إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
المقدمة:
لقد ظلت العالقات االقتصادية الدولية بُت األفراد و الدوؿ  ,ىده األطراؼ اليت ال ؽلكن أف ربقق
ضباية مصاحلها يف رلاؿ التعامل التجاري الدوِف إال عن طريق التحكيم.
فيقصد بالتحكيم النظاـ أو الطريقة ,اليت هتدؼ واُف إغلاد حل لقضية زبص العالقات بُت
شخص أو أكثر عن طريق زلكم أو زلكمُت ,الدين يستمدوف سلطتهم من اتفاؽ خاص بُت
األطراؼ.
فنجد الدولة احلديثة لوحدىا سلطة الفصل يف ادلنازعات بُت أطراؼ العالقة بل مسحت ذلم باالذباه
واُف ىدا النظاـ حلل منازعاهتم القائمة أو ادلستقبلية وغَت زلددة وقت إبراـ االتفاؽ على التحكيم
دوف اللجوء إُف القضاء العاـ ,أد يكتفي على األطراؼ لفض ادلنازعات الناشئة عن طريق العقد واُف
طرح النزاع والبث فيو أماـ شخص الو أكثر "احملكم أو احملكموف"
إف ما ؽليز التحكيم التجاري الدوِف ىو أف لو عدالة خاصة يقوـ هبا أشخاص عاديوف ػلضوف
بثقة كبَتة من أطراؼ ادلنازعة ,وىدا ما يعطيهم مصداقية سبكن من السرعة و سهولة التنفيذ القرار
ألتحكيمي ولعل أف ىناؾ أسباب أدت واُف اختيار ىدا النظاـ كطريق للفصل يف ادلنازعات ادلتعلقة
باألطراؼ منها العلمية و القانونية و النفسية كتجنب ادلتعاقدين عرض خالفاهتم حلسمها من قبل
زلاكم دولة الطرؼ األخر ما يف ذلك من استغراؽ وقت طويل و ما ينظمو احلكم القضائي من
عنصر اإلجبار ,و ذلده األسباب صلد الطرفُت يتنازعاف لعدـ معرفة النظاـ القضائي لدولة الطرؼ
ألخر.1
و يرجع الكالـ عن التحكيم التجاري الدوِف باجلزائر ,فنجد أهنا انتهجت بعد عداء طويل االذباه
نفسو بالقرار مشروعية التحكيم التجاري ,ودلك بصدور ادلرسوـ التشريعي  69-69ادلؤرخ يف 52
أفريل  3669ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم  321- 33ادلؤرخ يف  95جواف 3633وادلتضمن قانوف
اإلجراءات ادلدين اجلزائري .2
إف البحث عن األسباب احلقيقية لرفض اجلزائر فكرة التحكيم التجاري الدوِف طيلة الفًتة ما قبل
 ،3669فقد ترجع يف البداية واُف اختيارىا السياسي واالقتصادي بعد االستقالؿ إذا أرادت
التمسك حبصانتها القانونية و القضائية من جهة و اختيارىا االقتصاد ادلوجو كمحور سياستها
 1فوزي زلمد سامي ،التحكيم التجاري الدوِف ،اجلزء اخلامس  ،مكتبتة الثقافة للنشر و التوزيع ،عماف األردف ،ط 3سنة . 3664
 2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية ادلؤرخة يف  2دو القعدة عاـ  3139ادلوافق ؿ 54أبريل  ،3669ص .15
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االقتصادية من جهة أخرى ,شلا غلعلها ال ترغب يف االعًتاؼ بوجود قضاء خاص مواز لقضائها
الوطٍت 1إضافة واُف إجحاؼ بعض القرارات التحكمية الدولية اليت صدرت ضد عدة دوؿ عربية
جعلت الدولة اجلزائرية تنضر إليها أهنا قضاء يليب رغبة مصاٌف الدوؿ الغربية الصناعية.
ومن القضايا ادلشهورة اليت استبعد فيها احملكموف الغربيُت القانوف الداخلي الغريب الواجب التطبيق
قضية أرمكو ضد ادلملكة السورية سنة2 3652و على رغم ىدا الرفض إال أف اجلزائر وجدت نفسها
أماـ ضغوطات من قبل الدوؿ الصناعية ,شلا جعلها تقدـ على إبراـ عدة عقود دولية ربتوى على
شرط ألتحكيمي 3والسيما رلاؿ احملروقات بعد االستقالؿ ,خاصة وأهنا كانت يف حاجة ملحة
للتجهيزات الصناعية وىدا ما عرب عنو األستاذ محند إسعاد من خالؿ ادلؤسبر ألتحكيمي األورويب

العريب بتونس شهر سبتمرب .3652
"إف اجلزائر منذ االستقالؿ...مرغمة على التحكيم الدوِف طلضع لو أكثر ألننا نقبل بو بانقباض
وليس بانشراح ألف ىذا ىو الطريق زلل اخلالفات الدولية.4"...
وَف يدـ ىذا طويال واُف أف صادقة اجلزائر 5وانضمت 6إُف اتفاؽ نيويورؾ بتاريخ 39جواف
3625اخلاصة باالعًتاؼ وتنفيذ القرارات التحكمية وزبليها عن ادلنهج االقتصادي و االشًتاكي,
حيث جاء يف عرض األسباب دلشروع قانوف أف اإلصالحات ىدفها األساسي ىو تكييف اقتصادنا
مع التغَتات االقتصادية والتجارة الدولية " كما جاء يف ادلرسوـ التشريعي  96-69انو قانوف عاـ
يسمح لألشخاص ادلعنوية التابعة للقانوف العاـ أف تطلب التحكيم يف عالقاهتا التجارية الدولية
أف خصوصيات التحكيم باعتباره أداة أداة العدالة سبكن يف كونو أداة اتفاؽ على حسم النزاع
عن طريق زلكم أو زلكمي لدا فقط نظم القانوف اجلزائري اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف يف قواعد
خاصة ليفصلها عن اتفاؽ التحكيم الداخلي  .نظرا اآلف التحكيم يف العالقات الدولية يتطلب ربرير
من عدة قيود اليت تنظم التحكيم يف العالقات الداخلية أو الوطنية.

 1صدر قانوف التحكيم بفرنسا سنة  3653فهو حديث بالنسبة لباقي قوانينها الوضعية القدؽلة .
 2امتنعت ىيئة التحكيم عن تطبيقو حبجة أف االمتيازات البًتولية ظل دبجرد ىذا لصاٌف الشركات البًتولية األجنبية .
Mohamed Bjaoui OP.cit .P 35.
 4مقتبس و مًتجم ،عبد احلميد األحدب ،التحكيم يف البلداف العربية اجلزء الثاين ،إيطاليا ، 3669ص .11
 5دبقتضى القانوف رقم  55بتاريخ  35جويلية . 3655
 6دبقتضى القانوف رقم  15بتاريخ .3655/33/59

3

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
فاألصل يف العالقات التجارية الدولية يف معظم التشريعات الداخلية ىي مصدر االعًتاؼ دلبدأ احلرية
التقاعدية و على ىذا صلد ادلشرع اجلزائري اعتمد على ىدا ادلبدأ يف القواعد ادلادية الدوليةّ ,أوذلما
ادلادة  35ؽ-ـ-ج و ثانيها ادلادة  125مكرر  3من ادلرسوـ التشريعي رقم 96-69
وطللص واُف القوؿ أف اتفاؽ التحكيم بشكلو الشرط التحكيم يعد حجر الزاوية يف النظاـ ألتحكيمي
العالقات التجارية الدولية.
ويالحظ شلا سبق أف قواعد التحكيم التجاري اجلزائري أصبحت تتعايش مع منهج تنازع القوانُت الف
ىدا األخَت أصبح غَت قادر على تلبية حاجات التجارة الدولية ادلعاصرة شلا جعلها
التشريعات احلديثة باعتبارىا على بعض ادلبادىء األساسية الدولية يف التحكيم اليت أثار جد ال فقهيا
وال قضائيا دوليُت.
وعليو التساؤؿ ادلمكن طرحو كيف نظم ادلشروع اجلزائري اتفاؽ التحكيم يف ظل ادلرسوـ التشريعي
 96-69تاريخ  3669/91/52ادلتضمن تعديل و إسباـ قانوف اإلجراءات ادلدين اجلزائري 3633
لإلجابة اتبعنا يف دراستنا ذلده ادلذكرة اخلاصة باتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف على منهج ربيلي حلظة
ثنائية مقسمة واُف فصلُت اوذلما يتطرؽ واُف مفهوـ اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف دبا فيو طبيعتو و
خصوصياتو و شروطو ادلوضوعية و الشكلية الكتماؿ صحتو و ثانيتهما الفصل ادلتعلق باآلثار الناصبة
عن اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف وأسباب انقضائو و أثار انقضائو.
كما اعتمدنا على ادلراجع العامة سواء جزائرية أو دولية خاصة بالتحكيم اجلاري وأيضا القواعد ادلادية
الداخلية و الدولية و بعض القرارات.
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الفصل األول :ماىية اتفاق التحكيم التجاري الدولي وشروط صحتو
يعترب اتفاؽ التحكيم مصدر للتحكيم التجاري الدوِف لفض النزاعات ادلتعلقة بالعقود التجارية
الدولية بُت أطرافها ،شريطة أف يكوف ألحدعلا على اآلفل موطنا باخلارج زبضع اتفاؽ التحكيم
للقانوف اإلداري ،وال يشًتط يف اختيار القانوف أف يكوف على صلة هبا  ،الف القيد على االختيار
غلب إسقاطو ىف رلاؿ التجارة الدولية  1وعلى ىدا سنتطرؽ إُف ماىية اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف
وخصائصها ( ادلبحث األوؿ ) وشروط صحة اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف ومدى استقالليهما عن
العقد األساسي ( ادلبحث الثاين )
المبحث األول :مفهوم اتفاق التحكيم التجاري الدولي وخصائصو.

إف اتفاؽ التحكيم مبدئيا ىو عقد من عقود القانوف ادلدين دبقتضاه يتفق األطراؼ على عرض
النزاع الذي يثور بصدد عالقة قانونية فيما بينهم على جهة أخرى غَت جهة القضاء العادي التابعة
للدولة 2وثانيها ىي عقد طبيعة خاصة باعتبار أف موضوعها ىو إجراءات التقاضي أماـ احملكم أو
احملكمُت وال ننسى إف ادلشرع اجلزائري تركها لبدا ىاـ ىو مبدأ ادلالئمة ألطراؼ العالقة دببدأ سلطاف
اإلرادة وبالتاِف ؽلكن تعريف اتفاؽ التحكيم بأهنا طريقة اليت ؼلتارىا األطراؼ لفض ادلنازعات اليت
تنشأ عن العقد عن طريق طرح النزاع والبث فيو أماـ شخص أو أكثر يطلق عليهم اسم " احملكم ىوف
3
احملكموف " ىوف للجوء إُف القضاء
سنتطرؽ إُف تعريفها يف القانوف اجلزائري وسبيزيها عن باقي األنظمة ادلشاهبة ذلا ( ادلطلب األوؿ)
وخصائصها (ادلطلب الثاين ).
المطلب األول:تعريف اتفاق التحكيم التجاري الدولي و تميزه عن باقي األنظمة األخرى.

باعتبار اتفاؽ التحكيم ىو الوسيلة ادلثلى لفصل يف ادلنازعات اليت ؽلكن أف تنشأ بنب األفراد يف
العالقات الدولية  ،إال أف تعريفو يف القانوف اجلزائري ( الفرع األوؿ) ؼلتلف من حيث الغاية مع باقي
األنظمة ادلشاهبة ذلا ( الفرع الثاين )
الفرع األول  :تعريف اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

بالرجوع إُف نص  458مكرر 1الفقرة من ادلرسوـ التشريعي رقم " 09-93تسري اتفاؽ
1منَت عبد اجمليد :األسس العامة للتحكيم الدوِف الداخلي منشاة ادلعارؼ اإلسكندرية مصر الطبعة األوُف سنة ،2000ص114
 2عبد اجلميد الشواربيب :التحكم و التصاٌف يف ضوء الفقو و القضاء منشاة ادلعارؼ اإلسكندرية مصر الطبعة الثانية سنة 2000ص 52
 3فوزي زلمد سامي :التحكيم التجاري الدوِف يف اجلزائر الطبعة الثانية سنة  2004ص .27
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التحكيم على النزاعات ادلستقبلية والقائمة"...نستكشف أف تعبَت ( اتفاؽ التحكيم ) يشمل
الصورتُت ادلعروفتُت أحدعلا شرط التحكيم وادلقصود بو النزاعات ادلستقبلية و ثانيها مشارطة التحكيم
1
وادلقصود هبا النزاعات القائمة

أوال شرط التحكيم
ويكوف االتفاؽ عليو كبند من بنود عقد معُت ويكوف مربما بُت األطراؼ احملتكمُت  ،بشأف
الفصل يف النزاع زلتمل  ،وغَت زلدد ؽلكن أف ينشأ يف ادلستقبل عن تفسَته أو تنفيذه أو عن طريق
2
ىيئة التحكيم
فادلادة  458مكرر  1ذبيز مثل ىذا التصرؼ وسبنحو القوة ادللزمة أما يف الواقع العملي فانو يأخذ
صورة شرط من شروط العقد األصلي توقعا الحتماؿ نزاع بشأف تنفيذه أو تفسَته ادلشرع اجلزائري َف
يشًتط من شرط التحكم أف يكوف مدرجا يف صلب العقد األساسي ،لذا غلوز أف يكوف يف وثيقة
منفصلة عنو  ،ويتحسن أف يشَت إليهما ىف العقد األساسي أما عن الصفة اليت يرد فيها شرط
التحكيم فلبس ىناؾ صفة معينة و إظلا غلب أف يكوف الصيغة واضحة وزلدودة ادلعاَف ال تشَت
3
تفسَتات سلتلفة لدى األطراؼ ادلتنازعة أو لدى احملكمُت
إذا استوىف شرط التحكيم كل البيانات الضرورية لعملية التحكيم قد يؤدي يف غالب األحواؿ
إُف طلب إبطاؿ االتفاؽ من قبل أحد األطراؼ عن طريق القضاء العادي  ،لذا يفضل أصحاب
4
العالقة إدراج شرط التحكيم على بياض
دوف ربديد تفاصيلو شلا يستلزـ إسبامو أثناء وقوع فعلي ذلذا النزاع بواسطة مشارطة التحكيم.
ثانيا مشارطة التحكيم

طبقا لنص ادلادة  458مكرر1يف فقرهتا األوُف" تسري اتفاؽ التحكيم على النزاعات  ...والقائمة
 1عليوش قربوع كماؿ  :التحكيم التجاري الدوِف يف اجلزائر الطبعة الثانية لسنة ،2004ص 27
2زلمود السيد عمر التحيوي  :التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح سنة ، 2000ص.76
 3فوزي زلمد سامي  :التحكيم التجاري الدوِف اجمللد اخلامس ،مكتبة الثقافية للنشر و التوويع ،عماف األردف الطبعة األوُف سنة 1997
 4يف الواقع العادلي يلجأ األطراؼ إُف ىذا النوع من التحكيم دوف ربديد تفاصيلو حىت ال يكوف شرط التحكيم معرضا للبطالف
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نستنتج أف مشارطة التحكيم تكوف باتفاؽ بُت األطراؼ احملتكمُت والذين نشأ بالفعل نزاعا بينهم ،
حلظة إبراـ االتفاؽ على التحكيم بالفصل فيو بواسطة ىيئة التحكيم  1ويفًتض يف مشارطة التحكيم
أف األطراؼ قد اتفقوا على شكل ىيئة التحكيم  ،ورمسوا حدود واليتها  ، ...وىي بذلك تتميز عن
شرط التحكيم الذي يكوف موضوعو رلرد تقريرا مبدأ اللتجاء إُف التحكيم حلسم النزاعات اليت قد
تشأ عن العقد األساسي.
إف مشرع اجلزائري َف يتطرؽ إُف بطالف مشارطة التحكيم  2إذا َف ربد ادلسائل اليت يشملها
التحكيم يف ادلرسوـ الشريعي بل اشًتط الكتابة سبت طائلة البطالف إال انو يف الواقع العملي غلب أف
تتوافر على احلد األدىن من البيانات األساسية لتسهيل عملية التحكيم أما إذا زبلفت عن ذكر
ادلسائل التفصيلية بالتحديد ،فإهنا قد تتعرض لبطالف.
وخالصة القوؿ نقوؿ أنو :قد لوحظ عمليا أف شرط التحكيم ىو أكثر االتفاقيات استعماال يف العقود
التجارية الدولية أي يدرج يف صلب العقد األساسي من أجل تفادي الصعوبات العملية وىذا عكس
مشارطة التحكيم اليت سبثل صعوبة يف انعقادىا دبجرد أهنا تربـ النزاع بشأف العقد األساسي حيث أف
العالقة ادلتوترة بُت أطرافو ػلوؿ دوف ذلك.
إف اعًتاؼ القانوف اجلزائري باتفاؽ التحكيم بشكليهما يف األصل اتفاؽ وجوىر العقد يف القواعد
العامة.
الفرع الثاني :تميز اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن باقي األنظمة األخرى.

حىت توصف باتفاؽ التحكيم وصفا دقيقا وتعطي وضيفتها األساسية ودورىا يف التحكيم تستلزـ
علينا أف نفرقها عن بعض األنظمة القانونية ادلشاهبة واليت ىي األخرى ربيل اخلالفات إُف الغَت
أول :اتفاق التحكيم واتفاق الصلح

طبقا لنص ادلادة 126من ؽ ـ ج اليت تنص على أف " الصلح العقد ينهي بو الطرفاف نزاعا قائما
أو يتوقياف بو نزاعا زلتمال ،وذلك أف يتناوؿ كل منهما على وجو التبادؿ عن حقو"
نستشف أف عقد الصلح من عقود الًتاضي حبيث يتفق الطرفاف على فهاء نزاع قائم أو صلنب
نزاع مستقبلي زلتمل  ،أما ىدؼ التحكيم فهو حصوؿ أحد األطراؼ على حق متنازع عليو دوف
طرؼ الثاين احلكم القضائي عكس الصلح الذي ىو نظاـ تعاقدي  ،فضال عن ىذا االشًتط يف عقد
 1زلمود السيد عمر التحيوي  :ادلرجع السابق ص .43
er

Nourdine Terki : l’arbitrage commercial International en Algérie o.p.u.1

2

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
الصلح بشكل خاص بل يكفى تطابق اإلرادتُت من إغلاب وقبوؿ ال سباـ اتفاؽ الصلح  1عكس
اتفاؽ التحكيم اليت ىي عقد شكلي يف اجلزائر  2على رغم االختالؼ الواضح بُت اتفاؽ التحكيم
واتفاؽ الصلح إال إهنما متكامالف  ،وىذا راجع إُف أطراؼ العالقة ادلمتثل يف قدرهتم على تضمُت
عقدىم بالشروط ادلالئمة ذلم  .فال ؽلكن للمحكم أف يفصل يف النزاع كمفوض يف الصلح إال إذا
خولتو اتفاؽ األطراؼ ىذه السلطة  ،يعٍت ذلك أف احملكم حر يف البحث عن احلل الذي يبدو لو
مالئما ومشروعا بالنسبة لألطراؼ مع األخذ بعُت االعتبار القواعد اآلمرة والنظاـ العاـ الدوِف
اجلزائري ألف ذلك يؤثر على تنفيذ احلكم بتحكيمي 3وىذا ما نصت كليو ادلادة  125مكرر 32
4
من ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69بتاريخ 52أبريل 3669
ثانيا :اتفاق التحكيم والخبرة:

ؼلتلف التحكيم عن اخلربة حيث أف ىذه األخَتة تعٍت إعطاء الرأي يف مسألة إسناد إُف معرفة اخلبَت
واختصاصو يف األمور الىت يبدي رأيو فيها  ،وىذا الرأي غَت ملتزـ ألي من أطراؼ النزاع  ،بينما قرار
احملكم يف النزاع يكوف ملزما وواجب التنفيذ  5ويصعب احلاؿ عمليا إذا كاف احملكمُت خرباء  ،شلا
يؤدي بنا إُف تفسَت زلتوى اتفاؽ التحكيم  .فإذا كانت ىذه األخَتة تنص كلى طابع اإللزامي لقرار
فيعد ربكيما ،أما إذا كاف قراره غَت ملزـ فبقى زلتفظا بطابعو األصلي
ثالثا :اتفاق التحكيم وعقد الوكالة

زبتلف اتفاؽ التحكيم عن عقد الوكالة أنو يف ىذه األخَتة الوكيل يستمد سلطانو من ادلوكل ،
6
وؽللك حق التحلل من عمل الوكيل إذا ذباوز حدود وكالتو ما َف يقوـ ادلوكل بإجازة ىذا التجاوز
أما احملكم فيستقبل عن اخلصوـ دبجرد االتفاؽ على التحكيم  .وتعهد لو مهمة القاضي وال يستطيع
اخلصوـ !لتخل يف أعماؿ اذليئة التحكمية بل أف حكمها يفرض على أطراؼ النزاع 7لكن قد تأيت
صعوبة يف االتفاؽ علي اذلينة الثالثية للتحكيم فهل ينقل إُف احملكم ادلختار من أحد اخلصوـ دبثابة
مكلف بالدفاع عنو أـ وكيل باخلصومة ؟
 1عبد احلميد الشوارييب  :التحكيم والتصاٌف يف ضوء الفقو والقضاء  .منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية مصر الطبعة الثانية سنة 5999ص 25
 2تشًتط ادلادة 125مكرر 3الفقرة  5من ادلرسوـ التشريعي لسنة  3669من اتفاؽ التحكيم الكتابة ربت طائلة البطالف
 3عليوش قربوع كماؿ :التحكيم التجاري الدوِف ادلرجع السابق ص .23
4تنص ادلادة  125مكرر  " 32تفصل زلكمة التحكيم كمفوض يف الصلح إذا تولتها اتفاؽ األطراؼ ىذه السلطة"
 5فوزي زلمد سامي :ادلرجع السابق ص .35
6ادلادة  242من القانوف ادلدين اجلزائري.
 7عبد احلميد الشواريبيب :ادلرجع السابق ص .91

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
فإلجابة على ىذا التساؤؿ نقوؿ أنو تبقى لو صيغة احملكم من الناحية القانونية وليس وكيل
1
باخلصومة

رابعا :اتفاق التحكيم والوظيفة التعاقدية للغير
قد ػلدث أف يربـ عقد ذباري ىوِف بُت ادلتعاقدين دوف وصوذلم إُف اتفاؽ هنائي بكل شروطو .شلا
يقضي أف زبوؿ ىذه الوظيفة إُف الغَت إلسباـ التصرؼ ،وتعد مهمة الغَت من طابع تعاقدي ،ألف ىناؾ
اتفاؽ آخر بُت ىذا الغَت و أطراؼ العقد األساسي من أجل تطويع العقد فال غلوز أف يوصفوف
2
باحملكمُت
إ*ف فالوفنيفة التعاقدية للغَت ال تعد اتفاؽ التحكيم كأصل عاـ  ،ولكن إذا أدرجت فيها وعهدت
إُف احملكمُت ىذه ادلهمة  ،غلوز أف يفصلوا فيها لوف ادلساس حبيدة اذلينة التحكمية ألف مهمتهم
3
األساسية ىي حسم النزاع عن طريق التحكيم
المطلب الثاني  :خصائص اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

انتهج ادلشرع اجلزائري دبوجب ادلرسوـ رقم  96-69على بعض ادلعايَت أعطت خصوصيات
التفاؽ التحكيم التجاري الدوِف وىي أف تكوف دولية (الفرع األوؿ) واف تتعلق بالتجارة الدولية (
الفرع الثاين )  ،أما مكانة اتفاؽ التحكيم من أقساـ العقود ( الفرع الثالث ) فلم يتناوذلا ادلرسوـ
ادلذكور سلفا فتحاوؿ أف ربددىا حسب النظرية العامة للعقود
الفرع األول:دولية اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

تقضي ادلادة  125مكرر من مرسوـ التشريعي  96-96على أنو:
" يعترب دوليا دبفهوـ ىذا الفصل  ،التحكيم الذي ؼلص النزاعات ادلتعلقة دبصاٌف التجارة الدولية
والذي يكوف فيو مقر أو موطن أحد الطرفُت على األقل يف اخلارج"

 1أضبد أبو أ لوفا  :التحكيم االختياري واإلجباري ،الطبعة الرابعة منشأة أدلعارؼ اإلسكندرية
2
Philippe fonchard E . gaillard et B goldmabe traité de l’arbitrage commercial international, litec parie1 erédition
.1996-p 27
3
Philippe fonchard et autres op .cit .p32.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
نستنتج من ىذه ادلادة أف ادلشرح اجلزائري اعتمد على ادلعيار القانوين أو اجلغرايف دوف اإلسناد
الشخصي أو اجلنسية  ،حيث يشًتط أف يكوف مقر أحد أطراؼ العالقة على األقل يف اخلارج ،فانو
من باب أوُف إذا أبرمت اتفاؽ التحكيم بُت جزائرياف يقيماف يف اخلارج بشأف عقد ذباري دوِف فتعد
صحيحة وذلا الطابع الدوِف  .وال رلاؿ لوصف ىذا التحكيم ربكيما داخليا حىت ولو كاف القانوف
ادلطبق على ىذا االتفاؽ ىو القانوف اجلزائري وبالتاِف فال غلوز اعتبار اتفاؽ التحكيم دولية إذا اتفق
اجلزائرياف مقرعلا باخلارج  ،أو أحدعلا مقره باخلارج يف تفسَت عقد داخلي وحىت أماـ زلكم أجنيب
1
باجلزائر ،ألنو ال يعتد بادلناف عات اليت ترتب آثارىا يف احمليط الداخلي لدولة معينة
َف يكتفي ادلشرح اجلزائري بادلعيار القانوين طبقا للمادة  125مكرر من ادلرسوـ التشريعي 96-39
بدولية التحكيم  ،بل اشًتط معيار آخر متمثل يف ادلعيار االقتصادي وىو أف تكوف اتفاؽ التحكيم
خاصة دبسائل التجارة الدولية.
الفرع الثاني :اتفاق التحكيم التجاري الدولي لو عالقة بالتجارة الدولية.

تنص ادلادة  125مكرر من ادلرسوـ التشريعي رقم  ":96-69يعترب دوليا دبفهوـ ىذا الفصل،
التحكيم الذي ؼلص النزاعات ادلتعلقة بادلصاٌف التجارية الدولية" من خالؿ ىذه ادلادة نستنتج أف
ادلشرع اجلزائري يعَت أعلية خاصة إُف نوعية النزاع ويسبغ على التحكيم صفة الدولية بسب تعلقو
بادلعامالت التجارية الدولية  ،يتفق سباما مع حقيقة التعامل التجاري الدوِف يف الوقت احلاضر  ،حيث
2
أف التحكيم الدوِف  ،ما ىو إال وسيلة لفض ادلنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدوِف
دبفهوـ ادلخالفة ال غلوز التحكيم يف العو ت التعاقدية أو الغَت التعاقدية يف ادلعامالت ادلدنية ،
وكذلك ؽلنع إبرار اتفاؽ التحكيم يف القانوف اإلداري والقانوف االجتماعي ...إٍف كما أجاز القانوف
النموذجي للتحكيم التجاري الدوِف إبراـ اتفاؽ التحكيم يف كافة اجملاالت شريطة أف ال ؽلس ىذا
3
القانوف أي قانوف وطٍت واجب التطبيق من التشويو ىذه النزاعات بطريقة التحكيم
شلا يستبعد القرار التحكيمي يف ىذه الدولة ادلعادة للتحكيم التجاري الدوِف َ4ف يشَت القانوف
اجلزائري إُف اتفاؽ نيويورؾ سنة  3625اليت انضمت إليها اجلزائر  .مكر القانوف السويسري.

1منَت عبد اجمليد  :ادلرجع السابق ،ص.53
 2عليوش قربوع كماؿ:التحكيم التجاري الدوِف يف اجلزائر ادلرجع السابق ص .35
3منَت عبد اجمليد :ادلرجع السابق ص . 91 ،
 4أنظر ادلادة  93من القانوف النموذجي لألمم ادلتحدة  3652سنة ادلتعلق بالتحكيم التجاري الدوِف

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
إف ادلشرع اجلزائري َف ػلدد مفهوـ التجارة الدولية من خالؿ ادلادة  125مكرر من ادلرسوـ التشريعي
رقم 96-69ألف رلاذلا يف تطوير سريع ال ؽلكن تدقيقو.

الفرع الثالث :طبيعة اتفاق التحكيم وأقسام العقود.
قد تتحد طبيعة اتفاؽ التحكيم على أساس اعتبارين رئسيُت

أوال :اتفاق التحكيم وأقسام العقود من حيث نظامها القانوني

إف اتفاؽ التحكيم ال سبتد إُف الصفة التجارية لعمل الذي نشأ عنو النزاع  1عمال دببدأ استقالليتها
عن العقد األساسي وفقا للمادة  125مكرر 3فقرة  9من ادلرسوـ التشريعي  ،فضا صلد ادلشرع
اجلزائري اشًتط فيها الكتابة خالفا دلا يفرضو مبدأ حرية اإلثبات يف ادلواد التجارية ، 2وال يتصور
إضفاء عليها صفة العقد اإلداري أوال عمال دببدأ االستقاللية عن العقد األساسي وثانيا أف اجلزائر
وضعت ربفظا  3اثر انضمامها إُف اتفاؽ نيويورؾ لسنة  3625باعًتافها بالقرارات التحكمية
األجنبية أف تكوف موضوعات النزاعات التحكمية من طبيعة ذبارية بالنسبة للقانوف الوطٍت  ،إال أنو
4
يف رلاؿ القانوف العاـ قد تصادؽ اتفاؽ التحكيم تطبيقات مثل التحكيم اخلاص باالستثمار
ويالحظ شلا تقدـ أنو يصعب إضفاء نظاـ قانوين زلدد على اتفاؽ التحكيم ،ألف موضوعها يف الواقع
ىو عمل إجرائي زلض أي ليس حبق موضوعي ،كونو متمثال يف حق التقاضي أماـ القضاء
ادلمحكمُت
ثانيا :اتفاق التحكيم وأقسام العقود من حيث موضوعها.

تدخل اتفاؽ التحكيم يف طائفة العقود ادللزمة للجانبُت ألهنا تنشئ التزامات متقابلة على عاتق
األطراؼ  .على الرغم من أف موضوع التزامها ىو التزاـ واحد يقع على عاتق كامل طرفيها على سبيل
1مصطفى زلمد اجلماؿ عكاشة زلمد عبد العاِف :التحكيم يف العالقات أخلاصة الدولية و الداخلية الطبعة األوُف ،بَتوت سنة  ،665ص .945
 2أنظر ادلادة  99من القانوف التجاري اجلزائري الصادر 3642
 3أنظر ادلادة األوُف من ادلرسوـ رقم 599-55ادلتضمن انضماـ اجلزائر إُف اتفاؽ نيويورؾ
 4أنظر ادلادة 34من األمر رقم  99-93بتاريخ  59أوت  5993ادلتعلق بتطوير االستثمار

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
التبادؿ ادلتمثل يف اللجوء إُف ىيئة التحكمية لفصل نزاعهما  1زبرج اتفاؽ التحكيم كقاعدة عامة من
طائفة العقود احملددة أو االحتمالية ومن طائفة عقود ادلعارضة أو عقود التربع ألف موضوعها ال يرد
على حق موضوعي ؽلكن التعارض عليو التربع بو  ،و إظلا يرد

مضموهنا على عمل إجرائي ىو اللجوء أماـ قضاء ربكيمي خاص مؤيد قانونيا إال أنو يف التحكيم
بالصلح قد يكوف لو عالقة بعقود ادلعارضة ألف كل أطراؼ االتفاؽ يتنازلوف عن جزء من ادعاءىا
واخَتا فاف اتفاؽ التحكم كقاعدة عامة تدخل يف دائرة العقود الرضائية يف جل التشريعات تصلح
كوسيلة إثبات وليس شرط انعقاد ومع ذلك فادلشرع اجلزائري خرج عن ىذه القاعدة العامة
إذا جعل اتفاؽ التحكيم ربت طائلة البطالف إذا زبلفت كتابتها شلا ػلق القوؿ أهنا أصبحت
تتعلق بالنظاـ العاـ الداخلي وتبطل كل القرارات التحكمية ادلراد تنفيذىا باجلزائر اليت صدرت عن
ىيئة ربكمية دبوجب اتفاؽ التحكيم الغَت مكتوبة ألف الكتابة ىي ركن للصحة وخالصة القوؿ أف
اتفاؽ التحكيم ىي عقد من طبيعة خاصة حيث يتمحور موضوعها يف التزاـ إجرائي يكيف عادة
بإلزاـ بعمل  ،وىو تقاضي أطرافها أماـ ىيئة ربكمية.
المبحث الثاني  :شروط صحة اتفاق التحكيم التجاري الدولي ،ومدى استقالليتو عن العقد

األساسي.
يشًتط القانوف لصحة االتفاؽ توافر شروط موضوعية ،وأخرى شكلية  ،وىذا وفقا لنص ادلادة
 125مكرر3من ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69اليت يف فقرهتا الثانية والثالثة اليت يستشف منها أف
ادلشرع تطرؽ للشروط ادلوضوعية اخلاصة باالتفاؽ من حيث اختيار القانوف الواجب تطبيق عليها
( ادلطلب األوؿ )  ،وبعدىا نتطرؽ إُف الشروط شكلية ادلتمثلة يف شرط الكتابة ( ادلطلب الثاين )
وكما نصت الفقرة األخَتة من نفس ادلادة "...ال ؽلكن االحتجاج بعلم صحة اتفاؽ التحكيم
بسبب أف العقد األساسي قد يكوف غَت صحيح  " .فتوحي ىذه الفًتة إُف مبدء ىاـ يف التحكيم
ىو مبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم عن العقد األساسي ( ادلطلب الثالث)
 1مصطفى زلمد اجلماؿ عكاشة ،زلمد عبد العاِف :ادلرجع السابق ص 939

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
المطلب األول :شروط صحة اتفاق التحكيم التجاري الدولي.
لقد أكد ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 125مكرر 3الفقرة 5من ادلرسوـ التشريعي  96-69على أف
يكوف التعبَت يف اإلرادة بالكتابة ،وأما صياغتها ،وزلتواىا فادلشرع اجلزائري َف يذكر ذلك( ،
الفرع األوؿ ).
وَف يكتفي ادلشرع بالشروط الشكلية  ،بل اشًتط التفاؽ أركاف موضوعية  ،حىت تكتمل صحتها
وىذا دبوجب ادلادة  125مكرر 3وتكوف صحيحة من حيث ادلوضوع إذا استجابت لشروط اليت
يضعها إما القانوف الذي اتفق األطراؼ على اختياره  ،و أما القانوف ادلنظم موضوع النزاع  ،ال سيما
القانوف ادلطبق على العقد األساسي  ،و أما القانوف اجلزائري (الفقرة الثانية )
الفرع األول :الشروط الشكلية

أوال :الكتابة ،تعد الكتابة يف ىذا االتفاؽ شرط للصحة  ،وليست رلرد وسيلة لإلثبات  ،و ىذا ما
أكدت عليو ادلادة  521مكرر  3اليت نصت ... " :غلب من حيث الشكل ،وربت طائلة البطالف
 ،أف تربـ اتفاؽ التحكيم دبوجب عقد كتايب.
وىذا الشرط يعترب الضماف الذي جعلها زبرج من دائرة التصرفات الرضائية  ،وتصبح تصرفا
شكليا ربت طائلة البطالف  ،ويهدؼ ادلشرع من وراء ىذا الشرط توفَت الضمانات على أف إرادة
األطراؼ قد اذبهت بالفعل إُف التحكيم خروجا عن األصل من والية القضاء  1وادلالحظ من ادلادة
أهنا َف تتطرؽ إُف شكل الكتابة  ،ىذا شلا غلعلنا ننساؽ إُف إخضاعها إُف القانوف ادلطبق عليها.
الشك أف اشًتاط القانوف اجلزائري الكتابة لصحة اتفاؽ التحكيم  ،وجعل ىذه ادلسألة من
النظاـ العاـ الداخلي الدوِف  ،قد أىدر ىذا القيد مبدأ حرية اإلثبات يف ادلواد التجارية دبعٌت انو صار
وجودىا رىينة بإرجاعها يف العقد األساسي ادلوقع عليو من قبل األطراؼ إذ أصبحت جزءا منو ،
وعلى األقل وثيقة أخرى مستقلة يشَت إليها العقد األساسي واحلديث عن شلارسة التحكيم التجاري
الدوِف ذلا نظاـ خاص هبا  ،حيث أف ىيئة التحكيمية ال تشرع يف إجراءات سَت الدعوى التحكيمية
إال من بعد إنشاء وثيقة تسمى " وثيقة التحكيم "  ،توقع من قبل األطراؼ  ،واحملكم أو احملكمُت
اليت تستند ذلم مهمة التحكيم تشبو ىذه الوثيقة سند مشارطة التحكيم وأعلها:
اتفاق التحكيم بواسطة الشروط العامة لألعمال :
 1مصطفى زلمد اجلماؿ عكاشة  ،زلمد عبد العاِف :ادلرجع السابق ص 945

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
تعٍت شروط العامة لألعماؿ ىي تلك األنظمة ادلعتمدة داخل صبعيات مهنية حبيث تنص يف إحدى
بنود العقد األصلي ادلربـ مع ادلتعاملُت  ،أهنا زبضع إُف شروط عامة لألعماؿ ذلذه اذليئة ادلهنية يف
حالة نزاع بشأف العقد األصلي  ،و من بُت ىذه الشروط شرط التحكيم وبالتاِف إف صحة التحكيم
يف القانوف اجلزائري اليت تشًتط الكتابة تبطل مثل ىذا االتفاؽ غَت ادلكتوبة يف العقد األصلي بصريح
العبارة اليت تفيد اللجوء إُف التحكيم.
اتفاق التحكيم عن طريق اإلحالة إلى العرف:
العرؼ ىو تلك القواعد ادلعتادة يف عرؼ مهٍت لتجارة معينة  ،أو تسود يف سوؽ عادلي معُت ،
فإذاا أبرـ عقد أساسي دوِف ػلتوي على شرط اإلحالة إُف عرؼ يف حالة وقوع نزاع  ،وأف ىذا العرؼ
يفرض حالة التحكيم  ،فانو حسب ادلادة  125مكرر 3فقرة  3تبطل مثل ىذا االتفاؽ الضمنية
التحكيم حىت و لو علم ادلتعاقد بوجودىا
اتفاق التحكيم الناتجة عن تعامل سابق:

يقصد بالتعامل السابق ىو ذلك التصرؼ الذي يشكل عادة وادلتمثل يف اف التحكيم ىو الطريقة
اليت كاف يلجأ إليها ادلتعاقداف خاصة يف عقود ادلدة  ،و إذ أبرـ عقد ألساسي جديد قد أبرـ دوف
اتفاؽ كتايب ؼلص اللجوء إُف التحكيم فال يعتد ذلذا االتفاؽ العريف غَت ادلكتوب الذي مفاده اللجوء
إُف التحكيم ضمنيا
وأخَتا ما غلدر اإلشارة إليو قد نرى أف غياب الشكلية القانونية ال يعٍت غياب كامل الشكل ،
وذلك لتمكن من شلارسة وسائل ادلراجعة بصد التحكيم ألف غياب الشكليات القانونية يعٍت أنسالخ
خ اإلجراءات التحكيمية الذولية عن سلتلف األنظمة القانونية التابعة للدوؿ  ،وبالتاِف غلعل أحد
األطراؼ يستغل الوسائل التسويقية  1علا ؼللق صعوبة لطرؼ حسن النية
ثانيا مضمون اتفاق التحكيم وتحديد محتويتها:

ؽلكن استخالص بعض بالبيانات ادلتعلقة باالتفاؽ وذلك استنادا إُف القواعد ادلادية يف ادلرسوـ
التشريعي رقم  ، 96-69إذ تصنف ىذه البيانات إُف البيانات أساسية أخرى اختيارية.

1عبد اجمليد األحدب :التحكيم أحكامو و مصادره اجلزء األوؿ ميالنو سطانبا ايطاليا سنة  3669ص 399
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البيانات األساسية :وىي تتمثل يف صبلة من الشروط تتطلبها صياغة اتفاؽ التحكيم حىت يكوف ذلا
آثار قانونية ،و تسهل مهمة اذليئة التحكيمية أعلها :

 -3اللفظ أو التعبير :ويشًتط أمن تكوف ذات داللة قاطعة ال يوجد فيها أي رلاؿ للجهالة يف
شرط التحكيم  ،و باللغة ادلتفق عليها من قبل ادلتعاقدين

 -5مجال التحكيم  :و يتمثل يف ادلسائل اليت تقتضي أو ربسم عن طريق التحكيم يف مشارطة
التحكيم

 -3طريقة تعيين المحكمين:ىي مسألة رئيسية حيث يفضل ربديد إليو التعيُت وخاصة يف شرط

التحكيم  1وعلى األقل غلب تعُت النظاـ الذي تعتمد عليو حلسم النزاعات سواء باختيار التحكيم
اخلاص أو التحكيم ادلؤسسايت أو النظامي  ،وربديد عدد احملكمُت سواء باختيار التحكيم زلكم
واحد أو زلكمُت.
وتطبيقا لنص ادلادة  125مكرر  1الفقرة ر اليت هتدؼ إُف تعُت حملكم ادلرجع يف حاؿ خالؼ
بُت أطراؼ النزاع  ،وىنا غلوز ألطراؼ ربديد شروط التعُت  ،و شروط العزؿ  ،واالستبداؿ (ادلادة
 125مكرر  5الفقرة  ، ) 5كما أف ادلشرع قد تطرؽ يف بعض احلاالت اليت ؽلكن رد احملكم ( ادلادة
 125مكرر ) 2وعموما فاف القانوف ترؾ القانوف ألطراؼ حرية ربديد طرؽ تعُت احملكمُت حسب
ما بالئمهم.
الحاالت التي يمكن فيها رد المحكم:
يف بعض احلاالت اليت ؽلكن رد احملكم حسب ادلادة  125مكرر  2اليت تنص ؽلكن رد احملكم
أ -عندما ال تتوفر فيو ادلؤىالت ادلتفق عليها بُت األطراؼ.
ب  -عندما يكوف سبب الرد ادلنصوص عليو يف نظاـ لتحكيم الذي اعتمده األطراؼ قائما
جػ  -عندما تسمح الظروؼ بارتياب ادلشروع يف استقالليتو ال سيما بسبب وجود عالقات
اقتصادية أو عالقات مصاٌف مباشرة ،أو بواسطة شخص آخر مع طرؼ من األطراؼ
ال غلوز لطرؼ الذي عُت احملكم أو ساىم يف تعينو ،أف يرده إال بسبب يكوف قد اطلع
عليو بعد ىذا التعُت  ،ويتعُت اطالع زلكمة التحكيم  ،وطرؼ األخر حال بسبب رد.
ويف حالة النزاع و ما َف تقدـ األطراؼ بتسوية إجراءات الرد  ،يفصل القاضي ادلختص وفقا للمادة
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إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
 458مكرر  2بأمر بناءا على طلب من الطرؼ ادلعٍت بالتعجيل .1
 -5مقر التحكيم :يلعب دورا علا يف رلاؿ التحكيم و لذلك على أطراؼ النزاع عدـ توطُت مقر
التحكيم كذلك غلب األخذ بعُت االعتبار العوامل األساسية لتوازف الشرط التحكيمي كالعامل قانوين
و العامل اجلغرايف أي قصر ادلسافة بُت ادلواطن األطراؼ و كذلك عامل البيئة القضائية وأفضل مقر
ربكيم ىو بلد زلايد ،ألنو إذا كاف يف بلد احد األطراؼ يكوف دبثابة امتياز لو.

 -6قانون اإلجراءات الواجب التطبيق:

بالرجوع لنص  458مكرر  6أعطى احلرية لألطراؼ اختيار القانوف اإلجرائي ادلطبق على سَت
الدعوى التحكيمية .

 -7عدم قابلية القرار التحكيمي للطعن بالبطالن  :غلوز لألطراؼ إعطاء القرار التحكيمي قبل

صدوره قوة شيء ادلقضي بو يف ىذا االتفاؽ و تنص ادلادة  458مكرر  25اليت ذبَت للطرؼ
ادلستشهد ضده طلب الطعن بالبطالف يف حاالت معينة

ب -البيانات االختيارية :و تكوف بإرادة األطراؼ ادلشًتكة.

 -1القانوف ادلطبق على موضوع النزاع:
حسب ادلادة  458مكرر  14ؼلضع موضوع النزاع سواء إُف القانوف اإلداري أو زبتار ىيئة
التحكيم قواعد قانوف البلد معُت يف غياب القانوف اإلرادي أو األعراؼ التجارية الدولية.
 -2القانوف ادلطبق على النزاع ف ال سيما العقد األساسي أو القانوف اجلزائري( ادلادة 458مكرر 1
الفقرة )3
 -3تفويض اذليئة التحكيمية بالصلح  :و ىذا الشرط مفاده منح سلطة ادلطلقة حملكمة التحكيمية
للفصل يف النزاع دوف االلتزاـ بالقواعد القانونية  ،فقد نصت ادلادة  458مكرر  " 15تفصل
احملطمة التحكيم كمفوض يف الصلح إذا خولتها اتفاؽ التحكيم ىذه السلطة"
– 4ربديد ادلهل  :وتتمثل ىذه ادلهل يف ميعاد صدور قرار التحكيم  ،أو ميعاد اختيار احملكم ،
وربديد مهلة حملكمُت الختيار زلكم رئيسي فهذه ادلواعيد تكوف اختيار و ربيد األطراؼ  ،ادلتعاقدة
كما نشَت أف ادلشرع َف ينص على شروط الزمنية بل تركها ألطراؼ العالقة.

 1عليوش قربوع كماؿ  :التحكيم التجاري الدوِف يف اجلزائر ادلرجع السابق ،ص 16
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اللغة ادلستعملة :ادلشرع اجلزائري َف يتطرؽ إُف ىذه ادلسألة إال أنو غلوز ألطراؼ عالقة االتفاؽ على
اللغة ادلستعملة ،و ادلشًتكة يف صبيع مسائل التحكيم ،ففي حالة اختالؼ اللغة يبنها نستعُت بالًتصبة
الفرع الثاني :الشروط الموضوعية.

إف جل األنظمة القانونية يف عدة بلداف تشًتؾ يف األحكاـ ء إال أف طبيعة اخلاصة للمعامالت
التجارية الدولية ومدى تطورىا يف اجملتمع التجاري الدوِف  ،قد تصادؼ رلموعة قواعد مادية يف
التشريعات الداخلية شلا تثَته من صعوبات عملية أماـ اذليئة التحكيمية.
ويف ىذا الصدد ضلاوؿ أف نوفق ما بُت الشروط اليت جاءت هبا ادلادة  125مكرر 3فقرة  5و ما بُت
ادلمارسة التحكيمية فيما اعتمدت عليها الصحة اتفاؽ التحكيم
ترتبا على ذلك سنتطرؽ إُف شروط ادلوضوعية وفقا للقانوف اجلزائري من القانوف الواجب التطبيق (
اللجوء إُف أنواع التحكيم ( ثالثا ) والًتاضى (
أوال ) واألىلية و سلطة التعاقد ( ثانيا ) وحرية
رابعا ) وأخَتا قابلية النزاع للتحكيم ( خامسا ).
أوال :القانون الواجب التطبيق

يثَت موضوع التحكيم الوِف موضوعا حساسا يتعلق بتنازع القوانُت فطادلا أف العالقة التجارية
الدولية تتم بُت أطراؼ زبضع لقوانُت وطنية متعددة  ،فاف مسألة ربديد القانوف الواجب التطبيق يف
ىذه احلالة على موضوع إلثباتو يصبح أمرا بالغ األعلية و يف ىذا اإلطار نصت ادلادة  126مكرر
ؿ 3فقرة  19اختيارات أماـ ادلتعاقدين لتحديد القانوف الواجب تطبيقو على النزاعات اليت قد ربصل
 .من جراء إبراـ تنفيذ العقد التجاري الدوِف.
القانوف ادلختار من طرؼ ادلتعاقدين:يكوف االتفاؽ صحيحة إذا كانت تستجيب وتتماشى مع
الشروط اليت يقررىا القانوف الذي مت اختياره من طرؼ ادلتعاقدين ( ادلادة 125مكرر 3فقرة )9
 -5القانوف ادلسَت دلوضوع النزاع  :ويكوف االتفاؽ صحيحة يف نظر ادلشروع اجلزائري إذا استجابت
2
إُف أحكاـ القانونية اليت ربكم النزاع وال سيما منها القانوف ادلطبق على العقد األساسي
القانوف اجلزائري  :تطبيقا ألحكاـ ادلادة  93/92من اتفاؽ نيويورؾ القاضية بأنو يف حالة عم اتفاؽ
األطراؼ ادلتعاقدة صراحة على القانوف الذي ػلكم اتفاؽ التحكيم ،و ال على القانوف ادلطبق على
العقد األساسي فانو يف مثل ىذه احلالة  ،وحسب أحكاـ التشريع اجلزائري ( ادلادة  125مكرر3
 1ادلادة  126مكرر فقرة ": 9تعترب صحيحة من حيث ادلوضوع إذا استجابت للشروط اليت يضعها إما القانوف الذي اتفقت األطراؼ على اختياره ،و إما القانوف ادلنظم للنزاع"...
Nourdine terki : l’arbitrage commercial en Algérie O.P.U 1er Ed 1999.p 30.
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فقرة  )9فاف القانوف الوطٍت اجلزائري ىو الواجب التطبيق خبصوص حبث مسألة صحة الشروط
التعاقدية.
قانوف بلد مقر التحكيم َ:ف يتطرؽ ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 125مكرر  3فًتة  9صراحة على
إخضاع اتفاؽ التحكيم إُف قانوف بلد مقر التحكيم كضابط إسناد احتياطي  ،غَت أف ادلادة  -2من
اتفاؽ نيويورؾ اليت تقضي أنو يف غياب اإلسناد اإلرادي يف اختيار قانوف اتفاؽ التحكيم ء وقانوف
العقد األساسي  ،وقانوف موضوع النزاع فانو يقبل قانوف بلد مقر التحكيم لتطبيقو على االتفاؽ
كضابط إسناد احتياطي دبوجب اتفاؽ نيويورؾ.
ثانيا األىلية وسلطة التعاقد

أوال األىلية :ونشَت ىا إُف األىلية الشخص الطبيعي  ،وأىلية الشخص ادلعنوي .
أ -أىلية الشخص الطبيعي  :يقصد هبا األىلية الالزمة لالتفاؽ على حسم النزاع بالتحكيم ء وال
ؽلكن لشخص أف غلري اتفاقا على ذلك إال إذا كانت لو أىلية التصرؼ  .يف احلقوؽ ادلتعلقة
بالنزاعات ادلراد حسمها بالتحكيم. 1
وتشبو إال دلن بلغ سن الرشد 2وَف يتعرض حلجز أثاء إبرامها.
و ودلعرفة القواعد القانونية اليت ربكم مسائل األىلية يتم الرجوع إُف القانوف شخصي ألطراؼ االتفاؽ
،والقانوف الشخصي يتحد دبوجب الرابطة بُت الشخص  ،وبُت الدولة اليت ؼلضع ذلك الشخص
3
لقانوهنا
ب  -أىلية الشخص ادلعنوي :دبا فيو خاص  ،و عاـ فلخاص يقصد بو الشركات التجارية اخلاصة .
ادلنصوص عليها يف القانوف ادلدين ،والتجاري وزبضع ىذه الفئة إُف القانوف اجلزائري بقوة القانوف
وينطبق ىذا احلكم على الشركات األجنبية ادلوجودة يف اجلزائر دبجرد قيدىا يف السجل التجاري
( ادلادة  54قانوف التجاري اجلزائري ) وال يتناقض ىذا الوضع مع مفهوـ التحكيم أما األشخاص
ادلعنوية فهي رلموعة الشركات اليت زبضع للقانوف التجاري ،التابعة لدولة وعليو صلد أف ادلشرع
اجلزائري قد أجاز ذلذه الشخصيات إبراـ اتفاؽ التحكيم يف العقود الدولية التجارية  ،وىذا بعد خطر
أكثر من ثالثة عقود.
 1د .فوزي زلمد سامي :ص333
 2ادلادة  19ؽ .ـ .ج اليت تشًتط  36سنة كاملة
3د.فوزي زلمد سامي :ص 334

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ثانيا :سلطة التعاقد.
األصل أف تربـ اتفاؽ التحكيم من أصحاب ادلصلحة فيها إضافة إُف األىلية وىم من يدعي حقا أو
مركز قانوين معنيا لنفسو.
وزبتلف سلطة التعاقد عن الشخص ادلعنوي  1إُف اشخص الطبيعي .

ا -سلطة الشخص المعنوي  :يدؽ األمر يف رلاؿ التحكيم التجاري الدوِف بالنسبة لشخص

ادلعنوي العاـ عندما يربـ اتفاؽ التحكيم ليس لو إذف خاص يتطلبو القانوف أو يتطلبو نظامو  ،فقد
تعدد العوامل اليت تفرض نفسها على صياغة احلل الواجب إتباعو ففي اجلزائر صلد أف ادلادة 115
الفقرة األخَتة ادلعدلة اليت يؤىل أشخاص القانوف العاـ إُف إبراـ اتفاؽ التحكيم يف رلاؿ التجارة
الدولية قد تثَت بعض الصعوبات  ،وخاصة أف منهج ادلركزي مازاؿ ساندا يف التسيَت ء والتوجيو بالرغم
من أف القانوف منح ادلؤسسات االقتصادية االستقاللية  2فلو افًتضنا أف شركة فرعية جلأت إُف اتفاؽ
التحكيم  ،سيوفر سندا لشركة األـ ادلركزية أو الوزارة يف التمسك بطالف اتفاؽ التحكيم على أساس
الرقابة ادلفروضة على فروعها من قبلها ؟
إذا كاف نظامها يلزمها ترخيصا من شركة األـ فيجوز ذلا التمسك بالبطالف من جهة وقد يكوف
ىذا لتمسك بالبطالف خطأ من جانبها وىذا يرتب مسؤولية عقدية قبل ادلتعاقد معها حلسن النية من
جهة أخرى  ،وال ننسى يف ىذا االفًتاض أف ربمل التعبئة ويف أخر ادلطاؼ يكوف على عاتق الدولة
باعتبارىا صاحبة القواعد اليت وضعتها ذلذه األخَتة  3ويف ىذا الصدد رأى الفقو عدة حلوؿ أعلها ىو
ضباية دلتعاقد األجنيب حسن النية  ،وعدـ إلزامو على التبصر على ىذه القيود فانطالقا من حاجات
التجارة الدولية وبالتاِف تعد ىذه القيود متعلقة بالنظاـ العاـ الداخلي وحده.
أما القضاء التحكيمي رأى أنو ال يوجد تعارض النظاـ العاـ الدوِف  ،وال من طرؼ الدولة دبعٌت أف
النظاـ العاـ الدوِف ؽلنع الدولة كمشروع عاـ
4
يف التمسك بأحكاـ قانوهنا الوطٍت للتخلص من اتفاؽ التحكيم اتى تعقدىا فروعو

 1مصطفى اجلماؿ و عكاشة  ،عبد العاؿ  :ادلرجع السابق ص 119
 2القانوف رقم  20 _88بتاريخ 11يناير 1188ادلتضمن للقانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية اقتصادية
3مصطفى اجلماؿ و عكاشة  ،عبد العاؿ
4أكدتو زلكمة االستئناؼ بباريس فرنسا يف حكم بتاريخ  3663/35/34رللة التحكيم  3669و بعدىا.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
أما عن سلطة الشخص ادلعٍت للقانوف اخلاص  ،فوضعها ال ؼلتلف عن فكرة النيابة القانونية عند
الشخص الطبيعي  ،من حيث أهنا تفسر انصراؼ أثار التصرفات القانونية اليت أجَتيها ادلمثل إُف
أشخاص ادلعنوي اخلاص ،وزبتلف من حيث أهنا مرتبطة بطبيعة الشخص ادلعنوي ذاتو عكس النيابة
القانونية اليت تنص بنقص موقوت أو عارض لدى شخص الطبيعي  ،ويشًتط من ادلمثل أشخص
ادلعنوي اخلاص أف يرعى حدود النشاط ادلسموح بو لو  ،ودبا أف اتفاؽ التحكيم تعد من أعماؿ
التصرؼ فاف إبرامها ىو منتج ألثارىا ء ما َف يوجد مانع كارتباطها بًتخيص من القانوف األساسي
للشركة أو صدر ترخيص من رللس اإلدارة ،أو استشارة الشركة األـ إف كانت لعا فرو يف عدة
جهات.

ب -سلطة الشخص الطبيعي  :تربز ىذه السلطة عندما يكوف صاحب ادلصلحة يف عقد اتفاؽ

التحكم غَت مستعد للقياـ هبذا التصرؼ  ،فيوكل غَته للقياـ هبذا العمل فيكوف أماـ اتفاؽ  ،أما إذا
كاف لصاحب ادلصلحة غَت قادر على رعاية مصلحة بنفسو فيعُت القانوف نائبا عنو  ،وتكوف بصدد
النيابة.
وعليو فاف السلطة يف رلاؿ التحكيم أف اذليئة التحكيمية قد ذبيز لنفسا استخالص بعض القواعد
ادلناسبة للنزاع ادلطروح حوؿ سلطة التعاقد بشأف اتفاؽ التحكيم  ،مراعية قوانُت األمن أو التطبيق
الضروري دبا فيها ضباية ناقص األىلية أكثر شلا يدعوا إُف التزامات التعلقدية يف عقد التوسط ألف
القانوف اإلرادي يف ىذه ادلسألة ػلاؿ إليو بصفة احتياطية.
ثلثا :حرية اللجوء إلى أنواع التحكيم .

يقسم التحكيم التجاري الدوِف إُف قسمُت التحكيم اخلاص  ،والتحكيم النظامي أو ادلؤسسايت
و قد عاجلت ادلادة  125مكرر  5فقرة 3من ادلرسوـ التشريعي  96-69ىذين النوعُت بقوذلا "
ؽلكن لألطراؼ مباشرة أو بالرجوع إُف نظاـ ربكيمي تعُت احملكم احملكمُت
أوال :الحكيم الخاص من خالل المادة المذكورة سالفا.

( ادلادة  125مكرر  5فقرة َ ) 3ف ينص ادلشرع صراحة على التحكيم اخلاص ،ففي ىذا النوع ،
فاف األطراؼ ىو الذين ينظموف بأنفسهم تشكيل و تسيَت ىذا القضاء اخلاص ،إذ يستوجب لزوـ
قياـ أطراؼ العالقة بتعيُت زلكمُت مباشرة أو االتفاؽ على طريقة أخرى لتعيينهم مثل تفويض ىينة
أخرى للقياـ هبذا العمل كذلك يفًتض من األطرؼ أهنم قاموا بتوطُت مقر التحكيم  ،واختيار

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
القانوف ادلطبق على موضوع النزاع ،وكذلك اختيار القانوف اإلجرائي لسَت الدعوى التحكيمية للفصل
يف ىذه ادلسالة . 1
يؤخذ على ىذا النوع من التحكيم أنو ال ينجح آف تنقص فعالية يف حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ على
تعُت احملكم من جهة  ،وعدـ قدرة أحد احملكمُت القياـ بعملية ألسباب سلتلفة من جهة أخرى  ،إال
أف القانوف اجلزائري استدرؾ ىذا العيب مستعمال للمادة  125مكرر  5فقرة  5اليت ذبيز لألطراؼ
أو أحدىم بالتعجيل يف الطلب من القاضي تعيُت احملكمُت أو احملكم ادلرجح شريطة أف غلري
التحكيم باجلزائر أو كاف خارجها خاضعا للقانوف اجلزائري تطبيقا  ،أما يف غَت ىاتُت احلالتُت ؽلكن
ألحد األطراؼ طلب القاضي اجلزائري تعيُت زلكم مرجع شريطة أف يكوف االتفاؽ موجودا كبند يف
شروط التحكيم دبعٌت كعنصر للعقد و أال يستطيع القاضي االستعجاؿ اجلزائري الفصل يف بطلب
التعيُت
اما بالنسبة دلزايا ىذا التحكيم تتمثل يف أنو التماس حلرية األطرؼ  ،واذليئة التحكيمية حبيث غلدوف
سهولة يف فهم النزاع القائم وكذلك يتسع مهمة احملكمُت إذ أف اذلينة ىي اليت تسيطر على قواعد
التحكيم عكس ما ىو عليو يف التحكيم ادلؤسسايت 2كما أف فعالية التحكيم الكايف تتجسد عندما
ػلتوي شرط التحكيم على ربديد الغَت لتعُت أعضاء اذليئة التحكيمية وكذا استبداذلم
ثانيا لتحكيم النظامي أو ادلؤسسايت :ويعٍت جلوء أطراؼ النزاع إُف منظمة أو مؤسسة ربكيمية لفض
نزاعاهتم داخليا اليت ربذر عنها بادلراكز الدائمة لتحكيم اجلاري الدوِف وال ؽلكن اعتبارىا ىيئة قضائية
ألف دورىا ؽلكن يف التنظيم  ،وتقدًن القدر الالزـ من اذلياكل لسَت التحكيم الذي غلرى ربت
إشرافها .3
تشأ اذليئة التحكيمية يف حدود األنظمة اليت تقرىا ادلراكز التحكيمية لفض النزاعاف إذ تعتمد
ىذه ادلراكز على إعداد القوائم االمسية للمحكمُت باختالؼ جنسياهتم  ،وزبصصهم  ،و بإمكاف
أطراؼ النزاع اختيار واحد منهم  ،ولكن ىذا ال ؽلنع من جلوء األطراؼ إُف اختيار زلكمُت خارج
القوائم ادلعتمدة مسبقا  .أما بالنسبة لتشكيل اذليئة التحكيمية غالبا بعدد الوتر حيث أف أغلب

1

Nourddine Terki op. cit . p33
Jean Michel jacquet et autre p321.
3
Jean Michel jacquet et autre p335
2

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
القضايا اليت سبنت الفصل فيها الغرفة التجارية الدولية بباريس تشكلت ىيئة التحكيم من ثالث
1
زلكمُت
وأخَتا ما يتميز بو ىذا النوع انو يوفر األمن لألطراؼ باعتباره يعتمد على نظاـ زلدد يف رلاؿ
التحكيم  ،إضافة إُف أنو يكلف مصاريف باىظة عكس النوع األوؿ أقل تكلفة.
رابعا لمتراضي:

تعد اتفاؽ التحكيم عقد رضائي  ،ولذا غلب اف ال يشوب إرادة الطرفُت أي عيب من عيوب
الرضا ،والبد من إغلاب وقبوؿ تتطابق دبوجبها اإلرادتُت وتنصب على اللجوء إُف التحكيم حلسم
النزاع الذي سينشأ  ،والذي تنشأ بينهما  ،كما أف الرضا ادلتبادؿ لكل من الطرفُت ليشمل العقد
2
األصلي  ،وشرط التحكيم معا
ومن أجل تسهيل مهمة اذليئة التحكيمية  ،وبلوغها النتيجة ادلوجودة وادلتمثلة يف القرار
التحكيمي يلتزـ أف تنظر يف وجود الًتاضي أوال مث يف صحتو ثانيا.
خامسا قابلية نزاع التحكيم:

وادلقصود ىنا ادلنازعات اليت يشملها اتفاؽ التحكيم واليت تنص على حلها بطريق للتحكيم ويف بعض
األحياف ال يتضمن االتفاؽ لإلشارة فقط إُف النزاع يف موضوع معُت  ،كأف يوضع شرط التحكيم يف
العقد كأف يقاؿ اخلالفات اليت متنشأ بُت الطرفُت بلنبة لنوعية البضاعة يصار ( مشارطة التحكيم )
3
يتم بعد نشوء اخلالؼ فهنا يكوف موضوع النزاع معروفا
ويشًتط أف ال يكوف موضوع النزاع من ادلواضيع اليت زبالف النظاـ العاـ الدوِف اليت عاجلها ادلشرع
اجلزائري يف ادلادة  125مكرر 34فقرة كشرط االعًتاؼ بالقرارات التحكيمية األجنبية باجلزائر
المطلب الثاني :استقاللية اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد األصلي.

لقد كرس ادلشرع اجلزائري مبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم يف العقد األساسي يف نص ادلادة 125
مكرر فقرة األخَتة من ادلرسوـ التشريعي  4 96 -69وبياف تلك أف عدـ مشروعية العقد األساسي
أو األصلي أو صحتو أو بطالنو وفسخو ال يؤثر على اتفاؽ التحكيم  ،سواء كانت على شرط
1أكثر من  "21من القضايا التحكيمية سنة 3666
 2د .فوزي زلمد سامي ص ، 359ادلرجع السابق
 3د .فوزي زلمد سامي ص  353ادلرجع السابق.
 4ادلادة  125مكرر ( الفقرة األخَتة " ال ؽلكن االحتجاج بعدـ صحة اتفاؽ التحكيم بسبب أف العقد األصلي قد يكوف غَت صحيح

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
التحكيم أو مشارطة التحكيم على أساس أهنا تعاًف موضوعا مغايرا سباما عن موضوع العقد
األساسي ،إذ تعترب عقد مستقال عن العقد األصلي أي قائم بذاتو
الفرع األول  :مفهوم العقد األساسي أو العقد األصلي.
أوال :مفهوم العقد األساسي أو العقد األصلي.
يعترب العقد األساسي عقد دوِف يتعلق بالتجارة الدولية أساسا وإف أخذ طرفو على األقل مقيما
باخلارج أو لو مًت باخلارج بالضرورة ،وىذا التعريف استشف من مفهوـ دولية اتفاؽ التحكيم يستبعد
العقد األساسي الذي موضوعو عقار ألنو ؼلضع إُف ادلوقع بقوة القانوف  ،و تستبعد كذلك العالقات
اليت ال تقبل فيها التحكيم و تكتفي فقط بالتصرفات التجارية الدولية اليت تتطابق مع األعماؿ
التجارية يف القانوف الداخلي اجلزائري  ،أما خارج ىذه األعماؿ فهي زبضع لقواعد القانوف
الشخصي أو لقواعد التنازع حسب قواعد اإلسناد يف القانوف الدوِف اخلاص اجلزائري
وػلتوي العقد األصلي على عدة عناصر الديباجة ،اليت مفادىا ذكر الشروط العقدية ،شروط العقد،
األطراؼ ،االلتزامات ،شبن العقد ...اٍف
ثانيا :مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم

يرجع أصل ادلبدأ إُف اجتهادات القضاء و خاصة الفرنسي  1إذ اعترب أف العقود ادلرتبطة بالتجارة
الدولية و ادلتضمنة شروط ربكيمية فإهنا ال تبطل بالرغم من
أهنا ال تتوفر على شروط ادلسلتزمة من ادلادة  3993ؽ .ا .ـ الفرنسية و إف ىذه القاعدة ال تعد
من النظاـ العاـ يف رلاؿ التجارة الدولية.
فلو سبعنا نص ادلادة  125مكرر  3الفقرة األخَتة صلد أهنا سبيز ما بُت الطعن يف صحة العقد
األساسي موضوعا للطعن بعدـ صحتو فال يؤثر على صحة اتفاؽ التحكيم  ،و ال سبلك اجلهة
2
التحكيمية أي سلطة يف النظر ذلذا الطعن
لقد كرس ادلشرع اجلزائري ىذا ادلبدأ يف قاعدة ىذا ادلبدأ ىذا شلا يسهل فعالية التحكيم حيث أنو
3
ساير النتائج اليت توصل إليها للفقو و القضاء ادلعاصرين

Arrêté gosset 1963 cour de cassation chambre civile.
 2عبد ألحدب ؾ التحكيم أحكامو مصادره،اجلزء األوؿ،ميالنو  ،سطانبا إيطاليا سنة  ، 3669ص 95
3عليوش فربوع كماؿ :ص  96ادلرجع السابق

1

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
عبد األحدب  :التحكيم أحكامو مصادره ،اجلزء األوؿ ميالنو سطانبا ايطاليا سنة  3669ص 95
عليوش فربوع كماؿ  :ص  96الرجع السابق.
الفرع الثاني  :طبيعة مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد األساسي ونتائج

ىذا المبدأ.
أوال:طبيعة المبدأ
لقد أصبح مبدأ استقاللية العقد األساسي قاعدة مادية دولية زبص التحكيم التجاري الدوِف يف
القانوف اجلزائري  ،شلا ال تدع رلاؿ لتطبيق أي قانوف أجنيب قد ربدده قاعدة التنازع  .كما اخذ هبذا
ادلبدأ وتطرؽ إليو نظاـ التحكيم للجنة األمم ادلتحدة للتجارة الدولية سنة  3643يف مادتو 53
الفقرة  ، 5وعرفت الغرفة التجارية الدولية  CCIأقرت بو يف ادلادة  5الفقرة  1من نظامها  ،كما
عرفت القانوف النموذجي لتحكيم األمم ادلتحدة سنة  3652يف ادلادة  33الفقرة  ، 3أما اتفاؽ
نيويورؾ َف تتعرض ذلذا ادلبدأ.
إال أف ذلذا ادلبدأ خطورة إذ أصبح يستعل يف بعض األحياف بطريقة تعسفية للحصوؿ على مصاٌف
غَت مشروعة مثل قضية أجنبية ضد شركة سوناطراؾ اجلزائرية واليت كاف موضوعها التنقيب و احلفر
دلدة  1سنوات حيث حددت مدينة زوريخ السويسرية كمقر للتحكيم  ،وأبرـ ىذا العقد بتاريخ 35
أبريل 3641
ثانيا :نتائج ىذا المبدأ :
ففي حالة التسليم دببدأ استقاللية االتفاؽ نصل إُف نتائج:
أ -النتائج المباشرة للمبدأ
 -3مصَت العقد األساسي ليس لو أثر على اتفاؽ التحكيم اخلاص بو
2
إمكانية تطبيق قانونا على االتفاؽ سلتلفا عن القانوف الواجب تطبيقو على العقد األصلي
1

ب -النتائج الغير مباشرة للمبدأ

 -3إف ىذا ادلبدأ يربز عنو منهج عاـ يف رلاؿ التحكيم ىو منح اذليئة التحكيمية سلطة االختصاص
هبا ( ادلادة  125مكرر  4الفقرة ) 3

3

 1د فوزي زلمد سامي ص 596-595
2د فوزي زلمد سامي ص 596-595
 3تنص ادلادة  125مكرر  4الفقرة " :3تفصل زلكمة التحكيم يف االختصاص اخلاص هبا  ،وغلب إثارة الدفع قبل أي دفاع يتعلق يف ادلوضوع".

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
 -5استبعاد منهج التنازع  ،وىذا ما أقره القضاء الفرنسي 1حيث أف اتفاؽ التحكيم ال تشًتط أف
زبضع للقانوف ادلطبق العقد األساسي  ،بل أقر صحتها إذا اتفق أطرافها على خضوعها إُف النظاـ
التحكيمي دوف اللجوء إُف النظاـ القانوين لبلد معُت.
و خطصة ىذه النتائج أف اتفاؽ التحكيم ال يؤثر فيها بطالف العقد األصلي و لو كاف شرطا
للتحكيم ما َف يكن ىو أيضا باطال لسبب خاص بو كنقص األىلية ألحد األطراؼ أو زبلف سلطة
2
التعاقد الف مثل ىذا األسباب تلحق بالعقد األساسي كما تلحق شرط التحكيم

الفصل الثاني :أثار اتفاق التحكيم التجاري الدولي و أسباب انقضائو.
سبق وأف عرفنا اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف بأهنا دبقتضاه يلتزـ أطرافو بفض النزاع بشأف العقد
األساسي عن طريق التحكيم أو احملكمُت دوف اللجوء إُف القضاء العادي  ،وعاًف ادلشرع اجلزائري
ىذا النوع من العقرد اساسا يف مادة واحدة كقاعدة مادية دولية يف ظل ادلرسوـ التشريعي رقم -69
 96مكتفيا بذلك بإخضاع اتفاؽ التحكيم من حيث األحكاـ إُف القانوف الواجب التطبيق عليها
بنص ادلادة  125مكرر  3من ادلرسوـ ادلذكور أعاله
و يف ىذا الصد فاف التفرؽ إُف آثار اتفاؽ التحكيم غلعلنا نتعرض ذلذا من عدة زوايا قانونية أعلها
القراعد ادلادية الدولية للتحكيم اجلزائرية  ،مث القواعد العامة باعتبارىا مصدر لكل عقود  ،و أخَتا من
زاوية القضاء التحكيمي الدوِف (ادلبحث األوؿ ) بادلقابل إف اتفاؽ التحكيم يف العقود قد تتعرض
التشريعي رقم
لالنقضاء أو اإلهناء سواء بأسباب إرادية أو غَت إرادية  ،مع العلم أف ادلرسوـ
َ 96-69ف يتطرؽ إليها صراحة لذا ضلاوؿ أف نستخلصها من أحكاـ القواعد العامة والقواعد ادلادية
الدولية ( ادلبحث الثاين ).
المبحث األول :أثار اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

Philippe Fonchard et autre op.. cit p229.
 2مصطفى ـ اجلماؿ عكاشة ـ ،عبد العاِف ص 922

1

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
تتمتع اتفاؽ التحكيم كغَتىا من العقود بقوة التزاـ  ،1واألصل أف ىذه القوة تقوـ دبواجهة أطرافها
أساسا  ،وإذ يلتزموف دبضموهنا ء واليت تتمثل التزاماهتا يف جلوء أطرافها إُف اذليئة التحكيمية لفصل يف
نزاعاهتم  ،و كذلك امتناع عن اللجوء إُف القضاء العادي بشأف ىذه النزاعات  ،و ىذا ما يعرؼ بأثر
العقد من حيث ادلوضوع ( ادلطلب األوؿ ) و إذا ما ربققت القوة ادللزمة التفاؽ التحكيم اليت تواجو
أطرفها عموما فإهنا ال تقوـ يف مواجهة الغَت إال يف حاالت خاصة اليت يقررىا القانوف خروجا عن
األصل  ،وىذا ما يعرؼ بأثرىا من حيث األشخاص ( ادلطب الثاين ).
المطلب األول :أثار اتفاق التحكيم التجاري الدولي من حيث الموضوع.

إذا كانت اتفاؽ ىي حجر زاوية لتحكيم التجاري الدوِف فقد يًتتب على ىذه الصفة أثراف ،
أحدعلا اغلايب و األخر سليب ،أما األثر االغلايب يتمثل يف التزاـ أطراؼ اتفاؽ التحكيم باللجوء إُف
اذلينة بفض نزاعها  ،أما األثر السليب يربز يف امتناع أطرافها عن للجوء إُف القضاء العادي بشأف
ادلوضوع زلل التحكيم  ،و إذا كاف ىذاف األمراف مًتتباف عن اتفاؽ التحكيم فاف ختامها يكوف رىُت
بصحة ىذا االتفاؽ و بقائهما يكوف رىينا ببقائها .2
الفرع األول  :اآلثار اإليجابية التفاق التحكيم التجاري الدولي .

يقصد باآلثار اإلغلابية التفاؽ التحكيم إلزاـ األطراؼ بعرض النزاع موضوع التحكيم إُف ىيئة
ربكيمية أوال و سبنح االختصاص إليها ثانيا.

أوال :التزاـ األطراؼ يف حالة النزاع احملدد التفاؽ التحكيم إُف ىيئة ربكيمية .

تتحدد آثار العقد وفقا دلا اذبهت إليو إرادة أحدعلا دوف أف يتالقى فيو إرادة أخرى .و بعبارة
أخرى أف مبدأ التزاـ األطراؼ يف حالة النزاع إُف اذليئة التحكيمية يكوف يف ضوء اتفاؽ التحكيم شلا
3
نستخلص أنو تطبيق الفعلي دلبدأ القوة اإللزامية للعقود و بعد ىذا ادلبدأ أساس القانوف الدوِف للعقود
وازبذ ادلشرع اجلزائري من ىذا ادلبدأ قاعدة مادية دولية يف دلادة  125مكرر  3من قانوف التحكيم
اجلزائري و لعل ىذا االلتزاـ قد يفقد فعاليتو العملية إذ َف يكن مقًتنا جبزاء عيٍت أو تنفيذ عيٍت (أ) و
كذلك غلب منح األولوية للتحكيم على االمتيازات القضائية(ب).
أ -االلتزام العيني لاللتزام بإحالة النزاع المتفق عليو إلى التحكيم .
 1أنظر ادلادة 393من القانوف اجلزائري.
 2مصطفى زلمد اجلماؿ ،ادلرجع السابق ،ص .295
PHILIPE FONCHARD ET AUTRE OP.CIT.P 396.
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إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
إف اتفاؽ التحكيم ال يتوفر على أساس قانوين لتقدير التعويض يف حالة نكوؿ أحد ادلتعاقدين
عن التزامو بإجراء التحكيم و ال نستطيع تقدير أي قيمة مالية دبجرد أهنا َف تتمكن من فض النزاع و
الصعوبة تثور عندما ال يستطيع القضاء العادي الفصل يف ىذا النزاع دبوجب القانوف شلا يتحتم عليو
إحالة األطراؼ إُف التحكيم فالتنفيذ العيٍت لاللتزاـ اخلاص التفاؽ التحكيم ال يكوف شلكن ألف ىذا
األخَت ػلتوي على ازدواجية االلتزاـ أحدعلا بالفعل و اآلخر باالمتناع فالقضاء التحكيمي أدرج مبدأ
ىاـ يف التشريعات الوطنية اخلاصة بالتحكيم و منها اجلزائر و يعرؼ ىذا احلل دببدأ االختصاص
باالختصاص.

ب -أولوية االلتزام إلحالة النزاع إلى ىيئة التحكيم على االمتيازات القضائية:

قد ػلث ف ينعقد اتفاؽ التحكيم بُت األطراؼ ،رلرد نشوء النزاع الفعلي  ،و قد يدعي أحد
األطراؼ انو ؼلضع إُف قانوف الوطٍت على أساس مبدأ االمتياز القانوين  ،و احلصانة القضائية.
االمتياز القانوني :يقصد باالمتياز القانوين الدوِف بأنو ال غلوز للطرؼ اجلزائري التمسك بادلواد 39و

 33ؽ .ا.ـ .ج  1ألف موضوعها ىو التزاـ بعدـ اللجوء إُف القضاء العادي ،و ال ننسى أف القانوف
اجلزائري ؽلنع القضاء بالنظر يف نزاع سبقتو اتفاؽ التحكيم.
مثال :لو افًتضنا أف طرفا جزائريا أبرـ اتفاؽ التحكيم يف شأف عالقة دولية فال ؽلكن التمسك بادلادة
 952من ؽ.ا.ـ .ج اليت تشًتط من حكم األجنيب أف ؼلضع إلجراءات أماـ القضاء الوطٍت وفقا
لتنفيذ األحكاـ  .ألف ىذا االمتياز ادلتمثل يف ازدواجية لتنفيذ ال يتماشى أحكاـ التحكيم على
أساس أف القرار التحكيم ينفذ بكل سهولة ألف ادلادة  952من ؽ.ا.ـ .ج 2تستٍت حالة وجود
معاىدة تنص على خالؼ ذلك ،ودبا أف اجلزائر انضمت إُف اتفاؽ نيويورؾ  3625ادلتعلقة
باالعًتاؼ ربوؿ دوف تلك ازدواجية التنفيذ  ،و بعبارة أفرى أف القاضي لوطٍت ال يشكل صعوبة يف
إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار ربكيمي مادامت اتفاؽ التحكيم موجودة و صحيحة و أف ىذا القرار
قد صدر وفقا دلا أدرتو أطرافو.
الحضانة القضائية.

 1ادلادة اَف ؽ .ا ـ ج ذبيز التكليف باحلضور األجنيب أماـ احملكم اجلزائري لتنفيذ التزامات اليت تعاقد عليها يف اجلزائر مع جزائري أو يف بلد أجنيب –ادلادة  33ؽ.ا.ـ ج ذبيز تقدًن
كل اجلزائري بشأف التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب حىت و لو مع أجنيب حىت ولو مع أجنيب.
 2ادلادة  952ؽ ا ـ ج اليت سبنح تنفيذ األحكاـ األجنبية على األراضي اجلزائرية إال وفقا دلا يقضي بو القضاء العادي دوف اخلطر دبا تتص عليو االتفاؽ السياسية من أحكاـ سلالفة.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
يف رلاؿ التحكيم التجاري الدوِف ،صلد أف الدولة اليت تربـ اتفاؽ التحكيم يف العقود الدولية ال
ؽلكن ذلا التمسك باحلصانة القضائية ألهنا عربت أف إرادهتا الصرػلة باللجوء إُف التحكيم يف أي نزاع
قد ينشأ دبناسبة العقد ادلذكور سابقا.
أما يف القانوف اجلزائري صلد أف ادلشرع قد أكد التنازؿ حبق احلصانة القضائية بتعديلو نص ادلادة 115
ؽ .ا.ـ .ج دبوجب ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69حيث أجازت ألشخاص القانوف.
العاـ اللجوء إُف التحكيم يف مسائل التجارة الدولية ،على ىذا األساس فاف تنفيذ أو تفسَت العقد
التجاري الدوِف و إحالة ىذا النزاع التحكيم للفصل فيو ،يكوف لوف أف ينتقص من سيادة الدولة إُف
1
أبرمت اتفاؽ لتحكيم

ثانيا :منح الهيئة التحكيمية اختصاص الفصل قي النزاع
يتمثل األثر اإلغلايب الثاين يف منح اذليئة التحكيمية اختصاص الفصل يف النزاع ادلبُت يف اتفاؽ
التحكيم ،ىذا ال يعٍت أف العقد التحكيم الذي ىو شليز عندا اتفاؽ التحكيم الذي موضوعو حقوؽ
و االلتزامات ادلتبادلة بُت أطراؼ النزاع و احملكمُت  .بل يقصد بو منح االختصاص وفقا التفاؽ
التحكبم دبعٌت أف ىذا األخَتة ىي مصدر  .و على ذا النحو فاف دراسة ىذا األثر يتجلى يف
عنصرين.
أ -امتداد اختصاص الهيئة التحكيمية:

زبلف مهمة احملكمة عن اختصاص ،حيث أف مهمتو تتمثل يف تصرؼ دبقتضاه أف اذليئة
التحكيمية ذلا سلطة ادلخولة لو باتفاؽ لتحكيم سبنح لو اذلينة التحكيمية سلطة الفصل يف النزاع بقرار
دبوجبو يتمثل أطراؼ النزاع جربيا لو ألنو حائز على حجتو اليت ادلقضي بو ،و ينفذ من قبل القاضي
الوطن .2يرى القضاء التحكيمي أف التفسَت الضيق التفاؽ التحكيم قد يتحدد يف بعض األحواؿ
كاف يكوف االتفاؽ معيبة خبطأ مادي غلوز تصحيحا عن طريق احملكم كشرط ،التحكيم ادلعتل ،وصلد
أيضا أف الشك قد يشمل آلية التحكيم ذاتو و كيفية إسبامو و يف ىذا احلاؿ ال ؽلكن الرجوع إُف

 :1مصطفى ـ  .اجلماؿ ألخر مرجع السابق ص.294-

: Philippe fonchard et autre op.cit.p 408.
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إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
األصل و ىو والية القضاء العادي و إظلا الرجوع إُف القواعد ادلادية اخلاصة بالتحكيم اليت وضعها
ادلشرع للتطبيق.
ألف التفسَت ؼلضع جملموعة ضوابط منطقية بعضها يتعلق بتحديد معاين األلفظ و مداىا ،و بعضها
ؼلص حسر التعارض  ،كما ؼلضع إُف رلموعة من ادلعايَت القانونية  1اليت تعلق بالبحث عن اإلرادة
ادلشًتكة فيما وراء عبارات االتفاؽ.

ب -مبدأ االختصاص الخاص بالهيئة التحكيمية:

إذا كاف احملكم ال يتوفر فيو السلطة النظامية و ال صفة القاضي األجنيب مقارنة بالقاضي الوطٍت،
و أف مصدر قضاءه يكوف رىُت بعقد خاص ادلتمثل يف اتفاؽ التحكيم ،فاف القانوف ؼلوؿ لو سلطة
جد ىامة تربز يف مبدأ االختصاص.
اخلاص بو لقد كرس ادلشرع اجلزائري ىذا ادلبدأ يف ادلادة 125مكرر 4من ادلرسوـ التشريعي رقم -69
 96بقوذلا "تفصل زلكمة التحكيم يف االختصاص اخلاص هبا و غلب إثارة الدفع بعدـ االختصاص
قبل أي دفاع يتعلق بادلوضوع".
نتشف من ىذا النص أف ىذا ادلبدأ ذبيزه للمحكم أو احملكمُت تقدير مباشرة احتماؿ عدـ
اختصاص احملكمة التحكيمية الذي سبسك بو فرضيا لطرؼ ادلدعى عليو و أف ىذه ادلسلطة التقديرية
لتحيد مدى اختصاىها غلب أف ننظر يف مدى صحة اتفاؽ التحكيم اليت سبنح ذلا االختصاص
بإخضاعها إُف القانوف الواجب التطبيق عليها.
حيث ما اذبهت إرادة األطراؼ إليو من قبل 2يبدو أف مبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم يف صحتها ،إال
أف ىذا الوضع ػلوؿ دوف قياـ احملكمة التحكيمية دبهامها ،إذا كاف االتفاؽ مشوبة بعيب.
إف مبدأ اختصاص اذلينة التحكيمية ذبده يف القانوف اجلزائري الذي غليزه حبيث تقره و تتبناه ادلادة
 125مكرر  4يف ادلرسوـ الشريعي ،فمنح القانوف ىذه السلطة للهينة التحكيمية ال يعٍت أهنا تقرر
لوحدىا والية بالفصل يف النزاع بل أف منطق ادلادة ادلذكورة أعاله حبرص على احملكم التأكد أوال من
اختصاصو و بادلقابل يبقى القضاء العادي يف أخر ادلطاؼ الرقيب على ىذه الوالية وذلك يف مرحلة
تنفيذ القرار التحكيمي. 3
 1كقاعدة األصل يف الكال ـ اخلقيقة فال غلوز ضبل للفظ على رلاز إال إذا تعذر ضبلو على معناه احلقيقي" والقاعدة" ال عربة بالداللة مقابل التصريح والقاعدة" طبعية التعامل والثقة
بُت التعاقدين والعرؼ التجاري".
2
: Philippe fonchard et autre op.cit.p 415
 3أضبد أبو الفا :ادلرجع السابق ص .333

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
وقد نستخلص من مبدأ اختصاص للهينة التحكيمية اخلاص هبا اثرين :احدىا اغلايب ادلتمثل يف
منح احملكم السلطة االختصاص .و ثانيهما سليب ادلتمثل يف أف ادلبدأ ؽلنح للمحكم اختصاص بصفة
أولية دبعٌت ؽلنح القضاء العادي للتصدي دلوضوع النزاع ،الذي ىو ىن اختصاص احملكمة
التحكيمية.
الفرع الثاني :اآلثار السلبية التفاق التحكيم التجاري الدولي.

ؽلثل األثر السليب يف حرماف األطراؼ اتفاؽ التحكيم اللجوء إُف القضاء خبصوص اخلصومة اليت
1
اتفقت فيها على التحكيم
األثر السليب مبدأ ناتج عن االلتزاـ التعاقدي ( أوال ) ،وعلى الرغم أف إرادة األطراؼ ىي مصدر مبدأ
عدـ اختصاص القضاء العادي إال أنو ؼلضع لنظاـ قانوين ( ثانيا ) ،و بالرجوع إُف القواعد ادلادية يف
قانوف التحكيم اجلزائري ،صلد أف ىذه ادلبدأ ليس مطلقا بل يتحد بنطاؽ قانوين معُت ( ثالثا).
أوال مبدأ عدم اختصاص القضاء في الوطني:

تنص ادلادة  125مكرر5يف ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69يف فقرهتا الثانية على ما يلي "يكوف
القاضي غَت سلتص للفصل يف ادلوضوع مىت كانت دعوى التحكيم غَت معلقة .فإذا فسرنا الفًتة
ادلذكورة أعاله تفسَتا ضيقا يؤدي بنا االعتقاد أف القضاء العادي يكوف غَت سلتص فقط عندما تكوف
دعوى التحكيم معلقة 2عندما يباشر أحد األطراؼ إجراءات التحكيم ،أما يف غَت ىذه احلالة يعود
االختصاص للقضاء العادي وػلل ىذه اإلشكالية غلب أف نرجع إُف ادلادة  125ؽ.ا.ـ فرنسي
حيث جاءت بفرضُت:
أولهما :عندما تكوف دعوى التحكيم معلقة.

وثانيهما :خارج أي إجراء ربكيمي متخذ.
ففي كلتا احللتُت يكوف القضاء الوطٍت سلتص يف النزاع ادلطروح أمامو .وعلى ىذا ستنتج أف
ادلشرع اجلزائري قد أسقط الفرضية الثانية ،و بالتاِف فاف مبدأ سم اختصاص القضاء يف النظر يف
الدعوى سبق التزاـ عقد متمثل يف اتفاؽ التحكيم ما َف تكن ىذه األخَتة باطلة أصال.
ثانيا نظام عدم اختصاص القضاء العادي:

 :1نور الدين تركي :ادلرجع السابق ص .25
 : 2يقصد بدعوى ادلعلقة عندما يباشر أحد األطراؼ اتفاؽ التحكيم البدء يف إجراءات التحكيم كالبدء يف تشكيل ىيئة التحكيم.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
يف رلاؿ التحكيم األصل أف القضاء ؼلتص بالنضر النزاع ادلتفق على التحكيم أصال ،و لكن
حقيقة األمر أهنا تفقد سلطتها يف الفصل فيو لقياـ ىذا االتفاؽ 1سواء يف شرط التحكيم أو
مشارطتو ،وبعبارة أخرى أف اتفاؽ التحكيم التزاما سلبيا متبادال على عاتق كل من طرفيها باالمتناع
عن اللجوء إُف القضاء العادي للفصل يف النزاع احملكم فيو ،و ىذا االلتزاـ ىو التزاـ إرادي يقيمو
الطرفاف بإرادهتما ادلشًتكة ،فإذا ما أخا احدعلا بالتزامو ورفع دعواه إُف القضاء كاف الطرؼ األخر
دافعا ذلذا االدعاء بسبق اتفاؽ التحكيم .2

أ -الدفع سبق االتفاق على التحكيم:
إف مبدأ عدـ اختصاص القضاء العادي للفصل يف النزاع ادلتفق عليو عن طريق التحكيم ليس من
النظاـ العاـ ،و بالتاِف ال يستطيع القاضي الوطٍت أف ػلكم بو من تلقاء نفسو بل غلب على اخلصم
الدفع بو . 3أماـ القاضي ،دبعٌت أف ادلدعى كليو يثبت وجود اتفاؽ التحكيم و يطلب من القاضي
عدـ السماع إُف الدعوى ادلعروضة أمامو من قبل ادلدعى الذي أراد التحلل من اتفاؽ التحكيم.

ب -جواز نزول المدعي عليو عن النزاع خصمو بعدم االلتحاق إلى القضاء العادي:

إف االلتزاـ السليب بعم اللجوء إُف القضاء التزاـ ال يتعلق بالنظاـ لعاـ كوف احلق ادلقابل لو ناشئ
عن إرادة الطرفُت وحدىا ،استثناء من األصل العاـ يف حرية اللجوء إُف القضاء  ،فيكوف لكل منهما
النزوؿ قد يكوف صرػلا أو ضمنيا.
قد يًتاضى ادلدعى عليو يف تقدًن الدفع يسبق اتفاقيو التحكيم إُف حُت صدور احلكم يف النزاع  ،إذ
يتطرؽ إُف ادلوضوع الدعوى ونزولو ىو األمر األثر عن التمسك بالتزاـ ادلدعى نفسو ،بعدـ اللجوء إُف
القضاء الوطٍت 4وعليو فاف واجب بالتزاـ احملكمة الفصل فيها عند زبلف الدفع بسبق االتفاؽ على
التحكيم.

ج -تقدير القضاء العادي لمدة التحكيم:
 :1أضبد أبو الوفا :ادلرجع السابق ص .359
 2مصطفى ـ اجلماؿ واألخر :ادلرجع السابق ص .232

 3تنص ادلادة  5/69ؽ.ا.ـ.ج "و يف صبيع احلاالت غلب أف يبدي الدفع بعدـ االختصاص قبل أي دفع أخر أو دفاع أخر".
 4مصطفى ـ اجلماؿ و األخر :ادلرجع السابق ص .235

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
إف يف ادلشرع اجلزائري أعطى األولوية للفصل يف االختصاص للهينة التحكيمية بالرغم أف احد
األطراؼ قد يلجا إُف القضاء العادي للدفع بعد صحة اتفاؽ التحكيم  .فقد يكوف دلدعي سيئ النية
بلجوئو إُف ىذا القضاء لعرقلة آلية التحكيم من جهة و قد يكوف حسن النية مراده معرفة مدى
صحة اتفاؽ التحكيم أماـ القضاء العادي ىن جهة أفرى فإذا رأى ىذا القضاء أف اتفاؽ التحكيم
معيبة تعيب ظاىرة  ،فاف القضاء الوطٍت يتصدى إليو فقط بشاف صحة ىذا االتفاؽ .وىذا استثناء
من األصل فهو االلتزاـ السليب.
ثالثا تطاق عدم اختصاص القضاء العادي :

يرتكز تنظيم التحكيم الدوِف على إرادة األطراؼ ال يتدخل القاضي إال عند وجود صعوبات عندما
يتعلق األمر.

 -3تشكيل المحكمة التحكيمية:

نستنتج من النص ادلادة  125مكرر  5الفقرة  5أنو يف غياب ىذا التعُت ،و يف حالة تعُت
احملكمُت و عزذلم و استبداذلم غلوز للطرؼ ادلعُت بالتعجيل أف يقوـ دبا يأيت.
أ-رفع األمر أماـ رئيس احملكمة ادلختصة طبقا للمادة  125مكرر  9إذا كاف التحكيم غلري يف
اجلزائر
ب  .رفع األمر أماـ رئيس زلكمة اجلزائر .إذا كاف التحكيم غلري يف اخلارج وقر األطراؼ بصره
تطبيق قانوف اإلجراءات اجلزائري.
 -2عزل استبدال ورد المحكمين:

يف حالة النزاع و ما َف تقوـ األطراؼ بتشويو إجراءات الرد ،بفضل القاضي ادلختص وفق ادلادة
 125مكرر  5بأمر بناء على طلب من الطرؼ ادلعُت بالتعجيل  ،و ال يقبل يف األمر أي طريق من
طرؼ الطعن وىذا ما تنص كليا عليو ادلادة  125مكرر  5الفقرة 5
 .3اإلجراء التحكيمية:

 . 3ربديد ؽ اعد اإلجراءات  :نستشف من النص ادلادة  125مكرر  3أنو ؽلكن ألطرؼ أف
ربددىا يف اتفق التحكيم  .و إذا َف يفصل األطراؼ فيها ،فاحملكم ىو الذي ػلددىا إما بكل حرية.
إما بالرجوع إُف قانوف وطٍت و إما بالرجوع إُف نظاـ ربكيمو.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
. 5إجراءات المؤقتة أو التحفظية :تضمنت ادلادة  125مكرر 6على انو ؽلكن حملكمة التحكيم
أف تأمر بتدابَت مؤقتة و تدابَت ربفظية بطلب من أحد أطراؼ إال إذا كانت ىنأؾ اتفاؽ سلالفة.
و إ:ا َف ؼلضع ادلعٍت باألمر دبحض إرادتو ذلذه التدابَت جاز حملكمة التحكيم دلن تطلب مساعدة
القاضي ادلختص و يطبق ىذا األخَت قانونو القاضي  .و تتمثل ىذه التدبَت ادلؤقتة على أمر اداع
البضائع ادلتنازع كليها...
وال يعترب ىذا مناقضا التفاؽ التحكيم فاف استعادة القضاء الدولة يف النزاع لوجود االتفاؽ ينص
على القضاء ادلوضوعي دوف الوقيت .1
و بادلقابل مساعد احملكمة التحكيمية أو األطراؼ ادلتفقة معها أو اخلصم ادلعٍت بالتعجيل ...
مساعدة القاضي ادلختص يف تقدًن األدلة طعنا لنص ادلادة  125مكرر  33ادلرسوـ التشريعي -69
.96
 .4االعتراف و تنفيذ قرار التحكيمي :

ينتهي الفصل يف النزاع بإصدار قرار التحكيمي و لكن يصبح ىذا األخَت قوة التنفيذ اجلربي مثل
احملكم القضائي يف يد من مراقبة القضاء العادي عليو  ، 2وىذا ال يتناقض مع اختصاصات احملكمة
التحكيمية إال إذا قاـ القضاء بالنظر فيو  ،وىذا غَت مسلم بو على القانوف اجلزائري.

الفرع الثالث :اآلثار العرضية التفاق التحكيم التجاري الدولي.
سنتطرؽ ىنا إُف حالتُت:

أوال :التقادم ىل التفافية التحكيم تقطع التقادـ .اإلجابة علي ىذا السؤاؿ ظليز بُت الشرط

التحكيم و مشارطة التحكيم  ،فاألوُف ال ذبوز التحدث فيها عن التقادـ قبل وقوع النزاع 3ألف مدة
التقادـ تبدأ على السرياف إذا وقع نزاع بشأف العقد األساسي  ،و ال تنقطع إال إذا قاـ ادلدعي ادلطالبة
حبتو عن طريق التحكيم.
أما الثانية فإهنا تقطع التقادـ عن طريق التحكيم لفض النزاع و ىذا بقوة القانوف.
ثانيا :الفوائد نعرؼ أنو يف العقود التجارية الدولية و خاصة منها كالقروض الدولية اليت تدرج فيها

اتفاؽ التحكيم  ،فيجب التفرقة أيضا بُت الشرط التحكيم و مشارطة التحكيم فاألوُف ال ربقق ىذا
 :1عليوش قربوع كماؿ  :ادلرجع السابق ص 29
: Phomippe fonchard et autre. Cit..p 428.
 :3مصطفى اجلماؿ .و عكاشة عبد العاِف :الرجع السابق ص .223

2

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ادلعٌت بل يتجسد يف حالة ازباذ إجراء من طرؼ الدائن لتحريك التحكيم ادلتفق عليو يف مواجهة
ادلدين أما الثانية فتحقق معٌت األعذار الذي تستحق بو الفوائد على الثمن  .أما عن سلطة حملكمة
التحكيمية يف احلكم لفوائد  ،فإذا كانت الفوائد قانوين معُت لبلد فال يستطيع احلكم هبا من تلقاء
نفسا أما إذا كنت فوائد اتفاؽ فيجوز للهيئة التحكيمية احلكم فيها.

المطلب الثاني :أثار اتفاق التحكيم التجاري الدولي من حيث األشخاص.
يف األصل أف العقد ال يشمل سوى مركز األطراؼ ( الفرع األوؿ ) لكن قد يأخذ يف بعض
األحواؿ مركز الغَت و ىي فئة اخللف ( الفرع الثاين)  ،بل أف الغَت قد يتأثر بوجود العقد يف بعض
أحياف األخرى (فرع الثالث).
الفرع األول :أطراف اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

يراد بطرؼ العقد من يصدر عنو التغَت عن إرادة االلتزاـ بو  ،و من ىنا فاتفاؽ التحكيم تلزـ
أطراؼ الذين تنشأ بينهم سواء كانوا اثنُت أو أكثر  .و بالرجوع إُف القاعدة العامة أف أثار اتفاؽ
التحكيم تنصرؼ إال على ادلتعاقدين فقط .1
و ىذا ما نصت كليا ادلادة  339من القانوف ادلدين اجلزائري  2غَت أنو ػلث أف يتخل الفرد إلبراـ
اتفاؽ يف أمر من أمور غَته لذا يثار التساؤؿ كيف ؽلكن ربديد صفة ادلتدخل يف العقد اإلجابة عن
ىذا غلب أف نتطرؽ إُف بعض األحواؿ أخلاصة أعلها حالة الوكالة ( أوال ) و حالة التعهد عن الغَت
(ثانيا ) و حالة العقد ادلتنازع عليو أو تعدد ادلسؤولُت ( ثالثا).
أول الوكالة :يف ىذه احلالة يتم انعقاد العقد بإرادة الوكيل دوف إرادة األصيل  ،فال توجد أي صعوبة

حبيث أف اتفاؽ التحكيم من قبل الوكيل نشأ عنها حقوؽ و تًتتب عنها التزامات يف ذمة األصيل
دبعٌت أف التعاقد بواسطة الوكالة النيابية ال يتحقق إال إذا أضافها الوكيل الكيل إُف ادلوكل ال إُف نفسو
 :1األضبد أبو الوفا :ادلرجع السابق ص .392
 :2ادلادة  339من القانوف ادلدين "العقد شريعة ادلتعاقدين فال غلوز نقلو ...إال باتفاؽ الطرفُت ف أو األسباب اليت يقرىا القانوف"
 : 5مصطفى ـ جلماؿ .ـ عبد العاِف .ادلرجع السابق ص 121.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
أما إذا استعجل الوكيل امسو يف اتفاؽ التحكيم دوف إظهار الوكالة فاف أثارىا تنصرؼ إليو دوف
األصيل .1
ثانيا :التعهد عن الغير :عرفتو ادلادة  331من القانوف ادلدين بأف يلتزـ شخص بأف ػلمل غَته على

إبراـ عقد ويصف ىذا االلتزاـ بالتزاـ بعمل  2وتدعوا احلاجة يف مثل ىذا التعهد يف رلل التحكيم
عندما يتعذر احلصوؿ على موافقة صاحب ادلصلحة على اتفاؽ التحكيم ء يف شكل شرط التحكيم
بسبب غيابو أثناء.
التعاقد أو عم وجود نيابة قانونية تسمح بإبراـ شرط التحكيم نيابة عنو  ،إف موضوع التصرؼ الذي
يتعهد بو شخص غَت الغَت يتجلى يف جعل ىذا الغي يلتزـ بالعقد من العقود  ،و يكوف الغَت اإلرادة
احلرة يف قبوؿ ىذا االلتزاـ  ،ففي حلة رفضو ال يتحمل أي مسؤولية فيظل الغَت أجنبيا عن التصرؼ
فتظل أثر ىذا التصرؼ دلمثل يف شرط التحكيم يقتصر على ادلتعهد  .إُف إذا وفق الغَت بالفعل فنقوؿ
أف ىذه ادلوافقة ىي دبثابة تنفيذ عيٍت حلزاـ ادلتعهد.
و أما إذا رفض الغَت قبوؿ االلتزاـ ادلتعهد  ،فاف ىذا األخَت يكوف ملزما بالتعويض دلتعاقد  3دبا أف
اتفاؽ التحكيم تظل عقدا من طبيعة خاصة فال يتصور ادلتعهد يستطيع تنفيذ ىذا االلتزاـ ـ تنفيذا
عينيا ليتخلص من ادلسؤولية  ،على أساس أهنا عقد ملحق بالعقد األساسي موضوعها إجراءات.
ثالثا :الحق المتنازع عليو أو تعدد المسؤولين.

أ -التضامن :إف ادلتضامن يعترب شلثال لغَته من ادلتضامنُت معو كاف أو دائنا فقد يربـ ادلدنُت
ادلتضامنُت اتفاؽ التحكيم مع الدائن أو يربمها احد الدائنُت ادلتضامنُت مع ادلدين  ،فلمتضامن غَت
رلرب يف التمسك هبا أو االعًتاض عنها و ال يف مواجهتو.4
وتعد اتفاؽ التحكيم من التصرفات اليت يربمها ادلدين ادلتضامن ال تكوف ملزمة للمدنُت اآلخرين
ادلتضامنُت فيستطيعوف الدفع بانتفاء صفتهم يف التحكيم يف حالة إجراء خصومة أماـ احملكمة
التحكيمية  .و يف نفس لوقت يستطيعوف التمسك هبا إذا ما قد رؤوا بأهنا يف صاحلهم.
 :9علي مطي سليماف النظرية العامة لاللتزامات ديوف ـ.د اجلزائر الطبعة  3سنة  3669ص.69

 :3تتص ادلادة " 331إذا تعهد شخص عن الغَت فال يتقيد الغَت بتعهده ،فاف رفض الغَت أف يلتزـ ،وجب كلى ادلتعهد أف يعوض من تعاقد معو ء و غلوز لو مع نلك أف يتخلص من
التعويض بأف يقوـ ىو نفسو بتنفيذ ما التزـ بو ،أما إذا قبل الغَت ىذا التعهد فاف فبولو ال ينتج أثرا إال من وقت صدوره ما َف يثبت بأنو قصد صراحة أو متمنيا بأف ينسب أثر ىذا
القبوؿ إُف وقت الذي صد فيو لتعهد"
 :4أضبد أبو ألوفا  :ادلرجع السابق ص .394

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ويف ىذه احلالة يصبحوف أطرافا فيها دبقتضى مبدأ نيابة ادلدين ادلتضامن عن غَته من ادلدنُت
ادلتضامن ،و عليو تصل إُف انو إذا ما صدر قرار ربكيمي فانو سلتصرا حبسب األصل على طريف
التحكيم ،فال يكوف حجة على ادلدنُت ادلتضامنُت ،و ال على الدائنُت ادلتضامنُت إال إذا أرادوا
التمسك بو لصاحلهم 1شريطة خضوعهم إُف القرار كامال دوف ذبزئتو فيما إذا كاف شق لصاحلهم و
شق األخر ضدىم  )632و يف حالة سبسك بو يصبحوف أطرافا يف اتفاؽ
التحكيم.
ثالثا :الكفالة.
إف الكفيل اتفاؽ التحكيم الذي يربمو الدائن و ادلدين يكوف أجنبيا و ال ؽلتد أثره إليو وفقا دلبدأ
نسبية أثر العقود ،و الدائن ىنا ال غلوز لو التمسك بشرط التحكيم ادلتفق بينو و بنب ادلدين يف
مواجهة الكفيل ،و بادلقابل أف الكفيل ال يستطيع هبذا لشرط يف مواجهة الدائن ألف اتفاؽ التحكيم
ال تسمى لو حقا حبسابو أجنبيا عنها.3
لكن يف بعض الفرضيات ،قد يصبح الكفيل طرفا يف اتفاؽ للتحكيم ،فقد ترد الكفالة يف العقد
الدوِف األساسي بُت الدائن و ادلدين و ادلتضمن لشرط التحكيم يف صلبا العقد ادلذكور ،بالتاِف يعد
4
الكفيل طرفا يف اتفاؽ التحكيم دبجرد توقيعو عليو فكرة ىذا االتفاؽ ملزمة باإلطراؼ
غَت أنو قد تكوف الكفالة حقو على النعقاد العقد األساسي ادلتضمن لشرط التحكيم ،و لكن
يشار يف االتفاؽ عليها بند من بنود العقد األساسي الذي ػلتوي على شرط التحكيم ء فانو يصبح
الكفيل طرفا يف اتفاؽ التحكيم فضال عن ىذا أف و فاء الكفيل الدائن ،ػلل زللو فيما أوفاه و من مث
يستطيع بواسطة ىذا احللوؿ التمسك بشرط التحكيم يف مواجهة ادلدين ليس كطرؼ أصلي يف اتفاؽ
التحكيم و إظلا استعمل حق الدائن وفقا لقاعد احللوؿ ،و أف كاف الكفيل أجنبيا عن اتفاؽ التحكيم
 .فاف حكم اذلينة التحكيم ال يتيح أثره يف مواجهة الكفيل إذا يعتذر احلصوؿ كلى أمر بتنفيذه يف
مواجهة الكفيل ،فيتعُت على الدائن التجاء إُف القضاء للحصوؿ على حكم منو يف مواجهة لكفيل
تأسيسا على أنو قد ضمن ادلدين يف التزامو دبقتضى عقد الكفالة ،و القرار التحكيمي يكوف حجة
 :1ادلادة  ، 599من ؽ.ـ.ج.
 :2أضبد أبو ألوفا  :ادلرجع ألسابق ص .395
 :4مصطفى ـ  .اجلماؿ :ادلرجع السابق ص.463 ،

:Eric ioquin .op. cit p 245.
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حلق الدائن أماـ القضاء العادي حبيث ال ؽلكن للكفيل أف يعارض ما قض بو القرار التحكيمي يف
مواجهة ادلدين  . 1و بالتاِف نقوؿ أف قرار التحكيم قد يسري باعتباره واقعة قانونية دبعٌت أف ىذه
2
احلالة ال تتعلق دبجاؿ األثر ادللزـ ذلذا القرار و إظلا دبجاؿ سريانو .
و على كل تقضي القاعدة أف التزاـ التحكيم ؼلرج عن مفهوـ ادلادة 311ؽ .ـ .ج اليت تقضي بأف
الكفالة ىي عقد يكفل دبقتضاه شخص تنفيذ التزاـ باف يتعهد للدائن بأف يفي هبذا االلتزاـ إذا َف
يف بو ادلدين نفسو ،ألف اتفاؽ التحكيم ال تكوف موضوع الكفالة باعتبارىا موضوعا إجرائيا  ،و
كذلك أف التزاـ الكفيل ال ؼلتلط بالتزاـ ادلدين ادلكفوؿ ،فهو يتميز عنو يف مصره إذ ينشأ عن عقد
بُت الكفيل و بُت الدائن خالؼ االلتزاـ ادلدين ادلكفوؿ الذي ينشأ عن عقد أخرى بُت ادلدين
ادلكفوؿ و بُت الدائن ،و ىو ما يتميز عنو كذلك يف زللو  ،فمحلو ليس ىو زلل التزاـ ادلدين
ادلكفوؿ و إظلا ىو ضماف قيمة ىذا االلتزاـ للدائن.
الفرع الثاني :الخلف و اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

إذا كاف أثر العقد ينصرؼ إُف العاقد نفسو فانو ينصرؼ إُف خلفائو باعتبار أف العاقد ؽلثلهم
يف العقد  3و اخللف قد يكوف خلفا عاما ( أوال ) و قد يكوف خلفا خاصا ( ثانيا )  ،لكن السؤاؿ
الذي ؽلكن طرحو يف ىذا اجملاؿ كيف ؽلكن انتقاؿ اتفاؽ التحكيم كعقد من طبيعة خاصة إُف
موضوعها إجرائي إُف أصحاب اخلالفة ؟ لإلجابة على ىذا سنتطرؽ إُف:
أوال :الخلف العام و اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

اخللف العاـ ىو من ؼللف سلفو يف ذمتو ادلالية كلها أو يف جزء شائع منها كالوارث و ادلوصي لو،
إال أف ىذا يؤثر يف انتقاؿ أثار اتفاؽ التحكيم إليهم ألف موضوعها من طبيعة خاصة ال تتصل
باحلقوؽ و االلتزامات ادلالية اليت مدخل يف مفهوـ الًتكة ،و إظلا يظل موضوعها حقوؽ و التزامات
4
إجرائية ،أي اتفاؽ التحكيم مدخل يف دائرة التعامل الذي ينصرؼ أثره إُف اخللف العاـ
و على الرغم من ىذا االستثناءات الواردة كلى القاعدة العامة اليت ذبعل اخللف العاـ من الغَت،
فقد تكوف ىناؾ اتفاؽ التحكيم يف شكل شرط التحكيم ادلدرج يف العقد األساسي ادلنقضي ،لذا
: Eric loquin op. cit p 245.
 :2مصطفى ـ .اجلماؿ  :ادلرجع السابق ص .131
 :3توفيق حسن فرج  :النظرية العامة لاللتزاـ  ،ج  3مصادر االلتزاـ .مطبعة ضلور ،اإلسكندرية . 3645 ،ص ،541
:4منذر الفضل :النظرية العامة لاللتزاـ  ،دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسالمي و القوانُت ادلدنية العربية اجلزء األوؿ مصادر االلتزاـ مكتبة الثقافة و التوزيع ،عماف األردف .3663ص
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نتساءؿ ما إذا كاف ىذا الشرط ينقضي ببدوره بانقضاء الدور األساسي ؟ طبقا لفص ادلادة 125
مكرر  3الفًتة األخَتة من ادلرسوـ التشريعي رقم  96-96اليت تقرر استقاللية اتفاؽ التحكيم عن
العقد األساسي ،دبعٌت ال يًتتب على بطالف العقد أو فسخو أو انتهائو أي اثر على اتفاؽ التحكيم
يتضمنها ،إذا كاف ف ا الشرط صحيحا يف ذاتو  .ففي ىذا ادلقاـ أف انتهاء العقد األساسي بوفاة
أحد طرفيو ال يؤثر على شرط التحكيم ادللحق بو ،فيبقى شرطا قائما حسب ادلادة السالفة الذكر،
فيصبح اخللف العاـ ملزما بو يف حدود النزاع ادلتفق على التحكيم يف العقد ادلنقضي من جهة ،أو
اتفاؽ اخللف العاـ مع الطرؼ الباقي على قيد احلياة على إبقاء العقد األساسي دبا فيو شرط التحكيم
من جهة أخرى ،بشرط أف يصاغ تعبَت عن إرادهتما كتابة حسب ادلادة 125مكرر  3الفقرة 5من
نفس ادلرسوـ التشريعي ادلذكور أعاله لكن إذا أضفت طرفا اتفاؽ التحكيم عليها طبع شخص دبعٌت
ربيد أثرىا كليهما وحدعلا دوف اخللف العاـ و ففي ىذه احلالة تنقضي اتفاؽ التحكيم ذاهتا مع العقد
1
األساسي تنفيذ وفاة احدعلا.
ثانيا :الخلف الخاص و اتفاق التحكيم .
أف القد الذي يربمو السلف متعلقا باحلق أو شيء ادلستخلف عليو فد يكوف سابقا على ربيق
اخلالفة ،أو يكوف الحقا حلققها ،فهي الصورة األوُف يثار التساؤؿ حوؿ انتقاؿ أثار اعقد إُف
اخللف ،و انتقاؿ أثار اتفاؽ التحكم ادلتعلق بو إليو وعليو غلب أف ؽليز بُت انتقاؿ دلعقد األساسي
إُف اخللف اخلاص(أ ) و بن انتقاؿ اتفاؽ احلكيم إليو ( ب).
أ – انتقال أشار العقد األساسي:

أف انتقاؿ احلقوؽ احملضة اليت أنشاىا العقد األساس إُف اخللف اخلاص الذي انتقل إليو شيء تتعلق
بو ىذه احلقوؽ ،متوقف على توافر أمرين علا:
أف يكوف على علم هبا أثناء انتقاؿ احلق أو الشيء إليو ،و يف ىذه احلالة يفقد شرط العلم
ادلذكور أعليتو على أساس أف من تنتقل إليو ،احلقوؽ و حدىا مستفيدا من انتقاذلا إليو ،فال متصور
احتجاجو بعدـ علمو باحلق الذي استخلف علو نشوئو.2

 :1أنظر ادلادة  395من القانوف ادلدين اجلزائري.
2

 :تنص ادلادة  396من ؽ ـ ج" :إذا أنشأ العقد التزامات و حقوؽ شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إُف خلف خاص ،فاف ىذه االلتزامات و احلقوؽ تنتقل إُف ىذا اخللف يف وقت الذي
تتقل يف الشيء إذا كانت من مستلزماتو ،كاف اخللف اخلاص يعلم هبا وقت انتقاؿ الشيء إليو"

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
نفس الشيء يًتتب على انتقاؿ االلتزامات احملضة  ،فيشًتط أف كوف اخللف اخلاص على العلم هبا
أثناء انتقاؿ الشيء إليو ،و بالتاي فشرط العلم لو أعلية كبَته عكس احلاؿ يف صوره انتقاؿ احلقوؽ،
فيجوز للخلف يف ىذه احلالة ادلواجهة الدائن بتمسكو بانتقاء مصلحتو يف إمداد اثر العقد إليو .و
ترتيبا على ذلك فعبئ علم اخللف يقع على عاتق الدائن الذي نعقد مع السلف حىت طالب اخللف
بتنفيذ االلتزاـ سلفو ،و إال قد يتحلل اخللف من ىذه ادلسؤولية.
أما فيما ؼلص انتقاؿ احلقوؽ و االلتزامات ادلتقابلة يف العقود ادللزمة للجانبُت اليت ابرمها السلف قبل
اخلالفة ،فكثَتا ما يكوف احلق الناشئ عن ىذه العقود من مستلزمات الشيء دوف احلاجة إُف علم
1
اخللف وفت إبراـ التصرؼ ،فهناؾ ال ينتقل إُف اخللف اخلاص

ب -انتقال أثار اتفاق التحكيم:

إذا َف تنتقل أثار العقد األساسي إُف اخللف اخلاص لتخلف الشروط القانونية  ،فال رلاؿ ألف
ؼللف سلف يف اتفاؽ التحكيم ،دبعٌت االنتقاؿ اتفاؽ التحكيم إُف اخللف اخلاص .فإنو يفًتض
بضرورة انتقاؿ العقد األساسي إليو دبقتضى أحكاـ القانوف ادلتعلق باخلالفة اخلاصة.
ويف ىذا الصدد ،سوؼ ظليز بُت مشرط التحكيم و مشاركة التحكيم.
إذا كاف العقد األساسي ػلتوي على اتفاؽ التحكيم يف شكل شرط التحكيم فإهنا تنتقل بانتقاؿ أثار
العقد لتحقق الشروط ،و خاصة العلم باتفاؽ التحكيم ادلدرجة بالعقد األساسي ذاتو و ليس سواه
دبعٌت أهنا زبص مستلزماتو ادلتمثلة يف ادلوضوع النزاعات الناشئة عن العقد األساسي أما عن اتفاؽ
التحكيم يف شكل مشارطة التحكيم اليت تكوف منفصلة عن العقد األساسي ،فاف علم اخللف
باخلاص بالعقد ادلذكور ال يًتتب فيو بالضرورة علمو دبشارطة التحكيم ،و بتاِف ؽلكن للخلف أف
يتمسك بعدـ انتقاؿ اتفاؽ التحكيم رغم انتقاؿ العقد األساسي إليو ،و بعبارة أخرى انو يتعُت ربقق
شروط اخلالفة بالنسبة التفاؽ التحكيم ،استقالال عن العقد األساسي.
فضال عن ىذا ىناؾ ما يسمى باالنتقاؿ أالتفاقي و من أبرز صورة:
حوالة احلق ( أ ) و حوالة الدين(ب ) و احللوؿ (ج).
أ  -حوالة الحق.

 :1توفيق حسن فرج :مصادر االلتزاـ مطبعة ترخو اإلسكندرية -3645ص .541
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إف حوالة اتفاؽ التحكيم يف شكل شرط التحكيم الذي ال ينفك عن مضموف العقد األساسي،
و ىي اتفاؽ بُت الدائن احمليل و احملاؿ لو ،و يًتتب عن ذلك فتقاؿ احلق الثابت احملاؿ إُف احمليل إليو
بكافة صفاتو اليت كانت لو عندما كاف يف ذمة الدائن احمليل.1
و شلا أف اتفاؽ التحكيم ىي من توابع احلق الذي انتقل إُف احملاؿ لو من جهة ،و أف مركز ادلدين
يطل ثابتا ال يتغَت بتغَت صاحب حلق من جهة أخرى ،فيستطيع احملاؿ لو مواجهة ادلدين كلما كاف بو
وقت إبراـ احلوالة.

ب – حوالة الدين:

يف ىذه احلالة قد يتم اتفاؽ بُت الدائن و الشخص احملاؿ عليو دوف انتظار قبوؿ ادلدين ،و ال
ننسى أف القاعدة العامة ال تربئ ادلدين األصلي من التزامو إال بعد إقرار الدائن حبوالة الدين تكوف
نافدة يف حقو  2فيجعل انتقاؿ الدين إُف احملاؿ إليو فيصبح و حده ادللزـ بوفائو و ليس ادلدين األصلي
 .و من ىذا ادلنطلق  ،إذا كانت اتفاؽ التحكيم بُت الدائن وادلدين األصلي سابق على حوالة الدين،
و َف يقر الدائن باحلوالة فسيكوف لو مديناف و بالتاِف ال يستطيع مواجهة ادلدين اجلديد باتفاؽ  ،إما
إذا أفر الدائن ىذه احلوالة فهو ليس ملزما هبا إال إذا مت قبوؿ ىذه االتفاؽ من قبلو و من ادلدين
اجلديد صراحة 3أما إذا سبت احلوالة باتفاؽ بُت الدائن و احملاؿ عليو فالتزاـ ىذا األخَت باتفاؽ
التحكيم يتوافق على من صار االتفاؽ طيو يف اتفاؽ احلوالة ،أي إذا أخرجت يف سند الدين كانت
ملزمة للمحاؿ عليو.4

ج -الحلـول:

إذا كانت ىناؾ عالقة دائن فال مانع من أف يتدخل للغَت و ػلل زلل ادلدين للوفاء بالدين اذباه
الدائن ماداـ أنو َف يقصد التربع .هبذا التصرؼ فإذا كانت اتفاؽ التحكيم يف العقد بُت الدائن وادلدين
فتكوف أماـ فرضُت .أوذلما إذا رجع الغَت على ادلدين بدعوى شخصية كاف غَت ملزـ باتفاؽ التحكيم
ألنو يرجع حبق شخصي لو و ليس حبق الدائن الذي أوفاه ،وثانيهما إذا رجع الغَت ادلويف بدعوى
احللوؿ فانو ػلل زلل الدائن الذي دبالو لو من توابع من بينما اتفاؽ التحكيم شرط أف يكوف عادلا بو
وقت قيامو بالوفاء إعماال بالقواعد العامة يف انتقل االلتزامات إُف اخللف اخلاص .شلا تقدـ نستخلص
 :1أنظر ادلادة 596من القانوف ادلدين اجلزائري.
 :2تنص ادلادة 525الفقرة األوُف من ؽ ـ ج "ال تكوف احلوالة نافذة يف حق الدائن إال إذا أقرىا.
 :3زلند إسعاد :القانوف الدوِف اخلاص اجلزء األوؿ ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية سنة  3656ص 59
: Jean Rebert. L’ arbtrage de droit international ; édution dahz 6eme Ed 1993 p 99.
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أف مسألة أثار اتفاؽ التحكيم من الصعب ربديدىا بالنسبة للخلف اخلاص ،يف رلاؿ الدوِف بالرغم
من أهنا زبضع إُف أنظمة العقود يف القواعد العامة ،و يرجع بسبب ىذه الصعوبة إُف أف القانوف
اجلزائري يف مادتو  858مكور 1الفقرة  0تستلزـ الكتابة التفاؽ التحكيم ربت طائلة البطالف ،شلا
ػلوؿ دوف انتقاذلا إُف اخللف اخلاص ما َف يعرب عنها صراحة يف شكل مكتوب ،دبعٌت أنو من السهل
ألصحاب اخلالفة اخلاصة ادلوجهة لدائن للتنصل من التزاـ اتفاؽ التحكيم التابعة للعقد األساسي إذا
رجعنا إُف أحكاـ القواعد العامة يف رلاؿ العقود وااللتزامات ،فتجدىا تتطرؽ إُف انتقاؿ احلقوؽ و
االلتزامات بعدة أنظمة قانونية ،إال أهنا تشًتط كأصل ىاـ أف يكوف موضوع أالنتقاؿ من احلقوؽ
2
القابلة للحجز 1وىذا ال صلده يف اتفاؽ التحكيم ألف ىذه األخَتة موضوعها إجرائي .
فالسؤاؿ الذي ؽلكن طرحو ىل غلوز أف نسلم بأف اتفاؽ التحكيم ىي إحدى ضمانات
االنتقاؿ؟
إال أف الضمانات اليت تتطرؽ القواعد العامة إليها ىي حقوؽ تتعلق باالمتيازات التابعة للحق
موضوع النزاع.
و عليو ؽلكن أنن ضليل خاصية اتفاؽ التحكيم إُف نص ادلادة  1213من القانوف ادلدين.
الفرع الثالث :الغير و اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

رأينا سابقا أف أثر العقد ال تنصرؼ إال إُف العاقدين و خلفهما لعاـ و اخلاص ،أما بالنسبة للغَت أي
األجنيب الذي َف يكن طرفا يف لعقد و َف تربطو صلة بأي من طرفُت ،فال تنصرؼ إليو اثر العقد
سواء كاف حقا أـ التزاما 4إال انو قد صلد الغَت تربطو صلة ما بأحد أطراؼ العقد يظهر بسببها
التعارض بُت مصاحلة وبُت مصاٌف ادلتعاقدين ،فقد ينفذ العقد يف احلق الغَت و خاصة يف شقو
اإلغلايب ادلتمثل يف إنشاء احلق دوف شقو السليب ادلتعلق بإنشاء االلتزاـ ىذا تطبيقا لنظرية األوضاع

الظاىرة 5وىذا خالؼ للقاعد العامة اليت تقضي دببدأ نسبية أثار العقود و اليت تفضي أف الغَت يظل
أجنبيا بفضل احلماية القانونية ،إال أف ىذه األخَتة تأخذ مظهرين أساسُت (أوال) إفادة الغَت حق من
احلقوؽ الناشئة عن العقد (ثانيا) انتقاؿ أثار العقد بكاملو للغَت حبيث يصبح يف طرؼ العقد.
 :1ادلادة  5149من القانوف ادلدين اجلزائري "ال غلوز حوالة احلق إال إذا كاف احلق قابال للحجز".
 :2ادلادة  058من القانوف ادلدين اجلزائري "ػلاؿ الذين بكامل ضماناتو"
 :3ادلادة  394من القانوف ادلدين اجلزائري "غلب تنفيذ العقد طبقا دلا اشتمل عليو و حبسن نية.
 :4نبيل إبراىيم سعد :ادلرجع السابق ص .012
 :5نبيل إبراىيم سعد :ادلرجع السابق ص .012
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أوال :إفادة الغير من حق موضوع اتفاق التحكيم التجاري الدولي.
يف ىذا اجملاؿ سوؼ نتطرؽ إُف نظامُت يستفيد منهما األجنيب يف العقد الناشئ عنو أوذلما
االشًتاط دلصلحة الغَت (أ) .ثانيهما يف الدعوى ادلباشرة (ب).
االشتراط لمصالحة الغير:

يف ىذه احلالة قد يربـ شخص يسمى ادلشًتط عقد مع أخر يسمى ادلتعهد دلصلحة أجنيب عن
العقد يسمى دلنتفع ،من غَت وجود وكالة عن نلك و ليس بصفتو فضوليا و إظلا يتعاقد ادلشًتط بامسو
دلصلحة ادلنتفع ،1و ينشا حق ادلنتفع مباشرة قبل دلتعهد بتنفيذ االشًتاط يستطيع أف يطالبو بوقائعها،
فاالشًتاط دلصلحة الغَت استثناء من قاعدة أف العقد ال يلزـ إال ادلتعاقدين إال انو يف التعامل التجاري
الدوِف صلد يف بعض األحياف أف أشخاصا شلن ىم خارج االتفاؽ اخلاص بالصفة التجارية يلتزموف
دبوجب االتفاؽ ادلذكور. 2
فقد يتضمن عقدا اشًتاطا دلصلحة الغَت يف رلاؿ التجارة الدولية وفيو شرط التحكيم ،فينصرؼ
الشرط إُف احلقوؽ وااللتزامات الناشئة عن العقد األصلي بصرؼ النظر عن الدائن الذي يطلب
بتنفيذ االلتزامات سواء كاف الطرؼ األخر يف العقد ادلشًتط أـ كاف ىو ادلشًتط ينشأ عن العقد
األساسي ادلتضمن االشًتاط لصاحلو ألنو عندما يطلب هبذا احلق فهو يستند يف ادلطالبة إُف العقد
الذي أنشأه.3
فقد يتضمن عقدا اشًتاطا دلصلحة الغَت يف رلاؿ التجارة الدولية وفيو شرط التحكيم  ،فينصرؼ
ىذا الشرط إُف احلقوؽ و االلتزامات الناشئة عن العقد األصلي بصرؼ النظر عن الدائن الذي
يطلب بتنفيذ ىذه االلتزامات سواء كاف الطرؼ األخر يف العقد ادلشًتط أـ كاف ىو ادلشًتط ينشأ
عن العقد األساسي ادلتضمن االشًتاط لصاحلو ألنو عندما يطلب هبذا احلق فهو يستند يف ادلطالبة إُف
العقد الذي أنشاه .4
ب -الدعوى المباشرة والدعوى الغير المباشرة:
:1أنظر ادلادة  333من ؽ.ـ.ج.
 :2سامي بيع منصور :الوسيط يف القانوف الدوِف اخلاص دار العلوـ للعربية لبناف  -الطبعة I
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 :3مصطفى ـ اجلماؿ و األخر :ادلرجع السابق ص  145-143قضت زلكمة النقض الفرنسية بتاريخ  3654/39/59أف شرط التحكيم ال ينشئ الًتامات على عاتق أدلشرط
لصاحلو .و إظلا يقتصر على ترتيب حقوؽ لصاحلو استنتج الفقو دبفهوـ ادلخالفة أف ادلنتفع يستطيع التمسك بشرط التحكيم إذا ما رغب يف لذلك.
4مصطفى ـ اجلماؿ واألخر :ادلرجع السابق ص  818 -814قضت زلكمة النقض الفرنسية بتاريخ  1181/12/02أف شرط التحكيم ال ينشئ التزامات على عاتق ادلشرط
لصاحلو .و إظلا يقتصر عٌت ترتيب حقوؽ لصاحلو استنتج الفقو دبفهوـ ادلخالفة أف ادلنتفع يستطيع التمسك بشرط التحكيم إذا ما رغب يف لنلك
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والدعوى ادلباشرة ىو القانوف وليس العالقة بُت ادلدين و مدينو و عليو فاف الدائن صاحب
الدعوى ادلباشرة ال يكوف ملزما باتفاؽ التحكيم اليت أبرمها مدينو يف شأف ما ترد عليو ىذه الدعوى
بالرغم من أف موضوع احلق يكوف ىو احلق ذاتو الذي يكوف دلدينو قبل ادلدين ألف مصدر احلق
اخلاص ادلباشر ىو النص التشريعي
أما الدعوى غَت ادلباشرة فهي وجود مصلحة مشروعة للدائن للمحافظة على حقوقو ادلالية من
خطر احملافظة على الضماف العاـ الذي قد يتأثر بإعلاؿ ادلدين يف ادلطالبة حبقوقو .ذلذا تستخدـ ىذه
1
الدعوى من الدائن لتغلب على موقف سليب من ادلدين ضار :بضماف العاـ
و للتميز بُت الدعوتُت أف الدعوى ادلباشرة تقاـ باسم ادلدين و لصاحلو ،وإذا أمكن الدائن بلوغ
ىدفو من استفاء حق مدينو قبل الغَت ،فاف ىذا ال ؼلص هبذا احلق وخده الستفاء حقو منو وإظلا يعود
إُف ذمة صاحبو وىو ادلدين ويدخل يف ضماف العاـ للدائنُت صبيعا.
فادلدين الذي يربـ اتفاؽ التحكيم يف العالقة مع الغَت يف العقود ادلختلفة ادلتعلقة بالتجارة الدولية،
فإف الدائن يلتزـ دبا بو ىذا ادلدين ذاتو شلا يؤدي بالدائن إُف ربريك الدعوى أماـ اذليئة التحكمية على
الوجو ادلتفق عليو وؽلتنع للجوء إُف القضاء العادي ،ويبقى الدائن مع ذلك بصفة الغَت وليس كطرؼ
2
باتفاؽ الغَت
ثانيا :الغير كأطراف في العقد.

يثار التساؤؿ كاأليت إذا كاف العقد ادلذكور سلفا ػلتوي على اتفاؽ التحكيم فهل يدخل ىذا الغَت
طرفا فيها ؟
لإلجابة على ىذا التساؤؿ البد من تطرؽ إُف صورتُت من ادلبادئ القانونية الولية أليت عرفها القضاء
التحكيمي أوذلما  :اجملموع العقدي (أ) .و ثانيهما :رلموع الشركات (ب) و كيف ؽلكن إخضاعها
إُف القواعد ادلادية الدولية يف القانوف اجلزائري ؟
أ -المجموع العقدي . :فقد يثار التساؤؿ يف ىذا ادلقاـ ،ىل أف صبيع ادللتزمُت دبوجب العقود
الثانوية للعقد األساسي ؽلكن أف يكونوا أطرافا يف اتفاؽ التحكيم ادلدرجة يف العقد ألساسي و خاصة
أف األمر يتعلق دبشروع اقتصادي.

 :1منَت الفضل :النظرية العامة لاللتزامات يف القانوف ادلدين ،حكاـ االلتزاـ مكتبة الثقافية للنشر والتوزيع عماف األردف سنة اجلزء األوُف ص.169-156 ،
 :2شلدوح عبد الكرًن ،حافظ عر موش :القانوف الدوِف اخلاص ( األردف و ادلقارف ) اجلزء األوؿ مكتبة الثقافية للنشر و التوزيع عماف  -األردف الطبعة األوُف -3665ص .336
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ال رلل لوجود الغَت يف فرضية اجملموع العقدي اليت زبص إنشاء عملية اقتصادية واحدة زلددة يف
العقد األساسي ادلدرج يف اتفاؽ التحكيم اليت تلتها عقود متعاقبة و لكن بنفس األطرؼ يف العقد
األوُف. 1
فقد ذىب قضاء التحكيم الدوِف إُف شوطا بعيدا يف مدة شرط التحكيم ادلدرج يف العقد الدوِف
األساسي إُف العقود الثانوية على أساس أف طرؼ العقد الثانوي ذبمعو مع طرؼ العقد األساسي
رابطة واحدة و أف العقود اليت ابرمها تتضافر صبيعا على ربقيق ىدؼ اقتصادي وحد ؼلصها معا. 2
يف القواعد ادلادية للتحكيم َف يتطرؽ ادلشرع اجلزائري يف ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69لفكرة
اجملموع العقدي إضافة إُف أف القواعد العامة َف تعرؼ مثل ىذا ادلبدأ.
إال أنو نستخلص من خالؿ استقراء ادلادة  125مكرر الفقرة 5من ادلرسوـ لتشريعي ادلذكور أعاله،
أهنا تشًتط القيد الكتايب كشرط صحة اتفاؽ التحكيم ،فلو افًتضنا أف افًتضنا أف طريف العقد
األساسي أدرجا يف شرط التحكيم و أف طرؼ ادلدين قد أبرـ عقودا ثانوية مع الغَت ،إلنشاء نفس
العرض االقتصادية موضوع العقد األساسي ،ال ؽلتد شرط التحكيم إُف طرؼ العقد الثانوي ،إذ يظل
من الغَت حبيث ال يستطيع ىذا األخَت مواجهة الطرؼ األصلي بشرط التحكيم يف حالة وقوع نزاع
بشأف العقد الثانوي ،و بادلقبل ال يستطيع الدائن يف العقد األساسي مواجهة ادلتعاقدة الثانوي بإجراء
التحكيم 3و ىذا األصل العاـ حسب ادلادة  125مكرر الفقرة 5لتخلف التعبَت عن اإلرادة لكن
عندما يقبل ادلتعاقد الثانوي بشرط التحكيم باإلحالة إُف لعقد األساسي يف حالة احتماؿ وقوع نزاع،
و يشًتط التعبَت عن اإلرادة أف يكوف كتابيا يف العقد الثانوي.

ب -اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات:

يف حالة األشخاص ادلعنوية عند إدماج شركة مع شركو أخرى ىل دلن الشركة اجلديدة أو الشركة اليت
مت اإلدماج معها تكوف ملتزمة باتفاؽ التحكم الذي كانت الشركة األوُف قد اتفقت عليو يف عملياهتا
مع اآلخرين ؟ تظهر أعلية ىذا ادلوضوع بشكل خاص يف حالة وجود رلموعة الشركات
فهل ؽلكن التمسك باتفاؽ احلكم من قبل إحدى الشركات يف اجملموعة اليت تضم الشركة اليت عقدت
االتفاؽ ادلذكور؟
 :1فوزي زلمد سامي :ادلرجع السابق ص .554-533
 :2أحكاـ غرفة :التجارة الدولية بباريس  CCIورقم  1393لسنة .3655رقم  5942لسنة  3634ورقم  3191لسنة .3642
 :3رلد ادلنعم دسوقي :التحكيم التجاري الدوِف ر و الداخلي – القاىرة -الطبعة األوُف  3662ص .13
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لإلجابة على ىذا نقوؿ أنو ال تثار أية صعوبة إذا ما أبرمت شركة ،فرعية شرطا ربكيما فانو ػلاؿ
مباشرة إُف الشركة األـ ،و لكن يصعب األمر عندما تكوف رلموعة شركات حقيقية تتمتع كل واحدة
منها بشخصية قانونيو شليزة عن األخرى .1
لقد اعتمد القضاء التحكمي 2على بعض ادلبادئ امتداد شرط احلكيم إُف صبيع الشركات ادلكونة
للمجموعة ،و أعلها انو إذا كانت اإلرادة احلقيقية دلوقعي شرط التحكيم ترمي إُف جلب منافع إُف
3
رلموعة كلها ،فهنا شلكن ذباوز مبدأ ذبزنو اجملموعة اليت تتكوف من شخصيات القانونية دوف األخرى
إال أف مسألة اشًتاط الكتابة يف القانوف اجلزائري تشكل صعوبة يف قبوؿ فكرة امتداد التحكيم يف
رلموعة الشركات ألنو ال يتصور شركة غَت موقعة على اتفاؽ التحكم تلتزـ هبا دبجرد وقوع النزاع بُت
الشركة ادلوقعة و ادلتعاقد األخر ،ألجل ىذه األسباب تستطيع الشركة غَت ادلوقعة على اتفاؽ التحكيم
و ادلوجودة يف رلموعة الدفع بعدـ إجراء التحكيم استنادا إِف نص ادلادة  125مكرر  3الفقرة 5
اليت تشًتط أف يكوف التعبَت عن اإلرادة الكتابية.
لكن صعوبة سبكن يف مدى امتداد شرط التحكم يف رلموعة الشركات يف حالة اندماج شركة يف شركة
جديدة أخرى و قد تكوف اتفاؽ التحكم قد أبرمت من قبل الشركة ادلندرلة فهل سبتد ىذا االتفاؽ
إُف الشركة الدارلة ؟
لإلجابة على ىذا التساؤؿ تعرض وقائع نزاع ربكيمي بُت شركة أجنبية و رلموعة شركات أجنبية على
النحو التاِف.
يف جانفي  3655مؤسسة (س) أبرمت مع الشركة فرنسية عقدا من أجل إصلاز وحدة صناعية
وػلتوي ىذا العقد على األساسي على شرط التحكيم.
يف إطار سياسة إعادة اذليكلة اجلزائرية آنذاؾ قد أدرلت ىذه ادلؤسسة اجلزائرية يف شركتُت جزائيتُت
(أ) و (ب) اجلديدتُت الناشئتُت دبرسومي  3655وسنة . 4 3659
نظرا لصعوبة تنفيذ العقد األساسي الدوِف ادلذكور أعاله أقامت الشركة الفرنسية دعوى ربكيمية
بتاريح  99مارس  3654لدى الغرفة التجارية الدولية بباريس  5 CCIضد شركة األصلية ادلوقعة
 :1ىشاـ علي صادؽ :القانوف الدوِف اخلاص .القانوف القضائي اخلاص الدوِف والتحكيم ج  .9الطبعة األوُف دار الفكر اجلامعي-اإلسكندرية سنة  3666ص .46
: Philippe fonchard et autre op. cit p 300.
 :3قرار ربكمي صادر جبنيف سنة  3669رقم القضية  2453نظاـ CCI
 :4ادلرسوـ رقم  135 -55بتاريخ .3655/35/94
ادلرسوـ رقم  926-59بتاريخ .3659/93/94
 :5رقم القضية CCI - 2551
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على شرط التحكيم والشركتُت الوطنيتُت اجلديدتُت (أ) و(ب) يف القرار أوِف للمحكمة التحكيمية
سنة  3669أقرت ىذه األخَت اختصاصها الدوِف ،ألف ىذه ادلؤسسات عامة زبتلف سباما الشركات
اخلاصة .يف هناية ادلطاؼ قررت احملكمة التحكيمية أف الشركة (أ) ىي اليت خلفت الشركة (س) إلصلاز
ادلشروع الصناعي يف كل حقوقها وكذلك االلتزامات واعتربت الشركة الوطنية (ب) من الغَت ألف ىذه
األخَت َف زبلف ادلؤسسة العامة اجلميع ذمتها.

المبحث الثاني:
أسباب انقضاء اتفاق التحكيم التجاري الدولي و آثار االنقضاء.
أسباب انقضاء اتفاؽ التحكيم التجاري الدوِف و أثار االنقضاء َف ينص ادلشرع اجلزائري يف
قانوف التحكيم التجاري الدوِف إُف أسباب انقضاء اتفاؽ التحكيم بل أحاذلا إُف القانوف الواجب
التطبيق عليها كقاعدة عامة.
دبا أف اتفاؽ التحكيم عقد ملحق بالعقد األساسي فانو ال مانع من أف ظليز بُت أسباب انقضاءىا
سواء منها تلك اليت ذلا صلة بالعقد األساسي و األخرى اليت تتعاؽ خاصة باتفاؽ التحكيم (ادلطلب
األوؿ) بدوف أف ننسى ذكر بعض اآلثار اليت تظهر عن انقضاء التحكيم بالنسبة ذليئة التحكيمية و
مصَت اإلجراءات التحكيمية اليت استفادت رلراىا قبل االنقضاء و بعده (ادلطب الثاين)
المطلب األول :أسباب انقضاء اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

بالرغم من أف طبيعة اتفاؽ التحكيم تتميز خبصوصيات معينة كما ذكرنا سلفا إذ يشمل
موضوعها إجراءات التقاضي أماـ قضاء خاص مواز للقضاء العادي ففي حالة وقوع نزاع بشأف عقد
دوِف أساسي ،فهدا ال ؽلنع أف طلضعها إُف القواعد العامة يف رلاؿ زواذلا أو انقضاءىا ألي سبب
قانوين معُت فقد تظهر أسباب انقضاءىا نتيجة زواؿ اعقد األساسي (الفرع األوؿ) وتتمثل بعض
حاالت االنقضاء اخلاصة باتفاؽ التحكيم ( الفرع الثاين ) و أخَتا قد يصادؼ انقضاء شكل من
اتفاؽ دوف األخر أي ىناؾ األحواؿ اليت تلغي مشارطة التحكيم دوف شرط التحكيم (الفرع الثالث
).
الفرع األول:أوضاع انقضاء التحكيم التجاري الدولي الناتجة عن العقد األساسي:

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
إف العالقة بُت العقد األساسي واتفاؽ التحكيم تربز يف أف ىذه األخَتة تنظم الفصل يف النزاع
ادلتعلق بالعقد ادلذكور شلا غلعلنا نفكر يف البداية أف انقضاء ىذا العقد لسبب ما يؤدي بصفة آلية إُف
انقضاء اتفاؽ التحكيم اليت تكوف عادة مدرجة يف العقد الدوِف يف شكل شرط التحكيم.
والواقع أف الوضع سلتلف سباما عن ىذه الفكرة األخَتة الف اتفاؽ التحكيم تظل سلتلفة بوظيفتها
بالرغم من االلتزامات الناشئة عن العقد األساسي بسب نزاعات بُت أطرافو و يرجع أساس بقاء
اتفاؽ التحكيم إُف مبدأ استقالليتها عن العقد األساسي بقوة القانوف.
ذلذه األسباب ال ؽلكن أف نسلم بدعوة أحدا ألطراؼ بانقضاء العقد األساسي ليس تنصل من آثار
اتفاؽ التحكيم بل غلب أف نسلم بالفرضية السابقة أي االدعاء بانقضاء إال أسباب انتهاء خاصة هبا
و ىف الوقت نفسو تكوف تابعة للعقد األساسي و أىها التنفيذ (األوؿ) -التقادـ (الثاين ) ،ذبديد
االلتزاـ (ثالثا) ،الصلح (الرابع) ء الصلح (رابعا) .الفسخ و االنفساخ (خامسا) ،البطالف.
أوال:

إف الوسيلة األكثر طبيعية النعقاد العقود بصفة عامة ىو التنفيذ ومن ىنا فإف التنفيذ الذي يعد
نسبيا يف انقضاء اتفاؽ التحكيم ىو تتفُت دلعقد األساس ،1دبعٌت تنفيذ ال االلتزامات اليت يتضمنها و
بو تنقضي اتفاؽ التحكيم إذا َف ينشا أي نزاع دبناسبة العقد األساسي و عليو تفقد وظيفتها.
و قد ػلدث يف بعض األحياف أف يقوـ ادلدعى بتشكيل ىيئة التحكيم حلل نزاع مفًتض منو إال أنو
يستحيل على ىيئة التحكيمية النظر يف االدعاء ادارأت أف العقد األساسي قد انقضى بكامل
التزاماتو إذ أف ىذا العقد قد استنفد موضوعو من قبل إطرافو فال غلوز التمسك دببدأ استقاللية اتفاؽ
التحكيم من قبل احملكمُت للفصل يف النزاع ادلفًتض.
ثانيا :التقادم .

قد يؤدي مبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم عن العقد األساسي إُف قدرة األطراؼ على تطبيق
نظامُت قانونيُت أوذلما على اتفاؽ التحكيم و ثانيهما على العقد األساسي .شلا ينتج اختالؼ مدة
التقادـ لاللتزامُت ادلختلفُت إذ ين يؤدي ىذا الوضع إُف احتماؿ تقادـ االلتزامات الناشئة عن القد

 :1ذبعل ادلادة 526من ؽ ـ ج الوفاء بسبب انقضاء االلتزاـ بشكل عاـ ادلادة  353من ؽ ـ ج التنفيذ االلتزاـ يف العقود ادللزمة للجانبُت بعد االلتزاـ منقضي اتفاؽ التحكيم
التجاري الدوِف اجلزائري.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
األساسي الذي ػلتوي على شرط التحكيم فقد ػلث نزاع متعلق بالتقادـ الذي يفصل فيو عن طريق
1
اذلينة التحكيمية لالف التقادـ يدخل ضمن تفسَت العقد و ىذا يدخل ضمن مهاـ احملكمُت
ثالثا :تجديد االلتزام .

إف فرضية ذبديد التزامات العقد األساسي ىي سبب انقضاء االلتتزامات و تنشأ التزامات جيدة فال
يؤدي إُف ذبيد اتفاؽ لتحكيم ادللحقة بالعقد األساسي موضوع التجديد ألهنا مستقلة عن العقد
األصلي.
إضافة إُف ذلك إف نفس األحكاـ تنطبق على ربديد اتفاؽ التحكيم حيث أهنا تنقضي لسبب خاص
هبا دوف أف تغَت من موضوع العقد األساسي.
واعتمد القضاء التحكيمي على ىذا احلكم حبيث قرر يف إحدى القضايا أف اتفاؽ التحكيم
اجلديدة اليت استخلفت اتفاؽ سابقة اليت َف ينتج عنها إصدار قرار ربكيمي يف ادليعاد احملدد ادلتفق
عليو فيما تعترب ذبديد األوُف دوف أف تكوف ذلده األخَتة اثأر قانونية بالرغم من أف اتفاؽ التحكيم
اجليدة تقرر إلغاءىا بواسطة احملكمة التحكمية فهذا ال يعٍت أف االتفاؽ األوُف تبقى صحيحة. 2
رابعا :الصلح.

األصل انو صلد يف عقود دولية أف نظاـ الصلح يتماشى بالتوازي مع اتفاؽ التحكيم دبعٌت أف
ادلتعافُت يفضلوف الصلح قبل اللجوء إُف التحكيم إال أف اتفاؽ التحكيم ال تفقد وظيفتها بالرغم من
زلاولة فض النزاع عن طريق الصلح إذ لو افًتضنا أف نزاعا وقع دبناسبة الصلح سراء كاف باطال أو َف
ينفد فأف مثل ىذا االلتزاـ غلب إحالتو إُف التحكيم بالرغم من أف اتفاؽ الصلح ال ػلتوى كلى شرط
التحكيم.
ويف حالة ما إذا مت حسم النزاع ألتحكيمي بطريق الصلح و امتثاؿ األطراؼ لو ،الصلح فإف
اتفاؽ التحكبم ننقضي إذا نفدت بكاملها.
خامسا :الفسخ واالنفساخ.

سبق و تعرضنا دلبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم عن العقد الدوِف األساسي الذي يتضمنها أو قد
ينشأ عنو بعد قياـ ادلنازعة اخلاضعة للتحكيم و ىذا دبقتضى ادلادة  125مكرر  3الفقرة األخَتة من
 :1قضية رقم  - 1163غرفة التجارة الدولية .
 :2قضية رقم  - 9959غرفة التجارة الدولية سنة .3644

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69إال أف ىذه للمادة ربطت الدفع بعدـ صحة اتفاؽ التحكيم بسبب
عدـ صحة العقد األساسي.إذا سلمنا باف االنفساخ يدخل يف حكم البطالف على أساس مصدرعلا
القانوين فاف التساؤؿ الذي يطرح ىو ..ىل الفسخ يدخل يف مفهوـ الفقرة األخَتة من النص ادلادة
 125مكرر  3أوال ؟
يالحظ يف ىذا الصدد أف فسخ العقد األساسي أو إهناءه قد يكوف بإرادة منفردة من احد
أطراؼ العقد ، 1و قد يكوف باتفاؽ الطرفُت ،وقد يكوف مصدر القضاء  ،2وقد يكوف مصدره
القانوف. 3
فإذا ما تعلق األمر بفسخ أو إهناء بإرادة منفردة فهذا التصرؼ ال ػلتاج تقريره إُف القضاء
كقاعدة عامة فإف الفسخ يتم بعيدا عن ىينة التحكيم و من مث تربز أعلية بقاء اتفاؽ التحكيم قائمة
بالرغم من فسخ العقد األساسي شلا غلعل احملكمة التحكيمية زبتص الفصل فيها ينشأ من منازعات
حوؿ الفسخ سواء كاف موضوعها ادلسؤوليات الناشئة عنو أو االلتزامات اليت تولدت عن العقد
األساسي يف الفًتة السابقة على فسخو كما لو كاف عقدا من العقود الزمنية.4
وقد ػلث أف يكوف فسخو بانقضاء و بادلقابل يكوف شرؼ التحكيم منصبا على منح ىيئة
التحكيم صالحية للفصل يف النزاعات ادلتعلقة بالفسخ بدال من القضاء العادي ففي ىذه احلالة
زبتص احملكمة التحكيمية يف ادلنازعات ادلتعلقة بأثره.
ودبا أف ادلشرع اجلزائري َف ينص على أحواؿ الفسخ و االنفساخ صراحة بل اكتفى بعدـ صحة
العقد األساسي لربطو دبدى استقاللية التحكيم فقد نستنتج أف نفس ادلبدأ ينطبق على الفسخ و
االنفساخ.
سادسا :البطالن.
دائما دبقتض مبدأ استقاللية اتفاؽ التحكيم إف بطالف العقد األساسي ال ؽلنع احملكمة التحكيمية
من الفصل يف اآلثار الناصبة عنو و مع ذلك عنو كاف سبب البطالف قد ين يؤثر مباشرة يف اتفاؽ
التحكيم مثل نقص األىلية الالزمة للتصرؼ ألحد األطراؼ فإف مبدأ اختصاص اخلاص هبينة

 :1أنظر ادلادة  359الفقرة األوُف من ؽ ـ ج.
 :2أنظر ادلادة  336من ؽ ـ ج.
 :3أنظر ادلادة  359من ؽ ـ ج.
 :4ـ.ـ اجلماؿ واآلخروف ادلرجع السابق ص .233

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
التحكيم ؽلنحها سلطة النظر آو التأكد من وجود سبب البطالف و إذا أقرتو فإهنا ربكم بعم
اختصاصها ألف العيب الذي شاب العقد األساسي وارتبطت بو اتفاؽ التحكيم كاف عيبا ظاىر.1
واجلديد بالذكر أف إقرار البطالف من سلطات احملكمة سواء كاف عقد ا أساسيا آو اتفاؽ ربكيم
ألف البطالف من مسائل النظاـ العاـ و يرجع الفصل فيو إُف القضاء العادي ويبقى للمحكم اإلقرار
يف اختصاصو أو عدمو.2.
الفرع الثاني :حاالت انقضاء اتفاق التحكيم التجاري الدولي الخاصة.

قد تنشأ الظروؼ اليت ذبعل اتفاؽ التحكيم منقضية مستقلة عن تلك األسباب اليت تؤثر مباشرة
يف انقضاء العقد األساسي و يتمثل يف سببُت أوذلما انتهاء اتفاؽ التحكيم بإرادة مشًتكة ألطرافها و
ثانيها اتفاؽ التحكيم ادلعيبة.
أوال :انتهاء اتفاق التحكيم بإرادة األطراف المشتركة.

ؽلكن أف يتفق أطراؼ العالقة على انتهاء التحكيم صراحة أو ضمنيا دوف اللجوء إُف إهناء العقد
األساسي و قد يرد ىذا االتفاؽ الصريح يف شكل سند كتايب موقع من الطرفُت ربث طائلة البطالف
باعتبار أف ادلشرع اجلزائري قد أوجب ىذا القيد الشكلي شلا يستلزـ إهناءىا بنفس الوسيلة حىت تعد
صحيحة.
أما االتفاؽ الضمٍت إلهناء اتفاؽ التحكيم فيربز عندما يلتجئ احد األطراؼ إُف القضاء العادي
دلطالبتو حبسم النزاع بشاف عقد أساسي ػلق ي كلى شرط لتحكيم ،و بادلقابل فإف ادلدعى عليو أي
الطرؼ األخر يقدـ الدفع يف ادلوضوع دوف تقدًن سبق اتفاؽ التحكيم دلنع القضاء العادي من النظر
يف الدعوة ادلطروحة أمامو و توجد صورة أخرى إلهناء اتفاؽ التحكيم ضمنيا إذا تقدـ طرفاىا إُف
القضاء العادي بطلباهتما للحكم ذلما يف النزاع 3و ىذا الوضع ال يتعارض مع القيد الشكلي الذي
اشًتطو ادلشرع اجلزائري عموما ألف إرادهتما مت التغيَت عنها يف الشكل طلبات مكتوبة أماـ سلطة ذلا
صفة اإلجبار.
واجلدير الذكر أنو يف حالة عم القياـ أحد األطراؼ بتعُت زلكم يف ادليعاد ادلتفق عليو يف اتفاؽ
التحكيم ال يعٍت العدو عنها ،4وإضافة إُف ذلك أف صالحية احملكم للفصل يف النزاعات ادلستعجلة
: Philipe Fouchard. Op .cit, 455.

1

 :2أضبد ابو الوفاء السابق – .319
 :3أضبد أبو الوؼ .ادلرجع السابق – ص .319

:Philipe Fouchard et les autres Op .cit, p 458.
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إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ال سبنع القضاء من النظر فيها بطلب منو أو من أحد األطراؼ ،فهذا ال يعٍت تنازؿ منو عن التحكيم
فيما يتعلق دبوضوع احلق ذاتو ،1و إظلا ىي مسألة تعاوف القضاء العادي مع اذلينة التحكيمية (ادلادة
 125مكرر 6من ادلرسوـ التشريعي .)96-69
ثائيا :بطالن اتفاق التحكيم.

ؽلكن أف تنقضي اتفاؽ التحكيم بصرؼ النظر عن العقد األصلي ،و ذلك عندما يشوهبا عيب
خاص هبا دوف أف يوثر ىذا العيب يف العقد األساسي و أبرز العيوب اليت تبطلها تتمثل خاصة يف
عدـ قابلية النزاع للتحكيم ،دبعٌت أف زلل التحكيم يكوف سلالفا للنظاـ العاـ حسب ما يقره القانوف،
فقد اشًتط ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  125مكرر معيارين حملل التحكيم ،أوذلما ادلعيار القانوين الذي
يلتزـ القابلية للنزاع أي أف يكوف ألحد أطراؼ العالقة الدولية مقر أو مواطن خارج اجلزائر ،و ثانيهما
ادلعيار االقتصادي أي قابلية ادلوضوعية للنزاع ادلتمثلة يف كوف زلل النزاع التحكيمي يتعلق دبصاٌف
التجارة الدولية.
وقد نبطل اتفاؽ التحكيم أيضا ،عندما ال ربًتـ الشروط الشكلية اليت ستلزمها القانوف ،إذ أف
ادلادة  125مكرر  3الفقرة الثانية اشًتطت الكتابة لصحتها ربث طائلة البطالف ،كل ىذه األحواؿ
السابقة سبثل أسباب النقضاء االتفاؽ التحكيم بقوة القانوف.
و يف حالة انقضاء اتفاؽ التحكيم ادلدرجة يف العقد األساسي ،يبقى ىذا العقد صحيحا ،ويف حالة
وقوع نزاع يرجع االختصاص فيو للقضاء العادي طبقا لقواعد تنازع القوانُت.
الفرع الثالث :انتقضاء مشارطة التحكيم دون شرط التحكيم.

على الرغم من أف شرط التحكيم و مشارطة التحكيم يشكالف الصورتُت األساسيتُت التفاؽ
التحكيم يف القانوف اجلزائري و ذلما نفس اآلثار القانونية ،إال أنو ؽلُت بينهما يف بعض حاالت
االنقضاء إف تنتهي مشارطة التحكيم الناشئة عن شرط التحكيم ،و يبقى ىذا األخَت قائما ،و يربز
ىذه األسباب يف:
 إصدار القرار التحكيمي هنائيا (أوال). زبلف احملكم (ثانيا). انتفاء ميعاد إصدار القرار التحكيمي (ثالثا. :1ـ.ـ اجلماؿ واألخروف  ،ادلرجع السابق .233

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
 أخَتا ابطالف القرار التحكيمي (رابعا).أوال :إصدار القرار النهائي.
إف صدور حكم من احملكمة التحكيمية يف موضوع التحكيم ىو النتيجة الطبيعة التفاؽ
التحكيم ،1و يقصد دبوضوع التحكيم كل ادلسائل ادلتنازعة عليها اخلاضعة للتحكيم و اليت فصل
احملكم فيها ،و لكن قد يدقق األمر عندما ينفد العقد التجاري الدوِف ،أوال ينفد أو يصنع ،أف شرط
التحكيم ادلدرج فيها يضل قائم و لو أثار قانونية يف حلة نزاع جليد ينشأ دبناسبة ىذه العالقة
التعاقدية بُت أطرافها.2
و يالحظ أف مشاركة التحكيم تنقضي إدا كانت باطلة ألسباب معنية ،فادا كانت مسبوقة بشرط
التحكيم فهذا البطالف ال يؤثر يف بقاء شرط التحكيم.3
ثانيا :تخلف المحكم.

تنص أحكاـ التحكيمية الداخلي يف قانوف اجلزائري ،4أف مشارطة التحكيم تنقضي بوفاة أحد
احملكمُت أو برفضو القياـ دبهمتو أو تنحيتو أو حصوؿ مانع لو ،ما َف يتفق أطرافها على استبدالو،و
نستنتج ىذا أف ادلشارطة التحكيم نقد باطلة يف ىذه األمواؿ ألف غلعل أشخاص احملكمُت من أكاف
التحكيم يف الواقع أف شرط لتحكيم ال ػلتوي أمساء احملكمُت إظلا نادرا ،و حىت أف احتواىا ،فإف
ادلوانع اليت ربوؿ ىوف قياـ احملكم دبهامو تؤثر يف إلية التحكيم ،ألف لعموـ صفتها يف األصل تقيد
عبارتو للجوء للتحكيم ،ففي حالة وقوع نزاع بشأف عقد ذباري دوِف فإهنا يبقى زلتفظة بأثرىا
القانونية.
وال تنس يف ىذا الصدد أف ادلشرع اجلزائري قد تطرؽ دلختلف العوارض اليت تواجو احملكم و
العضو يف ىينة التحكيم كالوفاة ،والعزؿ ،و الرد و النتيجة.
ففي كل ىذه احلاالت أعطى القانوف حلوال الستبداؿ احملكم الذي حلق بو العارض ،5نستنتج من
ىذه األسباب أنو يف حالة وجود صعوبة يف تعُت اذليئة التحكيمية فإف ىذا ال ا يؤثر يف شرط
التحكيم إذ تنقضي مشاركة التحكيم اليت ربتوي على أمساء احملكمُت .
: Philipe Fouchard et autres , Op .cit ; p 459.
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 :2أضبد أبو الوفا .ادلرجع السابق – ص.315
 :3ـ.ـ اجلماؿ واألخروف  ،ادلرجع السابق ص .34
 :4انظر ادلادة  114الفقرة األوُف من قلوف اإلجراءات ادلدنية اجلزائرية.
 :5تنص ادلادة  125مكرر  39يف ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69يصدر القرار التحكيمي ضمن اإلجراء و حسب الشكل الذي يتفق عليو األطراؼ و يف غياب مثل ىذه
االتفاؽ.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ثالثا :انقضاء ميعاد إصدار القرار التحكيم.
تتصف اتفاؽ التحكيم بادلرونة ،إذ ؽلكن لألطراؼ استغالؿ ىذه ادلرونة بإدراج ما شاعوا فيها من
االتفاقيات ما َف تكن سلالفة للنظاـ الدوِف ذلذه األسباب ال ؽلنح األطراؼ من إدراج ميعاد زلدد
إلصدار القرار ألتحكيمي من قبل اذلينة التحكيمية يف شرط التحكيم أو يف مشارطة التحكيم ،و ىذا
دبقتضى ادلادة  125مكرر  39من ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69شلا يؤدي اعتبارىا شرطا من
شروط اتفاؽ التحكيم الذي يلزـ اذلينة التحكمية ،و إال كاف القرار قابال لألبطاؿ ،و ىذا يربر مبدأ
سلطاف اإلرادة مرة أخرى يف قدرة األطراؼ على ربديد ميعاد إلصدار القرار حيث يبدأ من تاريخ
قياـ النزاع إذا كاف زلدد ادليعاد يف شرط التحكيم أو مند بدء سَت الدعوى التحكيمية أو وفقا لنضاـ
ربكيمي ألحد ادلراكز الدائمة لتحكيم إذا أتفق األطراؼ على التحكيم ادلؤسسات.
إف صدور القرار التحكيمي ضمن مهمة اذليئة التحكيمية ما َف يرفض اخلصوـ امتداده ،و ال
ينقضي التحكيم بقوة قاىرة و إظلا يتوقف سرياف ادليعاد ،كذا ال ينتهي التحكيم دبجرد ظهور مسالة
عرضية ،ال تدخل ضمن مهمة احملكمُت ،كاف يكوف البث فيها من اختصاص القضاء العادي.1
أما انقضاء ادليعاد احملدد إلصدار القرار التحكيمي ،ال يؤثر يف بقاء شريط التحكيم حبيث يظل
أطرفو ملزمُت بو و عليو غلب إحالة نفس النزاع أو نزاع أخر لنفس العقد األساسي للتحكيم 2و ال
يهم إذا كانت نفس اذليئة التحكيمية اليت َف تبث يف النزاع النقضاء ادليعاد احملدد من قبل األطراؼ،
أو ىيئة ربكيمية أخرى مشكلة جديدا دبشارطة التحكيم جدي.
رابعا :بطالن القرار التحكيمي.

بعد صدور القرار التحكيمي من قل اذليئة التحكيمية بشأف نزاع خاص بالعقد األساسي ،ييحق
لكل طرؼ الطعن فيو ،و ادلطالبة ببطالنو.
قد يصمم القاضي ببطالف القرار التحكيمى لسبب قانوين معُت ،3وىذا ال يعٍت أف اتفاؽ التحكيم
يف شكل شرط التحكيم قد اطلفضت هبذا البطالف ألنو قد يتضمن عدة مسائل قابلة للتحكيم يف
شرط التحكيم قد اطلفضت هبذا البطالف قد يتضمن عدة مسائل قابلة للتحكيم ،فالقرار الصادر عن
 :1أضبد أبو الوفا .ادلرجع السابق – ص .313
 :2أضبد أبو الوفا .ادلرجع السابق – ص .313
 :3أضبد أبو الوفا .ادلرجع السابق – ص .313

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
النزاع ادلوصوؼ واحملكوـ فيو ،قد يتعرض للطعن بالبطالف ،و إف حكم فيو بالبطالف فعال من قبل
القضاء العادي ،فيها شرط التحكيم باطال كاف يكوف سلالف للنظاـ العاـ ،فالقرار ادلطعوف فيو
بالبطالف ىو األخر يبطل القضاء العادي نتيجة بطالف شرط التحكيم.
المطلب الثاني :أثار اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

إف زواؿ اتفاؽ التحكيم يعود باخلصوـ إُف احلالة اليت كنوا عليها قبل ابرمها ،وتًتتب النتيجة
ادلتقدمة أيا كاف سبب انقضاءىا 1و من مث يتعُت كليهم عليهم يف أي نزاع نشأ بينهم اللجوء إُف
القضاء العادي بواسطة قوامة التنازع حسب استنادىا يف القوانُت الوطنية لبلد معٍت أماـ القاضي
األجنيب إال أف سبب انقضاء اتفاؽ التحكيم قد يظهر قبل بدء اذلينة التحكيمية يف سَت الدعوى
(الفرع األوؿ) ،وقد ػلدث أهنا تنقضي أثناء سَت الدعوى التحكيمية.
(الفرع الثاين) ،وأخَتا قد يصدر قرار ربكيمي بعد انقضاء اتفاؽ التحكيم (الفرع الثالث ).

الفرع األول:آثار انقضاء التحكيم التجاري الدولي قبل سير الدعوة التحكيمية

أثر انقضاء اتفاؽ التحكيم قبل سَت الدعوى التحكيمية تنص القاعدة العامة إف حكم ىينة
التحكيم يكوف منهيا للخصومة و يصدر األمر بتنفيذه ،2تنص عليو ادلادة  125مكرر 3من الرسوـ

التشريعي رقم  ،3 96-69غَت أف ىناؾ بعض احلاالت من أسباب انتهاء اتفاؽ التحكيم ،قد تظهر
قبل الفصل يف الدعوى من قبل اذلينة التحكيمية ،فاف ىذه األخَتة قد تفصل فيو ،دبعٌت أهنا تكوف
سلتصة يف حسم النزاع لوجود سبب ينهي اتفاؽ التحكيم شلل يًتتب عنو مباشرة زواؿ صالحية ىينة
التحكيم الباطلة ،و يستوجب على ىذه اذليئة إحالة ىذا النزاع إُف القضاء العادي للنظر فيو .و
اجلدير بالذكر أنو عندما يعرض النزاع على اذلينة التحكيمية فاف أوؿ إجراء تقوـ بو ىو التأكد من
مدى وجود اتفاؽ التحكيم و صحتها ،فإذا كانت ىذه األخَتة غائبة أو غَت صحيحة فاف اذلينة أما
أف تستبعد صالحياهتا ،و أما أف تقرر واليتها يف الفصل ذبسدىا يف قرار أوِف وفقا دلبدأ االختصاص
اخلاص هبا ،و يًتتب عن ىذا ادلبدأ أف تواصل اذلينة صالحيتها يف النزاع التحكيمي.
الفرع الثاني :انقضاء اتفاق التحكيم التجاري الدولي أثناء سير الدعوى التحكيمية.

 :1أضبد أبو الوفا .ادلرجع السابق – ص .313
 :2اجلماؿ واآلخروف ادلرجع السابق ص .234
 : 3تنص ادلادة  125مكرر على ما يلي" :القرار التحكيمي الذي يفصل يف ادلنازع ينهي زلكمة النزاع.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
قد ال يتحقق سبب انتهاء اتفاؽ التحكيم إال بعد البدء يف إجراءات التحكيم ،و شلارسة اذليئة
التحكيمية دلهمتها فعليا ،و لكن قبل إصدارىا لألي قرار ربكيمي و هنائي ،و بادلقابل قد يصدر عن
ىذه اذليئة عدة إعماؿ ربكيمية ضلاوؿ بياف مصَتىا وأثارىا القانونية بالنسبة.
بالنسبة لألحكاـ األولية أو التمهيدية اليت قد أصرهتا تبقى منتجة ألثارىا بشرط أف ال يتصال
انقضاء التحكيم ببطالنو 1و إذا أصدر احملكم يف شق من موضوع النزاع حكما فإف ىذا احلكم يظل
قائما ما َف يكن موضوع النزاع غَت قابل للتجزئة ،على ضلو يكوف للقرار يف شق منو أثر على الفصل
يف أجزاءه األخرى 2دبعٌت أنو يف ىذه احلالة ال يتقيد القضاء العادي الذي ينظر يف بقية أجزاء النزاع
بالقرار التحكيمى األوُف أو التمهيدي الذي يصبح عدًن األثر.
أما إذا ازبذت إجراءات إثبات أماـ اذليئة التحكيمية قبل انتهاء اتفاؽ احلكيم ،فإف القضاء
العادي ال يعتد هبا بعد رفع دعوى أمامو ،ألهنا ليست إجراءات قضائية تعتمد على الشكليات ،بل
زبضع دلبدأ سلطاف اإلرادة حبسب ما أختاره الطرفاف من القانوف الواجب التطبيق على إجراءات
التحكيم اليت أقرىا ادلشرح لألطراؼ االعتماد عليو حسب احللوؿ ادلباشرة يف ىذا الشأف،3و مع ذلك
ال ؽلنع القضاء العادي من االستئناس هبا إذا كانت مدونة يف زلاضر مكتوبة ،ألف تصبح مسألة
موضوعية ترجع إُف تقدير قاضي ادلوضوع.
الفرع الثالث:صدور قرار تحكيمي بعد انقضاء اتفاق التحكيم التجاري الدولي.

بانقضاء اتفاؽ التحكيم وصدور قرار هنائي يف النزاع التحكيمي ،فإنو يؤدي حتما بالطرؼ
ادلستفيد منو أف يطلب الصيغة التنفيذية من قاضي زلكمة البلد ،موطن ،ادلستشهد ضده ىذه القرار
4
أف يطلب الطعن ببطالنو من نفس القاضي ،وقد أكد ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  125مكرر 52
من ادلرسوـ التشريعي رقم  ،96-69باإلحالة إُف ادلادة  125مكرر  59اليت تبُت احلاالت يتمسك
هبا ادلستشهد ضده القرار لطلب أبطالو و خاصة الفقرة (ب ) اليت تنص ´" فصلت زلكمة التحكيم
بدوف اتفاؽ التحكيم أو بناءا على اتفاؽ باطلة أو انقضت مدهتا".

 :1أضبد أبو الوفاء ،ادلرجع السابق – ص .314.
 :2ـ.ـ اجلماؿ واألخر وف ادلرجع السابق ص – .236
 :3أنظر ادلادة  125مكرر من ادلرسوـ التشريعية رقم .96-69
 :4تنص ادلادة  125مكرر " 52ؽلكن أف تكوف القرارات التحكيمية الصادرة باجلزائر يف رلاؿ اليت حكيم الدوِف.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
فمن ظاىر ىذه الفقرة صلد القانوف اجلزائري ذكر حالتُت زبصاف اتفاؽ التحكيم من حيث وجودىا
وصحتها اللتُت تسمحاف للطرؼ ادلستشهد ضده إبطاؿ القرار الصادر عن اذليئة التحكيمية.
إال أف ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة 125مكرر 52الفقرة األوُف قد جعلها قاعدة مكملة إذ
صاغها يف شكل غَت أمر ،و بالتاِف غلوز للمستشهد ضده القرار أف يسلك مسلكا أخر يفيد رضاء
هبذا القرار الناتج عن اتفاؽ التحكيم ادلشوبة بعيب أو ادلستنفدة ادلدة ألهنا ليست من النظاـ العاـ
حيث غلوز ادلستشهد ضده إجازة ىذا االتفاؽ بتنفيذ القرار التحكيمي تنفيذا طوعيا.
من خالؿ ما سبق يظهر مبدأ أخر مبدأ سلطاف اإلدارة ألطراؼ اتفاؽ التحكيم حيث يستطيعوف
ربديد مصَتا القرار التحكيمي فيمل بينهم ويالحظ يف ىذا الصدد أف األصل إذا كانت اتفاؽ
التحكيم باطلة تكوف عدؽلة األثر بأثر رجعي ،أما انتهاءىا فتكوف عدؽلة األثر ادلستقبل.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
الخاتم ــة:
إذا كانت اتفاؽ التحكيم يف شكليها ىي أساس التحكيم بكل فروعو ،قد اعتمد يف صياغة
لقانوف التحكيم اجلد على فكره مبدأ سلطاف اإلرادة بكل نتائجو ادلنطقية ،حبيث حوؿ القانوف
للمتعاقدين يف العالقة الدولية اختيار األنظمة القانونية ادلناسبة ذلم بشأف حكم تصرفاهتم ،و لو َف
يكن القانوف ادلختار ىو قانوف دولة إبراـ العقد ،أو دولة تنفيذه و على ىذا النحو َف يعد مبدأ
سلطاف اإلرادة رلرد تربير حلل إلزامي سبق لتنازع القوانُت يف رلاؿ العقود الدولة  .بل أصبح ىذا ادلبدأ
ىو احلل ذاتو .و ترتيبا عن ذلك استقر ىذا ادلبدأ يف اجلزائر ليعرب عن لتعاليم ادلذىب الفردي يف ظل
االقتصاد احلر الذي تريد اجلزائر اعتناقو يف ظل العودلة بوجو عاـ ،و أكد مبدأ حرية التعاقد بوصفو
ترصبة لطموحات اجلزائر يف جلب ادلتعامل األجنيب إليها ،فما كاف على ادلشرع إال ذبسده يف أحكاـ
التحكيم الدوِف و خاصة اتفاؽ التحكيم كضماف قانوين ذلم ،و استبعاد القضاء العادي يف كل من
دوليت ادلتعاقدين من التصدي للمنازعات التجارية ذات البعد الدوِف غَت أف إؽلاف ادلشرع اجلزائري
بقدره اإلرادة على تركيز العقد يف مكاف معُت ،فالغ معٍت أف اإلسناد اإلرادي يظل مصدر اختيار
القانوف ادلطبق ،بل أف تطبيقو يستند أساسا إُف سلطاف ادلشرع دبقتضى قاعدة إسناد و وطنيا ىف
ادلرسوـ التشريعي رقم .96-69
إف القيد الشكلي الذي اشًتطو القانوف لصحة اتفاؽ التحكيم قد أثار جدال حبيث ترؾ ادلشرع
احلرية للمتعاقدين لتحرمك آلية التحكيم زلاوال تشجيع ىذا النوع من القضاء اخلاص ،كما جعل من
اتفاؽ التحكيم عقدا شكليا أصبح عائقا لعدة معامالت ذبارية دولية يفًتض تطلبها مبدأ الرضائية
بُت األطراؼ و ادلؤىل من ادلشرع اف غلعل من كتابة شرطا لإلثبات و شرطا لصحة اتفاؽ التحكيم.
أف اتفاؽ التحكيم قد تكوف مركبة من عده أنظمة قانونية متباينة احًتاـ النظاـ العاـ يقصد
عدـ خرفو يف القانوف ادلطبق على االتفاؽ أو القانوف ادلطبق على موضوع النزاع أو القانوف اإلجرائي
أو قانوف مقرا إجراء احلكيم ،أو القانوف بلد مراد تنفيذ القرار إذ نتمٌت من ادلشرع أف ػلدد ىذه
الفكرة الغامضة األمر الذي ؽلكن أف تكوف سببا جملاهبة النظاـ القانوين أو القانوين مع القرارات
التحكيمية ادلواد تنفيذىا يف اجلزائر.
و ال ننسى أيضا أف ادلشرع فد كرس ميدانُت ىامُت يف قانوف التحكيم ،أوذلما ادلتمثل يف مبدأ
استقاللية اتفاؽ التحكيم عن القد األساسي ،شلا اعتربىا عقدا معادال للعقد األساسي و مستقلة عن

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
شروطو ،بل ىي أيضا مستقلة بالنسبة للقانوف اجلزائري دبجملو و بالنسبة ألي قانوف عائد ألي بلد
من البلداف ،أما ادلبدأ الثاين يشمل منح اذليئة التحكيمية االختصاص اخلاص هبا ،معٍت أهنا فتفصل
بصفو أولوية عن القضاء العادي ،و ىذا ال مثل انتقاصا من السلطة القضائية ،اليت تبقى ذلا سلطة
الرقابة على القرارات التحكيمية يف أخر ادلطاؼ إذف فهي مسألة أولوية لست مسألة مدرج السلطة.
و أخَتا نستنج أف ادلشرع اجلزائري من خالؿ التواعد ادلادية الدولية للتحكيم ،أراد توفَت مناخ
مناسب إلجراء التحكيم التجاري الدوِف بشاف إبراـ العقود الدولية تلبية للضغط االقتصادي
1
و ما نرجوه ىو أف يكوف للجزائر مركز ربكيمي لفصل يف النزاعات الداخلية و اخلارجية
العادلي
كباقي الدوؿ ،ألف عاَف األعماؿ يفضل ىذا النوع من القضاء اخلاص على القضاء العادي بصفة
عامة لسرية إجراءاتو يف الفصل يف النزاعات بُت ادلتعاملُت يف التجارة عموما و التجارة اخلارجية
خصوصا ،أفال تكوف الغرفة التجارية الوطنية اجلزائرية ظلوذجا دلؤسسة ربكيمية داخلية و خارجية يف
ادلستقبل يف ىذا الشأف.2

الملـحق األول:
ادلرسوـ التشريعي رقم  96-69مؤرخ يف  99ذي العقدة عاـ  3139ادلوافق لػ  52أبريل سنة
 3669معدؿ ومتم لألمر رقم  321-33ادلؤرخ يف  5يونيو وادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية
(ج.ر .رقم .)3669/54
1

7 Amor zahi l’état l’arbitrage op.u publisud 1979. Algérie.
: Ali Mabroukine : Quelques à propos de l’institution d’un cour d’arbitrage au sien de la chambre nationale de
commerce , in acte de séminaire organisé par la C.N.C Alger, op.cit, p 149 à p 167.
2

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ادلادة  : 3تلغي ادلادة  115من القانوف اإلجراءات ادلدنية وتستبدؿ باألحكاـ اآلتية " :غلوز لكل
شخص أف يطلب التحكيم يف حقوؽ لو مطلق التصرؼ فيها.
أوال غلوز التحكيم يف االلتزاـ بالنفقة وال يف حقوؽ اإلرث واحلقوؽ ادلتعلقة بادلسكن وادللبس وال
يف ادلسائل ادلتعلقة بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص وأىليهم.
وال ػلوز لألشخاص ادلعنويُت التابعيُت للقانوف العاـ أي يطلبوا التحكيم ما عدا يف عالقتهم
التجارية الدولية.
المادة  : 2يدرج ضمن الكتاب الثامن من األمر رقم  321-33ادلؤرخ يف  5يونيو سنة

 3633وادلذكور أعاله ،فصل الرابع ،يف األحكاـ اخلاصة بالتحكيم التجاري الدوِف ويتضمن مواد
اآلتية:
القسم األول :أحكام عامة.

المادة  458مكرر :يعترب دوليا  ،دبفهوـ ىذا الفصل التحكيم الذي ؼلص النزاعات ادلتعلقة
بادلصاٌف التجارة الدولية الذي يكوف فيو مقر أو موطن أحد الطرفُت على األقل يف اخلارج.
غلب من حيث الشكل ،وربت طائلة البطالف ،أف يربـ اتفاؽ التحكيم دبوجب عقد كتايب.
تعترب من حيث الشكل ،وربت ادلوضوع إذا استجابت للشروط اليت يضعها إما القانوف الذي اتفقت
األطراؼ على اختيار.
وإظلا القانوف ادلنظم دلوضوع النزاع ،السيما القانوف ادلطبق على األساسي ،وإما القانوف اجلزائري.
ال ؽلكن االحتجاج بعدـ صحة اتفاؽ التحكيم ،سبب أف األساسي قد يكوف غَت صحيح.
القسم الثاني  :تنظيم التحكيم.

ادلادة  125مكرر  :5ؽلكن لألطراؼ مباشرة أو بالرجوع إُف النظاـ ربكيمي تعيُت احملكم أو
احملكمُت أو ربديد تعينهم وشروط عزذلم أو استبداذلم.
ويف غياب مثل ىذا التعيُت ،ويف حالة صعوبة تعيُت احملكمُت وعزذلم أو استبداذلم ،وغلوز للطرؼ
ادلعٍت بالتعجيل أف يقوـ دبا يأيت:
أ -رفع األمر أماـ رئيس احملكمة ادلختصة طبقا للمادة  125مكرر  9إذا كاف التحكيم غلري يف
اجلزائر.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ب -رفع األمر أماـ رئيس زلكمة اجلزائر ،إذا كاف التحكيم غلري يف اخلارج يف اخلارج ،وقرر
األطراؼ بصدده تطبيق قانوف اإلجراءات اجلزائر.
ادلادة  125مكرر  :9اجلهة القضائية ادلختصة  26ادلذكورة أعاله يف ادلادة  125مكرر 5
الفقرة ( 5أ) ىي احملكمة اختصاصها أو احملكمة مقر إقامة ادلدعي عليو أو عليهم يف النزاع ،أو
زلكمة مقر إقامة ادلدعي إذا كاف ادلدعي عليو ال يقيم اجلزائر
ادلادة  125مكرر  :1إذا دعي قاضي إُف تعيُت زلكم حسب الشروط ادلذكورة يف ادلواد
السابقة فإنو يستجيب لطلب التعيُت دبوجب أمر يصدر بناءا على رلرد عريضة ،إال إذا بينت الدراسة
موجزة عدـ وجود أية اتفاؽ ربكيم بُت األطراؼ.
إذا دعي القاضي إُف تعيُت زلكم مرجح ،وجب أـ يكوف ىذا األخَت من جنسية سلالفة جلنسية
األطراؼ.
المادة  458مكرر :5يمكن رد المحكم :

أ -عندما ال تتوفر فيو ادلؤىالت ادلتفق عليها بُت األطراؼ .
ب -عندما يكوف سبب الرد ادلنصوص عليو يف نظاـ التحكيم الذي اعتمده األطراؼ قائما .
ت -عندما تسمح الظروؼ بارتياب ادلشروع يف استقالليتو ،ال سيما بسبب وجود عالقات
اقتصادية لو عالقات مصاٌف مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرؼ من األطراؼ .
الغلوز للطرؼ الذي عُت احملكم أو ساىم يف تعيينو ،أف يرده إال بسبب يكوف قد اطلع عليو بعد
ىذا التعيُت ،يتعُت اطالع زلكمة التحكيم و الطرؼ اآلخر حال بسبب الرد.
و يف حالة النزاع و ما َف تقدـ بتسوية إجراءات الرد  ،يفصل القاضي ادلختص وفقا للمادة 125
مكرر  5بأمر بناء على طلب من الطرؼ ادلعٍت بالتعجيل.
و ال يقبل أي طريق من طرؽ الطعن.
المادة  458مكرر  :6ؽلكن اتفاؽ التحكيم أف تضبط اإلجراء الالزـ إتباعو يف اذليئة التحكيمية

مباشرة أو بناء على نظاـ التحكيم .
كما ؽلكننا إخضاع ىذا اإلجراء إُف قانوف اإلجراءات الذي ربدده األطراؼ فيها و إذا َف تنص
االتفاؽ على ذلك ،و َف ػلصل اتفاؽ بُت الطرفُت  ،فتتوُف زلكمة التحكيم ضبط اإلجراء ،مباشرة
أو استنادا إُف قانوف أو نظاـ ربكيمي كلما تطلبت احلاجة إُف ذلك.

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
المادة  458مكرر :7تفصل زلكمة التحكيم يف االختصاص اخلاص هبا و غلب إثارة الدفع بعدـ
االختصاص قبل أي دفاع يتعلق بادلوضوع .
تفصل زلكمة التحكيم فياختصاصها بقرار أوِف إال إذا كاف الدفع بعد االختصاص مرتبطا دبوضوع
النزاع.

المادة  458مكرر :8تكوف دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد األطراؼ دعوى أماـ زلكم أو
احملكمُت ادلعينُت يف اتفاؽ التحكيم ،أو عندما يباشر أحد األطراؼ إجراء يف تأسيس زلطمة

التحكيم يف حالة غياب مثل ىذا التعيُت.

يكوف القاضي غَت سلتص للفصل يف ادلوضوع مىت كانت دعوى التحكيم معلقة.

المادة  458مكرر:9ؽلكن زلكمة التحكيم أف تأمر بتدابَت مؤقتة أو تدابَت ربفيظية بطلب من
أحد األطراؼ إال إذا كانت ىناؾ اتفاؽ سلالفة.

و إذا لم يخضع المعني باألمر بمحض إرادتو لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب

مساعدة القاضي المختص  ،و يطبق ىذا األخير قانونو الخاص.
ؽلكن زلكمة التحكيم أو قاضي أف ؼلضع التدابَت ادلؤقتة أو التدابَت التحفظية اليت طلب منو إصدار
األمر هبا لتقدًن الطرؼ ادلدعى الضمانات ادلناسبة بتحمل النفقات ادلتعلقة بإيداع العرائض أطراؼ
النزاع.
المادة  458مكرر :22تكوف قرارات احملكمُت قابلة للتنفيذ دبوجب أمر صادر عن رئيس احملكم

بديل أصل القرار أو هبامشو و يتضمن اإلذف لكاتب الضبط بتسليم نسخةرمسية منو شلهورة بالصيغة
التنفيذية.
المادة  458مكرر :22ال ػلتج بالقرارات التحكيم على الغَت.

المادة  458مكرر :22يكوف القرار الذي يرفض االعًتاؼ أو التنفيذ قابال لإلستئناؼ.
المادة  458مكرر :23ال غلوز استئناؼ القرار الذي يسمح باعًتاؼ أو التنفيذ إال يف احلاالت
التالية :
أ -إذا سبسكت زلكمة التحكيم خطأ باختصاصها.
ب -إذا فصلت زلكمة التحكيم بدوف اتفاؽ ربكيم أو بناء على اتفاؽ باطلة أو انقضت
مدهتا

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-

إذا كاف تشكيل زلكمة التحكيم أو تعيُت احملكم الوحيد سلالفُت للقانوف
إذا فصلت زلكمة التحكيم دوف االمتثاؿ للمهمة ادلسندة إليها.
إذا فصلت زلكمة التحكيم زيادة عن ادلطلوب أو َف تفصل يف وجوه الطلب
إذات َف يراع مبدأ حضور األطراؼ.
إذا َف تتسبب زلكمة التحكيم أو َف تسبب دبا فيو الكفاية أو إذا وجد تضارب يف
األسباب.
إذا كاف االعًتاؼ أو التنفيذ سلالفا للنظاـ العاـ الدوِف.

المادة  458مكرر :24يرفع االستئناؼ ادلنصوص عليو يف ادلادتُت  125مكرر  55و 125

مكرر  ،59أماـ اجمللس الذي يتبعو القاضي الذي فصل يف النزاع  ،و ؽلكن تأسيسو خالؿ شهر
ابتداء من تبليغ قرار القاضي.

المادة  458مكرر  : 25ؽلكن أف تكوف القرارات التحكيمية الصادرة باجلزائر يف رلاؿ

التحكيم الدوِف موضوع الطعن بالبطالف يف احلاالت ادلنصوص عليها يف ادلادة  125مكرر
59أعاله.
ال يكوف األمر الذي يسمح بتنفيذ ىذا القرار التحكيمي قابال ألي طعن يف األمر الصادر من
قاضي التنفيذ  ،أو حسب الدعوى من ىذا القاضي.
المادة  458مكرر  : 26يرفع الطعن بالبطالف ادلنصوص عليو يف ادلادة  125مكرر ، 52

أماـ اجمللس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي يف دائرة اختصاصو ،و يقبل ىذا الطعن ابتدءا
من النطق بالقرار التحكيمي و ال غلوز قبوؿ الطعن إذا َف يرفع يف شهره الذي مت فيو تبليغ القرار
التحكيمي ادلصرح بالقابلية للتنفيذ

المادة  458مكرر  : 27يوقف أجل تقدًن الطعن  ،ادلنصوص عليها يف ادلواد  125مكرر

 55125مكرر  595125مكرر 52تنفيذ االحكاـ التحكيمية ،و الطعن ادلقدـ يف األجل أثر
موقف كذلك.
المادة  458مكرر : 28تكوف أحكاـ اجلهات القضائية  ،الصادرة بناءا على طعن بالبطالف لقرار
ربكيمي أو باالستئناؼ طبقا للمادتُت  125مكرر  55و  125مكرر  59قابلة للطعن بالنفض.

الملحق الثاني:

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
غرفة التجارة الدولية بباريس CCI
قضية رقم  9139صحة الشرط التحكيمي
وقائع القضية :
إف الشرط ربكيمي يف العقد  ،كاف ػليل إُف نظاـ التحكيم غرفة التجارة الدولية اليت مقرىا جنيف،
و إف ادلدعى عليها  ،وزارة يف دولة عربية  ،الحظت أنو ال توجد أية غرفة ذبارة دولية يف جنيف ،
و اعتربت بالتاِف  ،شرط التحكيمي باطال
الحكم التحكيمي:

الحظت احملكمة التحكيمية إف النصر العريب للعقد  ،يشَت إُف ربكيم غرفة التجارة الدولية ،
(يف مقرىا ) يف جنيف  ،بينمآ يشَت النصر الفرنسي إُف التحكيم ،وفقا لنظاـ غرفة التجارة الدولية ،
يعقد يف جنيف  ،و دبا أف النصُت يعتمداف ال توجد أية أسبقية بينهما  ،اعتربت احملكمة التحكيمية
أنو غلب تفسَت إرادة الفريقُت ادلعرب عنها يف الشرط التحكيمي اعتربت احملكمة التحكيمية أف الطرفُت
كانت لديهما النية ادلشًتكة لفض نزاعاهتم عن طريق التحكيم يف مكاف حيادي ألف ادلدعية كانت
شركة فرنسية و الحظت احملكمة التحكيمية أنو ال يوجد أي غرفة ذبارية دولية  ،مقرىا جنيف لكن
وبناء على عدة منشورات يف ميداف التحكيم  ،الحظت احلكمة التحكيمية أنو ال يوجد إال غرفة
ذبارة دولية واحدة  ،مقرىا يف باريس اعتربت احملكمة التحكيمية  ،كما ىو معًتؼ بو من قبل
األطراؼ أف جنيف اخًتت  ،خالؿ ادلفاوضات  ،بدال من باريس و اليت كانت قد اقًتحت من قبل
ادلدعية يف عرضها و الحظت احملكمة التحكيمية من جهة أخرى أف ادلدعي عليها َف هتتم لعرفة ما
إذا كاف ىناؾ
غرفة ذبارة دولية يف جنيف قبل النزاع ،يف حُت أف ىذا األمر كاف متوفرا بطريقة سهلة كما أدلت بو
ادلدعي عليها بعد بدء اإلجراءات التحكيمية  ،و بالتاِف اعتربت احملكمة أف األطراؼ أرادوا ربكيما ء
وفقا لنظاـ غرفة التجارة الدولية  ،كاف غلب أف يعقد يف جنيف و أف شرط التحكيمي صحيح .
الملحق الثالث

القضية رقم  : CCI 13112صحة شرط ربكيمي.
وقائع القضية .
نص الشرط التحكيمي يف عقد ما بُت شركتُت أوربيتُت و شركة عربية ( ادلدعي) و شركة من الشرؽ

إتفاق انتحكيم انتجاري اندوني
األقصى (ادلدعى عليها) على :
ااأف صحة و تفسَت العقد يرعاعلا قانوف كانتوف جنيف  ،سويسرا ،أو قانوف الدولة العربية أو االثنُت
معا .وكل نزاع أو مطالبة ما بُت األطراؼ تتعلق يف ىذا العقد ،و اليت ؽلكن إحالتها إُف التحكيم
والتوفيق لغرفة التجارة الدولية  ،أف حكما صادرا بأغلبية احملكمُت  ،دبا فيها احلكم ادلتعلق بتقاسم
مصاريف التحكيم يكوف هنائيا و ملزما لألطراؼ  ،و ؽلكن طلب صيغة التنفيذ للحكم التحكيمي،
من أية زلكمة سلتصة.
ادعت ادلدعى عليها أف ىذا الشرط ليس شرطا ربكيميا صحيحا و بالتاِف ال ؽلكن اللجوء إُف
التحكيم
التحكيم التحكيمى :

إعتربت احملكمة التحكيمية أف ىناؾ إخالؿ يف صياغة ىذا الشرط التحكيمي ،و لكن احملكمة
التحكيمية الحظت أف قانوف كانتوف جنيف و كذلك قانوف الدوؿ العربية ادلعنية  ،و قانوف مكاف
التحكيم  ،تفرض يأخذ بعُت االعتبار إرادة األطراؼ  ،و اعتربت احملكمة التحكيمية أنو يتج صراحة
من ىذا الشرط  ،أف األطراؼ كانت لديهم النية يف فض نزاعاهتم  ،عن طريق ربكيم خاضع لنظاـ
غرفة التجارة الدولية  ،و إف نية األطراؼ غلب أف تعطى أولوية على الصياغة غَت دقيقة للشرط ،
و بالتاِف،اعتربت احملكمة التحكيمية الشرط التحكيمي صحيحا.
وكاف على احملكمة التحكيمية أف ربدد القانوف ادلطبق على النزاع ،ألف األطراؼ َف يكونوا متفقُت
حور ىذه النقطة،و قد أكدت احملكمة التحكيمية أوال على حرية األطراؼ يف اختيار القانوف
ادلطبق.
اعتربت احملكمة التحكيمية أف األطراؼ ذكروا أوال القانوف السويسري  ،وَف يذكروا قانوف الدولة
العربية إال (فيما بعد وقد استبعدت احملكمة فكرة تطبيق القانونُت معا) و قد الحظت احملكمة أف
القانوف السويسري ىو نظاـ قانوين متكامل ،ؽلكنو إعطاء أجوبة على كافة ادلسائل اليت يثَتىا النزاع
،و قد الحظت احملكمة التحكيمية من جهة أخرى أنو وفقا لقانوف الدولة العربية ادلعنية ،فإف عدة
شروط ىف العقد تكوف باطلة ،و ذلذا اعتربت أنو ما بُت ىاتُت اإلمكانيتُت ،فإف األطراؼ قد اختاروا
القانوف الذي ػلقق صحة العقد ،و ذلك تطبيقا للمبدأ العاـ ادلتعارؼ عليو الذي ينص على أف
القاضي ؼلتار القانوف الذي يؤمن صحة العقد .و بالتاِف اعترب احملكموف أنو غلب تطبيق القانوف.
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