هٌئة التحكٌم طلبات أي من 
ومن خالل هذا ، بشكل عام  ومن هنا تظهر أهمٌة التحكٌم  (4)قبلت جزءاً منها ورفضت الجزء اآلخر

كل من التشرٌع الفرنسً  اطار فً،  البحث سوؾ أعرض لكٌفٌة صدور حكم التحكٌم والطعن علٌه وتنفٌذه 
 .   والمصري والعراقً 

  -:خطة البحث 
 العقود اإلدارٌة . فًماهٌة التحكٌم  األول :المبحث 
 بٌانات حكم التحكٌم وآثاره القانونٌة والطعن علٌه .: الثانًالمبحث 

 .منازعات العقود اإلدارٌة  فًالمبحث الثالث:  تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر 

                                                 

 .11ص-م1991-القاهرة-الطبعة األولى-( راجع  د : سٌد أحمد محمود  ، التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الكوٌت1ً)
ٌُعدُّ التحكٌم الوسٌلة األسرع فً فض المنازعات بشككل عكامح حٌكث ٌعكرؾ بأنكه القضكاء الخكاص الكذي ٌلجكأ إلٌكه أطكراؾ      

بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطرٌقة ودٌة ، فالتحكٌم من أقكدم الوسكائل لحكل المنازعكات بكٌن االطكراؾ  النزاع
المتنازعة منذ قدٌم الزمن ح فقد نشأ قبل الدولة، فهو قدٌم قدم المجتمعات حٌث كان سائداً فكً المجتمعكات القبلٌكة باعتبكاره 

 رفا فً المجتمعات الفرعونٌة والٌونانٌة والرومانٌة.األداة الفردٌة لتسوٌة المنازعات ، وكان عُ 
 . 4، 3صـ  1993( راجع د : عصام الدٌن القصبً ،  النفاذ الدولى ألحكام التحكٌم، طبعة النهضة العربٌة، سنة 2)

(3) Dominique hascher , arbitrage du commerce international , l'universite paris i 
(pantheon-sorbonne) janvier 2005, P.32 

Myriam SALCEDO CASTRO , L’arbitrage dans les contrats publics colombiens , Thèse 
de doctorat en droit public , soutenue le 21 juin 2012  , Université Panthéon-Assas 
école doctorale de droit publi pp.461,465 

احمد أبو الوفا ، نظرٌة األحكام فً قانون المرافعكات المدنٌكة  :د عريف حكم التحكيم راجع :  لمزيد من التفاصيل حول ت  (4)
.د : رمكككزي سكككٌؾ ، الوسكككٌط فكككً شكككرا قكككانون المرافعكككات المدنٌكككة 34ص 1919والتجارٌكككة ، الطبعكككة السادسكككة سكككنة 

تحلٌلٌككة فككً قككانون التحكككٌم ،د : عٌككد القصككاص. حكككم التحكككٌم ، دراسككة 666صككـ  1919والتجارٌككة. ، الطبعككة الثامنككة 
 .. 65ص 2114المصرى والمقارن ، النهضة العربٌة طبعة 
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 انًبحث األٔل

 انؼقٕد اإلدارٚت فٙياْٛت انتحكٛى 
، سواء كان اتفاق التحكٌم شرط او اختاره ، بداٌته اتفاق التحكٌم  بالنسبة لمن إلزامًالتحكٌم طرٌق 

، والذى ٌعد حجر الزاوٌة فً عملٌة التحكٌم، فاتفاق التحكٌم كؽٌره من سائر العقود التً (1)مشارطة تحكٌم 
لمادة ال تنعقد إال بالرضاء وبتوافر األهلٌة ، فضال عن ضرورة صٌاؼته كتابٌاً وإال كان باطالً طبقا لنص ا

ومن الجدٌر بالذكر ان ،   الثانٌة عشر من قانون التحكٌم المصري ، وٌنتهى بصدور حكم فاصل فً النزاع 
ومن خالل هذا المبحث سوؾ اتعرض لتعرٌؾ ،  (2)ٌقتصر على المسائل القانونٌة دون الوقائعنظام التحكٌم 

كال من فرنسا ومصر والعراق على  ًفالعقود اإلدارٌة  فًالتحكٌم ثم الى التنظٌم التشرٌعً للتحكٌم 
  -: التالًالتفصٌل 

 انًطهب األٔل

 اإلدارٚتانؼقٕد  فٙتؼزٚف انتحكٛى 

التشرٌعات محل الدراسة واالحكام القضائٌة والفقه الشارا لكل منهما حول وضع تعرٌؾ  تباٌنت 
  : كاالتًلنظام التحكٌم ، من خالل هذا المطلب سوؾ القً الضوء على تلك اآلراء 

 انفزع األٔل

انؼقٕد  فٙنهتحكٛى ٔانقضائٙ  انتشزٚؼٙانتؼزٚف 

 االدارٚت
 التقاضًعن طرق  اً بعٌدلفض الخصومات  استثنائًما هو إال طرٌق  حقٌقة األمر فًنظام التحكٌم 

 على ما تنصرؾ إرادة المحتكمٌن إلى عرضه على هٌئة التحكٌم :   مقصوراً فهو العادٌة ، 
شرط التحكٌم  فً شر ولكنه عرؾ كل من اكل مبشلتعرٌؾ التحكٌم بسً المشرع الفرن لم ٌتعرض

بأنه  1911ماٌو  14من تقنٌن المرافعات المدنٌة، المعدل بمقتضى المرسوم الصادر بتارٌخ  1442المادة 
االتفاق الذى ٌتعهد بموجبه أطراؾ عقد من العقود على حل المنازعات التً تنشأ عنه بواسطة التحكٌم ، 

من التقنٌن ذاته بأنها عبارة عن عقد ٌتفق بمقتضاه أطراؾ نزاع  1441ارطة التحكٌم فً المادة وعرؾ مش
 .(3)نشأ بالفعل على إحالة هذا النزاع إلى محكم أو عدة محكمٌن لكى ٌتولوا الفصل فٌه

بشأن التحكٌم  1994لسنة  21عرؾ المشرع المصري  التحكٌم فً المادة العاشرة من القانون رقم 
المواد المدنٌة والتجارٌة، بأنه هو اتفاق الطرفٌن على االلتجاء إلى التحكٌم لتسوٌة كل أو بعض فً 

المنازعات التً نشأت أو ٌمكن أن تنشأ بٌنهما بمناسبة عالقة قانونٌة معٌنة عقدٌة كانت أو ؼٌر عقدٌة ، 
النزاع، سواء قام مستقالً بذاته أو ونصت المادة ذاتها على أنه ٌجوز أن ٌكون اتفاق التحكٌم سابقاً على قٌام 

ورد فً عقد معٌن، كما ٌجوز أن ٌتم االتفاق على التحكٌم بعد قٌام النزاع، ولو كانت قد اقٌمت فً شأنه 
 .(4)دعوى أمام جهة قضائٌة

رؼم أن وضع المشرع المصري تعرٌفا ولنا تعقٌب على التعرٌؾ السابق للمشرع المصري للتحكٌم ، 
ذلك  فًالتحكٌم بشكل عام ، وهذا تعرٌؾ ؼٌر جامع للتحكٌم وان كان ٌعد توضٌح لمفهوم اال إن للتحكٌم 

 1994لسنة  21قضت محكمة النقض المصرٌة " ذ كان البٌن من المذكرة اإلٌضاحٌة للقانون)القانون رقم 
 ًواضعبشأن التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة( ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن 

 التجاري، وذلك لتحاشى الرجوع إلى أحكام القانون التجاريالمشروع لم ٌضعوا تعرًٌفا جامًعا مانًعا للتحكٌم 
ا عند مناقشة هذا القانون والذى كان ٌسرد األعمال التجارٌة الموجودة عند صدوره  والذيالقدٌم  ًٌ كان سار

                                                 

   215،ص 1911( راجع د / آدم وهٌب النداوي، المرافعات المدنٌة، مطبعة وزارة التعلٌم العالً ، الموصـل، 1)
  13،ص 1992( راجع د / فؤاد العلوانً، صٌػ التحكٌم فً سندات الشحن ومشارطات االٌجار، بؽداد، 2)
، 2111( راجككع د/ ٌسككرى محمككد العصككار، التحكككٌم فككً المنازعككات اإلدارٌككة العقدٌككة وؼٌككر عقدٌككة، دار النهضككة العربٌككة، 3)

 .15ص
اصدرت فرنسا قانونا جدٌدا معدال لقواعد التحكٌم الداخلً والكدولً ولكم ٌكتم تؽٌٌكر  2111ٌناٌر  13ومن الجدٌر بالكر انه فً 

 رطة التحكٌم .تعرٌؾ كل من شرط ومشا
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage 

 1994لسنة  21من قانون التحكٌم المصري رقم  11( راجع نص المادة 4)
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رٌة المعنى الضٌق لها وفًقا ألحكام القانون ، وأن المشرع قصد أال ٌفهم من عبارة العقود التجا1113عام 
، والجامع بٌنها أنها تتعلق االقتصادياألخٌر، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعالقات القانونٌة ذات الطابع 
فً القٌاس علٌها، وهو ٌحكم  القاضًباستثمار رؤوس األموال والحصول على ربح، وهى أمثلة ٌستعٌن بها 

ا وفًقا ألحكام قانون التحكٌم، وأن فٌما إذا كان العمل ت ًٌ  للقاضًالمشروع قصدوا أن ٌمنحوا  واضعًجار
ا حتى ٌساٌر قانون التحكٌم التؽٌرات  ًٌ والتجارة الدولٌة، لذلك  االقتصاديطرأت على النشاط  التًدوًرا إٌجاب

ن التحكٌم بشأنها ٌنشأ حولها النزاع والذى ٌجعل م التًفً العالقة  االقتصاديفإن تقدٌر وجود الطابع 
ًٌا من مسائل الواقع  ٌستقل بتقدٌرها قاضى الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائؽة،  التًتجار

 . (1)وله أن ٌهتدى فً ذلك بقصد المتعاقدٌن إذا كان النزاع متعلًقا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فٌها
التحكٌم  بأنه "عرض لنزاع معٌن بٌن طرفٌن على رٌة المصوقد عرفت المحكمة الدستورٌة العلٌا 

محكم من األؼٌار ٌعٌن باختٌارهما أو بتفوٌض منهما، فً ضوء شروط ٌحددانها، لٌفصل هذا المحكم فً 
ذلك النزاع بقرار ، مجرداً من التحامل وقاطعاً لدابر الخصومة فً  جوانبها، التً أحال الطرفان إلٌه، بعد 

 .(2)بوجهة نظره تفصٌالً، من خالل ضمانات التقاضً الرئٌسٌةأن ٌدلى كل منهما 

وعرفت المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر التحكٌم بأنه "اتفاق على طرا النزاع على شخص معٌن أو 
 (3)أشخاص معٌنٌن لٌفصلوا فٌه دون المحكمة المختصة".

المصري  بأنه "االتفاق على وقد عرفته الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة 
 .(4)عرض النزاع أمام محكم أو أكثر لٌفصلوا فٌه بدالً من المحكمة المختصة به وذلك بحكم ملزم للخصوم

قضت محكمة النقض المصرٌة  بأن "حكمة تشرٌع التحكٌم تنحصر فً أن طرفً الخصومة ٌرٌدان 
القضاء فً أن ٌقضوا بٌنهما أو ٌحسموا  أن ٌمحض إرادتهما واتفاقهما بتفوٌض أشخاص لٌست لهم والٌة

النزاع بحكم أو بصلح ٌقبل شروطه طرفً الخصومة فالرضا  هو أساس التحكٌم، وكما ٌجوز لهما الصلح 
 .(5)دون وساطة أحد، ٌجوز تفوٌض ؼٌرها فً إجراء الصلح أو الحكم فً النزاع

الصادر  -المدنٌة والتجارٌة وقضت أٌضا محكمة النقض المصرٌة " أن قانون التحكٌم فً المواد 
 استثنائًهو الشرٌعة العامة للتحكٌم فً مصر وأن التحكٌم ما هو إال طرٌق  1994لسنة  21بالقانون رقم 

                                                 

 . 1/2116/ 21جلسة  19لسنة  5162( راجع حكم محكة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 1)
المصككرٌة بككأن: التحكككٌم ٌتولككد عككن اإلرادة الحككرة وال ٌجككوز إجككراؤه تسككلطاً وكرهككاً  ( قككد قضككت المحكمككة الدسككتورٌة العلٌككا2)

فاختصاص جهة التحكٌم التً أنشأها قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات لنظر المنازعات التً ادخلها جبراً فكً والٌتهكا 
ن اللجككوء إلككى قاضككٌهم الطبٌعككً ، ٌكككون مككنحالً ومنطوٌككاً بالضككرورة علككى إخككالل بحككق التقاضككً وحككرم علككى المتككداعٌ

 من الدستور فٌصٌر القانون منعدماً من زاوٌة دستورٌة. 61بالمخالفة للمادة 
وقد ترك المشرع لذوى الشكأن حرٌكة كبٌكرة فكً إخضكاع مكا ٌثكور فٌمكا بٌكنهم مكن منازعكات إمكا لهٌئكة التحككٌم وإمكا إلكى جهكة 

ا ما لجأ الخصوم للتحكٌم فً مسألة معٌنة، فكذلك ٌعنكى حجكب المحكاكم قضائٌة، جاعالً من التحكٌم نظاماً بدٌالً للقضاء فإذ
من نظكر هكذه المسكألة بكذاتها، وال ٌجكوز أن ٌككون التحككٌم جبكراً نفكاذاً لقاعكدة آمكرة فكالتحكٌم مصكدره االتفكاق سكواء ككان 

 التحكٌم قائماً أو محتمالً.
لسكنة  911ورقكم  2/4/1956ق ج  22لسكنة  369الطعكون رقكم  11/12/1994ق ج  15لسنة  13الدعوى الدستورٌة رقم 

 .3/12/1916ق ج  51لسنة  513ورقم  12/2/1915ق ج  51لسنة  965، ورقم 14/4/1913ق ج  49
وفً إسباغ الطبٌعة القضائٌة على التحكٌم ذهبت المحكمة الدستورٌة العلٌا المصرٌة إلى أنه "وسكٌلة فنٌكة لهكا طبٌعكة قضكائٌة، 

محككدد، مبنككاه عالقككة محككل اهتمككام مككن أطرفهككا، وركٌزتككه اتفككاق خككاص، ٌسككتمد المحكمككون منككه ؼاٌتهككا الفصككل فككً نككزاع 
 سلطاتهم وال ٌتولون مهامهم بإسناد من الدولة ، 

فككً  3م، الجرٌككدة الرسككمٌة العككدد 6/1/2111ق، جلسككة 11لسككنة  65حكككم المحكمككة الدسككتورٌة العلٌككا، قضككٌة رقككم  راجععع
 م.11/1/2111

 القضائٌة. 31لسنة  116فً الطعن رقم  1994ٌناٌر  11ارٌة العلٌا بتارٌخ ( حكم المحكمة اإلد3)
، مجموعكة المبكادا القانونٌكة التكً قررتهكا المحكمكة 131م، ص 11/5/1919م، جلسكة 1/1/1919فكً  661( فتوى رقكم 4)

سككبتمبر سككنة  م، حتككى أخككر1955والجمعٌككة العمومٌككة لقسككمى الفتككوى والتشككرٌع فككً أربعككٌن عامككاً مككن أول أكتككوبر سككنة 
 .143م، ص1995

ق ج 49لسكككنة  911و رقكككم 2/4/1956قضكككائٌة  22لسكككنة  369( أحككككام محكمكككة الكككنقض المصكككرٌة  فكككً الطعكككون رقكككم 5)
3/12/1916. 
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العادٌة ، وما تكفله من ضمانات فهو ٌكون مقصوراً  التقاضًلفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق 
 .(1)هٌئة التحكٌم "  حتماً على ما تنصرؾ إرادة المحكمٌن إلى عرضه على

ٌفه للتحكٌم على نقطتٌن تعر فًان القضاء المصري اعتمد  السابقةالتعرٌفات  علىظ حومن المال
 :اساسٌتٌن

ان التحكٌم هو طرٌق استثنائً لفض المنازعات بعٌدا عن ساحة القضاء ،  : وهًالنقطة األولً  
العصر  فًوالدلٌل على ذلك انه استثنائً ،ث ان التحكٌم اصبح الٌوم طرٌق موازى ولم ٌعد حوٌرى البا

بعٌدا عن ساحات القضاء ، فكٌؾ ٌكون الحدٌث معظم المنازعات الهامة عادة ما ٌفضل اطرافها تسوٌتها 
 التحكٌم استثناء وانه قد نشأة قبل نشأة القضاء .

القضاء المصري ان التحكٌم هو ولٌد ارادة طرفٌه وهو أمر محمود من قبل التشرٌع والنقطة الثانٌة : 
واإلطار القضائً نجد أن التحكٌم ٌدور وجودا  التشرٌعًاإلطار  فً، فوفقا للعرض السابق لتعرٌؾ التحكٌم 

إطار سٌاج من الضمانات القانونٌة وضعها قانون التحكٌم المصري من  فًوعدما مع إرادة األطراؾ ، 
 اجل ضمان نجاا عملٌة التحكٌم برمتها .

 العراق .  فًالعقود اإلدارٌة  فًشرٌعً والقضائً للتحكٌم ثالثا: التعرٌؾ الت
الى انه  باإلشارةلم ٌتعرض المشرع العراقً لتعرٌؾ التحكٌم شأنه شأن المشرع الفرنسً وانما اكتفً 

وحتى وإن عرض  ٌجوز لألطراؾ االتفاق على التحكٌم اذا ما حدثت منازعات بصدد تنفٌذ عقد معٌن ،
 أن ٌكوناشترط المشرع العراقً قد و ز لطرفً النزاع االتفاق على التحكٌم ، النزاع على القضاء ٌجو

 . (2)مكتوبااتفاق التحكٌم 
متقابلة  التزاماتوقد قضت محكمة التمٌز العراقٌة بان عقد التحكٌم من العقود الملزمة لجانبٌن وٌرتب 

 . (3)ذات الوقت حقوق لكل  منهما فًعلى كل من المتعاقدٌن وهً 
رست محكمة استئناؾ الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة مبدأ مفاده تمسك المدعى علٌه بشرط وقد أ

التحكٌم الوارد فً العقد المبرم بٌن الطرفٌن واستئخار الدعوى من قبل المحكمة واحالة الطرفٌن اي التحكٌم 
 .(4)( من قانون المرافعات المدنٌة253المادة ) ألحكامٌعد تطبٌقا سلٌما 

نصوص  و باستقراءم ان كل من المشرع الفرنسً والمشرع العراقً لم ٌتعرضا لتعرٌؾ التحكٌم رؼ
التحكٌم لكل منهما ٌتبٌن منهما انهما اوردا تعرٌفا ضمنٌا للتحكٌم من خالل اباحة التحكٌم واقراره ووضع 

                                                 

 .  24/12/2119جلسة  19لسنة  91( راجع حكم محكة النقض المصرٌة فً  الطعن رقم 1)
أنكه طرٌكق اسكتثنائى لعكرض الخصكومات  -ضكاء هكذه المحكمكة وعلى ما جكرى بكه ق -أن " األصل فً التحكٌم وقضت أيضا  

قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادٌة وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على مكا تنصكرؾ إلٌكه إرادة 
  166ص  59س  22/12/2111جلسة  11لسنة  119رقم  راجع الطعنالمحتكمٌن على عرضه على هٌئة التحكٌم . ، 

 61لسكنة  145رقكم  و الطعن،  314ص  59س  11/3/2111جلسة  65لسنة  9136 الطعن رقم المعنى راجع  و في ذات
 51ق  295ص  51س  21/3/2111جلسة  63لسنة  611 والطعن رقم 11ق  491ص  51س  21/5/2111جلسة 

 .111ق  911ص  2ع  52س  11/6/2111جلسة  11لسنة  291 والطعن رقم
والصكادر  1969لسكنة  13قكانون المرافعكات المدنٌكة رقكم -مكن قكانون التحككٌم العراقكً 252و  251( راجع نص المكادة  2)

علً " ٌجوز االتفاق على التحكٌم فً نزاع معكٌن كمكا ٌجكوز االتفكاق  251فقد نصت المادة  1969اؼسطس  11بتارٌخ 
علكً " ال ٌثبكت االتفكاق علكى  252على التحكٌم فً جمٌكع المنازعكات التكً تنشكأ مكن تنفٌكذ عقكد معكٌن. " ونصكت المكادة 

التحكٌم إال بالكتابة وٌجوز اإلتفاق علٌكه أثنكاء المرافعكة فكإذا ثبكت للمحكمكة وجكود اتفكاق علكى التحككٌم أو إذا أقكرت اتفكاق 
  الطرفٌن علٌه أثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن ٌصدر قرار التحكٌم."

رسكالة مقدمكة باسم سكعٌد ٌكونس ، التحككٌم االختٌكاري وسكٌلة لفكض منازعكات العقكود اإلدارٌكة مشار إلٌه لدي الباحث /  (  3)
 . 2هامش  21ص  1991لكلٌة القانون جامعة بؽداد ، جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً القانون ، 

لمكدة القانونٌكة قكرر قبولكه شككال، ولكدى فقد قضت " لدى التدقٌق والمداولكة فقكد وجكد بكان الطعكن التمٌٌكزي مقكدم ضكمن ا(  4)
عطؾ النظر على القرار الممٌز فقد وجد بانه صحٌح وموافق للقانون العتكراض المكدعى علٌكه اضكافة لوظٌفتكه بواسكطة 

( من ملحقه فً الجلسكة االولكى 6/3( من العقد والفقرة )11وكٌله على الدعوى وتمسكه بشرط التحكٌم الوارد فً الفقرة )
( 253لك ٌكون القرار الممٌز باستئخار الدعوى واحالة الطكرفٌن الكى التحككٌم تطبٌقكا سكلٌما الحككام المكادة )لحضوره وبذ

من قانون المرافعات المدنٌة لذا قرر تصدٌق القكرار الممٌكز ورد الطعكن التمٌٌكزي وتحمٌكل الممٌكز اضكافة لوظٌفتكه رسكم 
 التمٌٌز .

مككدنى والصككادر فٌككه الحكككم بجلسككة  921صككفتها التمٌٌزٌككة فككً الطعككن رقككم راجككع حكككم محكمككة اسككتئناؾ الرصككافة االتحادٌككة ب
 هـ .1431صفر  21الموافق  29/11/2116
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ؼرار كل من  م علىشروط تنظٌمٌة له ، وإن كنا نأمل ان ٌورد المشرع العراقً قانونا مستقالً للتحكٌ
 .الفرنسًالمصري ونظٌره  المشرع

 َٙانفزع انثا

 انؼقٕد االدارٚت فٙنهتحكٛى   انفقٓٙانتؼزٚف 
عرؾ جانب من الفقه التحكٌم بأنه أسلوب جدٌد للفصل فٌما ٌثور أو ٌتحمل أن ٌثور من منازعات 

شاءوا وٌحددون مكان التحكٌم  عقدٌة، حٌث ٌقوم األطراؾ باختٌار المحكمٌن من أفراد عادٌٌن ٌسمونهم إن
وإجراءاته والقواعد القانونٌة التً ٌخضع لها، فً ظل نصوص تشرٌعٌة تجٌز التحكٌم وتحرك نطاقه 

بشأن التحكٌم فً المواد  1994لسنة  21وقواعده وقوة إلزامه.. ذلك مثل الحال فٌما قضى به القانون رقم 
لى التحكٌم إال للشخص الطبٌعً أو االعتباري الذى ٌملك عدم جواز االتفاق ع  المدنٌة والتجارٌة من حٌث

وعدم جواز التحكٌم فً المسائل التً ال ٌجوز فٌها الصلح، وكذلك بٌان كٌفٌة تنفٌذ  –الترؾ فً حقوقه 
 (1)أحكام المحكمٌن والطعن علٌها.

ت التً ثارت ، بأنه اتفاق أطراؾ العالقة العقدٌة على أن ٌتم الفصل فً المنازعا ثانوعرفه جانب 
بٌنهم بالفعل، والتً ٌحتمل أن تثور عن طرٌق أشخاص ٌتم اختٌارهم محكمٌن مع تولى األطراؾ تحدٌد 
أشخاص المحكمٌن، أو على األقل ٌضمن اتفاقهم على التحكٌم بٌانات لكٌفٌة اختٌار المحكمٌن أو ٌعهدوا به 

وفقاً للقواعد واللوائح الخاصة التً تعتمد  إلى هٌئة أو مركز من مراكز التحكٌم التً تولى عملٌة التحكٌم
 .(3)، وان اتفاق التحكٌم من العقود الملزمة لجانبٌن (2)علٌها هذه المراكز والهٌئة المتخصص

أو إلٌها  من الفقه المصري بأنه النظر فً نزاع بمعرفة شخص أو هٌئة ٌلجأ إلٌه ثالثوعرفه جانب 
لصادر فً النزاع، فهو الطرٌق اإلجرائً الخاص للفصل فً نزاع المتنازعون مع التزامهم بتنفٌذ القرار ا

 (4)بواسطة الؽٌر بدالً من طرٌق القضاء العام.

بدٌل لقضاء الدولة فً حسم النزاع، وٌتكون هذا النظام من  ً، بأنه هو نظام قانونرابعوعرفه جانب 
كما عرؾ البعض التحكٌم بأنه  عنصرٌن هما اتفاق التحكٌم وحكم المحكم الذى تنتهً به خصومة التحكٌم

 (5)ٌجرى بٌن أطراؾ النزاع بإرادتهم الحرة.

وأخٌر عرؾ التحكٌم أنه فً الحقٌقة لٌس اتفاقا محضا وال قضاء محضا وإنما هو نظام ٌمر  بمراحل 
متعددة ٌلبس فً كل حكم لباساً خاص فهو فً أوله اتفاق وفً أوسطه إجراء وفً أخره حكم مع مراعاة هذه 

 (6)رة عند تعٌن القانون الواجب التطبٌق.الصو
العقود اإلدارٌة بأنه نظام قضائً خاص قوامه إرادة االطراؾ ٌتفقا على  فًوٌمكن لنا تعرٌؾ التحكٌم 

الى التحكٌم مع التزامهم بتنفٌذ الحكم  خالفاتاحالة الخالؾ المثار بٌنهما او ما سوؾ ٌثار بٌنهما من 
 الصادر عن هٌئة التحكٌم  .

 

  انثاَٙنًطهب ا

 انؼقٕد االدارٚت فٙنهتحكٛى   انتشزٚؼٙانتُظٛى 

التشرٌع  فًالعقود اإلدارٌة  فًمن خالل هذا المطلب سوؾ اتعرض للتنظٌم القانونً للتحكٌم 
، ومن خالل هذا المطلب اثرت تساؤل هل ٌجوز التحكٌم الفرنسً والتشرٌع المصري والتشرٌع العراقً 

                                                 

)دراسة مقارنة(" رسالة دكتوراه كلٌكة الحقكوق ، جامعكة  B.O.T( راجع د:  إبراهٌم الشهاوى،  "عقد امتٌاز المرفق العام 1)
 .11، ص  2113 -عٌن شمس

رٌري، التحكٌم التجاري الدولً دراسة خاصة للقانون المصري الجدٌد بشكأن التحككٌم فكً المكواد ( راجع د. محمود مختار ب2)
 .6. ص1995المدنٌة والتجارٌة. دار النهضة العربٌة بالقاهرة 

 35،ص 1992( راجع د / فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً، مطبعة جامعة بؽداد، 3)
وسوعة التحكٌم التجاري الدولً فً منازعكات المشكروعات الدولٌكة المشكتركة مكع إشكارة ( راجع  د. خالد محمد القاضى، م4)

 .1خاصة ألحداث أحكام القضاء المصرى. ص
. بدون 1994لسنة  21( راجع  د. نارٌمان عبد القادرة، اتفاق التحكٌم وفقاً لقانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة رقم 5)

 .25دار نشر ص
. محمد  شفٌق، التحككٌم التجكاري الكدولً دراسكة مقارنكة لقكانون التجكارى الكدولً، دار النهضكة العربٌكة بالقكاهرة، ( راجع د6)

 .21ص
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؟ ، وتحت ضوء ذلك قسمت هذا المطلب الً ثالث فروع  الدارسةلتشرٌعات محل ا فًالعقود اإلدارٌة  فً
 : 

 انفزع األٔل

 فٙانؼقٕد االدارٚت   فٙنهتحكٛى   انتشزٚؼٙانتُظٛى  

 فزَسا
تبنت قانونا حدٌثا للتحكٌم ، سواء  التًمنذ ما ٌقرب من ثالثٌن عاما ، كانت فرنسا من أوائل الدول 

 1911ماٌو  14ام بالنسبة للتحكٌم الدولً ، وذلك عندما صدر كل من مرسوم  خلًالداكان بالنسبة للتحكٌم 
ٌناٌر  13المدنٌة الفرنسٌة ، وفً تقنٌن المرافعات  فًاللذان ادرجت نصوصهما  1911ماٌو  12ومرسوم 

بقا والدولً معدال ألحكام المرسومٌن سا الداخلًاصدرت فرنسا قانونا جدٌدا معدال لقواعد التحكٌم  2111
 فًبدورها القائد الذى تمتعت به  ٌحتفظالذكر ، وبذلك ٌكون هذا التعدٌل قد منح فرنسا أداه تسمح لها بأن 

 . (1)مجال التحكٌم
الفرنسً ؟ او هل ٌجوز  المشرعدارٌة قد نال حظه من مجال المنازعات اإل فًهل التحكٌم ولكن 

 ؟(2)فرنسا فًالمنازعات اإلدارٌة  فًالتحكٌم 
، ولكن هذا األصل (3)ال ٌجوز لها اللجوء على التحكٌمفرنسا  فًن األشخاص المعنوٌة العامة األصل ا

 ، فمن الممكن اللجوء إلى التحكٌم إذا نص القانون على ذلك.(4)هو أصل ؼٌر دستوري
وأصدرت قوانٌن ومراسٌم عدٌدة أجازت لألشخاص العامة اللجوء إلى التحكٌم مثل شركة القطار 

، والكهرباء Poste and Farce Telecom 1991، والبرٌد واالتصاالت SNFC 1912القومً 
أو فً بعض  Electricity de France and Gaz de France ،2112والؽاز فً فرنسا 

  (5)2114ٌونٌو  11عقود الشراكة فً األمر الصادر فً ، وتمت اجازة التحكٌم فً  المشارٌع عبر الحدود
إلدراج بنود التحكٌم فً عقود  SNCFفً  1912دٌسمبر  31انون الصادر فً من الق 25، وكذلك المادة 

 1915ٌولٌو  9وقانون  (6)1991ٌولٌو  2الصادر فً   561-91من القانون رقم  21الشراكة والمادة 

                                                 

  1: 5، ص ص ،  2112(  راجع د / اسامه ابو الحسن مجاهد ، قانون التحكٌم الفرنسً الجدٌد ، دار النهضة العربٌة ، 1)
 العقود االدارية واالستثناءات الوارده عليه راجع  لمزيد من التفاصيل مبدأ حظر التحكيم في(2)

  259ص-م1991منشأة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، –د : منٌر عبدالمجٌد ، التنظٌم القانونً للتحكٌم الدولً والداخلً
-الكدولًد :  حسنً عبدالواحد ، مشروع قانون التحكٌم فً المكواد المدنٌكة والتجارٌكة محاضكرة ألقٌكت فكً نكدوة عقكد المقاولكة 

 11ص-م1992-مركز البحوث والدراسات بكلٌة الحقوق جامعة القاهرة
 .61ص1991د :  جابر جاد نصار، ، التحكٌم فً العقود اإلدارٌة، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى، 

  32ص-م1991د : مجدي عبدالحمٌد شعٌب ، التحكٌم فً العقود اإلدارٌة دراسة مقارنة ، بدون ناشر ، 
 لفقه الفرنسي راجع : وفي ا

Mathieu LORIOU , L’Exécution des marchés publics , encyclopédie des collectivités locales , 

2013 , p49 
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administratif , 2016 , p141 
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3
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Droit (E.D. 41) , DOCTORAT en DROIT , 12 juillet 2013  p 110 . 
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، وكذلك نص المادة   (1)الذى سمح للحكومة اللجوء الى التحكٌم فً الموضوعات الصناعٌة والمبانً العامة 
، بشأن تحدٌد نفقات الموازنة 1916أبرٌل  11تً ال تزال سارٌة المفعول من القانون الصادر فً  ال 69

العامة واإلٌرادات العامة والذى ٌسمح باللجوء الى التحكٌم ، حٌث نصت على وجه التحدٌد فً مجال 
لتحكٌم على النحو الذي المشترٌات العامة، ٌجوز للسلطات المحلٌة أو المؤسسات العامة المحلٌة اللجوء إلى ا

 .(2)ٌنظمه الكتاب الرابع من قانون اإلجراءات المدنٌة الجدٌد
إذا كان مبدأ حظر لجوء الدولة أو األشخاص المعنوٌة  Sueurقضٌة  فًوقد قضى مجلس الدولة الفرنسً 

ادرة عن العامة إلى التحكٌم ٌستند فً أساسه إلى المبادا العامة للقانون كما صرحت بذلك الفتوى الص
، إال أن ذات الفتوى قد أشارت إلى إمكانٌة الخروج عن هذه 1916مارس سنة  6مجلس الدولة بتارٌخ 

 . (3)المبادا بموجب نص تشرٌعً، أو بمقتضى معاهدة دولٌة مدرجة فً النظام القانونً الداخلً

  انثاَٙانفزع 

 فٙانؼقٕد االدارٚت   فٙنهتحكٛى   انتشزٚؼٙانتُظٛى 

 يصز

 (4)1991لسنة  9المصري القانون رقم  ثم  أصدر المشرع 1994لسنة  21نون التحكٌم رقم صدر قا

 21بإضافة فقرة ثانٌة لنص المادة االولى من قانون التحكٌم المصري رقم  13/5/1991بتارٌخ  (4)1991
زٌر ، تنص على "وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارٌة ٌكون االتفاق على التحكٌم بموافقة الو1994لسنة 

 المختص أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة العامة، وال ٌجوز التفوٌض فً ذلك".
لسنة  21قانون التحكم الصادر بالقانون رقم  مبتعدٌل أحكا 1991لسنة  9و بعد صدور القانون رقم 

ؾ بنص قاطع الداللة، بإضافة فقرة ثانٌة للمادة األولى، أن المشرع أراد بهذا التعدٌل حسم الخال 1994
على جواز االتفاق على اللجوء إلى التحكٌم فً العقود اإلدارٌة، إال أن المشرع اشترط لجواز ذلك موافقة 
الوزٌر المختص أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة العامة، كما أنه ال ٌجوز للوزٌر أو 

حكٌم لشخص أو لجهة أخرى، ذلك أن الموافقة على من ٌتولى اختصاصه التفوٌض فً الموافقة على الت

                                                 

(1)   Kaline Santos Ferreira , Le Contentieux Administratif En Dehors Du Juge Etude Comparée 

Des Droits Français Et Brésilien ,Ibid. .P193   

(2)    Mathieu loriou, l’exécution des marchés publics les marchés publics , Published 
by Le Moniteur (2013)   p.49   

(2) C.E 29 Octobre, 2004 , sueur et autres, R.F.D.A 2004 ,p.1114 Rev arb 2005 p.134  
. 

قراراً بمشروعٌة اللجوء إلى التحكٌم لفض المنازعات  2114نة دٌسمبر س 2أصدر المجلس الدستوري الفرنسً بتارٌخ 
المتعلقة بعقود الشراكة تأسٌساً على أن أحكام قوانٌن التفوٌض من حٌث موضوعها أو شكلها ال تعفً الحكومة وهى 

المرسوم من  11بصدد ممارستها لهذا الحق من احترام القواعد األساسٌة ذات القٌمة الدستورٌة... وحٌث أن المادة 
من المرسوم  14والتً أدخلت فً القانون العام للجماعات اإلقلٌمٌة عن طرٌق المادة  1414/12تتشابه مع نص المادة 

سالؾ الذكر ،  وحٌث أنه فً المقام األول ٌعد مبدأ منع األشخاص العامة من اللجوء إلى التحكٌم والذى تم إثارته من ِقَبْل 
س دستورٌة، فانه ال ٌمكن تقدٌم الطعن المتعلق بتجاهل هذا المبدأ مع المجلس الدستوري.. الطاعنٌن له قٌمة تشرٌعٌة ولٌ

وحٌث أنه فً المقام الثانً وخالفاً لما ٌرتكز علٌه الطالبٌن، فإن القواعد المذكورة ال تحمل أي اعتداء على مقتضٌات 
 من إعالن  14حسن التصرؾ فً األموال العامة التً تستخلص من المادة 

Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l’attention des 
collectivités territoriales , JORF n°291 du 15 décembre 2005 Texte n°16 C.C.N 
2004 – 506 – DC du 2 decenber 2004, R.F.D.A 2004 p.135.,          

ون الدسككتورٌة بمجلككس الشككعب بصككدد مشككروع القككانون الجدٌككد فككً جلسككتها السككتٌن بتككارٌخ جككاء فككً تقرٌككر لجنككة الشككئ(3)
المشكار إلٌكه،  1994لسكنة  21النص اآلتى "واستبان للجنة أنه فً الفتره السابقة على صدور القانون رقم  23/4/1991

لكرأى وصكدرت فكً خصوصكها كانت مسألة جواز االتفاق على التحكٌم فً منازعكات العقكود اإلدارٌكة محكل خكالؾ فكً ا
سالؾ الذكر، وكان المأمول مكن عبكارة  1994لسنة  21أحكام قضائٌة وفتاوى تباٌنت اآلراء فٌا .. ثم صدر القانون رقم 

مكن القكانون المكذكور، أن تشككل سكنداً ال ٌختلكؾ  1)أٌا كانت طبٌعة العالقة التً ٌدور حولها النكزاع( الكواردة فكً المكادة 
كككام هكذا القككانون علككى منازعككات العقككود اإلدارٌكة بحٌككث ٌكككون جككائزاً قانونكاً االتفككاق علككى سككم هككذه علٌكه حككول سككرٌان أح

 المنازعات بطرٌق التحكٌم".
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التحكٌم ٌجب أن تصدر عن شخص الوزٌر نفسه أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة 
 العامة.

فً مصر فقد عرض على القضاء المصري مسألة التحكٌم فً العقود اإلدارٌة لدى محكمة القضاء 
م وتعدٌله 1994لسنة  21قبل صدور قانون التحكٌم رقم -(1)ق 31لسنة 416اإلداري فً القضٌة رقم 

-م الذي حسم مسألة لجوء الجهات اإلدارٌة إلى التحكٌم فً العقود اإلدارٌة1991لسنة 9بالقانون رقم 
م جواز لجوء الجهات اإلدارٌة للتحكٌم لفض 11/5/1916فقررت المحكمة فً حكمها الصادر بتارٌخ  

 د اإلدارٌة.منازعاتها المتعلقة بالعقو

 انفزع انثانث 

 فٙانؼقٕد االدارٚت   فٙنهتحكٛى   انتشزٚؼٙانتُظٛى  

 انؼزاق

النظام القانونً العراقً تشرٌع خاص بالتحكٌم ، فالتنظٌم لقانون التحكٌم العراقً مدمج  فًٌوجد  ال
 251المادة ، بدأ ب1969والصادر فً العاشر من أؼسطس  1969لسنة  13المدنٌة رقم  المرافعاتبقانون 

، ونهٌب  1994لسنة  21، شأنه شأن المشرع المصري قبل صدور قانون التحكٌم رقم  216منتهٌا بالمادة 
أسوة  ثمارهبالمشرع العرقً ضرورة إصدار تشرٌع خاص بالتحكٌم من أجل العمل على تفعٌله لجنً 

فعملت على إصدار  فطنت ألهمٌة التحكٌم ، التًبالمشرع المصري والفرنسً وؼٌرهما من الدول 
 تشرٌعات خاصه به .

نصوص قانون التحكٌم العراقً فقد  باستقراءالعقود اإلدارٌة ،  فًوفً شأن مدى جواز التحكٌم 
على التحكٌم فً  االتفاقعلى التحكٌم فً نزاع معٌن كما ٌجوز  االتفاق( على " ٌجوز 251نصت المادة )

العقود اإلدارٌة ،  فًمع عدم وجود ما ٌحظر التحكٌم " ،  جمٌع المنازعات التً تنشأ من تنفٌذ عقد معٌن
 العقود اإلدارٌة . فًٌتضح من ذلك أن المشرع العراقً قد أجاز التحكٌم ضمنا 

فالمشرع العراقً فقد سمح لإلدارة باللجوء الى التحكٌم ولكن لٌس كما نطمح اذ انه ال ٌعـدو ان ٌكون 
ى المشرع العراقً عدم توحٌد االحكام القانونٌـة الخاصـة نوع من التحكم االستشاري ومما ٌؤخذ عل

بالتحكٌم حٌث نجدها مبعثرة فً تشرٌعات عدة، مما ٌترتب علٌه ندرة لجوء االدارات الى هذه الوسٌلة 
تضمن نصوص قانونٌة تتعلق بالتحكٌم  1991(لسنة  65حٌـث نجد ان قانون مجلس شورى الدولة رقم)

ع العام فقط، فً حٌن نجد أن هناك نصوص تخص التحكٌم االجباري فً االستشاري بٌن جهات القطا
المشروعات العامة والتً تحال على القطاع الخاص تضمنتها تعلٌمات تنفٌذ خطة التنمٌة القومٌة كما نجد 

 . 2114المعدل لسنة 1991( لسنة  21نصوصاً اخـرى فـً قانون المرافعات المدنٌة وقانون الشركات رقم)

                                                 

 .63(راجع د : جابر جاد نصار، التحكٌم فً العقود اإلدارٌة ، المرجع السابق ، ص 1)
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  انثاَٙ انًبحث

حكى انتحكٛى ٔآثارِ انقإََٛت ٔانطؼٍ بٛاَاث 

 ػهّٛ .
تختلى هٌئة التحكٌم بنفسها من أجل اصدار حكم التحكٌم ولما كان حكم التحكٌم  المرافعةبعد قفل باب 

ٌرتبها الحكم القضائً ، كما ٌحق للطرؾ خاسر  التًشأنه شأن الحكم القضائً ، فٌرتب ذات األثار 
 :  كاالتًعلى حكم التحكٌم بالبطالن ، فقد قسمت هذا المبحث إللً ثالثة مطالب الدعوى ان ٌطعن 

 انًطهب األٔل 

 حكى انتحكٛى  بٛاَاث 

 فًالبٌانات ٌجب توافرها لكً ٌكون حكم التحكٌم صحٌحا منتجا ألثار ٌجب ان ٌتوافر فٌه مجموعه 
ومن هذا  قانونًٌبة من قبل أى نظام الشكل هو من الضرورات األساسٌة المتطل فاستٌفاء، حكم التحكٌم 

المنطلق تتطلب التشرٌعات واللوائح المنظمة للتحكٌم بٌانات ٌجب توافرها فً الحكم الصادر فً المنازعات 
ٌكون الحكم عرضه للطعن علٌه بالبطالن وتتمثل هذه  التً ٌتم تسوٌتها عن طرٌق التحكٌم وذلك حتى ال

  -: فًالبٌانات 
من قانون التحكٌم الفرنسً الجدٌد على وجب ان ٌشتمل حكم التحكٌم  1411ة فقد اشترطت  الماد
بٌانات ممثلً  أسماء أطراؾ المنازعة كاملة ومحل اقامتهم  او موطن مختار لهم وعلى البٌانات األتً  " "

االطراؾ اذا كان ذلك ممكنا وأسماء المحكمٌن و تارٌخ صدور االحكم والمكان الذى صدر فٌه حكم 
من ذات القانون إلى وجوب أن ٌشتمل الحكم على ملخص ألقوال  1412وتطرقت المادة ، (1)كٌمالتح

 .(2)الخصوم وطلباتهم ودفوعهم 
ٌصدر حكم التحكٌم كتابة وٌوقعه المحكمون وفً المشرع المصري بأن ٌجب أن وفً المقابل اشترط 

أؼلبٌة المحكمٌن بشرط أن تثبت فً  بتوقٌعات فًحالة تشكٌل هٌئة التحكٌم من أكثر من محكم واحد ٌكت
الحكم أسباب عدم توقٌع األقلٌة.، ٌجب أن ٌكون حكم التحكٌم مسبباً إال إذا إتفق طرفا التحكٌم على ؼٌر ذلك 
أو كان القانون الواجب التطبٌق على إجراءات التحكٌم ال ٌشترط ذكر أسباب الحكم. ، ٌجب أن ٌشتمل حكم 

ناوٌنهم وأسماء المحكمٌن وعناوٌنهم وجنسٌاتهم وصفاتهم وصورة من التحكٌم على أسماء الخصوم وع
إتفاق التحكٌم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتارٌخ ومكان إصداره 

 .(3) وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً 
الثانً من قانون الباب  فًاما قانون التحكٌم العراقً لم ٌتعرض للبٌانات الشكلٌة لحكم التحكٌم 

مسألة الشكل إلى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، فقد  فًالمرافعات المدنٌة والتجارٌة ، وإنما احل 
أو بأكثرٌة اآلراء بعد المداولة فٌما بٌنهم  باالتفاق"  ٌصدر المحكمون قرارهم على   211نصت المادة 

كتابته بالطرٌقة التً ٌكتب بها الحكم الذي ٌصدر من  مجتمعٌن وطبقاً لما هو مبٌن فً هذا القانون وٌجب

                                                 

 : من قانون التحكٌم الفرنسً الجدٌد  1411(راجع النص األصلً للمادة 1)

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage  

« Art. 1481.-La sentence arbitrale contient l’indication 

« 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège 

social ;  

« 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté 

les parties ;  

« 3° Du nom des arbitres qui l’ont rendue ;  

« 4° De sa date ;  

« 5° Du lieu où la sentence a été rendue.  
 من قانون التحكٌم الفرنسً الجدٌد  : 1412(راجع النص األصلً للمادة 2)

 « Art. 1482.-La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des 

parties et leurs moyens. « Elle est motivée.  
 . 1921لسنة  21من قانون التحكٌم المصري رقم  43(راجع المادة 3)
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، وٌجب أن ٌشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكٌم وأقوال الخصوم ومستنداتهم  المحكمة
 " . .وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فٌه وتارٌخ صدوره وتواقٌع المحكمٌن

من أن هذا الحكم شامالً لبٌانات الخصوم الخاصة بهم هذه البٌانات هو التأكد  اشتراطوالهدؾ من 
ال ٌكون هناك لبس أو ؼموض ٌثار حول هذا  وبالتالًوالذى صدر لفض النزاع القائم بٌنهم دون ؼٌرهم 

الشأن، خاصة حال تنفٌذ هذا الحكم ألن هذا التنفٌذ ٌتطلب أن تكون البٌانات الخاصة بالخصوم سواء 
 ه كاملة حتى ٌستطٌع من صدر له الحكم من تنفٌذه بسهولة ووضوا.الصادر الحكم لصالحة أو ضد

إال أنه  على هٌئة التحكٌم أن تذكر فً حكمها البٌانات الخاصة بالخصوم المصريفقد أوجب المشرع 
وردت على سبٌل  لم ٌترتب على عدم ذكر هذه البٌانات بطالن حكم التحكٌم حٌث أنه حاالت البطالن قد

وقد قضت محكمة النقض المصرٌة " إذ كان الثابت إن إؼفال بٌان عنوان الشركتٌن  الحصر ال المثال ،
تجهٌل بهما ، كما أن إؼفال اسم الشركة المحتكم ضدها كامالً وعنوانها فً  أيطرفٌه لم ٌترتب علٌه 

دعوى البطالن . ومن ثم لٌس من شأنه  بصحٌفةبعد تحقق الؽاٌة من اإلجراء بإعالنها  الحكم دٌباجة
ال ٌعتبر ذلك نقصاً جوهرٌاً  وبالتالًالتجهٌل أو التشكٌك فً حقٌقة اتصالها بالخصومة المرددة 

 . (1)على ؼٌر أساس" النعًوال ٌترتب علٌه البطالن وٌضحى  الحكم بٌانات فً
أسماء المحكمٌن من البٌانات الجوهرٌة والمقصود بأسماء المحكمٌن الذٌن أصدروا الحكم واشتركوا ف
اولة ووقعوا على حكم التحكٌم ، فإذا كان أحد المحكمٌن قد سمع المرافعة ثم تم عزله وتعٌن محكم فً المد

آخر بدالً منه فال ٌلزم ذكر المحكم المعزول وإنما ٌجب ذكر المحكم الجدٌد بشرط ان ٌكون قد سمع 
 .(2)المرافعة واشترك فً المداولة

لتحقق مما إذا كان الحكم قد صدر فً المٌعاد وتتجلى أهمٌة ذكر تارٌخ صدور حكم التحكٌم فً ا
أو قانوناً للتحكٌم أو أنه صدر بعد انقضاء المٌعاد وال شك أن لذلك بالػ األثر على حكم التحكٌم  اتفاقاالمحدد 

حٌث ٌكون الحكم صحٌحاً فً األول )بشرط توافر باقى شروط صحة الحكم(، وٌكون الحكم باطالً فً 
وٌمكن ذكر تارٌخ صدور الحكم ،  مٌعاد التحكٌم بانقضاءهٌئة زالت والٌتها حٌث أنه صدر من  الثانً

أو بهما معاً، وإذا تضمن الحكم تارٌخٌن مختلفٌن فٌمكن بالرجوع إلى  الهجريأو بالتقوٌم  المٌالديبالتقوٌم 
 محضر جلسة النطق بالحكم لمعرفة التارٌخ الصحٌح.

،  (3)التحكٌم  اتفاقأن ٌشتمل حكمها على صوره من  هٌئة التحكٌم بأن ٌجب المصريم المشرع األز
وهدؾ المشرع من وجوب إثبات هذا البٌان فً الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمٌن فً حدود 

الزم لصحة  جوهريالتحكٌم رعاٌة لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بٌان  اتفاقمن  المستمدةسلطاتهم 
لى سهولة الرقابة على حكم التحكٌم من حٌث مدى تجاوز أعضاء هٌئة التحكٌم ،مما ٌؤدى بالتبعٌة إ (4)الحكم

 .لحدود المهمة المسندة إلٌهم 
مثل ذكر  تخلفهإلى بطالنه مادامت تحققت الؽاٌة من  ال ٌؤدىالتحكٌم  اتفاقوتخلؾ إرفاق صورة من 

حال  متطلبالتحكٌم ؼٌر  اتفاقالتحكٌم بشكل موجز فً صلب حكم التحكٌم ، ألن إرفاق صورة من  اتفاق
فٌكون حكم التحكٌم باطال فً حالة  (5)صدور الحكم وإنما ٌشترط توافرها فقط حال إٌداع الحكم وتنفٌذه 

الحكم على وثٌقة التحكٌم أن ٌثبت عدم تحقق  اشتمالتخلؾ الؽاٌة فٌجب على من ٌتمسك بالبطالن لعدم 
 .(6) تخلؾالؽاٌة من هذا البٌان رؼم 

                                                 

 وائر التجارٌة .      الد 25/3/2114جلسة  13لسنة  531(   راجع حكم محكمة النقض المصرٌة رقم 1)
 .55حكم التحكٌم ودعوى بطالنه، بدون ناشر . ص  -( راجع، د/ األنصارى حسن النٌدانى2)
 لسنة   21من قانون التحكٌم المصري رقم  43( راجع  نص المادة 3)
 .         66مرجع سابق ص  –حكم التحكٌم ودعوى بطالنه  –( راجع د/  األنصاري حسن النٌدانى 4)
  111ص  1993الرقابة على أعمال المحكمٌن ، دار النهضة العربٌة ،   –راجع د/ محمد نور عبدالهادى شحاته   ( 5)
( وتطبٌقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت باألوراق ومدونات الحكم المطعون فٌه أن إتفاق الطرفٌن على 6)

من أن " أى خالؾ بٌن الطرفٌن فٌما ٌتعلق بتنفٌذ أو تطبٌق أو تفسٌر اإللتجاء إلى التحكٌم كان سابقا على قٌام النزاع 
بنود وشروط هذا العقد وال ٌتم تسوٌته ودٌا ، وٌتم طرحه على التحكٌم لقواعد ؼرفة التجارة الدولٌة ببارٌس ، وٌكون 

ر الذى ٌتحقق به ما ٌطلبه مكان هذا التحكٌم فً القاهرهة " وقد أورد حكم التحكٌم نص هذا الشرط حرفٌا بمدوناته األم
الشارع وكان هذا الشرط كاؾ بذاته فً الداللة على اتفاق الطرفٌن على اإللتجاء إلى التحكٌم لتسوٌة النزاع فً بٌان 
الدعوى التً تتضمن عرضا وافٌا لمسائل النزاع المطروحة على التحكٌم ودفاع الطرفٌن بشئنها ولم تبد الطاعنه ثمة 
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علٌها المحكم فً  اعتمدالواقعٌة والقانونٌة التً  واألدلةالتحكٌم بٌان الحجج حكم تسبٌب بٌان ٌقصد ب
حقوق  احترامٌعد ضمانه للمحتكم من تحكم المحكمٌن كما أنه ٌؤدى إلى  االلتزامإصدار حكمه وهذا 

ئة التحكٌم تسبٌب حكم التحكٌم هو ضمانه مكرسه لألطراؾ ألنه ٌتٌح لألطراؾ مدى معرفة هٌو ( 1)الدفاع
تظهر الحكمة ، و  بالنزاع وهل قامت هٌئة التحكٌم بتطبٌق القانون المتفق علٌه من قبل األطراؾ من عدمه

من تسبٌب حكم التحكٌم وبصفة عامة فً مراقبة األطراؾ لهذا الحكم من كافة الوجوه والطعن علٌه بكل 
كان الحكم ٌستند على أسباب واضحه  وسائل الطعن المتاحة بهدؾ بطالنه ومن ثم عدم تنفٌذه إال إذا

 تستطٌع حملة خارج دائرة البطالن.( 2)وقوٌة

  انًطهب انثاَٙ 

يُاسػاث انؼقٕد  فٙانطؼٍ ػهٗ حكى انتحكٛى انصادر  

     اإلدارٚت بذػٕٖ انبطالٌ

صدور حكم التحكٌم هو نهاٌة للخصومة أمام هٌئة التحكٌم وبه تستنفد والٌتها وأنجزت مهمتها، وفً 
من أطراؾ النزاع عن الحكم الصادر فً الؽالب ال ٌكون أمامه طرٌق سوى دعوى  أيالة عدم رضاء ح

البطالن وتبدأ خصومة جدٌدة تختلؾ تماما عما كانت علٌه أمام هٌئة التحكٌم اإللكترونً، فتنعقد هذه 
 .العاديأمام القضاء  الخصومة
 النموذجًمن القانون  1994لسنة  21المشرع المصري نصوص قانون التحكٌم رقم  استقىفقد 

 التجاريلمواجهة وتنظٌم التحكٌم  الدولً التجاريترال وهو قانون أعدته لجنة األمم المتحدة للقانون ٌونسلإل
وحذا المشرع المصري حذوها فٌما ٌتعلق بحكم التحكٌم فأوصد الباب أمام كل طرق الطعن العادٌة  الدولً

قد أجمعت معظم ،  (3)كم التحكٌم سوى باب واحد وهو رفع دعوى بطالن.وؼٌر العادٌة ولم ٌدع لمراجعة ح
، فحكم التحكٌم ٌظل (4)التشرٌعات على أن دعوى البطالن هً الطرٌق األصلً للطعن على حكم التحكٌم

قائماً ومنتجاً ألثارة من مادام صدر عن هٌئة التحكٌم إال أن ٌتم إبطاله، وقد حددت التشرٌعات المنظمة 
 ٌجوز فٌها إبطال حكم التحكٌم، وذلك فً إطار التحكٌم التقلٌدي . التًم الحاالت للتحكٌ

ٌعرؾ البعض البطالن بأنه "تكٌٌؾ قانونً لعمل ٌخالؾ نموذجه القانونً مخالفة تؤدى إلى عدم إنتاج 
لعمل ٌرتبها علٌه القانون إذا كان كامالً بٌنما ٌعرفه البعض اآلخر بأنه:" وصؾ ٌلحق با التًاآلثار 

الذى تخلؾ فٌه أحد عناصره أو أحد شرائط صحته، وٌمنعه من ترتٌب آثاره القانونٌة لو كان  اإلجرائً
 .(5)العمل صحٌحاً 

دعوى البطالن بأنها دعوى موضوعٌة مبتدأه ٌرفعها خاسر دعوى التحكٌم بقصد وٌمكن لنا تعرٌؾ 
حكم ف قانون التحكٌم  فًمنصوص علٌها إبطال حكم التحكٌم مستندا إلى أحدى أو بعض حاالت البطالن ال

ه األمر المقضى، وال ٌنال من هذه الحجٌه سوى دعوى البطالن، فقد قضائً ٌحوز حجٌالتحكٌم ٌعد عمل 
  .أجمعت التشرٌعات على تحدٌد حاالت بطالن حكم التحكٌم على سبٌل الحصر

قا لهذا النص تنحصر فطب 1414حدد المشرع الفرنسً حاالت بطالن حكم التحكٌم فنصت المادة 
 االسباب االتٌة : فًحاالت بطالن حكم التحكٌم الداخلى 

 ـ اذا اصدر المحكم حكم التحكٌم دون وجود اتفاق تحٌكم او بناء على اتفاق باطل .1

                                                                                                                                                            

لة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكٌم فصل فً مسائل الٌشملها إتفاق التحكٌم أو أنه إعتراض على أى مسائ
 جاوز حدود هذا اإلتفاق وإذا إلتزم الحكم المطعون فٌه هذا تلنظر فإن النعى علٌه فٌما سلؾ ٌكون على ؼٌر أساس .

 ) طعن نقض رقم 1311 لسنة 16 ق جلسة 2111/2/1(
 ،  11مد نور الهادى شحاته، الرقابة على أعمال المحكمٌن، مرجع سابق ص (  راجع د/ مح1)
 146ص  1916( د/ سامٌة راشد، التحكٌم فً إطار المركز اإلقلٌمى بالقاهرة. منشأة المعارؾ ، االسكندرٌة 2)
العربكى، صكادره عكن ( راجع د./ محمود مختار احمد بربرى، طرق الطعن فً حككم التحككٌم وكٌفٌكة تنفٌكذه، مجلكة التحككٌم 3)

 .14، 13، ص 2111االتحاد العربى للتحكٌم الدولى، العدد الرابع أؼسطس 
 .111، ص 2112( راجع د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكٌم الفرنسى الجدٌد، دار النهضة العربٌة، 4)
 لمزيد من التفاصيل راجع:  (5)

 1ص1961مرافعات، الطابعة الثانٌة من، د/ احمد ماهر زؼلول، نظرٌة البطالن فً قانون ال 
 .1ص 2115د/ فتحى والى، نظرٌة البطالن فً قانون المرافعات، مطبعة جامعة القاهرة والكتب الجامعٌة،

 .194، ص 1991د/ محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدنى بدون ناشر، 
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 ـ اذا تشكلت هٌئة التحكٌم او تم تعٌٌن المحكم الوحٌد بالمخالفة ألحكام القانون .2
 م بنطاق النزاع المحدد .ـ اذا فصل المحكم دون االلتزا3
 ـ اذا صدر حكم التحكٌم دون مراعاة مبدأ المواجهة .4
 المتعلقة ببٌانات حكم التحكٌم . 1411ـ كل حاالت البطالن المنصوص علٌها بالمادة 5
 ـ عدم مراعاة حكم التحكٌم للنظام العام .6

من  53نصت المادة  وقد حدد المشرع المصري حاالت بطالن حكم التحكٌم على سبٌل الحص حٌث
 ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكٌم إال فً األحوال اآلتٌة: -1قانون التحكٌم المصري على" 

 )أ( إذا لم ٌوجد اتفاق تحكٌم أو كان هذا االتفاق باطالً أو قابالً لإلبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
ناقصها وفقاً للقانون الذي ٌحكم )ب( إذا كان أحد طرفً اتفاق التحكٌم وقت إبرامه فاقد األهلٌة أو 

 أهلٌته.
)ج( إذا تعذر على أحد طرفً التحكٌم تقدٌم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالناً صحٌحاً بتعٌٌن محكم أو 

 بإجراءات التحكٌم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته.
 وع النزاع.)د( إذا استبعد حكم التحكٌم تطبٌق القانون الذي اتفق األطراؾ على تطبٌقه على موض

 )ه( إذا تم تشكٌل هٌئة التحكٌم أو تعٌٌن المحكمٌن على وجه مخالؾ للقانون أو التفاق الطرفٌن.
)و( إذا فصل حكم التحكٌم فً مسائل ال ٌشملها اتفاق التحكٌم أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا 

الخاصة بالمسائل ؼٌر الخاضعة له  أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكٌم عن أجزائه
 فال ٌقع البطالن إال على األجزاء األخٌرة وحدها.

 )ز( إذا وقع بطالن فً حكم التحكٌم أو كانت إجراءات التحكٌم باطلة بطالناً أثر فً الحكم.
وتقضً المحكمة التً تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكٌم إذا تضمن ما  -2
 النظام العام فً جمهورٌة مصر العربٌة.ٌخالؾ 

الحاالت  فًمن قانون التحكٌم العراقً حاالت بطالن حكم التحكٌم فحصرتها  213وقد حددت المادة 
األتٌه : ٌجوز للخصوم عندما ٌطرا قرار المحكمٌن على المحكمة المختصة أن ٌتمسكوا ببطالنه وللمحكمة 

 تٌة :من تلقاء نفسها أن تبطله فً األحوال اآل
إذا كان قد صدر بؽٌة بٌنة تحرٌرٌة أو بناًء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود  -1

 اإلتفاق.
إذا خالؾ القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو اآلداب أو قاعدة من قواعد التحكٌم المبٌنة فً هذا  -2

 القانون.
 أجلها إعادة المحاكمة.إذا تحقق سبب من األسباب التً ٌجوز من  -3
 إذا وقع خطأ جوهري فً القرار أو فً اإلجراءات التً تؤثر فً صحة القرار. -4

فقد قصر المشرع العراقً طلب رفض تنفٌذ حكم التحكٌم على أطراؾ النزاع وذلك اذا توافرت حاللة من 
 . (1)المادة سالفة الذكر فًحاالت البطالن المنصوص علٌها 

 -الحاالت إلى أربعة أقسام أساسٌة:وٌمكن تقسٌم هذه 
ٌمثل اتفاق التحكٌم حجر الزاوٌة الذى ٌنبنى نظام التحكٌم ن المتعلقة باتفاق التحكٌم : أوالً: حاالت بطال

وٌستمد منه المحكمون سلطاتهم، فاتفاق التحكٌم هو أساسه، ولكى ٌصح حكم التحكٌم ٌجب أن ٌكون هذا 
    : متعلقة بحكم التحكٌم هً االتفاق صحٌحاً وحاالت البطالن ال

 عدم وجود اتفاق على التحكٌم  -1
 الخصومةحتى ٌكون حكم التحكٌم صحٌحاً ومنتجاً ألثاره، فٌجب أن ٌكون هناك اتفاق تم بٌن طرفً 

األساسٌة لنظام التحكٌم، فإذا صدر  الركٌزةعلى اللجوء إلى التحكٌم لتسوٌة النزاع المثار بٌنهم، فهو ٌعد 
  (2)بؽٌر هذا االتفاق كان الحكم باطالً. تحكٌمًحكم 

                                                 

نبٌة ، رسالة مقدمة لكلٌة القانون جامعة بؽداد ، جزء مكن ( راجع أ: على حمٌد عبد الرضا ، تنفٌذ أحكام هٌئات التحكٌم األج1)
 51ص  1991متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً القانون ، 

( قضت محكمة النقض المصرٌة، بان " التحكٌم طرٌكق إسكتثنائى لفكض الخصكومات قوامكه الخكروج علكى طرٌكق التقاضكً 2)
ن إلى عرضه على هٌئة التحكٌم،  ٌستوى فً ذلك أن ٌككون االتفكاق العادٌة فهو مقصور على ما تنصرؾ إرادة المحتكمٌ

على التحكٌم فً نزاع معٌن بوثٌقكة خاصكة أو إنصكراؾ إلكى جمٌكع المنازعكات التكً تنشكأ عكن تنفٌكذ عقكد معكٌن فكال ٌمتكد 
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إلى هذه الحالة أمر نادر الحدوث وٌتحقق ذلك فً حالة عدم وجود تالقى إرادتٌن  االلتجاءوالواقع أن 
كما لو صدر اإلٌجاب وقوبل بالرفض أو بالصمت ؼٌر المالبس أو بقبول تضمن تعدٌالً لم ٌحظ بقبول، ففً 

، وٌمكن إدراج عدم وجود اتفاق التحكٌم كسبب  (1)اق على التحكٌماتف أيهذه الصور لم ٌنشأ أصالً 
 باختصاصهابحٌث إذا قضت هٌئة التحكٌم  االختصاصمن أسباب بطالن حكم التحكٌم تحت مسألة عدم 

  (2) على حكم التحكٌم بالبطالن. النعًرؼم عدم وجود اتفاق التحكٌم فإنه ٌجوز 
 بطالن اتفاق التحكٌم -2

فاق على التحكٌم وصحته أن تكون إرادة األطراؾ قد صدرت سلٌمة خالٌة من ٌشترط لوجود االت
كما ٌشترط أٌضاً قابلٌة المنازعة موضوع التحكٌم  (3)عٌوب الرضا كالؽلط والتدلٌس واإلكراه واالستؽالل

وذلك فعدم وجود الرضا أو تؽٌبه ٌؤدى إلى بطالن االتفاق على التحكٌم  وبالتالًللفصل فٌها بهذا الطرٌق، 
لمخالفة الشروط المطلوبة لصحة االتفاق على التحكٌم حسب القواعد العامة الخاصة بشرط التحكٌم أو 
مشارطته وبالنسبة لبطالن االتفاق الذى ٌتضمن شرط التحكٌم فالمبدأ هو استقالل شرط التحكٌم عن االتفاق 

  (4)الذى ٌرد فٌه وال ٌكون باطالً إال إذا شابه عٌب ذاتً خاص به.
 مدته. بانتهاءسقوط اتفاق التحكٌم  -3

والٌة هٌئة التحكٌم هى والٌة مؤقته مرهونة بأجل محدد سواء كان من قبل األطراؾ أو من قبل 
ال ٌجوز لها أن تصدر أحكام  وبالتالً (5)هذا األجل بانتهاءالمحكمة أو هٌئة التحكٌم وتزول والٌته المحكمة 

 (6)فاق التحكٌم.وإال كان حكمها باطالً لسقوط مدة ات

 بطالن اتفاق التحكٌم لنقض أو تخلؾ أهلٌة أحد أطراؾ التحكٌم. -4
اهتمت التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة المنظمة للتحكٌم بالنص صراحة على وجوب توافر  

و األهلٌة الالزمة لدى شخص المحتكم إلبرام اتفاق التحكٌم ورتبت البطالن كجزاء على تخلؾ األهلٌة أ
  نقصها.

 استبعاد هٌئة التحكٌم للقانون الذى اتفق األطراؾ على تطبٌقه. -5
األطراؾ على تطبٌقه على موضوع  اتفقتطبٌق القانون الذى  استبعدٌكون حكم التحكٌم باطالً إذا 

النزاع ألنه حال توافر قانون اإلرادة فإن هٌئة التحكٌم تلتزم به وإال كان حكمها عرضه للبطالن وهو 
 (1)وج المحكم على حدود مهمته وعم تقٌده بها.خر

 إذا فصل حكم التحكٌم فً مسائل ال ٌشملها اتفاق التحكٌم أو جاوز حدود هذا االتفاق. -6
لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضً العادٌة واتفاق  استثنائًٌعتبر التحكٌم طرٌق 

لٌه إرادة المحتكمٌن إلى عرضه على هٌئة التحكٌم إ اتجهتاألطراؾ فالتحكٌم مقصوراً حتماً على ما 
ومقتضى ذلك التزام هٌئة التحكٌم بنطاق النزاع ورد باتفاق التحكٌم، ومن ثم ال ٌجوز لهٌئة التحكٌم ان 
تفصل فً أمر لم ٌتفق األطراؾ على طرحه على التحكٌم أو فٌما ٌجاوز هذا االتفاق وإال كان حكمها 

علٌه اإلرادة بشأن تحدٌد محل  اتفقفال ٌجوز للمحكم تجاوز حدود ما (، 1) عرضه لرفع دعوى ببطالنه

                                                                                                                                                            

ق لكه مكا لكم نطاق التحكٌم إلى عقد تنصرؾ إرادة الطرفٌن إلى فض النزاع بشأنه عن طرٌكق التحككٌم، أو إلكى اتفكاق الحك
  اتفاق، أو ٌفض مع الفصل بٌنهما خالؾ. –دون الجمع بٌنهما  –ٌكن بٌنهما رباط ال ٌنفصم بحٌث ال ٌستكمل 

قكككد جلسكككة  61الصكككادر مكككن محكمكككة الكككنقض المصكككرٌة مجموعكككة األحككككام القضكككائٌة لسكككنة  61لسكككنة  52) الطعكككن رقكككم 
21/2/1994). 

 .311حكٌم ودعوى بطالنه، مرجع سابق ص ( راجع د/ األنصارى حسن النٌدانى، حكم الت1)
)2( Redfern Alan, Martin Hunter, Law and Practice of international commercial 

arbitration, second edition, 1999, P.428. 
 .319( راجع د/ األنصارى حسن النٌدانى، حكم التحكٌم ودعوى بطالنه، مرجع سابق، ص 3)
دار بجامعكة الجدٌكدة، ص  2114 1مر، التحكٌم فً المواد المدنٌكة والتجارٌكة والوطنٌكة والدولٌكة، ط( راجع د/ إسماعٌل ع4)

264. 
 من قانون التحكٌم المصري. 45راجع نص المادة (5)
 141، ص 2116راجع د/أبو العال النمر، المشكالت العملٌة والقانونٌة لدعوى بطالن حكم التحكٌم، دار النهضة العربٌة، (6)

 .229، ص 2112د/احمد السٌد الصاوى، التحكٌم وفقاً لقانون التحكٌم وأنظمة التحكٌم الدولٌة، مكتبة جامعة القاهرة،  راجع
 .323راجع د/األنصارى حسن النٌدانى، حكم التحكٌم ودعوى بطالن، مرجع سابق، ص (1)
 146مرجع سابق، ص د/أبو العال النمر، المشكالت العملٌة لدعوى بطالن حكم التحكٌم ، راجع :(1)
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علٌه ما ٌنطبق  ٌنطبقالنزاع، ومن ثم فال تمتد سلطة المحكم للمسائل األولٌة والفرعٌة فالمحكم لٌس قاضٌاً 
 وفً تلك الحالة ٌجوز للخصوم طلب إبطال( ، 1)على القضاء من قاعدة أن قاضً األصل هو قاضً الفرع
  لما فصل فٌه. االتفاقًالحكم أما لتجاوز المحكم لحدود مهمته وإما النعدام األساس 

 -وسوؾ نبٌن هذه الحاالت من خالل النقاط التالٌة:طالن المتعلقة بإجراءات التحكٌم. : ثانٌاً: حاالت الب
 تشكٌل هٌئة التحكٌم بالمخالفة التفاق الطرفٌن أو القانون. (1

ٌكون فٌها تشكٌل هٌئة التحكٌم باطال ، فقد ٌرجع ذلك الى  التًة على الحاالت وٌوجد العدٌد من األمثل
هٌئة التحكٌم كما لو كان عدد المحكمٌن زوجٌا ، كما ٌرجع الى الى  فًعدم االلتزام بالشكل العام المطلوب 

 .(2)عدم صالحٌة الشخص الذى تم اختٌاره ألن ٌكون محكما كما لو كان هذا الشخص قاصرا 
 إلخالل بحقوق الدفاع( ا2

تتٌح للخصم أن ٌقدم وجهة نظره فً الخصومة أو ٌناقش ما  التًٌقصد بحق الدفاع مجموعة المكنات 
أنه ٌجب على هٌئة التحكٌم إتاحة الفرصة كاملة أمام الخصمٌن للمثول أمامها  أي، (3)قدم فٌها من عناصر

ه إثبات دعواه، مع عدم التفات المحكم عن أي لشرا دعواه وتفنٌد مزاعم خصمه وتمكٌنه من كل ما من شأن
 .تعد دفاعاً جوهرٌاً من شأنها أن تؽٌر وجه الحكم فً الدعوى التًمستند من مستندات الخصوم أو أدلته 

  -ثالثاً: حالة البطالن المتعلقة بحكم التحكٌم:
طار اتفاق التحكٌم حتى ا فًحكم التحكٌم هو ثمرة هٌئة التحكٌم، فدائما تسعى هٌئة التحكٌم الى العمل 

والموضوع وال تخرج عنه  اإلجرائًال ٌكون حكمها عرضه للبطالن فضالً عن تطبٌقها لكالً من القانون 
  -:الحالةهذه  دعوى البطالن ومن ثم ٌتم إبطاله و تنقسمحتى ال ٌظهر بالحكم نقاط ضعؾ لتنال منه سهام 

 أ  : بطالن حكم التحكٌم.
فً الحكم، مثل خلوه من البٌانات الجوهرٌة، أو عدم  ذاتًحكٌم لعٌب ٌجوز الطعن على حكم الت

أو صدور الحكم دون توافر األؼلبٌة الالزمة إلصدار الحكم أو أن (، 4)مداولةالتسبٌب أو إصداره بدون 
او أن تتضمن محاضر الجلسات إنه فً  (5)ٌكون إشترك فً إصدار الحكم من محكم سبق وأن تم رده 

قد حضرها الرئٌس وحده وفً الجلسة لم ٌحضرها محكم أحد الخصوم وتم حجز الدعوى إحدى الجلسات 
 (6)تلك الجلسة للحكم.

 أثرت فً الحكم. التًب  : بطالن إجراءات التحكٌم 
تحدث أثناء سٌر إجراءات خصومة التحكٌم بدءاً من  التًٌتسع هذا السبب لٌستؽرق كافة المخالفات 

بنظر الهٌئة لموضوع النزاع وتحقٌقه وانتهاًء باجتماعها للمداولة وإصدار حكم  تشكٌل هٌئة التحكٌم، مروراً 
 . (1)التحكٌم

 رابعا : بطالن حكم التحكٌم لمخالفة النظام العام.
واجب، ومن ثم فإن مخالفته سواء كانت مخالفة لقاعدة  هو أمر حكم التحكٌم للنظام العام  احترام

وهى  -رفع دعوى بطالن علٌه، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسهاموضوعٌة أو إجرائٌة، تعرض الحكم ل
أن تحكم ببطالنه من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك رافع الدعوى ببطالن حكم  -تنظر دعوى البطالن

  . التحكٌم

                                                 

 .245د/مختار بربرى، التحكٌم التجارى الدولى مرجع سابق، ص راجع :(9)
(راجع: د/ عٌد محمد القصاص ، قكانون التحككٌم فكً المنازعكات المدنٌكة والتجارٌكة الداخلٌكة والدولٌكة ،دارالنهضكة العربٌكة 1)

 554، ص  2115
 1992واجهة ،  دراسة مقارنة ،  رسالة دكتوراه حقوق الزقازٌق سكنة (  راجع د/ عٌد القصاص ، التزام القاضً بمبدأ الم2)

 51ص 
 من قانون التحكٌم المصري. 43، 41راجع نص المادة (3)
 162راجع د/أبو العال النمر، المشكالت العملٌة لدعوى بطالن حكم التحكٌم، مرجع سابق، ص (4)
 .1/1/1991( جلسة 1ق د )144استئناؾ محكمة شمال القاهرة فً دعوى التحكٌم رقم (5)
 .12م. ص 2113(  راجع د/ على بركات ، الرقابة على دستورٌة نصوص التحكٌم، دار النهضة العربٌة، سنة 6)
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 انًبحث انثانث 

يُاسػاث انؼقٕد  فٙتُفٛذ حكى انتحكٛى انصادر 

 اإلدارٚت .

تعد اهم مرحلة ألنها الهدؾ المرجو من اللجوء  لبل وإن صدق القوذ حكم التحكٌم هو اخر مرحلة ٌتنف
العادة تبدأ اجراءات التنفٌذ بتقدٌم طلب للمحكمة التابعة للدولة المراد التنفٌذ على ارضها  فًالى التحكٌم ، ف

ؾ هذه الحالة سو فً، فقد ٌكون التنفٌذ رضائً من جانب خاسر الدعوي ، وقد ٌرفض التنفٌذ الرضائً ، ف
قد تعترض التنفٌذ ، فقد قسمت هذا  التًالعقبات  هًٌتم بحث وسائل التنفٌذ الجبري ضد الدولة ، وما 

 المبحث الى ثالثة مطالب : 

 انًطهب األٔل

 فٙانصادر   انذاخهٙإجزاءاث تُفٛذ حكى انتحكٛى  

 اإلدار٘انؼقذ  اثيُاسػ

وبطبٌعة الحال ال ٌصدر  لمحكمة المختصةال ٌنفذ حكم التحكٌم إال بعد الحصول على أمر تنفٌذه من ا
األمر بالتنفٌذ إال بعد توافر شروط معٌنة ٌجب توافرها فً حكم التحكٌم وذلك نظراً لخطورة السندات 

دون عرض األمر على القضاء المصري، فالمشرع لم ٌترك أمر تحدٌدها  الجبريالتنفٌذٌة فً مجال التنفٌذ 
خالل هذا المطلب سوؾ أبٌن كٌفٌة  طلب األمر بالتنفٌذ وشروطه ، ، من ( 1)للقضاء وإنما قام بحصرها

 سلطة المحكمة حٌال األمر بالتنفٌذ وكٌفٌة التظلم منه .

 انفزع األٔل

 انتقذو بطهب انتُفٛذ
ٌجرى تنفٌذ أحكام التحكٌم بالخضوع ألحكام التحكٌم المقررة فً قانون التحكٌم المصري فً حالة 

 التًوقد حدد المشرع المصري األحكام  و بؽٌر الخضوع لقواعد هذا القانونجرٌان التحكٌم فً مصر ول
من قانون التحكٌم المصري على أنه "ٌختص رئٌس المحكمة المشار  56ٌجرى تنفٌذها ، فقد نصت المادة 

ب وٌقدم طل ( من هذا القانون أو من ٌندبه من قضاتها بإصدار األمر بتنفٌذ حكم المحكمٌن،9إلٌها بالمادة )
ترجمة مصدق علٌها ق التحكٌم صورة من اتفاو  أصل الحكم أو صورة موقعة منهتنفٌذ الحكم مرفقا به ، 

صورة من المحضر الدال على كم التحكٌم إذا لم ٌكن صادرا بها ، من جهة معتمدة إلى اللؽة العربٌة لح
مشرعنا العراقً هٌئة التحكٌم وعلى العكس قد ألزم ، ( 2)( من هذا القانون41إٌداع الحكم وفقاً للمادة )

 .(3)بإرسال القرار مع أصل اتفاق التحكٌم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خالل الثالثة األٌام التالٌة لصدوره
 .(3)لصدوره

 انثاَٙانفزع 

  انجٓت انقضائٛت انًختصت بإصذار األيز بانتُفٛذ

ل على أمر تنفٌذ ذلك الحكم إلكساب حكم التحكٌم القوة التنفٌذٌة ٌجب اللجوء إلى قضاء الدولة للحصو
وأمر التنفٌذ ال ٌعدو كونه إجراء ٌصدر من القاضً المختص فٌضفً على حكم التحكٌم القوة التنفٌذٌة و، 

بحٌث ٌتدخل القضاء بمقتضاه لٌكمل (4)هو بهذه المثابة ٌشكل نقطه التقاء بٌن قضاء الدولة وقضاء التحكٌم
 . عمل المحكم

تقدم إلى القاضً المختص  عرٌضة ٌقدم الطلب بموجب  الداخلًلتحكٌم أمر بتنفٌذ حكم ا الستصدار
 من قانون التحكٌم المصري. 9، والمادة 56وقد حدده المشرع المصري بموجب المادتٌن أرقام 

                                                 

 من قانون المرافعات المصري   211/2( راجع نص المادة 1)
 من قانون التحكٌم المصري . 41، 9( راجع نص المادة 2)
تحكٌم العراقً على بعد أن ٌصدر المحكمون قكرارهم علكى الوجكه المتقكدم ٌجكب إعطكاء من قانون ال 211(    نصت المادة 3)

صورة منه لكل من الطرفٌن وتسلٌم القرار مع أصكل اتفكاق التحككٌم إلكى المحكمكة المختصكة بكالنزاع خكالل الثالثكة األٌكام 
 التالٌة لصدوره وذلك بوصل ٌوقع علٌه كاتب المحكمة

 .  122م. . ص2113رقابة على دستورٌة نصوص التحكٌم، دار النهضة العربٌة، سنة ( راجع د/ على بركات ،  ال4)
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ولقد جعل المشرع سلطة إصدار أمر تنفٌذ تلك األحكام فً ٌد جهة معٌنة، إذ ٌختص رئٌس المحكمة 
ع أو من ٌندبه من قضاتها بإصدار أمر التنفٌذ إذا كان التحكٌم داخلٌاً، وٌختص المختصة أصالً بنظر النزا

ٌتفق علٌه الخصوم أو من ٌندبه  التً االستئناؾالقاهرة أو محكمة  استئناؾبإصدار هذا األمر رئٌس محكمة 
  من قضاتها إذا كان التحكٌم تجارٌاً دولٌاً.

 فًقضائٌة المختصة بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر فرنسا، فإن تحدٌد الجهة ال فًلوضع بالنسبة ل
المواد اإلدارٌة. إذ تنص المادة  فًٌكتنفه بعض الصعوبات لؽٌاب التشرٌع المنظم للتحكٌم  اإلداريمنازعة العقد 

بموجب  إال الجبريقابالً للتنفٌذ  التحكٌمٌةمن قانون اإلجراءات المدنٌة الجدٌد على أنه ال ٌكون الحكم  1411/1
نطاقها حكم التحكٌم، وأمر التنفٌذ ٌصدر من قاضى التنفٌذ  فًأمر تنفٌذ صادر من المحكمة االبتدائٌة الصادر 

 بالمحكمة. 
أناط االختصاص بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم لقاضى  الفرنسًوٌؤخذ من هذا النص أن المشرع  

عجز النص  فًوردت  التًتحكٌم، بٌد أن العبارة نطاقها حكم ال فًالتنفٌذ بالمحكمة االبتدائٌة الصادر 
لذا  لعدم وجود قاضى تنفٌذ بالمحكمة االبتدائٌة على أرض الواقع الفرنسًالمذكور قد أثارت اندهاش الفقه 

من  311/11على تفسٌر النص المذكور وفهمه على ضوء ما قررته المادة  استقر الفقه والقضاء الفرنسٌٌن
بأن ٌنعقد االختصاص بإصدار أمر تنفٌذ  1992ٌولٌو لسنة  31الصادر بمرسوم  القضائًقانون التنظٌم 

واحد والؽالب أن ٌكون رئٌس المحكمة االبتدائٌة أو من ٌندبه  بقاضًحكم التحكٌم للمحكمة االبتدائٌة منعقدة 
 . (1)من قضاتها

ٌجد  اإلداريزعة العقد منا فًإذا كان تحدٌد القضاء المختص بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر 
مصر ٌختلؾ عن  فًفإن الوضع (2)المواد اإلدارٌة فًفرنسا لؽٌاب التشرٌع المنظم للتحكٌم  فًصعوبة 
 الحالًمن قانون التحكٌم  56بمقتضى المادة  المصريإذ حسم المشرع   هذا الصدد  فًفرنسا  فًالوضع 

" من 9المادة " فًٌس المحكمة المشار إلٌها هذه اإلشكالٌة بنصه على أن "ٌختص رئ 1994لسنة  21رقم 
  .هذا القانون أو من ٌندبه من قضاتها بإصدار األمر بتنفٌذ حكم المحكمٌن" 

على هذا النحو ٌكون قد أحال إلى نص المادة التاسعة من القانون المنظم للتحكٌم  المصريفالمشرع 
ختصاص بإصدار أمر بتنفٌذ حكم التحكٌم جانبه فٌها الصواب بشأن عقد اال التًم و 1994لسنة  21رقم 

محكمة استئناؾ القاهرة أو  فًالمتمثلة  العاديإلى جهة القضاء  اإلداريمنازعة العقد  فًالصادر  الدولً
، فٌنعقد االختصاص بإصدار الداخلًأما بالنسبة للتحكٌم  ، محكمة استئناؾ أخرى ٌتفق علٌها الخصوم  أي

صالً بنظر النزاع حال عدم االتفاق على اللجوء إلى التحكٌم حسب قواعد ذلك األمر للمحكمة المختصة أ
 المعمول بها. المكانًاالختصاص 

منازعة العقد  فًالصادر  الداخلًوعلى ذلك، ٌنعقد االختصاص بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم  
وز مبلػ خمسمائة جنٌها أو من ٌندبه إذا كانت قٌمه النزاع تجا اإلداريإلى رئٌس محكمة القضاء  اإلداري

 ورئٌس المحكمة اإلدارٌة أو من ٌندبه إذا كانت قٌمته النزاع تساوى أو تقل عن خمسمائة جنٌها.
إلى  اإلداريمنازعة العقد  فًالصادر  الدولًبٌنما ٌنعقد االختصاص بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم  

 فًمصر ٌتفق علٌها الخصوم، و فًأخرى محكمة استئناؾ  أيرئٌس محكمة استئناؾ القاهرة، أو رئٌس 
من الدستور  112ومخالفة صرٌحة لنص المادة  اإلداريذلك اعتداء صارخ على اختصاص جهة القضاء 

لذا المنازعات اإلدارٌة" ،  فًتنص على أن "مجلس الدولة هٌئة قضائٌة مستقلة وتختص بالفصل  التًو
 1994لسنة  21رقم  المصريمن قانون التحكٌم  56جوب تعدٌل نص المادة بونناشد المشرع المصري 

 الداخلًٌنعقد االختصاص بإصدار أمر تنفٌذ حكم التحكٌم  اإلداريمنازعة العقد  فًالتحكٌم الصادر  فًفٌكون 
 دائرتها التنفٌذ أو من ٌندبه من قضاتها.  فًٌقع  التً اإلداريلرئٌس محكمة القضاء او الدولً 

                                                 

 513ص   2111راجع د/ رجب محمد السٌد ،رسالة دكتورة ، جامعة اسٌوط ، كلٌة الحقوق ، (   1)
 ومن الفقه الفرنسى الذي اشار الٌه .  

- Bertin "Ph" "le role du juge dans l' execution" op. cit. p.p. 281 et sui. 
بٌد أن هذه القاعدة قد أورد علٌها المشرع الفرنسى استثناء ٌقضى بعقد االختصاص بإصدار األمر بتنفٌكذ حككم التحككٌم لكرئٌس 
محكمة االستئناؾ أو القاضى المسئول على تحقٌق دعوى االستئناؾ أو البطالن المقامة ضد حكم التحكٌم حال طلب أمكر 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة الفرنسى الجدٌد.  1419/2ول بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة تنفٌذ حكم التحكٌم المشم
    . 511راجع د/ رجب محمد السٌد ، المرجع السابق ، ص (2)
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راقً شرطٌن لتنفٌذ حكم التحكٌم ، الشرط االول ان ٌصدق على الحكم بٌنما قد اشترط مشرعنا الع
من قبل المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع ، اما الشرط الثانً ، فهو ان حكم التحكٌم ال ٌنفذ اال ضد 

مع أصل اتفاق التحكٌم إلى المحكمة المختصة  ، فضال عن إرسال القرار  (1)اطرافه فال ٌنفذ ضد الؽٌر
وقد أرست محكمة التمٌٌز االتحادٌة مبدأ مفادة " قرارات ،   (2)ع خالل الثالثة األٌام التالٌة لصدورهبالنزا

من قبل المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب   المحكمٌن ال تنفذ لدى دوائر التنفٌذ ما لم ٌصادق علٌها
اكم العراقٌة اال اذا وجدت اتفاقٌة لهذا احد الطرفٌن اضافة لذلك فان قواعد التحكٌم الدولً ؼٌر ملزمة للمح

 "  (3)الشأن

 انفزع انثانث

 انًختص بإصذار أيز انتُفٛذ انقاضٙحذٔد رقابت 
مر بالتنفٌذ وٌرجع ذلك إلى الفراغ فً التشرٌع سلطة القاضً مانح األ المصري  لم ٌحدد المشرع

 1994لسنة  21نون التحكٌم رقم من قا 51المصري بسبب عدم بٌان صفه الشروط الواردة فً نص المادة 
 عما إذا كانت على سبٌل الحصر أم على سبٌل المثال.

فذهب رأى فقهى  إلى عدم جواز التوسع فً سلطات القاضً المكلؾ بإصدار أمر تنفٌذ حكم  
التحكٌم، إذ أنه من الصعب التسلٌم بأن القاضً األمر بالتنفٌذ ٌمكنه رفض األمر عندما ٌتضح له بوضوا 

بالبطالن بقصد تجنب الخصوم النفقات واالنشؽال بالمنازعات أمام محكمة االستئناؾ،  أوجه الطعنأحد 
 . (4)حٌث أن التوسع فً مهمة القاضً اآلمر بالتنفٌذ ٌبدو كانزالق إجرائى إلى رقابة صحة حكم التحكٌم

ة، فال ٌجوز تقٌٌد وولى البعض األخر وجهة صوب إعطاء سلطة للقاضً لرفض طلب التنفٌذ فً هذه الحال
 .(5)سلطة القاضً المكلؾ بأمر التنفٌذ وهذا الرأي هو السائد سواء فً مصر أو فرنسا

ٌجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكٌم أو تبطله كالً " من قانون التحكٌم العراقً علً  214نصت المادة 
ى المحكمٌن إلصالا ما شاب قرار أو بعضاً وٌجوز لها فً حالة اإلبطال كالً أو بعضاً أن تعٌد القضٌة إل
 .التحكٌم أو تفصل فً النزاع بنفسها إذا كانت القضٌة صالحة للفصل فٌها

                                                 

 من قانون التحكٌم العراقً على  212( نصت المادة 1)
أو اتفاقاً ما لم تصكادق علٌكه المحكمكة المختصكة بكالنزاع ال ٌنفذ قرار المحكمٌن لدى دوائر التنفٌذ سواء كان تعٌٌنهم قضاًء  ـ 1

 .بناًء على طلب أحد الطرفٌن وبعد دفع الرسوم المقررة
  .ـ ال ٌنفذ قرار المحكمٌن إال فً حق الخصوم الذٌن حكموهم وفً الخصوص الذي جرى التحكٌم من أجله2
 من قانون التحكٌم العراقً على  211( نصت المادة 2)
ر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم ٌجب إعطاء صورة منه لكل من الطرفٌن وتسلٌم القرار مع أصكل اتفكاق بعد أن ٌصد 

 .التحكٌم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خالل الثالثة األٌام التالٌة لصدوره وذلك بوصل ٌوقع علٌه كاتب المحكمة
   2112/ 9/  31الصادر بجلسة 162( راجع الحكم رقم 3)

خص وقائع الطعن فى " لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌئة الموسعة المدنٌة االولى فكً محكمكة التمٌٌكز االتحادٌكة ،وجكد وتتل
/ثانٌاً مكن قكانون االدعكاء العكام رقكم 31ان الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونٌة المنصوص علٌها فً المادة 

التكون ككوبري  موضوعه وجكد انكه ٌتعلكق بكالحكم الصكادر عكن محكمكة بكداءة المعدل ولدى النظر فً  1919لسنة  159
وعند وضع الدعوى موضكع التكدقٌق وجكد ان المكدعً / طالكب التنفٌكذ ٌطلكب  31/3/2111وتارٌخ  2111/ب /21بعدد 

مككن المحكمككة اصككدار حكككم بتنفٌككذ حكككم المحكمككٌن الصككادر عككن محكمككة التحكككٌم التجككاري العككالمً فككً االضككبارة رقككم 
والتابعة الى ؼرفة التجارة والصناعة الرومانٌة وذلك باالستناد ألحكام  23/3/2111/بتارٌخ 62جلسة رقم  212/2119

وبما ان القانون المذكور ٌتعلكق بكٌفٌكة تنفٌكذ احككام المحكاكم  1921/لسنة 31قانون تنفٌذ األحكام االجنبٌة فً العراق رقم 
( من قانون المرافعات المدنٌة قضت 212أحكام المحكمٌن كما ان احكام المادة )األجنبٌة فً العراق وال ٌتعلق بقرارات و

بعدم تنفٌذ قرار المحكمٌن لدى دوائر التنفٌذ ما لم تصادق علٌه المحكمة المختصة بكالنزاع بنكاء علكى طلكب احكد الطكرفٌن 
دولً ؼٌكر ملزمكة لمحكاكم العراقٌكة ومحكمة التون كوبري لم تكن مختصة بنظر النزاع اضافة لذلك فأن قواعد التحكٌم الك

اال اذا وجدت اتفاقٌة لهذا الشأن وفً حالة المعروضة ال توجد اتفاقٌة ولذا كان ٌتطلب من المحكمة رد الدعوى وحٌث لكم 
/ثانٌا من قانون االدعاء العام 31تراع المحكمة ذلك فٌكون حكمها قد احتوى على خرقا للقانون بالمفهوم الوارد فً المادة 

وتكككارٌخ  2111/ب/21شكككأنه األضكككرار بمصكككلحة الدولكككة لكككذا قكككرر نقكككض الحككككم المطعكككون فٌكككه الصكككادر بالعكككدد  مكككن
وإعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق مكا تقكدم وإصكدار حككم جدٌكد وارسكال الكدعوى تلقائٌكا الكى هكذه المحكمكة  31/3/2111

   م. 31/9/2112هـ الموافق  1433القعدة / /ذي14الجراء التدقٌقات التمٌٌزٌة علٌها . وصدر القرار باالتفاق فً 
  312م.ص 1993راجع د/ محمد نور شحاتة عبدالهادى الرقابة على أعمال المحكمٌن، دار النهضة العربٌة، سنة (4)
 .292م ص2111لتحكٌم التجارى الدولى، دار النهضة العربٌة، سنة  –(راجع: د/ محمود مختار بربرى 5)
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وٌتضح من النص السابق ان مشرعنا العراقً اعطً سلطات واسعة للمحكمة مانحة االمر بالتنفٌذ وهً 
نص علٌها المشرع  لتًاجواز ابطال الحكم من تلقاء نفسها اذا توافرت فٌه حالة من حاالت البطالن 

 من قانون التحكٌم العراقً .  213المادة  فًالعراقً 
ة أصالً صٌجوز فٌها التظلم من امر بالتنفٌذ أمام المحكمة المخت التًحدد المشرع المصري الحاالت  

 استئناؾلمحكمة  االختصاصبنظر النزاع إذا كان التحكٌم داخلٌاً أما إذا كان التحكٌم تجارٌاً دولٌاً فٌنعقد 
أخرى فً مصر، أما األمر الصادر بتنفٌذ  استئناؾمحكمة  اختصاصالقاهرة ما لم ٌتفق الطرفان على 

 (1) الحكم فال ٌجوز التظلم منه.
من قانون التحكٌم العراقً علً " الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقاً للمادة  215نصت المادة 

اي ٌجوز لمن  .الطعن بالطرق األخرى المقررة فً القانون "  السابقة ؼٌر قابل لالعتراض وإنما ٌقبل
  لالعتراضرفض طلب تنفٌذ حكم ان ٌطعن بطرق الطعن العادٌة وال مجال 

 انًطهب انثاَٙ

 فٙإجزاءاث تُفٛذ حكى انتحكٛى  األجُبٙ  انصادر  

 اإلدار٘يُاسػاث انؼقذ 

 الختالؾتنفٌذ أحكام التحكٌم المحلٌة، نظراً  ال شك أن تنفٌذ أحكام التحكٌم األجنبٌة أكثر تعقٌداً من
القوانٌن من دولة ألخرى، لذلك أبرمت العدٌد من المعاهدات الدولٌة واإلقلٌمٌة لتسهٌل تنفٌذها ضمانا 

ٌتم اللجوء لفضها عبر التحكٌم اإللكترونً هى  التًلمصالح التجارة الدولٌة، ولما كانت معظم المنازعات 
رٌة الدولٌة، كان البد من التطرق لموقؾ المعاهدات ذات العالقة، ولعل أبرزها اتفاقٌة من فئة األحكام التجا

، وعٌه سٌتم التعرؾ على مقومات تنفٌذ حكم التحكٌم اإللكترونً على ضوء (2) 1951نٌوٌورك لعام  
وتنفٌذها على  بأحكام التحكٌم األجنبٌة باالعتراؾاتفاقٌة نٌوٌورك، كأحد أبرز االتفاقٌات الدولٌة الخاصة 

 .الدولًالصعٌد 
بل أصبحت المعٌار  الدولً التجاريأو حجر الزاوٌة للتحكٌم  الفقريالعمود نٌوٌورك  تعد اتفاقٌة

الذى ٌعتمد علٌه للحكم على فعالٌة النظام القانونً للتحكٌم فً كل دوله وفٌما كان هذا النظام ٌشجع  األساسً
 (3)ٌداً جاء نص المادة الثالثة من اتفاقٌة نٌوٌوركمن عدمه، وتأك الدولً التجاريالتحكٌم 

 1951شروط تنفٌذ حكم التحكٌم األجنبى وفقاً التفاقٌة نٌوٌورك
 أوالً: طلب األمر بالتنفٌذ

إذ أن االتفاقٌة قد افترضت ( 4)وضعت المادة الرابعة من اتفاقٌة نٌوٌورك شروطا مٌسرة لطلب التنفٌذ
على صحته، ولذلك تكتفً االتفاقٌة من طالب التنفٌذ أن ٌرفق طلبه  قرٌنة التحكٌمأن مجرد صدور حكم 

بأصل حكم التحكٌم وأصل اتفاق التحكٌم، وإذا كانت إحدى هاتٌن الوثٌقتٌن محررة بلؽة ؼٌر لؽة الدولة 
  المطلوبة تنفٌذ الحكم فٌها ٌجب تقدٌم ترجمة رسمٌة معتمدة لها

  لٌها فً المادة الخامسة من االتفاقٌةثانٌاً: عدم توافر أوجه البطالن المنصوص ع

تأكٌدا لرؼبة المشرع الدولى فً تدعٌم مبدأ االعتراؾ بأحكام التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها، نجد أن الماة 
الخامسة من االتفاقٌة قد جعلت األصل هو قابلٌة الحكم للتنفٌذ متى توفرت جمٌع شروط صحته بمجرد تقدٌم 

لتحكٌم على النحو المبٌن فً المادة الرابعة، وجعلت من رفض االعتراؾ بالحكم وثٌقة الحكم ووثٌقة اتفاق ا
وتنفٌذه هو االستثناء عن األصل، وتجسدت حاالت الرفض المحدد على سبٌل الحصر فً طائفتٌن، تتمثل 

                                                 

 قانون التحكٌم المصري. من 51( راجع نص المادة 1)
 دٌباجة اتفاقٌة نٌوٌورك. (2)
 راجع نص المادة الثالثة من اتفاقٌة نٌوٌورك. (3)
 الخاصة باإلعتراؾ بقرارات التحكٌم األجنبٌة وإنفاذها على: 1951تنص المادة الرابعة من اتفاقٌة نٌوٌورك لسنة  - (4)

السككابقة، ٌقككوم الطككرؾ الككذى ٌطلككب االعتككراؾ والتنفٌككذ،وقت تقككدٌم  الحصككول علككى االعتككراؾ والتنفٌككذ المككذكورٌن فككً المككادة
 القرار األصلى مصدقا علٌه حسب األصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب األول. -الطلب، بتقدٌم: أ

 االتفاق األصلى المشار إلٌه فً المادة الثانٌة أو سورة منه معتمدة حسب األصول. -ب
االتفاق المذكور بلؽة خالؾ اللؽة الرسمٌة للبلد الذى ٌحتج فٌه القرار، وٌجب على الطرؾ الذى متى كان الحكم المذكور و -ج

ٌطلب اإلعتراؾ بالقرار وتنفٌذه ترجمة لهاتٌن الوثٌقتٌن بهذه اللؽة، وٌجب أن تككون لترجمكة معتمكدة مكن موظكؾ رسكمى 
 مترجم محلؾ أو ممثل دبلوماسى أو قنصلى"
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ر ٌقع عبء إثارها وإثباتها على عاتق من صدر ضده حكم التحكٌم، والمشا التًالطائفة األولى الحاالت فً 
 إلٌها فً الفقرة األولى من المادة الخامسة وهى فً:

أن أطراؾ اتفاق التحكٌم كانوا بمقتضى القانون المطبق علٌهم، عدٌمى األهلٌة، أو كان اتفاق  - أ
التحكٌم ؼٌر صحٌح بموجب القانون الذى أخضعه له األطراؾ، وعند عدم اإلشارة إلى ذلك القانون، 

 صدر فٌه الحكم. فٌكون على أساس قانون البلد الذى
إذا كان الخصم مطلوب التنفٌذ ضده الحكم لم ٌتم تبلؽه بشكل صحٌح بتعٌٌن المحكم أو بإجراءات  - ب

 التحكٌم أو كان لسبب آخر حال دون تقدٌم دفاعه.
أن الحكم الفاصل فً المنازعة ؼٌر وارد فً بنود اإلحالة بالتحكٌم، أو تجاوز نطاق هذا األخٌر، ومع  -جـ

تخضع للتحكٌم واستبعاد تنفٌذ  التًزئة الحكم، وإقرار األجزاء الخاضعة لطلبات األطراؾ أو ذلك ٌجوز تج
 الباقى، إذا كان الحكم قابال للتجزئة.

أن تشكٌل هٌئة التحكٌم أو أن إجراءات التحكٌم لم تكن وفقا التفاق الطرفٌن أو وفقا لقانون البلد الذى تم  -د
 بٌنهم. فٌه التحكٌم فً حالة عدم االتفاق

فٌها أو بموجب  التًأن الحكم لم ٌصبح ملزما لألطراؾ أو أبطلته أو أوقفته السلطة المختصة فً البلد  -ه
 قانونها صدر الحكم.

ٌتجلى من هذه الشروط أن اتفاقٌة نٌوٌورك ترجع قانون إرادة األطراؾ على البلد الذى ٌجرى فٌه 
فً حالة خلو العقد التحكٌمى من أختٌار القانون المعٌن لتطبٌقة، بحٌث أن التحكٌم، والذى ال ٌطبق إال 

االتفاقٌة قد فكت اإلرتباط بٌن التحكٌم الدولى وبٌن قانون البلد الذى ٌجرى فٌه التحكٌم تاركه إلراء 
 األطراؾ اختٌار القانون الذى ٌرٌدونه.

تمنح لمحكمة دولة التنفٌذ أن ترفض تنفٌذ أما الطائفة الثانٌة من أسباب بطالن الحكم التحكٌمى فهى 
 الحكم من تلقاء نفسها حتى وإن لم ٌطلب منها الخصوم وهى:

 إذا كان موضوع المنازعة ؼٌال قابل للفصل فٌه من طرؾ التحكٌم فً بلد تنفٌذ الحكم. - أ
 إذا كان االعتراؾ بالحكم وتنفٌذه مخالفاً للنظام العام لذلك البلد. - ب

جراءات تنفٌذ االحكام الجنبٌة من خالل قانون تنفٌذ احكام المحاكم االجنبٌة فً نظم مشرعنا العراقً ا
)ا( ٌقٌم   فنصت المادة الثالثة على " على من ٌرٌد تنفٌذ حكم اجنبً ان: 1921( لسنة 31العراق رقم )

لكائنة فً )ب( تكون المراجعة الى المحكمة المختصة ا  الدعوى لدى محكمة البداءة إلصدار )قرار التنفٌذ(
محل اقامة ثابت فً العراق ففً المحل الذي فٌه االموال  المحل الذي ٌقٌم فٌه المحكوم علٌه. واذا لم ٌكن له 

)ج( ٌصحب الطلب بنسخة من الحكم االجنبً المطلوب تنفٌذه مصدقة وفقا   المطلوب وضع الحجز علٌها.
  .لالصول مع بٌان اسبابه

 نثانًطهب انثا

 يُاسػت انؼقذ اإلدارٖ فٙنتحكٛى  انصادر  طزق  تُفٛذ حكى ا

 انفزع األٔل

يُاسػت انؼقذ  فٙنحكى انتحكٛى انصادر   انزضائٙانتُفٛذ  

  اإلدار٘

منازعات  فًأن ٌتم تنفٌذ حكم التحكٌم رضائٌا، ألنه وفقا لألساس الذى ٌقوم علٌه التحكٌم  األصل
للدولة،  الرسمًإقصاء القضاء  فًم ورؼبة منهم العقود اإلدارٌة، أن األطراؾ أقدموا علٌه بمحض إرادته

تثٌرها هذه النوعٌة من العقود،  التًالمنازعات المعقدة  فًواللجوء إلى محكمٌن لهم خبرة ودراٌة بالفصل 
 فًعلى ذلك أنه ٌكون من السهل أن ٌمتثل الطرؾ الخاسر للحكم التحكٌمى الصادر الذى أشترك  وٌنبنً

 .(1)تعٌنه نظراً لحوزته ثقتهإصداره محكم قام بنفسه ب
،  فالتنفٌذ الرضائى لٌس رضائٌا خالصاً، بل ٌقؾ خلفه مجموعه من الدوافع  ، دوافع تنفٌذ الرضائىلل

وجود تشرٌع داخلى أو اتفاقٌة دولٌه تتعلق بتنفٌذ أحكام التحكٌم وتنظٌم كٌفٌه تنفٌذ أحكامه، وتراجع مثل 
مما ٌجعل الصادر ضده حكم التحكٌم ٌفاضل بٌن   نفٌذ الحكمالسوابق القضائٌة لمراجعه أو معارضة ت

ه حكم التحكٌم توقٌع توقى الصادر ضدئى وهو الؽالب، وأما عدم التنفٌذ ، أو أمرٌن، إما التنفٌذ الرضا

                                                 
   41،ص 1911سس العامة فً التحكٌم التجارى الدولى ، دار الفكر العربى ، طبعة سنة د/أبو زٌد رضوان ، األ (1)
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تقٌم أنظمة ومؤسسات التحكٌم المختلفة وزناً كبٌراً ًللتنفٌذ الرضائى ألحكام التحكٌم جزاءات ضده ، حٌث 
إطارها خشٌة أن ٌفهم من عدم التنفٌذ على أنه ماس بهٌبتها، لذا، فإن قواعد التحكٌم المختلفة  ًفالصادرة 

إطار هذه التنظٌمات تتضمن أحٌانا شروطاً لحث األطراؾ على تنفٌذ أحكام التحكٌم  فًوالموضوعة 
 . (1)تنفٌذا ًرضائٌاً من خالل الترؼٌب تارة، والترهٌب تارة أخرى

 انفزع انثاَٗ 

ائم إجبار جٓت اإلدارة ػهٗ تُفٛذ  حكى انتحكٛى ٔس

  فزَسا فٙيُاسػت انؼقذ اإلدارٖ  فٙانصادر  

، واألخرى  تتنوع وسائل الضؽط على اإلدارة لتنفٌذ األحكام اإلدارٌة إلى وسٌلتٌن إحداهما ودٌة
ٌولٌو عام  31 فً 63 – 166أصدر المشرع الفرنسى المرسوم رقم فقد  وهى الؽرامة المالٌة  تهدٌدٌة
الخاص بتنظٌم وتسٌٌر مجلس الدولة، متضمنا  1945ٌولٌو عام  31 فً 45-1111تطبٌقا لألمر رقم  1963

فرنسا، من بٌنها النص على لجنة التقرٌر والدراسات بمجلس  فًالنظام القضائى اإلداري  فًعدة إصالحات 
 الدولة. 

الدولة كل عام تقرٌراً للحكومة حول مادته الثالثة منه على أن "ٌقدم مجلس  فًونص المرسوم 
تعترض تنفٌذ األحكام الصادرة  التًنشاطه اإلدارى والقضائى، على أن ٌشٌر هذا التقرٌر إلى الصعوبات 

عن جهة القضاء اإلدارى، وٌتم تحضٌر التقرٌر بمعرفة لجنة أطلق علٌهما اسم لجنة التقرٌر والدراسات 
د مع اإلدارة المعنٌة من أجل تنفٌذ الحكم الصادر ضدها، حٌث تقتصر مهمة عمل اللجنة على بذل الجهو

تفحص اللجنة الطلب من حٌث توافر شروطه ثم تقوم بتحوٌله إلى مكتب الوزٌر المختص، وبمجرد أن 
اتخذت حٌال الحكم هى فعالً ما ٌتطلبها ذلك  التًتصل اإلجابة تقوم اللجنة بفحص ما إذا كانت اإلجراءات 

تنفٌذ أحكام القضاء اإلدارى، ولها أن تستشٌر الدائرة أو  فًذلك على المبادا العامة  ًفالحكم، مستندة 
حالة تأخر الجهة اإلدارٌة المعنٌة بالرد، فإن اللجنة تقوم  فًأصدرت الحكم. و التًالمحكمة اإلدارٌة 

لجنة مشكالت ذات أثر باالنتقال إلى هذه الجهة أو إلى موقع التنفٌذ على الطبٌعة. وإذا ظهرت أثناء عمل ال
 النصوص القانونٌة فإنها تقوم باالتصال بالوزٌر المختص التخاذ الالزم. فً عام ٌتطلب حلها تعدٌالً 

حالة التنفٌذ ضد الهٌئات المحلٌة، فاللجنة تلجأ إلى جهة الوصاٌة تطلب منها استخدام سلطتها  فًو
 المبلػ محل الحكم موارد القرٌة أو المدٌنة. إلجراء التنفٌذ أو تقدٌم المساعدة الضرورٌة حٌن ٌتجاوز

 ، فلٌس لهاالقضائًمهمتها المنوطة بها مع الجهة اإلدارٌة من أجل تنفٌذ الحكم  فًوإذا أخفقت اللجنة 
لمجلس الدولة الذى ٌرفع لرئٌس الجمهورٌة وفقا لنص المادة الثالثة  السنويتقرٌرها  فًإال أن تذكر ذلك 

، واألمثلة على ذلك عدٌدة، نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر، 1963ة ٌولٌو لسن 31من مرسوم 
تنفٌذ األحكام من جانب عده مصالح، كالمركز  فًالذى سجل حاالت التباطؤ  1916التقرٌر الصادر عام 

 .(2)، ووزارة الشئون االجتماعٌة، التزوٌد، والتعلٌم القومى، والدفاعاالستشفائً
بشأن تقرٌر  1911ٌولٌو عام  16 فًالصادر  11 -539القانون رقم المشرع الفرنسى  أصدر 

الحكم على أحد األشخاص المعنوٌة للقانون العام الذى ٌثبت امتناعه عن تنفٌذ  فًسلطة مجلس الدولة 
بقصد ضمان تنفٌذه، وصدرت الئحته التنفٌذٌة بالقرار   (3)األحكام اإلدارٌة، بصفة مباشرة، بؽرامة تهدٌدٌة

 وضعت اإلجراءات الالزمة لتطبٌقه. التً 1911ماٌو عام  12 فً 1911لسنة  511رقم 
بٌد أن القانون المذكور وجهت إلٌه سهام النقد لكون تطبٌقه ٌقتصر على األشخاص االعتبارٌة العامة 
 دون األشخاص االعتبارٌة الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام. وتفادٌاً لذلك أجرى المشرع الفرنسى تعدٌالً 

                                                 

جامعكككة القكككاهرة، سكككنة راجكككع د/عكككزت البحٌكككرى ، تنفٌكككذ أحككككام التحككككٌم األجنبٌكككة"، رسكككالة دكتكككوراه، كلٌكككة الحقكككوق (1)
    . 143م.صـ1996

  312صـ  2113طبعة دار الجامعة عام  –قانون القضاء اإلداري  –راجع : د/ حسٌن عثمان محمد عثمان  (2)
 راجع  -للمزٌد من التفاصٌل:    (3)
بحكث منشكور  –د/ محمد باهى أبو ٌونس االتجاه التشرٌعى فً إجبار اإلدارة على تنفٌذ األحكام اإلدارٌة فً القانون الفرنسى  

 ، 2111، عدد خاص كلٌة الحقوق جامعة اإلسكندرٌة –بمجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة 
دراسة مقارنه فً اإلجراءات القضائٌة  –أثر الطعن على التنفٌذ فً القانون المصرى والفرنسى  –د/ عبد المحسن سٌد رٌان  

   592صـ  1992رسالة دكتوراه حقوق أسٌوط عام  –
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والذى مد بمقتضاه  1911ٌولٌو عام  31 فًالصادر  11-155بمقتضى القانون رقم  11-539للقانون 
مواجهة األشخاص االعتبارٌة الخاصة المكلفة بإدارة مرفق  فًنظام الؽرامة التهدٌدٌة إلى األحكام الصادرة 

معدله الئحة تطبٌق هذا  1911ابرٌل عام  11 فً 1911لسنة  336عام، ثم صدرت الئحته التنفٌذٌة برقم 
 .1911لسنة  511القانون رقم 

والذى بمقتضاه أجرى المشرع  95-125أصدر المشرع الفرنسى القانون رقم  1995فبراٌر عام  1فًو
تارٌخه، إذ أهدر الحظر المضروب على  فًالفرنسى أصالًحاً قضائٌاً لم ٌعرؾ القضاء اإلداري مثٌالً له 

تقنٌن اإلجراءات  2111توجٌه أوامره لإلدارة.. ثم أصدر بتارٌخ أول ٌناٌر عام  فًالقاضى اإلداري الفرنسى 
 31 فًالصادر  2111/ 591اإلدارٌة والذى اقر قانون إجرائً صدر مستقالً قبل إصداره، وهو القانون رقم 

 والخاص بنظام األمور المستعجلة. 2111ٌونٌه 
زاء امتناع اإلدارة عن تنفٌذ األحكام اإلدارٌة وبصدور قانون خاص بالؽرامة المالٌة التهدٌدٌة ج

الصادرة ضدها، وما جرى علٌه من إصالحات على النحو السالؾ بٌانه، تحقق األمل الذى كان ٌنشده 
 اإلدارٌة الصادرة ضد اإلدارة. فرنسا لضمان تنفٌذ األحكام فًرجال الفقه والقضاء اإلدارٌان 

ٌة تحدد، بصفة عامة، عن كل ٌوم تأخٌر وٌصدرها القاضى الؽرامة التهدٌدٌة هى عقوبة مالٌة تبع
، فالؽرامة  بقصد ضمان حسن نٌة تنفٌذ حكمه أو بقصد حسن تنفٌذ أى إجراء من إجراءات التحقٌق

مجال القانون اإلداري هى عقوبة مالٌة تبعٌة ومحتمله تحدد بصفة عامة بمبلػ معٌن من المال  فًالتهدٌدٌة 
تنفٌذها، الصادرة ضد أى  فًتجنب عدم تنفٌذ أحكام القضاء اإلداري أو التأخٌر  عن كل ٌوم تأخٌر، بهدؾ

 شخص من أشخاص القانون العام أو أى شخص من أشخاص القانون الخاص مكلؾ بإدارة مرفق عام.
وٌنبنى على ذلك، أن الؽرامة التهدٌدٌة هى وسٌلة معترؾ بها للقاضى تسمح له بإجبار اإلدارة على 

قضائى بتحدٌد مبلؽها بقدر كاٍؾ كى ال تلجأ اإلدارة إلى اختٌار حل ؼٌر فعال ٌبدو لها أنه اقل تنفٌذ حكم 
  (1) تكلفه من الحل الذى ٌقدم على تنفٌذ الحكم المعنى.

 انفزع انثانث

ٔسائم إجبار جٓت اإلدارة ػهٗ تُفٛذ  حكى انتحكٛى 

 يصز ٔانؼزاق فٙيُاسػت انؼقذ اإلدارٖ  فٙانصادر  
مصر من وسائل إلجبار اإلدارة لضمان تنفٌذ  فًك تنظٌم محدد لتنفٌذ األحكام اإلدارٌة لٌس هنا

القانون  فًسوى ما ورد من قواعد عامة سواء  –فرنسا  فًكما هو الحال  -األحكام الصادرة ضدها
 اإلداري أم الجنائى.

لمواجهة تعنت اإلدارة  البحث عن تلك الوسائل ؼٌر مباشرة –والحال هذه  –األمر الذى ٌتعٌن علٌنا 
 -:فًتتمثل  التًالتنفٌذ. و فً

 دعوى إلؽاء قرار االمتناع عن تنفٌذ الحكم. (1)
 دعوى المسئولٌة المدنٌة. (2)
 دعوى المسئولٌة الجنائٌة. (3)

حالة ثبوت المسئولٌة  فً، بالنظر إلى ما ٌمكن أن تؤدى إلٌه (2)وتوصؾ تلك الوسائل بأنها جزائٌة
حق الموظؾ المسئول عن عدم التنفٌذ. فالجزاء هو  فًحق اإلدارة أو  فًجنائٌة"  القانونٌة "إدارٌة، مدنٌة،

الذى ٌعطى المسئولٌة القانونٌة المعنى واألثر الملموس، وبدونه تتجرد المسئولٌة عن المضمون، وإذا كانت 
 فًنها تحمل التنفٌذ مواجهة جزائٌة إال أ فًلمواجهة تعنت اإلدارة  –بحسب األصل  –هذه الوسائل مقررة 
 طٌاتها معنى الحث.

مواجهتها عمالً ؼٌر مشروع قد ٌمثل خطأ  فًٌعد امتناع اإلدارة عن تنفٌذ الحكم اإلداري الصادر و 
مرفقٌاً تسأل عنه اإلدارة المختصة، وقد ٌمثل خطأ شخصٌاً ٌسأل عنه الموظؾ المسئول عن التنفٌذ، وقد 

 ٌتحقق فٌه كال الصورتٌن.

                                                 

داري الصكادرة ضكد اإلدارة، دار الؽرامكة التهدٌدٌكه كجكزاء لعكدم تنفٌكذ أحككام القضكاء اإل -راجع : د/ منصور محمكد أحمكد(1)
 16صـ  –م.2112النهضة العربٌة، سنة 

 .  111ص   2119، دار النهضة العربٌة ،   راجع  د/ عصمت الشٌخ ، الوسائل القانونٌة لضمان تنفٌذ االحكام االدارٌة(2)
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، هو الذى ٌنسب إلى المرفق حتى ولو كان الذى قام به مادٌاً أحد الموظفٌن، على (1)فالخطأ المرفقى
ٌسٌر  التًالضرر، ألنه لم ٌؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد العامة  فًأساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب 

ها المرفق بنفسه علٌها سواء كانت هذه القواعد خارجٌة أى وضعها المشرع لٌلزم بها المرفق، أو داخلٌه سن
 أو ٌقتضٌها السٌر العادى لألمور.

، أى فًحالة سوء نٌة الموظؾ متى ارتكب داخل نطاق عمله الوظٌ فًٌكون  (2)أما الخطأ الشخصى
أن الخطأ ٌعتبر شخصٌاً إذا كان الموظؾ ال ٌتؽٌأ به المصلحة العامة وإنما تحركه أؼراض شخصٌة، 

والمسئولٌة عن عدم  حقٌق منفعة ذاتٌة، أو أخطأ الموظؾ خطأ جسٌماً الكٌد أو االنتقام، أو ت فًكالرؼبة 
الوزارة أو المصلحة حسب تنظٌمها اإلداري، ولٌس الموظؾ  فًتنفٌذ األحكام تقع على الرئٌس المسئول 

 األمر بتنفٌذ الحكم أو عدم تنفٌذه.  فًالمكلؾ بالتنفٌذ على أساس أنه صاحب السلطة 
ان من المسئولٌة كأثر لعدم تنفٌذ االحكام القضائٌة ، النوع األول ، المسئولٌة رتب مشرعنا العراقً نوع 

 الجنائٌة ، أما النوع الثانً ، وهو المسئولٌة التأدٌبٌة . 
لسنة  111من قانون العقوبات العراقً رقم    329نصت المادة    بالنسبة للمسؤولٌة الجنائٌة 

او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة امة ـ  ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة 1على "  1969
استؽل وظٌفته فً وقؾ او تعطٌل تنفٌذ االوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانٌن واالنظمة او اي 
حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اٌة سلطة عامة مختصة او فً تأخٌر تحصٌل االموال او الرسوم 

 .ناونحوها المقررة قانو
ـ  ٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة امتنع عن تنفٌذ حكم او امر صادر من 2

احدى المحاكم او من اٌة سلطة عامة مختصة بعد مضً ثمانٌة اٌام من انذاره رسمٌا بالتنفٌذ متى كان تنفٌذ 
" ٌعاقب بالحبس كل  من ذات القانون على 331ونصت المادة ،  الحكم او االمر داخال فً اختصاصه

موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة امتنع بؽٌر حق عن اداء عمل من اعمال وظٌفته او اخل عمدا بواجب من 
 " .واجباتها نتٌجة لرجاء او توصٌة او وساطة او ألي سبب آخر ؼٌر مشروع

اقترؾ هذا ٌقوم الجزاء التأدٌبً على فكرة الخطأ التأدٌبً ، وتقوم مسؤولٌة الموظؾ التأدٌبٌة متى  
 1(3)الخطأ حتى ولو لم ٌؤد ذلك إلى ضرر

وٌعد امتناع الموظؾ عن تنفٌذ حكم قضائً أو تدخله لعرقلة هذا التنفٌذ بمثابة خطأ تأدٌبً ٌرتب 
مسئولٌته حٌث ٌعد ذلك بمثابة خروج على مقتضى الواجب فً أعمال الوظٌفة فً مفهوم الفقرة )أوالً( من 

، حٌث أن احترام أحكام 1991لسنة 14موظفً الدولة والقطاع العام رقم  ( من قانون انضباط4المادة )
القضاء والعمل على تنفٌذها على نحو ٌحقق ؼاٌاتها دون تعطٌل هو من أهم واجبات الوظٌفة ، ذلك لكون 

مخالفة للقانون الذي صدر الحكم مستنداً الٌه والذي ٌؤدى الموظؾ عمله فً إطاره  الخروج على ذلك ٌشكل
انه وشعور بالمسؤولٌة ٌعد مخطئاً أذا خالفه ، أضافه إلى ذلك فان الحكم القضائً ٌدخل فً مفهوم بأم

 القانون بمعناه الواسع. 
وتبدو أهمٌة الجزء التأدٌبً كوسٌلة لتنفٌذ األحكام القضائٌة ، انه لو اعتبر االمتناع عن              

مالٌاً أال أن ذلك ال ٌمنع من مؤاخذته تأدٌبٌاً عن هذا التنفٌذ خطأ مرفقً ، بحٌث ال ٌسأل عنه الموظؾ 
 الخطأ .

التذرع بان امتناعه عن تنفٌذ الحكم القضائً كان تنفٌذاً  -تهرباً من المسئولٌة   –وال ٌجوز للموظؾ 
ألمر صادر آلٌه من رئٌسه واجب الطاعة ، اال فً ضوء ما جاء بنص الفقرة ) ثالثاً ( من المادة المذكورة 

قانون االنضباط آنؾ الذكر من قٌود تتمثل فً ضرورة أثبات الموظؾ أن ارتكابه للمخالفة كان تنفٌذاً من 

                                                 
لمحامكاة العكدد الثالكث سكنة ، مجلكة ا3/3/2112ق ع جلسكة  45لسكنة 2126راجع حكم المحكمة اإلدارٌة علٌا الطعن رقكم  (1)

 2112مجلكة المحامكاة العكدد الثكانى عكام  11/3/2111ق ع جلسكة  9لسكنة  3596، 3556، الطعنكٌن 291صـ  2113
 .561صـ 

 . 319طبعة دار الفكر العربى بدون سنة نشر ص  –الوسٌط فً القضاء اإلداري  –راجع د/ محمود عاطؾ البنا  (2)
ك ، مشكالت تنفٌذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري والحلول المقترحة فً العراق  ، (  راجع د / كرٌم خمٌس خصبا3)

تقدم للمشاركة فً المؤتمر الثانً لرؤساء المحاكم اإلدارٌة فً الدول العربٌة المنعقد  فً دولة األمارات العربٌة المتحدة 
 . 11، ص  2112/ 9/ 12 -11للفترة من  
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ألمر مكتوب صادراً من رئٌسه المباشر بالرؼم من تنبٌهه صراحة إلى مخالفة ذلك األمر ، حٌث تكون فً 
 هذه الحالة المخالفة على مصدر األمر وحده .

أو رئٌس الدائرة بناء على تحقٌق أداري  –سلطة المختصة الوزٌر المختص والجزاء التأدٌبً قد توقعه ال
تجرٌه لجنة مشكله لهذا الؽرض ، كما قد ٌكون الجزاء التأدٌبً ملحقاً وفقاً  لحكم صادر عن المحكمة الجزائٌة 

ضباط المذكور ( من قانون االن1إذ ٌستتبعه إصدار قرار بفصل الموظؾ استناداً لنص الفقرة سابعاً من المادة )
والتً حددت مفهوم الفصل بتنحٌة الموظؾ عن الوظٌفة مدة بقائه فً السجن أذا حكم علٌه بالحبس عند إدانته 

وٌفصل من تارٌخ صدور الحكم علٌه  329عن  جرٌمة االمتناع عن تنفٌذ الحكم القضائً استناداً لنص المادة 
 وتعتبر مدة موقوفتٌه من ضمن مدة الفصل .
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 ٔانُتائج ٔانتٕصٛاثانخاتًت 
تناولنا فً هذا البحث تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر فً منازعات العقود االدارٌة واختم هذا البحث بعدة الخاتمة :

 نتائج تتبعها توصٌات : 

 نتائج البحث : 
، ٌختار األطراؾ محكمٌن قوامه التراضً  أوال : أن التحكٌم فً العقود اإلدارٌة هو نظام  قانونً خاص

فصلوا فٌه دون المحكمة المختصة به بمقتضى اتفاق مكتوب بؽٌة تسوٌة المنازعات المثارة سواء كان شرطاً لٌ
 أم مشارطة، مع التزامهم بالحكم الصادر عن هٌئة التحكٌم. 

ثانٌا : أن حكم التحكٌم ال ٌجوز الطعن علٌه بطرق الطعن العادٌة المقررة بشأن األحكام القضائٌة ـ وإنما دعوي 
 لبطالن هً السبٌل الوحٌد للطعن على حكم التحكٌم ا

تنفٌذ حكم التحكٌم رضائٌاً من شأنه أن ٌحافظ على سرٌة المنازعات والمعامالت والعالقات الودٌة بٌن  ثالثا : 
األطراؾ واستمرار التعامالت الخاصة بٌنهم، فضالً عن إمكانٌة استخدام الحكم كأساس للتفاوض من أجل 

 ودٌة إلنهاء النزاع.  التوصل لتسوٌه
أن سلطة و  ٌجب إلصدار أمر بتنفٌذ حكم التحكٌم أن ٌتم إٌداعه قلم كتاب الجهة القضائٌة المختصةرابعا : 
المختص بإصدار األمر تمتد لتشمل الرقابة على الشرعٌة وعدم مخالفة الحكم للنظام العام وعدم انعدام  القاضً

ت حالة من حاالت الطعن بالبطالن وعدم إعالن الحكم إعالنا صحٌحاً الحكم، فضالً عن رفض األمر إذا توافر
 ، وٌصدر األمر بتنفٌذ حكم التحكٌم كتابة بالشكل المعتاد ألحكام المحاكم . للصادر ضد حكم التحكٌم

ٌة من وسائل إجبار الجهة اإلدارٌة على تنفٌذ األحكام والتى تتفق مع حكم التحكٌم هما الؽرامة التهدٌدخامسا : 
زٌادة ل والمسؤولٌة التأدٌبٌة ، فهذه الوسائل كفٌلةجرٌمة االمتناع عن تنفٌذ األحكام  فًالمتمثل  الجنائًوالجزاء 

 فاعلٌة نظام التحكٌم بأسره وخاصة إذا كان الحكم صادراً ضد الجهة اإلدارٌة.

 توصيات البحث : 
 علقة بموضوع البحث وتتمثل فً :نرى من الضروري فً ختام هذه الدراسة التوجه بتوصٌات هامة مت

من اجل ضمان انتشار واستقالل التحكٌم و ضرورة اصدار مشرعنا العراقً تشرٌع مستقل بالتحكٌم أوال : 
على كافة االجراءات بداٌة من اتفاق التحكٌم حتى تنفٌذ حكم المحكمٌن مستعٌنا بالتشرٌعات  هذا التشرٌع  ٌشتمل

بالتشرٌع المصري والتشرٌع الفرنسً وؼٌرهما من التشرٌعات التً تأثرت  النموذجٌة مثل األونستٌرال إسوة
والمعنٌة بتنفٌذ أحكام التحكٌم  1951، والمطالبة باالنضمام الى اتفاقٌة نٌوٌورك لعام بقواعد األونستٌرال 

 .االجنبٌة  
فات الناشئة عن تنفٌذ العقود السماا للوزرات والجهات اإلدارٌة باللجوء الى التحكٌم من اجل تسوٌة الخالثانٌا : 

 اإلدارٌة .
ثالثا :  نوصى الجهة اإلدارٌة بأن تحسن اختٌار المتفاوض باسمها عند صٌاؼة شرط التحكٌم، بأن ٌكون من 

صٌاؼة العقود اإلدارٌة وذلك حتى ٌتسنى له حسن صٌاؼته بأن ٌحتفظ  فًرجال القانون المتخصصٌن 
التخاذ اإلجراءات الوقتٌة والتحفظٌة عند تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر  اللجوء إلى القضاء الوطنً فًبالحق 

 ضدها. 
أٌة خصومة  فًرابعا : نوصى الجهة اإلدارٌة بأن تتذكر نقطة الشرؾ وحسن النٌة وأنها خصم شرٌؾ دائماً  

مدة من الزمن،  قضائٌة، وأن ال تنسى ذلك أبداً وان تعود إدراجها إلى الخلؾ بعٌداً عن الفساد الذى ظل سائداً 
احترام األحكام وإعطاء وأداء الحقوق إلى أصحابها ،  فهً المعٌن والمالذ ألصحاب  فًوان نذكرها بواجبها 

 الحقوق. 
المستوٌات  فً تدرٌسهفض المنازعات والعمل على  فًخامسا : االهتمام بنظام التحكٌم ونشر ثقافة التحكٌم 

من  االستفادةالتحكٌم من اجل  فًى اعداد كوادر متخصصة المختلفة من كلٌات القانون ، والعمل عل
الوقت  فًورش عمل فأصبح التحكٌم  ادممٌزات التحكٌم وذلك من خالل تكثٌؾ الدورات التدرٌبٌة واعد

 المجال القانونً . فًهو لؽة العصر الحدٌث  الحالً
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 قائًت انًزاجغ
 الرسائل العلمٌة 

منازعات العقود اإلدارٌة : دراسة مقارنة  فًالقضائٌة على التحكٌم د : رجب محمد السٌد : حدود الرقابة 
    2111رسالة دكتورة ، جامعة اسٌوط ، كلٌة الحقوق ، 

،  دراسة مقارنه فً   الفرنسًو   المصريد : عبد المحسن سٌد رٌان :  أثر الطعن على التنفٌذ فً القانون 
     1992ط عام رسالة دكتوراه حقوق أسٌو –اإلجراءات القضائٌة 

:  تنفٌذ أحكام التحكٌم األجنبٌة"، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوق جامعة القاهرة، سنة  البحٌريد : عزت 
 م. 1996

التزام القاضً بمبدأ المواجهة ،  دراسة مقارنة ،  رسالة دكتوراه حقوق الزقازٌق سنة   د : عٌد القصاص :
1992  . 

رسالة مقدمة لكلٌة القانون اإلختٌاري وسٌلة لفض منازعات العقود اإلدارٌة أ :  باسم سعٌد ٌونس :  التحكٌم 
   1991القانون ،  فًجامعة بؽداد ، جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر 

أ : على حمٌد عبد الرضا :  تنفٌذ أحكام هٌئات التحكٌم األجنبٌة ، رسالة مقدمة لكلٌة القانون جامعة بؽداد ، 
 .1991القانون ،  فًتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر جزء من م

 المؤلفات العلمٌة 
)دراسة مقارنة(" رسالة دكتوراه كلٌة الحقوق ،  B.O.T"عقد امتٌاز المرفق العام  : إبراهٌم الشهاوىد : 

   2113 -جامعة عٌن شمس
  2116تحكٌم، دار النهضة العربٌة، المشكالت العملٌة والقانونٌة لدعوى بطالن حكم ال :أبو العال النمرد : 
    1911األسس العامة فً التحكٌم التجارى الدولى ، دار الفكر العربى ، طبعة سنة   :أبو زٌد رضوان د : 
  1919نظرٌة األحكام فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، الطبعة السادسة سنة  :احمد أبو الوفا د : 
  2112تحكٌم وفقاً لقانون التحكٌم وأنظمة التحكٌم الدولٌة، مكتبة جامعة القاهرة، ال : احمد السٌد الصاوىد : 
  1961نظرٌة البطالن فً قانون المرافعات، الطابعة الثانٌة من،  : احمد ماهر زؼلولد : 
  2112قانون التحكٌم الفرنسى الجدٌد، دار النهضة العربٌة،  : أسامة أبو الحسن مجاهدد : 
 دار بجامعة الجدٌدة  2114 1التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة والوطنٌة والدولٌة، ط  :عمرإسماعٌل د : 

     1911الموصـل، مطبعة وزارة التعلٌم العالً ، د : آدم وهٌب النداوي: المرافعات المدنٌة، 
          حكم التحكٌم ودعوى بطالن، دون دار نشر   : األنصارى حسن النٌدانىد : 
  1991التحكٌم فً العقود اإلدارٌة، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى،  : جابر جاد نصار د :
    2113مطبعة دار الجامعة عام  –قانون القضاء اإلداري : حسٌن عثمان محمد عثمان د : 
   1919الوسٌط فً شرا قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة. ، الطبعة الثامنة   : رمزي سٌؾد : 
   1916التحكٌم فً إطار المركز اإلقلٌمى بالقاهرة. منشأة المعارؾ ، االسكندرٌة :  سامٌة راشدد : 

-م1991-القاهرة-الطبعة األولى-التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الكوٌتً:سٌد أحمد محمودد : 
 .11ص
  1993العربٌة، سنة  النفاذ الدولى ألحكام التحكٌم، طبعة النهضة :عصام الدٌن القصبً د : 
   2119: الوسائل القانونٌة لضمان تنفٌذ االحكام االدارٌة  ، دار النهضة العربٌة ،  عصمت الشٌخد : 
 م.  2113الرقابة على دستورٌة نصوص التحكٌم، دار النهضة العربٌة، سنة  :على بركات د : 
حكٌم المصرى والمقارن ، النهضة العربٌة حكم التحكٌم ، دراسة تحلٌلٌة فً قانون الت  : عٌد القصاصد : 

   2114طبعة 
قانون التحكٌم فً المنازعات المدنٌة والتجارٌة الداخلٌة والدولٌة ،دارالنهضة  : عٌد محمد القصاصد : 

 . 2115العربٌة 
 .2115نظرٌة البطالن فً قانون المرافعات، مطبعة جامعة القاهرة والكتب الجامعٌة، : فتحى والىد : 
 1992فؤاد العلوانً : صٌػ التحكٌم فً سندات الشحن ومشارطات االٌجار، بؽداد، د :

 .  1992د : فوزي محمد سامً : التحكٌم التجاري الدولً، مطبعة جامعة بؽداد، 
 م .   1991التحكٌم فً العقود اإلدارٌة دراسة مقارنة ، بدون ناشر ،  :مجدي عبدالحمٌد شعٌب د : 
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تحكٌم التجارى الدولً دراسة مقارنة لقانون التجارى الدولً، دار النهضة العربٌة ال :  محمد  شفٌقد : 
 بالقاهرة.

 م. 1993الرقابة على أعمال المحكمٌن، دار النهضة العربٌة، سنة  :محمد نور شحاتة عبدالهادى د : 
  2111ت الجامعٌة، التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة، دار المطبوعا : محمود السٌد عمر التحٌوىد : 
 مطبعة دار الفكر العربى بدون سنة نشر   –الوسٌط فً القضاء اإلداري   محمود عاطؾ البنا :د : 
 1991قانون القضاء المدنى بدون ناشر،  :  محمود محمد هاشمد : 
إلدارة، الؽرامة التهدٌدٌه كجزاء لعدم تنفٌذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد ا : منصور محمد أحمدد : 

 م  2112دار النهضة العربٌة، سنة 
 م  1991منشأة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، –التنظٌم القانونً للتحكٌم الدولً والداخلً : منٌر عبدالمجٌدد : 
لسنة  21اتفاق التحكٌم وفقاً لقانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة رقم  : نارٌمان عبد القادرةد : 

 شر  . بدون دار ن1994
التحكٌم فً المنازعات اإلدارٌة العقدٌة وؼٌر عقدٌة، دار النهضة العربٌة،  : ٌسرى محمد العصارد : 

2111 
 م  2111لتحكٌم التجارى الدولى، دار النهضة العربٌة، سنة :   محمود مختار بربرىد : 

 العلمٌة االبحاث 
رة على تنفٌذ األحكام اإلدارٌة فً القانون فً إجبار اإلدا التشرٌعًاالتجاه  : محمد باهى أبو ٌونسد : 

كلٌة الحقوق جامعة  –بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة  –الفرنسً
 ، 2111اإلسكندرٌة، عدد خاص 

، صادره العربًطرق الطعن فً حكم التحكٌم وكٌفٌة تنفٌذه، مجلة التحكٌم  : بربريمحمود مختار احمد د : 
 2111، العدد الرابع أؼسطس الدولًللتحكٌم  العربًعن االتحاد 

مشكالت تنفٌذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري والحلول المقترحة فً د :كرٌم خمٌس خصباك : 
العراق  ، تقدم للمشاركة فً المؤتمر الثانً لرؤساء المحاكم اإلدارٌة فً الدول العربٌة المنعقد  فً 
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