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في البداية الشكر كالحمد هلل، جؿ في عاله، فإليو ينسب الفضؿ 
 كمو في إكماؿ ىذا العمؿ

 -كالكماؿ يبقى هلل كحده– 
د هلل، فإننا نتكجو إلى أستاذتنا الفاضمة "حسيف فريدة" كبعد الحم

ا كدعميا مثابرتي المذكرة بالشكر كالتقدير عمى المشرفة عمى
 المستمر ليذا العمؿ. 

كبعدىا فالشكر مكصؿ لكؿ أساتذتنا الذيف تممذنا عمى أيدييـ في 
 .كؿ مراحؿ دراستنا

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء:

 المرسميفك نبياء الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األ

 أىدم ىذا العمؿ إلى:

مي أجمي كالتي أكف ليا الحب كاالحتراـ كالتقدير " أالتي ضحت بشبابيا مف 
 "الغالية

 الذم أكف لو النصيب مف الحب كالكد أطاؿ اهلل في عمره بيأإلى 

 إلى أختي الحبيبة "لينا"

 "إلى إخكاني "نسيـ" "طارؽ" ك"أمير

 إلى الصغيرتيف "سيريف" ك"ماريا"

 إلى خطيبي "بكزيد" ككؿ عائمتو

 حبابإلى كؿ األقارب كاألصدقاء كاأل

ا يستفيد منو جميع كفي االخير أرجكا مف اهلل تعالى اف يجعؿ عممي ىذا نفع
 .الطمبة المقبميف عمى التخرج

 فروجة 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 إىداء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء:

 المرسميفك نبياء الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األ

 أىدم ىذا العمؿ إلى:

 ميأنارت دربي كأعانتني، إلى أغمى إنساف في ىذا الكجكد "أمف ربتني ك 
 الحبيبة"

نى الكفاح كاكصمني إلى ما انا عميو إلى مف عمؿ بكد في سبيؿ كعممني مع
 الكريـ" أدامو اهلل لي. أبي" 

 إلى إخكاني "محند ك"بمعيد"

 إلى جميع أفراد عائمتي

 إلى كؿ األصدقاء كاالحباب مف دكف استثناء.

خير أرجك مف اهلل تعالى اف يجعؿ عممي ىذا نفعا يستفيد منو جميع كفي األ
 .الطمبة المقبميف عمى التخرج

   سعاد 



   
 

 

 قائمة أىم المختصرات

 بالمغة العربية

 : الجريدة الرسمية ج.ر

 ص ص: مف الصفحة إلى الصفحة

 : صفحة ص.

 ؽ.إ.ـ.إ: قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

 ؽ.ـ.ج: القانكف المدني الجزائرم

 بالمغة الفرنسية

O.P.U. : Office des Publications Universitaires 

P.    : Page 

p.p : de page à page 

CIRDI : Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux 

Investissements  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 يقذيخ
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 2  
 

ليس كليد العصر الحالي، بؿ عمى عكس مف ـ كنظاـ لحؿ النزعات، يالتحك يعتبر
 ثـإلييا األفراد كالجماعات لجأ  ،اإلنساف لحؿ النزاعات ابتدعياذلؾ فيك أكؿ كأقدـ كسيمة 

ادة القانكف ء كتحقيؽ سيك كاليد االستقرار لىإبغية الكصكؿ ، الدكؿ لتصفية مراكز الخالؼ
لحؿ النزاعات القائمة بيف مجمكعات األفراد التي  مجكء اليوال ـتيكما  بدال مف سيادة القكة،

نزاعاتيـ مع دكف أف تحؿ كذا الحاؿ بالنسبة لمف يري،عيش مع بعضيا البعض ت ألفتضطر 
الشركاء في مشركع  الجيراف، العالقات الطيبة قائمة بينيـ، فأفراد األسرة الكاحدة، استمرار

ؼ اطر أحفظ الركابط القائمة بيف ل لحؿ نزاعاتيـ  التحكيـكاحد، كؿ ىذه الطكائؼ تمجأ إلى 
 .(1)كؿ طائفة مف الطكائؼ المتقدمة

 ه االخيرة،ذبحيث كانت ى، بتبادؿ التجارم بيف الشعك بالتجارة  الدكلية كال ارتبطلقد 
الدكؿ منذ ما  باىتماماتحظى ، ع الخصب إلنماء كتطكير قكاعد التحكيـ التجارمجىي المر 
 كالبركتكككالت الدكلية. االتفاقياتنصؼ قرف، فأبرمت بشأنو الكثير مف  يزيد عف

لمقضاء  االلتجاءعف ىك كسيمة فض نزاع قائـ، كمستقبؿ، يتضمف العزكؼ تحكيـ ال
كالفصؿ  النظرميمة  أك أفراد، كىـ المحكمكف أككمت ليـ المختص بشأنو، كطرحو أماـ فرد

 مف المتنازعيف عف ذلؾ. اتفاؽفيو، بناء عمى 

نطاؽ جية القضاء العامة، كمف ثـ فيك قضاء خاص، عمؿ قضائي يجرم خارج  يعد
نزاع كقبكؿ منيما لكممة طرفي ال كما أنو عمؿ يقـك في أساسو الجكىرم عمى تراضي مف

 .(2)داة إلقامة العدؿألؾ يعد المحكميف بذ

                                                           

جامعة  كمية  العمـك القانكنية كاإلدارية، رسالة ماجستير في القانكف العاـ، ،محمد بكاط، التحكيـ في حؿ النزاعات الدكلية-1
  .01ص  ،2008حسيبة بف بكعمي، الشمؼ،

دار الفكر  ،األكلىالطبعة ، -حتمية التحكيـ كحتمية قانكف التجارة الدكلية-التحكيـ التجارم الدكلي كماؿ ابراىيـ، -2
 ما بعدىا.ك   69ص  ،1991القاىرة ، العربي،
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 بحرية فيما بينيما، فافرمو الطر قيامو عمى تصرؼ قانكني، أم عقد يبعميو يتضمف مف كجو 
أك  اسـ مشارطةقائـ فعال، كيطمؽ عميو صدد نزاع اتفاؽ يبرمو األطراؼ بكىك قد يأتي في صكرة 

ا مفي شؤكف تعاممي فرج في عقد يبرمو الطرفايديمجئ إلى صكرة أخرل كشرط  التحكيـ، كما اتفاؽ
 .(1)يفحكـ أك عدة محكممكيتضمف طرح كؿ ما قد ينشأ بصدد تنفيذ كتفسير ىذا العقد عمى 

الخصـك يريدكف الكصكؿ  إذىناؾ العديد مف المزايا التي تدفع األطراؼ لمجكء لمتحكيـ، 
ف المجكء إلى أركف ددكلة، كلكنيـ يقمة التي تحققيا المحاكـ التابعة لإلى نتيجة مماثمة لتمؾ النتيج

ظركؼ أفضؿ يستطيعكف في ظميا الكصكؿ إلى النتيجة التحكيـ سكؼ يمكنيـ مف تكفير 
كعف  حيث سيتـ الكصكؿ لذلؾ بسرعة أكبر، كبتكاليؼ أقؿ، كبإجراءات أقؿ تعقيدا، المرجكة،

يككف المحكمكف متمتعيف بخبرة فنية معينة تساعدىـ  قدف ،بأنفسيـ  طريؽ اشخاص يختاركنيـ
لى إ ،القضاة العاممكف في محاكـ الدكؿسـ النزاع، تمؾ الخبرة التي ال يتمتع بيا عادة حفي 

النزاع المكضكعي القائـ بينيـ بطريقة أخرل غير تمؾ  التي يتـ بيا  في خصـ جانب رغبتيـ
لمحاكـ الكطنية تقـك بتطبيؽ قكاعد قانكنية لمنازعات عف طريؽ المحاكـ الكطنية، فااحسـ 

كاعد، بؿ يريدكف حسـ كع لمثؿ ىذه القضصادرة عف الدكلة، في حيف أف الخصـك ال يرغبكف الخ
 .(2)التجارية أك قانكف التجار الدكلي كاألعراؼلقكاعد قانكنية مستمدة مف العادات  منازعاتيـ كفقا

 ة بينيما،تى تظؿ العالقة مستمر ألطراؼ حالكصكؿ إلى حؿ يرضى جميع ا زيادة
كيشيع فييا الكد، كمثؿ ىذا الكضع قد ال يمكف الكصكؿ إليو عف طريؽ المحاكـ كما تتبعو 

حكاؿ إلى تصدره مف أحكاـ، حيث أف األمكر المتقدمة تؤدم في غالب األ مف إجراءات كما
مستقبؿ، بذات في ال استمرارىا، في حيف أف األخريف يريدكف فساد العالقة بيف االطراؼ

 .(3)حالتيا قبؿ نشأة النزاع المعني

                                                           

 .70ص سابؽ،المرجع الكماؿ ابراىيـ،  -1
 .70ص ،2005 ،مصر رم الدكلي، منشأة المعارؼ،ىشاـ خالد، جدكل المجكء الى التحكيـ التجا - 2
 .08ص ،المرجع نفسو - 3
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في خصكماتيـ  مو كثيرا مف المتعامميف االقتصادييفضف قد ،التحكيـ ألىميةنظرا ك 
إال أنو  التحكيـ لو طبيعة كأكصاؼ القضاءف ،نازعةممفصؿ في الالكبيرة للميزاتو عمى القضاء 

التي يقكـ بيا القضاء ما ىي  عف رقابة قضاء الدكلة ، كىذه الرقابةبمعزؿ ال يمكف أف يظؿ 
حؽ الطعف في أحكاـ التحكيـ في الحاالت  قيؽ العدالة التي ضمنت لألطراؼإال جزء مف تح

 .عمييا أنظمة التحكيـ تالتي نص

ا ما يقضي عدـ تعريض اع في الفصؿ في النزاع ىذسر لما كاف لمتحكيـ مف ميزة اإلك 
ال لما كانت ىناؾ ا  ك  ،األحكاـطعف بيا عمى الحكـ بعد صدكره لطرؽ الطعف التقميدية التي ي

 األحكاـلى التحكيـ ،كما يعتبر نظاـ مستقؿ يختمؼ عف طرؽ الطعف في إجكء المفائدة مف 
ا كاف اليدؼ مف الطعف ضد االحكاـ الصادرة عف القضاء تدارؾ ما كقع بحيث إذ ،القضائية
حكاـ التحكيمية لؾ فاألمف ذ نو عمى العكسإأك الكاقع ،فسكاء في القانكف  خطاء،أفييا مف 

تسمح بتصحيح  بطبيعتيا الخاصة ليا طرؽ خاصة بيا تؤدم الى طرح النزاع مف جديد،
كما تخكؿ طرؽ الطعف لممحكـ سمطة  ك المكضكعية،أالحكـ سكاء مف الناحية الشكمية 

 (1)حكاـ القضاء.أتختمؼ في طبيعتيا عف  أحكاـصدار إسمطة  الفصؿ في النزاع،
كما  ؟الدكليما ىي طرؽ الطعف في حكـ التحكيـ التجارم  :اس ذلؾ نتساءؿسأ كعمى

 ؟ىي خصكصيتيا
 فصميف عمى النحك التالي:قسمنا مذكرتنا إلى  كلإلجابة عمى ىذا األشكاؿ،

 ؛أنكاع الطعكف ضد حكـ التحكيـ الدكلي  :األول _الفصل

 الطعف في حكـ التحكيـ الدكلي. خصكصية طرؽ :الثاني _ الفصل

 

 
                                                           

 .73سابؽ، صالمرجع الكماؿ إبراىيـ،  - 1
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تاح المشرع مف خالليا أعف الكسائؿ القانكنية التي  عبارة طرؽ الطعف بصفة عامة، 
 ر في الحكـ الصادر ضدهد لممحككـ عميو مف طمب إعادة النظضمف سقؼ زمني محد

صدرت أماـ المحكمة التي أسكاء تـ تقديـ الطمب ،تعديمو  أكك نقضو أبطالو كفسخو إبقصد 
كطرؽ الطعف في االحكاـ ىي ضمانة مف ضمانات تحقيؽ  محكمة الطعف، أماـ أكالحكـ 

 (1)العدالة التي ىي جكىر عمؿ القضاء.

يفرؽ المشرع الجزائرم مف حيث الطعف بيف حكـ التحكيـ الدكلي الصادر خارج 
د قانكنية ر بالجزائر، فيخضع كؿ كاحد منيما إلى قكاعالجزائر كحكـ التحكيـ الدكلي الصاد

مباشرة أماـ الجيات  ستئناؼلإليشتركاف في ككنيما غير قابميف  االثنيفخاصة، فإذا كاف 
القضائية الجزائرية، فإنيما يختمفاف في أف حكـ التحكيـ الدكلي الصادر خارج الجزائر ال 

رم في حيف أف حكـ التحكيـ الدكلي الصادر يقبؿ الطعف فيو بالبطالف أماـ القضاء الجزائ
 .(2)في الجزائر يقبؿ الطعف بالبطالف أماـ القضاء الجزائرم

طالف كالطعف باالستئناؼ تناكلت مكضكعي الطعف بالب (3)نجد اتفاقية نيكيكرؾ
التي تسمح برفض االعتراؼ  االتفاقيةالقكاعد التي جاءت بيا  احتراـكعمة ذلؾ في  ،كميزتيما
حتى يككف ىناؾ  ،أحكاـ التحكيـ إذا تـ إلغاءىا في البمد الذم صدرت عمى  إقميمو كتنفيذ

فيما يتعمؽ بالطعكف المكجية ضد األحكاـ  التي  ،تكزيع لالختصاص القضائي بيف الدكؿ 
تصدر لحؿ نزاعات التجارة الدكلية في مجاؿ التحكيـ الدكلي، فيجكز لمقاضي الجزائرم إلغاء 

ر في التراب الكطني كيمنع كمية ذلؾ عندما يككف حكـ صادر في صادالحكـ التحكيـ 
كتنفيذ نفس الحكـ  االعتراؼكعمى الدكؿ األخرل المنظمة إلى االتفاقية أف ترفض  ،الخارج

                                                           

الطبعة األكلى، منشكرات زيف  ،-دراسة مقارنة -رماعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ التجعباس ناصر مجيد، الط - 1
 .91، ص2011الحقكقية، بغداد، 

كالرقابة القضائية، رسالة دكتكراه في العمـك  القانكنية، تخصص القانكف الخاص، كمية  مييالتحكسميـ بشير، الحكـ  - 2
 .307، ص2012الحقكؽ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ا ييتضمف االنضماـ بتحفظ إلى االتفاقية التي صادؽ عمي 05/11/1988مؤرخ في  233-88رقـ رئاسي مرسـك  - 3
الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية كتنفيذىا، ج.ر عدد  1958يكنيك  10مؤتمر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ 

 .1988نكفمبر  23صادر في  48
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الصادر بالجزائر إذا تحقؽ قضاءىا مف أنو ال يمكف إدخالو في نظاميا القانكني إلخاللو 
 .(1)ؽ ليا إلغاءهبأحد الشركط المطمكبة لصحتو دكف أف يح

الطعف بالبطالف تطرقنا إلى  ألولفي ا  ،ساس قسمنا الفصؿ الى مبحثيفا األعمى ىذ
الطعف غير المباشر في حكـ التحكيـ إلى  الثانيكفي  ،في حكـ التحكيـ الصادر في الجزائر

 .الصادر في الخارج
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يدة، التنفيذ الجبرم ألحكاـ التحكيـ الدكلي الصادر في المجاؿ االستثمارم بالجزائر، رسالة ماجستير في حسيف فر  - 1
 .92، ص2000قانكف التنمية الكطنية، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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 المبحث االول
 الجزائرالطعن بالبطالن في حكم التحكيم الصادر في 

يقع عمى أحكاـ التحكيـ الدكلية الصادرة في الجزائر طعف مباشر أال كىك الطعف 
كحيد لمراجعة السبيؿ الاختزلتو ليككف  ،فيك طعف مكجو مباشرة ضد حكـ التحكيـبالبطالف، 
سمكب أكايجاد  ،اصة لمتحكيـرغبة مف المشرع عمى ضركرة مراعاة الطبيعة الخ ،حكـ التحكيـ

 .ف تشكب حكـ التحكيـأالعيكب التي يمكف  صالحكاحد إل

 لى دعكل البطالفإلنزاع المجكء ا ؼطراألمنحت  (1)ف اتفاقية كاشنطفأما نجد ك
 بينيـ،  عف محكمة المركز الدكلي بصدد تسكية النزاع القائـ حكـ التحكيـ الصادر ءإللغا

دة حصرا لبمكغ ىدؼ االت محدماـ محاكـ جديدة كفقا لحأحكاـ التحكيـ أحؽ مراجعة  بمنحيا
كبمكغ  ،خطاء محاكـ التحكيـأعمى حقكؽ االطراؼ المتنازعة الذيف تضرركا مف  الحفاظ

ف صدكر الحكـ ك بقاء منطكقو أذلؾ ،ال كىي تنفيذ الحكـ أالغاية الحقيقية مف تسكية النزاع 
 .لمنازعاتلتسكية ا كأسمكبية قيمة كيفقده الفعالية أيجرد التحكيـ مف ،مجرد عبارات مكتكبة 

 الثاني امأ ،تناكلنا فيو دعكل البطالف ولاأل  ، فيلى مطمبيفإقسمنا ىذا المبحث 
 .CIRDIطار حكاـ التحكيـ في إأخصكصية 

 المطمب االول
 دعوى البطالن

تعتبر دعكل البطالف الطريؽ المشترؾ بيف مختمؼ النظـ القانكنية لمراقبة حكـ 
الطعف  ىي مسمؾ مغاير لطرؽ، إعدامو كىدمو أك عمى العكس ،التحكيـ إما لتثبيت صحتو

                                                           

ازعات المتعمقة اتفاقية تسكية المن، يتضمف المصادقة عمى 30/10/1995مؤرخ في  346-95مرسـك رئاسي رقـ - 1
 .1995 نكفمبر 06صادر في  66عدد  باالستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل،  ج.ر
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ستطيع القضاء المختص التغيير أك التعديؿ فيك ال يممؾ سكل المعركفة ضد األحكاـ فال ي
 الحكـ بصحة حكـ التحكيـ أك الحكـ ببطالنو دكف تجاكز ذلؾ.

 ،جمعت كافة األنظمة القانكنية عمى كجكب الرقابة القضائية عمى أحكاـ التحكيـأ
أغمب التشريعات  اختزلتكبيذا الصدد  ،ابة البطالف التي تيدؼ إلى إلغاء الحكـخاصة رق

لما يمكف أف  ،الحديثة سبؿ مراجعة حكـ التحكيـ في طريؽ كاحد جامع ىك دعكل البطالف
األمر الذم ال يتفؽ كما تقتضيو  ،تنطكم عميو سبؿ الطعف التقميدية مف إطالة ألمد النزاع

  لمحقكؽ كالمراكز القانكنية. قراركاستة التجارة الدكلية مف سرع
( فرع أولمفيـك دعكل البطالف ) :في ىذا الصدد سنقـك بدراسة في ىذا المبحث

 (فرع ثانيكشركط رفع الدعكل )

 ولالفرع األ 
 مفيوم دعوى البطالن

يي إجراء غير مقرر العمؿ ف ،الطعف بالبطالف فكرة مستقمة في أحكاـ التحكيـيعتبر 
 لتحكيـ الداخمي كلكنيا معركفة في مجاؿ التحكيـ الدكلي.بو في مجاؿ ا

البطالف كما عرفو األستاذ بمعيكر عبد الكريـ: "...يعني انعداـ األثر القانكني لمعقد الذم لـ 
 .(1)تحتـر فيو القكاعد التي أكجبيا المشرع في العقد"

دة قانكنية كعرفو الشرقاكم عمى أنو "كصؼ يمحؽ تصرفا معينا لنشأتو مخالفا لقاع
 (2)يؤدم إلى عدـ نفاذه.

                                                           

، 1993عبد الكريـ بمعيكر، نظرية فسخ العقد في القانكف المدني الجزائرم المقارف، المؤسسة الكطنية لمكتاب، األردف،  -1
 .118ص
القانكف المدني الجزائرم كفي الفقو اإلسالمي، رسالة دكتكراه، جامعة  محمد حبار، نظرية بطالف التصرؼ القانكني في - 2

 .46، ص1999الجزائر، 
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بطالف حكـ التحكيـ الدكلي عمى أنيا دعكل أصمية تقريرية يرفعيا رؼ دعكل تع
إذا  ،حكاـ القانكف المتفؽ عمى تطبيقوكفقا أل، ي خصكمة التحكيـ المختصةالمحككـ عميو ف

كل كال تسرم دع، تكفرت حالة مف حاالت البطالف المنصكص عمييا حصرا في القانكف
كالعبرة في ذلؾ بفصؿ ىذا الحكـ بصفة  ،البطالف إال عمى أحكاـ التحكيـ بالمعنى الصحيح

سكاء تعمؽ بالمكضكع أك  ،قطعية كميا أك جزئيا في النزاع المعركض عمى المحكميف
إذا كاف ىذا الفصؿ يؤدم إلى كضع حد لمخصكمة، كبذلؾ ،باالختصاص أك بكسيمة إجرائية 

طالف لمحكـ الصادر باتخاذ إجراء مف إجراءات اإلثبات أك الحكـ يككف محال لمطعف بالب
الصادر بكقؼ الخصكمة أك انقطاعيا أك الحكـ الصادر بتعييف ميعاد لمجمسة أك بتنظيـ 

يقكؿ بعض الشراح في فرنسا حيث ، تقديـ المستندات أك اإلطالع عمييا تبادؿ المذكرات أك
كمف ،إنكار  عمى سمطة لممحكـ فيما كصؿ فيو أف دعكل البطالف يقصد بيا في الكاقع ىك 

ثـ ينعدـ الحكـ إذا صحت اإلعتبارات التي بنيت عمييا الدعكل، كذلؾ ألف البطالف كصؼ 
يؤدم إلى عدـ إنتاج اآلثار التي يرتبيا القانكف ،يمحؽ عمؿ قانكني معيف لمخالفتو لمقانكف 

 (1)عميو كلك أنو تـ صحيحا.

يرفع البطالف   القانكف الجزائرم "البطالف ال يككف إال بنص"عمال بالقاعدة العامة في  
كعمى الطاعف أف يثبت كجكد مخالفة مما نص عميو  ،باإلجراءات المعتادة لرفع الدعاكم

شتراط كجكد ضرر حيث أف القضاء كلك أنو ال يقضي بالبطالف بدكف نص االقانكف، دكف 
اؿ بعض األحكاـ كلك شابيا عيب في بطإقانكني إال أنو أعتمد معيار الضرر الستبعاد 

تعكد السمطة التقديرية لمقاضي بحسب ظركؼ الدعكل كأىمية المخالفة كآثارىا  ، إذالشكؿ
عمى حسف سير القضاء، غير أف قياـ الدليؿ عمى تكفر إحدل الحاالت المنصكص عمييا 

حة إجراءات لطمب بطالف حكـ التحكيـ يعد مف قبيؿ المساس بالشركط الجكىرية الالزمة لص

                                                           

شبارة حمزة، اتفاقية التحكيـ الداخمي كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات، رسالة ماجستير في القانكف، فرع العقكد كالمسؤكلية،  - 1
 .168، ص2014كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
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كبالتالي ال يبقى لمقاضي أية سمطة تقديرية لمبحث عف إجراءات التحكيـ كعف ، التحكيـ 
 .(1)مدل تأثيرىا عمى صحة الحكيـ المطعكف فيو كيجب عميو الحكـ ببطالنو

تفاؽ مف حيث أنيا تتعمؽ بعيكب تمس اال ،نعداـاالنجد دعكل البطالف تتميز عف 
خالؿ ميعاد معيف أماـ محكمة محددة ال تتصدل لمكضكع كالخصكمة محددة حصرا، تقاـ 

نعداـ الحكـ فإنو ال يستند إلى نص قانكني ينظمو ألنو مبني عمى تجرد الحكـ اأما ، النزاع
كأف يصدر عف شخص متكفى في مسألة ال  ،مف أحد أركانو األساسية التي ال تقـك بدكنيا

نعداـ أكسع مف لؾ المالحظ أف مجاؿ االكبذ ،تفاؽ التحكيـاأك بدكف ،يجكز فييا التحكيـ 
عاد معيف ألف الحكـ المنعدـ لذاتو كلد ميتا كال ينعداـ ال يتقيد بمكما أف اال، مجاؿ البطالف

كما أف المحكمة التي تنظر في  ،كال يتمتع بالقكة التنفيذية ،وفي المقضييناؿ حجية األمر 
 .(2)نعداـ ىي ذات المحكمة التي اصدرت الحكـدعكل اال

مف ىنا كانت دعكل بطالف حكـ التحكيـ نظاما لطرؽ المراجعة محددا ككاضحا 
ال ترد ىذه  ،يساىـ في استقرار التحكيـ كتدعيمو كاالطمئناف عميو ،كضيقا قدر اإلمكاف

الصادر عف  ، بؿ مجاليا الكحيد ىك حكـ التحكيـالدعكل عمى الخصكمة القضائية بكجو عاـ
عمى أساس  هقـك في جكىر نظاـ التحكيـ ي أف عزم ذلؾ إلىكي ،المحكـ أك ىيئة التحكيـ

 تعاقدم. 

حيث أنيا تعمؿ عمى  ،كلما كانت دعكل البطالف عمى قدر كبير مف األىمية
يدرككف أف  ،المساىمة في الدفع عمى تنفيذ األحكاـ التنفيذية طكعا مف قبؿ أطراؼ النزاع

كترفع ، التي ترمي إلى المماطمةطرؽ المعالجة المتاحة ليـ ال مكاف فييا لممناكرات 
باألكضاع  المعتادة لرفع الدعاكل خالؿ فترة كميعاد محدد، كمحكمة مختصة عمى كجو 

                                                           

 .92رجع سابؽ، صحسيف فريدة، م -1
التحكيـ، بحث عممي قانكني لنيؿ لقب أستاذ في المحاماة، نقابة  حكـبطالف  لحسيف محمد عبد الرحيـ، دعك  -2

 .13، ص2008المحاميف، سكريا، 
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التحديد قانكنا متى تكافر سبب مف أسباب رفعيا مما أدل إلى كجكد نظاـ كىيكؿ خاص 
 .(1)ابي

 نثبٍَانفشع ا

  سفغ انذػىيششوط 

 ىما شرطيف أساسييفيشترط المشرع ، كالفصؿ في مكضكعيا ملقبكؿ جميع الدعاك 
 المصمحة كالصفة.

 :  شرط المصمحة -أوال

ف المصمحة ىي الشرط الكحيد لقبكؿ أيذىب الرأم السائد في الفقو كالتشريع إلى 
صاحب المصمحة في دعكل بطالف حكـ التحكيـ الدكلي ىك الشخص الذم تقررت فالدعكل، 

رفع ىذه لتالي يككف ألحد طرفي خصكمة التحكيـ كبا ،لمصمحتو القاعدة التي تمت مخالفتيا
 دكف الطرؼ اآلخر.الدعكل 

أف يككف رافع الدعكل ىك ك مباشرة ك  ،شخصية ،ف تككف قانكنيةأيشترط في المصمحة 
صاحب الحؽ المزعـك أك المركز القانكني المراد حمايتو، أك مف ينكب عنو كىك ما درج الفقو 

 (2) كالقضاء عمى التعبير عنو.

  :انصفخششط  -ُبثبَ

فر في المدعى الصفة االيجابية في الدعكل، فقد نص القانكف أف يككف يجب أف تتك 
صاحب الدعكل لو مصمحة شخصية كمباشرة، أف تككف لو صمة بالحكـ مكضكع دعكل 

ف يككف طرفا فيو أم يككف ىك المحككـ عميو، بالتالي يطالب بالبطالف لنفسو أبالبطالف، 

                                                           

، رسالة ماجستير، كمية الدراسات الفقيية -دراسة مقارنة -خالد محمد حمد الغرايبة، دعكل بطالف حكـ التحكيـ -1
 .13، ص2005جامعة آؿ البيت، األردف،  كالقانكنية،

حميدم محمد أميف، شركط رفع الدعكل كآجاؿ تقديـ المستندات، مداخمة في إطار شرح أحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية  -2
 .04مجمس قضاء الشمؼ، عيف الدفمى، ص ،2009فيفرم  3-2يكمي كاإلدارية، 
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ك يككف أجكز أف يككف المدعى ىك الغير الذم قد يضاع حقو مف الحكـ كليس لغيره، كما ي
ماسا بو رغـ أنو ليس طرفا في خصكمة التحكيـ، كرغـ أنو يستطيع أف يتمسؾ بنسبية أثر 
الحكـ، مثؿ الكفيؿ، ككذلؾ صاحب الماؿ الحقيقي إذا كاف محال لعقد بيع بيف طرفيف آخريف 

ككذلؾ ،شرط التحكيـ كرفعت دعكل ببطالف حكـ التحكيـ  قامكا بعقد بيع بينيما، كاتفقا عمى
عقد التأميف الكارد بو شرط التحكيـ ك مصمحتو في عقد ليستطيع الغير في حالة االشتراط 

ك ماسا أرا بيف المؤمف كشركة التأميف أف يطمب بطالف حكـ التحكيـ إذا كاف ضا ـيالتحك
  (1) ظرا لغمؽ باب الطعف أمامو.يحقؽ اعتبارات العدالة، نبحؽ مف حقكقو، كىذا ما 

ألي  ال يجوز»ؽ.ـ.ج. عمى أنو:  1فقرة  13نجد أف المشرع الجزائرم نص في المادة 
 (2)«شخص التقاضي ما لم تكن لو صفة ومصمحة قائمة او محتممة يقرىا القانون

بذلؾ يككف قد جعؿ مف الصفة كالمصمحة شرطيف اساسيف لقبكؿ الدعكل يثيرىما القاضي 
 مقاء نفسو.مف ت

كما يمييا مف ؽ.إ.ـ.إ. المقررة لحاالت البطالف مف حيث الشكؿ  61رجكعا إلى المكاد 
كالتي تؤكد معيا تكجو المشرع الجزائرم إلى األخذ بالنظرية الحديثة لمبطالف التي ال تجيز 
التمسؾ بالبطالف ما لـ تكف ىناؾ مصمحة كماداـ ال يكجد ىناؾ ضرر، يترتب عمى ذلؾ 

 أربع تحكـ البطالف مف حيث الشكؿ:قكاعد 

عدـ قبكؿ الدفع الشكمي المتعمؽ ببطالف األعماؿ االجرائية إذا قدـ بعد الدفاع في  -1
 المكضكع.

جكاز منح القاضي اجؿ تصحيح االجراء المشكب بالبطالف بشرط زكاؿ الضرر كميا  -2
 بتصحيح االجراء.

                                                           

 كما بعدىا. 05حميدم محمد أميف، مرجع سابؽ، ص - 1
الصادر في  78يتضمف القانكف المدني، الجريدة الرسمية، عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75أمر رقـ - 2
 معدؿ كمتمـ. ،30/09/1975
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 الف.إمكانية إزالة سبب البطالف بإجراء الحؽ يزيؿ سبب البط -3
 (1) صاحب المصمحة ىك الكحيد الذم لو حؽ التمسؾ ببطالف االجراء الشكمي. -4

ركط رفع دعكل البطالف عدـ سبؽ الفصؿ في الدعكل بحكـ حائز شنجد كذلؾ مف 
كبذات المحؿ كالسبب  ضائي بيف ذات االطراؼكذلؾ بحكـ ق فيو حجية األمر المقضي

 بطة بالنظاـ العاـ.احتراما ليذا األخير، كألف حجية األحكاـ مرت
يككف حؽ المدعى في االعتراض قد سقط حيف تككف ىناؾ مخالفة لشرط في اتفاؽ 
ال اعتبر ذلؾ نزكال  التحكيـ كلـ يتـ االعتراض عمى تمؾ المخالفة في الميعاد المتفؽ عميو، كا 
 عف حقو في االعتراض أما إذا تمسؾ بالدفع في الميعاد المتفؽ عميو، كتـ تجاكز الدفع أك

  (2) رفضو يبقى الحؽ في دعكل البطالف قائما.

 لثانيالمطمب ا
 (CIRDI)التحكيم الصادرة في اطار  أحكام  خصوصية 

ىـ المسائؿ االكثر تعقيدا كىي مسألة حؿ منازعات أيكاجو قضاء التحكيـ مسألة مف  
المتعمقة  ال يمكف أف يتضمف بصكرة تفصيمية كؿ الجكانب االستثمار، الف االتفاؽ لمجكء إليو

 بإجراءات التحكيـ.

ليو بصفة تفصيمية بالرغـ مف أف الحكـ الصادر إفمذلؾ نجد اتفاقية كاشنطف تطرقت  
حكما نيائيا، ال يجكز الطعف فيو مف قبؿ االطراؼ إال أف  يعدمف محاكـ تحكيـ المركز 

ىذا  التحكيمية األحكاـطرؽ الطعف في  تتفاقية كضعت قكاعد عادلة ككاضحة حيث حدداال

                                                           

الصادر  21، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج.ر عدد 2008فيفرم  25مؤرخ في  09-08أمر رقـ  - 1
 .2008أفريؿ  23في 
 .13لرحيـ، مرجع سابؽ، صحسيف محمد عبد ا - 2
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وال يجوز أن يكون  يكون الحكم ممزما» :مف اتفاقية كاشنطف حيث نصت 53/1طبقا لممادة 
  .(1)«محال ألي طريق من طرف الطعن خالفا ما ورد في االتفاقية

بطاؿ حكـ التحكيـ الذم صدر مف محاكـ إطراؼ النزاع طمب أتجيز االتفاقية لكؿ مف 
 53ألحكاـ الصادرة منيا كضعت في المكاد التحكيـ، كحرصا منيا عمى ضماف لفعالية ا

 يانظاما مستقال كمبسط بشأف االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الصادرة عف ىيئات 54ك
 .(2)المشكمة كفقا لالتفاقية

المركز مف حيث تحكيـ عميو، سنتطرؽ في ىذا المجاؿ لدراسة خصكصية أحكاـ ك 
 (.)فرع ثانيرم كمف حيث التنفيذ الجب، (فرع أولالطعف بالبطالف )

 انفشع األول

 يٍ حُث انطؼٍ ثبنجطالٌانًشكز رحكُى  أحكبوخصىصُخ 

طراؼ النزاع الحؽ في تقديـ طمب بطالف حكـ التحكيـ أمنحت اتفاقية كاشنطف  
الصادر عف محكمة المركز الدكلي بصدد تسكية النزاع القائـ بينيـ، ذلؾ أف الحكـ ىك مف 

طأ، كلذلؾ فتحت االتفاقية طريؽ االلغاء قصد مراجعة  عمؿ االنساف قد يكتنفو سيك أك خ
 .(3)أحكاـ  التحكيـ أماـ محاكـ جديدة

تضمنت اتفاقية كاشنطف خمسة حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر يمكف عمى أساسيا 
مف  1فقرة  52منصكص عمييا في المادة ال ،لغاء الحكـإلكؿ مف أطراؼ النزاع طمب 

                                                           

عيبكط محند كعمي، الحماية القانكنية لإلستثمارات األجنبية في الجزائر، رسالة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة -1
 .396، ص2006مكلكد معمرم،  تيزم كزك، 

لبناف،  منشكرات الحمبي الحقكقية، بشار محمد األسعد، الفعالية الدكلية لمتحكيـ في منازعات عقكد االستثمار األجنبية، -2
 .130، ص2009

قبايمي الطيب، التحكيـ في عقكد االستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل عمى ضكء اتفاقية كاشنطف، رسالة دكتكراه  -3
، تخصص قانكف، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،   .404، ص2012في العمـك
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، رشكة اضحالمحكمة، تجاكز المحكمة حدكد سمطاتيا بشكؿ ك االتفاقية كىي عيب في تككيف 
 .(1)ساسية، خمك الحكـ مف األسبابأجرائية إعضاء المحكمة، تجاىؿ لقاعدة أحد أ

طار اتفاقية كاشنطف مف حصر نطاؽ ىذا إحكاـ في لغاء األإىمية نظاـ أتتجمى 
مكانية إتالي تستبعد كؿ الدكلي فقط، بال اإلطارطار المركز الدكلي ذاتو أم في إالطعف في 

 .(2)لبطالف أحكاـ محاكـ المركز أماـ القاضي الكطني

المركز الدكلي إلى شرح  أحكاـ لغاءإبناء عمى ىذا نتطرؽ في اطار دراسة نظاـ 
 ثـ بياف االجراءات المتبعة أماـ المركز. 52/1سبابو المحصكرة في المادة أ

 :ُخ واشُطٍنغبء حكى انزحكُى وفقب نالرفبقإسجبة أ -والأ

 :عيب في تكوين المحكمة-أ
( 3)بمعنى عدـ االلتزاـ بما نصت عميو االتفاقية فيما يخص تشكيؿ محكمة التحكيـ 

لغاء الحكـ ذلؾ عند عدـ إسباب طمب أبحيث يعّبر التشكيؿ المعيب لمييئة التحكيـ سببا مف 
ط المتعمقة بجنسية كالشرك  (4)جراءات التي تضمنتيا اتفاقية كاشنطفالتقيد بالشركط كاإل

فضال عف ضركرة تكافر المؤىالت  ،كالسمطة المخكلة لذلؾ ،كيفيات تعيينيـ ،المحكميف
 .(5)كالصفات المتطمبة فييـ

 :تجاوز المحكمة حدود سمطاتيا بشكل واضح-ب
مف االتفاقية كالذم يعالج استعماؿ ىيئة التحكيـ  52/1كرد ىذا السبب في المادة 

ذ تمتـز المحكمة باحتراـ حدكد الميمة المسندة ليا إ ،ت المخكلة لياسمطة زائدة عف السمطا
                                                           

 ،-عمى ضكء االتفاقيات الدكلية لمجزائر -لتحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائرعيساكم محمد، فعالية ا-1
 .319، ص2012رسالة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 .404قبايمي الطيب، مرجع سابؽ، ص -2
 .319عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -3
 .405قبايمي طيب، مرجع سابؽ، ص-4
دراسة سياسة قانكنية لدكر المركز الدكلي لتسكية منازعات  -طو أحمد عمي قاسـ، تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية -5

 .496، ص2008، مصر، دار الجامعة الجديدة، -االستثمار
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ذلؾ أف تجاكز الصالحية الممنكحة ليا يعرض حكميا لمبطالف كميا أك ،في اتفاؽ التحكيـ 
 .(1)جزئيا

ؿ لـ يتفؽ الطرفاف عمى عرضيا ئيشمؿ ىذا السبب صكرا متعددة كالفصؿ في مسا
أك البث في ،صؿ في مسائؿ كاردة في اتفاؽ التحكيـ غفاؿ المحكمة الفإأك ،عمى التحكيـ 

التحكيـ أك في مشارطة سكاء كرد ذلؾ في شرط ،أمكر كمسائؿ لـ يتـ التفاىـ عمى البث فييا 
أك اىماليا لبعض النقاط الميمة كعدت بالفصؿ فييا كما يشمؿ ايضا عدـ تطبيؽ  ،التحكيـ

 .(2)القانكف المختار
المحكمة حدكد سمطاتيا يجب أف يككف تجاكزا كاضحا تجدر االشارة إلى أف تجاكز 

حتى يمكف بطالف حكـ التحكيـ القائـ بناءا عمى ىذا ، بمجيكد بسيط إدراكوام ظاىرا يمكف 
 .(3)ضافة ىذا السبب في كرقة العمؿ الخاصة بالمجنة القانكنيةإالتجاكز الزائد لمسمطة كقد تـ 

 :رشوة أحد اعضاء المحكمة-ج
المتنازعة ضركرة  لألطراؼاسية المتطمبة في المحكـ باعتباره قاضيا مف الشركط االس

تمتعو بالحياء كاالستقالؿ، بعبارة اخرل أال يككف لممحكـ صمة أك مصمحة سكاء بمكضكع 
مف الماؿ أك قضاء لرشكة بتمقيو لمبمغ النزاع أك بأحد الخصـك أك ممثمييـ، كذلؾ بقبكلو 

إذا كاف االستقالؿ  (4)غرض اصدار الحكـ لصالحومصمحة مف قبؿ االطراؼ المتنازعة ل
مف نظاـ التحكيـ اماـ المركز قد ألزمت المحكـ  6الحياد شرطاف مفترقاف إال أف المادة 

                                                           

، دار الفكر الجامعي، السيد الحداد حفيظة، الطعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة في المنازعات الخاصة الدكلية-1
 . 270، ص2004مصر، 

، 2006، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، -دراسة مقارنة -ممدكح عبد العزيز، بطالف القرار التحكيمي التجارم -2
 .307ص
 .406قبايمي طيب، مرجع سابؽ، ص -3
جارم الدكلي كما جاءت في القكاعد دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ الت -فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي -4

الجزء الثالث، الطبعة األكلى،  ،-كاالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالعربية مع إشارة إلى أحكاـ التحكيـ في التشريعات العربية
 كما بعدىا. 60، ص2008دار الثقافة، عماف، 
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يو بحيث يككف الخصـك عمى عف كؿ ما مف شأنو التأثير عمى حياده كاستقالل باإلفصاح
 ركفو كصالتو.دراية بظ

نظرا لمشركط عف المركز يتعمؽ بيذا السبب،  صادرفي ىذا االطار لـ يذكر أم قرار 
الدقيقة المفركضة عمى تعييف المحكميف كألف قائمة المحكميف تضـ اسماء  ليا سمعتيا عمى 

 .(1)المستكل الدكلي ألف اثبات مثؿ ىذه الجريمة تعد أمرا صعبا
 :أساسية إجرائيةقاعدة تجاىل -د

ية كاشنطف، مف خاللو يقتضي /)ىػ( مف اتفاق525كرد ىذا السبب في نص المادة 
أم أف تككف قاعدة  ،بصفة مبالغ فييا أساسيةبطالف الحكـ نتيجة التجاىؿ الجسيـ لقاعدة 

ف يككف التجاىؿ كاإلىماؿ الذم تعمؽ بيا أك  ،ساسيةأاالجراءات التي تمت مخالفتيا قاعدة 
تمتع بحماية تؤدم بطبيعتيا إلى حرماف أحد أطراؼ النزاع مف ال،عمى درجة مف الجسامة 
 .(2)القاعدة التي تمت مخالفتيا

الكجاىية بالرجكع إلى أعراؼ التحكيـ الدكلي فمبدأ المساكاة بيف الخصكـ كمبدأ 
 .(3)كاحتراـ حقكؽ الدفاع تدخؿ ضمف ىذه القكاعد

 :سبابالحكم من األ خمو  -ه
ىا )د( كيعبر عف االىمية التي أكال 52/1كرد ىذا السبب لمبطالف في نص المادة 

 48سباب التي بني عمييا الحكـ اذ نصت المادة كاضعك اتفاقية كاشنطف لضركرة ذكر األ
كيجب أف يرد الحكـ عمى كافة الطمبات المكجية في »مف االتفاقية عمى أف:  3فقرة 

 «.الدعكل، كما يجب أف يككف مسببا

                                                           

 .409قبايمي طيب، مرجع سابؽ، ص -1
 .409مرجع نفسو، ص -2
 .319د، مرجع سابؽ، صعيساكم محم -3



 أنكاع الطعكف في حكـ التحكيـ التجارم الدكلي الفصؿ األكؿ 
 

 19  
 

ب التسبيب ضركرم لصحة حكـ التحكيـ الصادر عف ىيئات المركز كشرح كؿ االسبا
التي أدت إلى اصدار الحكـ أم كجكب تعميؿ األحكاـ  ميما كاف نكع التحكيـ أك القانكف 

ال كاف الحكـ عرضة لمبطالف  .(1)المطبؽ عمى اجراءاتو كا 

 :اإلثطبلاالجشاءاد انًزجؼخ أيبو انًشكز نطهت  -ثبَُب

لرفع يكما التالية لصدكر الحكـ  120يقدـ طمب االبطاؿ إلى السكرتير العاـ خالؿ  
دعكل البطالف ابتداء مف يكـ النطؽ بحكـ التحكيـ فإذا استند طمب االلغاء عمى عدـ 

مف تاريخ اكتشاؼ عدـ يكما  120كفي ىذه الحالة يجب تقديـ الطمب  خالؿ  ،الصالحية
يكما  120ما إذا استند طمب االلغاء إلى رشكة يجب تقديـ الطمب خالؿ أ ،الصالحية

 .(2)الكتشاؼ الرشكة
ثر تسمـ الطمب، يعيف الرئيس عمى الفكر مف بيف االشخاص المدرجة اسماءىـ أ عمى 

ال يجكز أف يككف أم عضك في ىذه المجنة مف ، في قائمة المحكميف لجنة مف ثالثة اعضاء
عضاء المحكمة أأك أف يحممكا جنسية أم عضك مف  الحكـ،صدرت أعضاء المحكمة التي أ

قد عيف كمستشار في ذات  األعضاءحد ألأال يككف  ،أك يحممكا جنسية أحد أطراؼ النزاع
التي  52/3كبذلؾ تممؾ المجنة سمطة الغاء الحكـ كميا أك جزئيا حسب نص المادة  (3)القضية
سباب الواردة ألوتممك ىذه المجنة سمطة الغاء الحكم كميا أو جزئيا من اجل أحد ا»....تنص: 
 ...«.من ىذه المادة 1بالفقرة 

الحكـ كميا أك جزئيا يمكف لمخصـ صاحب المصمحة تقديـ عريضة  لغاءإفي حالة 
كتبميغ محكـ العاـ بتسجيميا الماـ أالتحكيـ أماـ االميف العاـ طالبا فييا عرض النزاع 

كيدعكىـ في نفس الكقت إلى السعي لتشكيؿ محكمة جديدة بنفس عدد  ،طراؼ بذلؾاأل
كما تممؾ المجنة سمطة ، الحكـ الباطؿ كلى التي أصدرتعضاء المحكمة األأكطريقة تعييف 

                                                           

 .858، ص2006أحمد الكرفمي، التحكيـ الدكلي في التحكيـ التكنسي، مطابع األطرش لمنشر كالتكزيع، تكنس،  -1
 .268، ص2008محمد ككال، تطكر التحكيـ التجارم الدكلي في القانكف الجزائرم، منشكرات بغدادم، الجزائر،  -2
 .320عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -3
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األمر بكقؼ تنفيذ الحكـ إلى غاية الفصؿ في طمب اإللغاء إذ قدرت أف الظركؼ تتطمب 
 .(1)ذلؾ أك بناء عمى طمب الخصـ طالب اإللغاء 

طراؼ أحيث تقع عمى عاتؽ  ،أما بالنسبة لمصاريؼ الدعكل أماـ المركز الدكلي
ى خدمات يعطييا ليـ المركز، تتمثؿ مصاريؼ التحكيـ في النزاع تكاليؼ مقابؿ حصكليـ عم

ضافة إلى مختمؼ عدة رسـك تتعمؽ بتسجيؿ كايداع العرائض كأتعاب ىيئة التحكيـ، باإل
 .(2)المصاريؼ الناتجة عف اجراءات التسكية مف الناحية االدارية

 انفشع انثبٍَ

 انزحكُى يٍ حُث انزُفُز انججشٌ أحكبوخصىصُخ 

ية كاشنطف نظاما خاصا كمميزا لالعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الصادرة تضمنت اتفاق 
جؿ ضماف فعالية المجكء إلى قضاء تحكيـ المركز الدكلي لتسكية أمف تحت اشرافو، كذلؾ 
حيث ال يخضع الحكـ الصادر  ،ذات قكاعد خاصة كفريدة مف نكعيا، منازعات االستثمار

سكاء كانت الدكلة الطرؼ في النزاع أك أية دكلة  ،لتنفيذ ألية رقابة في الدكلة المطمكب فييا ا
قيا التزاما دكليا مف أجؿ ىذا كضعت الدكؿ االطراؼ في االتفاقية عمى عات ،أخرل متعاقدة
أما اجراءات تنفيذىا فال يشترط  التحكيـ الصادرة عف محاكـ المركز،أحكاـ  ب بمكجبو تعترؼ

ؿ صاحب المصمحة أماـ الجية المختصة في دكلة فييا سكل اتخاذ اجراء شكمي بسيط مف قب
 .(3)التنفيذ

جاء  لطابع االلزامي لمحكـ التحكيـ إذعمى ا 53/1اكدت اتفاقية كاشنطف في مادتيا 
أن يكون الحكم ممزما بالنسبة ألطرافو، وال يجوز أن يكون محال ألي »نصيا بالصيغة التالية: 

                                                           

 .403قبايمي الطيب، مرجع سابؽ، ص  -1
بمحرش سعيد، المركز الدكلي لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمار كاإلجراءات المتبعة أمامو، مداخمة ممقاة في   -2

الممتقى الدكلي حكؿ التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر بيف التكريس التشريعي كالممارسة التحكيمية، كمية الحقكؽ، جامعة 
 .248، ص2000اية، بج
حسيف أحمد الجندم، النظاـ القانكني لتسكية منازعات االستثمارات األجنبية عمى ضكء اتفاقية كاشنطف المكقعة في  -3

 .325، ص2005، دار النيضة العربية، القاىرة، 1995
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تفاقية، ويتعين عم  كل طرف أن ينفذ طريق من طرف الطعن خالفا ما ورد في ىذه اال 
الحكم بحسب منطوقو إال إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتض  األحكام  المناسبة بيذه 

 «.االتفاقية
الكاقع عمى  االلتزاـمف االتفاقية عمى  54إلى جانب ىذا تـ النص في المادة 

ضيا  أحكاـ  التحكيـ الدكؿ المتعاقدة بشأف االعتراؼ كتنفيذ االلتزامات المالية التي تفر 
عم  كل دولة متعاقدة أن تعترف  يتعين» الصادرة عف المركز حيث جاء فييا ما يمي: 

بأي حكم يصدر في نطاق ىذه االتفاقية باعتباره حكما ممزما وتضمن داخل اراضييا تنفيذ 
ن حكام  الصادرة مألااللتزامات المالية التي يفرضيا الحكم، عم  نحو ما يتبع بالنسبة ل

ذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فدرالي فإنيا تضمن تنفيذ الحكم  محاكم ىذه الدولة، وا 
 «.عن طريق تدخل محاكميا الفيدرالية

يتضح لنا أنو يقع عمى عاتؽ الدكؿ االطراؼ في  مف خالؿ نص المادتيف، 
اكـ كىما االعتراؼ بالحكـ الصادر عف احدل مح ،اتفاقية كاشنطف التزاميف أساسييف
فضال عف االلتزاـ بتنفيذ ما يرتبو الحكـ مف التزامات  ،تحكيـ المركز باعتباره حكـ ممـز

حدل إباعتباره حكـ نيائي صادر مف  ،مالية داخؿ اقميـ احدل الدكؿ المتعاقدة
 محاكميا.

أما بالنسبة لمجية المختصة التي يجب أف تعرض عمييا مسألة االعتراؼ بالحكـ 
ي اتفاقية كاشنطف النص عمى قياـ كؿ دكلة متعاقدة بتعيف جية كتنفيذه، فقد كرد ف

في طمبات  نظرالخطار المركز بيا لتختص بإيتـ  ،قضائية أك سمطة اخرل مختصة
أحكاـ  التحكيـ الصادرة عف المركز كضماف تنفيذىا، كما يتعيف عمى الدكؿ  االعتراؼ
لتي عينتيا لالعتراؼ كتنفيذ خطار المركز عف كؿ تغيير الحؽ بشأف الجية اإالمتعاقدة 

من اجل الحصول عم  االعتراف بالحكم »كما يمي:  54/2الحكـ حيث جاء نص المادة 
وتنفيذه عم  أراضي دولة متعاقدة يتعين عم  الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة من 
الحكم معتمدة من السكرتير العام إل  المحكمة الوطنية المختصة أو إل  أية سمطة اخرى 
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ينيا الدولة المتعاقدة ليذا الغرض، ويجب عم  كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام تع
« بالمحكمة المختصة أو أية سمطات تعينيا ليذا الغرض وبأية تغييرات الحقة في ىذا األمر

كبذلؾ تتمتع الدكؿ المتعاقدة بالحركة الكاممة في اختيار الجية الرسمية التي تقدـ أماميا 
مر االعتراؼ بيا ألتحكيـ الصادرة عف محاكـ المركز قصد الحصكؿ عمى أحكاـ ا
 (1) كتنفيذىا.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .424قبايمي طيب، مرجع سابؽ، ص -1
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 المبحث ثاني
 مباشر في حكم التحكيم الصادر بالخارجالير الطعن غ

كبذلؾ تككف قد قبمت ، 1958الجزائر بتحفظ إلى اتفاقية نيكيكرؾ سنة  انضمت 
 ية االجنبية، حيث تنفذىا جبرا في غياب التنفيذ الطكعيحكاـ  التحكيمباالعتراؼ كتنفيذ  اال

الفرؽ بيف تنفيذ الحكـ كاالعتراؼ بو، إذ االعتراؼ ىك كسيمة دفاعية يتـ  في ذلؾمكضحة 
شيء الثارة مسألة حجية إاتخاذىا مف طرؼ المحكـك لو أماـ الجيات القضائية مف أجؿ 

عتراؼ بصحتو حكـ التحكيـ كيطمب اال كزه، كإلثبات ذلؾ يقدـحالمقضي فيو لمحكـ الذم ي
كبطابعو اإللزامي بالنسبة لممسائؿ التي فصؿ فييا، أما التنفيذ فال تقتصر في االعتراؼ فقط 

 .(1)بؿ يمتد إلى طمب الجيات المخكؿ ليا ذلؾ، كىنا يككف التنفيذ نتيجة لالعتراؼ

الصادر خارج  كالمشرع الجزائرم حصر دراسة مكضكع الطعف في حكـ التحكيـ الدكلي
 ضي الذم يسمح باالعتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـالجزائر في االستئناؼ في امر القا

 .(2)كاالستئناؼ في أمر القاضي الذم يرفض باالعتراؼ كالتنفيذ

استصدار األمر  تماشيا لمخطة المرسكمة في ىذا المبحث سنتطرؽ إلى دراسة كؿ مف
مر القاضي أاستئناؼ ، ك (مطمب أول) لخارجالصادر با العتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـبا

مطمب شأف طمب االعتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي الصادر خارج الجزائر )بالصادر 
 (.ثاني

 

                                                           

نفاذىا كتكجب الطعف فييا في ظؿ عبد العزيز خنفكسي، القكاعد اإلجرائية التي تحكـ مسأ -1 لة االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ كا 
، 2015سعيدة،جامعة مكالم الطاىر، كمية الحقكؽ، ، 12التشريعات المقارنة، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، العدد 

 .232ص
 .319سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص-2
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 ولالمطمب األ 
 الصادر بالخارجالتحكيم إستصدار األمر باالعتراف وتنفيذ حكم 

يخص النزاع تحكز  أحكاـ  التحكيـ حجية الشيء المقضي فيو، لمجرد صدكرىا فيما  
المفصكؿ فيو، إال أنو لكي يدمج حكـ التحكيـ في النظاـ القانكني الجزائرم يجب أف يتـ 

غة التنفيذية، كبدكف يصبح قابال لمتنفيذ يجب أف تضفى عميو الصياالعتراؼ بو، كلكي 
 .(1)االعتراؼ فال يككف لحكـ التحكيـ أم أثر، غير ككنو سندا لإلثبات

اكؿ خالؿ ىذا المطمب كؿ مف شركط االعتراؼ كتنفيذ حكـ عمى ىذا األساس، سنتن 
اجراءات  ،(فرع ثاني(، المحكمة المختصة باالعتراؼ كبتنفيذ حكـ التحكيـ)فرع أولالتحكيـ )

 (.فرع ثالثاستصدار األمر بالتنفيذ )

 انفشع األول

 ششوط االػزشاف وانزُفُز انججشٌ نحكى انزحكُى

التنفيذ الجبرم ألحكاـ التحكيـ الدكلية في الجزائر خضع المشرع الجزائرم االعتراؼ ك ي
يتم »عمى أنو:  تحيث نص ؽ.إ.ـ.إ 1051إلى تكافر شركط، كىذا ما أكدت عميو المادة 

االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بيا وجودىا، وكان ىذا االعتراف 
 غير مخالف لمنظام العام الدولي.

 «....وبنفس الشروط ة لمتنفيذ في الجزائر،وتعتبر قابم
 كعميو، حددت ىذه الشركط مف خالؿ نص المادة عمى النحك اآلتي:

 يجب أف يثبت مف تمسؾ بأحكاـ التحكيـ كجكدىا. -
 يجب أف ال يككف االعتراؼ كالتنفيذ مخالفاف لمنظاـ العاـ الدكلي. -

تراؼ بأحكاـ  التحكيـ عمى ىذا االساس يككف المشرع الجزائرم قد كضع شرطيف لالع
 كتنفيذىا، تتمحكر في كؿ مف:
                                                           

 .319سميـ بشير، المرجع السابؽ، ص-1
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 الشروط الشكمية-أ
عمى الذم يطالب االعتراؼ كبالتنفيذ الجبرم لحكـ  وتتمثؿ الشركط الشكمية في أن

 التحكيـ أف يثبت كجكده، كأف يككف مرفقا باتفاقية التحكيـ.

ت حكـ التحكيـ ؽ.إ.ـ.إ يتـ اثبا 1052: طبقا لنص المادة اثبات وجود حكم التحكيم -
يثبت حكم التحكيم بتقديم االصل مرفقا »بتقديـ االصؿ بحيث تنص المادة عمى أنو: 

 «.باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنيما، تستوفي شروط صحتيا

أف حكـ التحكيـ الدكلي الذم يككف قابال لمتنفيذ ىك حكـ التحكيـ  1035 المادة كتفيد
 النيائي أك الجزئي أك التحضيرم.

كـ التحكيـ ىك الكثيقة التي تثبت بأف ىناؾ نزاع قد تـ الفصؿ فيو، غير أف ىذا إف ح 
 ال يكفي، كبالتالي تـ اقتراف حكـ التحكيـ باتفاقية التحكيـ.

تسري »ؽ.إ.ـ.إ:  1040: كفقا لنص المادة مرافقة حكم التحكيم باتفاقية التحكيم -
 «.اتفاقية التحكيم عم  النزاعات القائمة والمستقبمية

بمعنى أنو، عمى طالب االعتراؼ أك التنفيذ أف يقدـ اتفاؽ التحكيـ )مشارطة التحكيـ( اذ 
تعمؽ األمر بتحكيـ خاص، أك العقد المشتمؿ عمى شرط التحكيـ إذا اتفؽ االطراؼ عمى ذلؾ 

 قبؿ نشكب النزاع.

مرفقا  ما نتساءؿ عنو، لماذا ألـز المشرع طالب االعتراؼ أك التنفيذ بتقديـ حكـ التحكيـ
 باتفاقية التحكيـ.

يجوز استئناف  ال» ؽ.إ.ـ.إ سنجد أنيا تنص عمى:  1056بالرجكع إلى نص المادة 
 التنفيذ إال في الحاالت اآلتية: األمر....أو

 «....إذا فصمت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم-1
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تحكيـ عمى ىذا األساس ارتأل المشرع الجزائرم ضركرة تأكد القاضي مف أف حكـ ال
بحيث  ،ؽ.إ.ـ.إ 1040/2صدر بناء عمى اتفاقية تحكيـ مكتكبة، ذلؾ ما أكدت عميو المادة 

يجب من حيث الشكل وتحت طائمة البطالن، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو »نصت عمى: 
 «.بأية وسيمة اتصال أخرى تجيز االثبات بالكتابة

ثبات ما لـ صؿ في اإلمف الكتابة األذلؾ ما يتماشى مع القانكف الجزائرم الذم يجعؿ 
 .كجب تقديـ نسخ تستكفي شركط صحتيا ،يقدـ اصؿ الكثيقتيف

إذا كانت مكتكبة بمغة اجنبية، تترجـ إلى المغة العربية، كىذا ما أكدت عميو اتفاقية 
، فإذا لـ يتمكف الطرؼ المعني مف الحصكؿ عمى الكثائؽ االصمية، فإنو يقدـ بنيكيكرؾ

ادؽ عمييا أك النسخ التي تمت ترجمتيا إلى لغة بمد التنفيذ، كىذا شرط أف النسخة المص
تصدر عف مترجـ رسمي حسب ما اكدت عميو اتفاقية نيكيكرؾ، كرغـ أف المشرع الجزائرم 

لـ يتطرؽ إلى مسألة المغة العربية التي ىي المغة الرسمية كالمعمكؿ بيا  09-08في القانكف 
 04/02م، لذلؾ يتـ تطبيؽ نص اتفاقية نيكيكرؾ كفؽ المادة في الجياز القضائي الجزائر 

 .(1)(09-08ككف ىذا النص يعمك عمى القانكف )

 :الشرط المتعمق بالموضوع-ب 
  عدم مخالفة حكم التحكيم لمنظام العام الدولي: -

النظاـ العاـ الدكلي ىك كجو مف أكجو استئناؼ القاضي بالتنفيذ، كىك كذلؾ مف أن 
قة بقابمية تنفيذ حكـ التحكيـ في الجزائر، ال يمكف لحكـ التحكيـ المخالؼ الشركط المتعم

ال يمكف تنفيذ حكـ التحكيـ في ، ك لمنظاـ العاـ الدكلي في الجزائر أف يعترؼ بو أك ينفذ

                                                           

كعمى طالب االعتراؼ كالتنفيذ إذا كاف الحكـ أك االتفاؽ المشار إلييما غير »قية نيكيكرؾ عمى: مف اتفا 4/2تنص المادة_1
محرر بمغة البمد الرسمية المطمكب إلييا التنفيذ أف يقدـ ترجمة ليذه األكراؽ إلى المغة العربية، كيجب أف يشيد عمى الترجمة 

 «ك القنصميمترجـ رسمي أك محمؼ أك أحد رجاؿ  السمؾ الدبمكماسي أ
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ذا كاف األمر القاضي بالتنفيذ  حالتيف: إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي، كا 
 .(1)نظاـ العاـ الدكليىك كذلؾ مخالفا لم

الدكلي  ال يكجد تعريؼ قانكني دقيؽ لمصطمح النظاـ العاـ المرتبط بالتحكيـ التجارم
 لكف لكؿ دكلة قكاعد خاصة بالنظاـ العاـ، يراقب عمى أساسيا قاضي التنفيذ حكـ المحكميف.

القانوني مجموعة القواعد والقيم التي يتضمنيا النظام »لقد عرفو بعض الفقياء عمى أنو: 
 .(2)«لمدولة، وال يمكن تجاىميا حت  في الوضعيات ذات الطبيعة الدولية

كذلك: يمكن -»عمى أنو:  نيكيكرؾ، مف اتفاقية ب5/2نصت في ىذا الشأف المادة كقد 
أن يرفض اعتماد حكم تحكيمي وتنفيذه إذا الحظت السمطة المختصة في البمد الذي طمب فيو 

 :.االعتماد والتنفيذ ما يأتي
 .(3)«أن اعتماد الحكم وتنفيذه قد يخالف النظام العام ليذا البمد-ب

إف ما نتساءؿ عنو، ىؿ يعني أف المشرع الجزائرم قد أخذ بالنظاـ العاـ لمدكلة كالنظاـ العاـ 
 الدكلي في أف كاحد، أـ أف األكلكية ستككف لمنظاـ العاـ الدكلي، ككف المعاىدة تسمك عمى القانكف؟

 (4)ألمر بالنظاـ العاـ االجرائي كالنظاـ العاـ في المكضكع؟ىؿ يتعمؽ ا
 يبدك األمر بتعمؽ بالنظاميف:

  عدم مخالفة حكم التحكيم الدولي لمنظام العام الدولي الموضوعي: -
ف النظاـ العاـ الدكلي ىك النظاـ العاـ الذم يتناقض مع المقكمات االساسية لمدكلة إ

تنفيذية عمى حكـ التحكيـ الدكلي الذم يحكـ بدفع الفكائد، الجزائرية، يرفض اضفاء الصيغة ال
تعارض مع القانكف الجزائرم كالشريعة االسالمية، كما أنو يرفض بالتنفيذ لحكـ يألف ذلؾ 

 (5) التحكيـ الذم يحكـ باستحقاؽ مبالغ الرشكة لتسيير االعماؿ كابراـ العقكد.
                                                           

 .09عميكش قربكع كماؿ، مرجع سابؽ، ص-1
 .380عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص-2
الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، دار  ،-دراسة مقارنة -عامر فتحي البطانية، دكر القاضي في التحكيـ التجارم الدكلي-3

 كما بعدىا. 243، ص2008الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 .10ؿ، مرجع سابؽ، صعميكش قربكع كما -4
 .10ص، نفسومرجع  -5
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 : جرائيعدم مخالفة حكم التحكيم الدولي لمنظام العام اال -
المقصكد باحتراـ النظاـ العاـ االجرائي ىك ضركرة أف يككف حكـ التحكيـ محترما 
لمضمانات األساسية لممتقاضيف، يترتب عمى الحكـ أف النظاـ العاـ االجرائي يشتمؿ عمى 

 ساسية:أاجراءات اساسية كأخرل غير 
 :لفقو، يتعمؽ ىناؾ اتفاؽ عاـ حكليا حيث يقرىا القضاء كا االجراءات األساسية

 األمر بالمسائؿ اآلتية: 
، مبدأ حياد  ، مبدأ احتراـ الدفاع كالمكاجية بيف الخصـك مبدأ المساكاة بيف الخصـك
، مبدأ حسف  المحكـ بمدلكلو االخالقي أم عدـ تحيزه إلى أم خصـ مف الخصـك

 النية في تسيير االجراءات.
 :التي ال يمكف لمقاضي  االجراءات غير األساسية ىي االجراءات غير األساسية

مف تمقاء نفسو، كعمى ذلؾ، فيي التي ينظر فييا القاضي بطمب مف  يثيرىاأف 
 األطراؼ، أنيا االجراءات التي تيـ مصالح الخصـك الفردية.

، حيث أف االجراءات  بينما النظاـ العاـ المكضكعي يخص مصالح تتجاكز الخصـك
 .(1)الة كانت خاصة أك عامة أف تقـك مف دكنيااألساسية ىي االجراءات التي ال يمكف ألم عد

 انفشع انثبٍَ

 اجشاءاد االػزشاف ورُفُز  أحكبو  انزحكُى انذونٍ

 

 :ى انزحكُى انذونٍكحثحكًخ انًخزصخ ثبالػزشاف انً -أوال

فإذا  ،عمى المحكمة المختصة فيما يتعمؽ باالعتراؼ ؽ.إ.ـ.إ 1051لـ تنص المادة 
انو مرتبط بالطمب بالتنفيذ، فإف االعتراؼ يتـ مف طرؼ نفس كاف طمب االعتراؼ فرعي أم 
 بع األصؿ".تالمحكمة، طبقا لقاعدة "الفرع ي

                                                           

 .11صعميكش قربكع كماؿ، المرجع السابؽ،  -1
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أما إذا كاف طمب االعتراؼ أصمي فيتـ االعتراؼ مف طرؼ المحكمة التي ستنفذ الحكـ 
 .(1)التحكيمي في دائرة اختصاصيا

تحكيـ فإذا كاف مقر كعمى ىذا األساس، فتحديد المحكمة المختصة مرتبط بمقر ال
التحكيـ في الجزائر، فرئيس المحكمة التي صدر حكـ التحكيـ في دائرة اختصاصيا ىك 
المختص، أما إذا كاف مقر حكـ التحكيـ مكجكدا خارج الجزائر فرئيس المحكمة محؿ التنفيذ 

صدر حكـ التحكيـ في  ، سكاءأم أنو بالنسبة لمطمب باالعتراؼ االصمي، ىك المختص
ئر أك في الخارج، فإف المحكمة المختصة ىي محكمة التنفيذ، ألف التنفيذ يتبع االعتراؼ الجزا

محكمة لدل كعميو مف غير المنطقي أف يتـ االعتراؼ لدل محكمة، كيككف طمب التنفيذ 
 .(2)أخرل

 :انًحكًخ انًخزصخ ثزُفُز حكى انزحكُى انذونٍ-ثبَُب

ي فيو بمجرد صدكره فيما يخص رغـ أف حكـ التحكيـ يحكز حجية الشيء المقض 
، فإف حكـ التحكيـ يفتقد إلى قكة تنفيذية، التي ال الثبكتيةالنزاع المفصكؿ فيو كتككف لو القكة 

 .(3)يمنحيا لو إال القاضي المختص
عميو، في غياب التنفيذ الطكعي لحكـ التحكيـ يككف المجكء إلى القضاء التابع لمدكلة 

لجبرم، أم استعماؿ القكة العمكمية، بمكجب اضفاء الصيغة حيث نككف ىنا أماـ التنفيذ ا
 ، فما ىي المحكمة المختصة بذلؾ؟(4)التنفيذية عمى حكـ التحكيـ الدكلي

تعتبر قابمة لمتنفيذ في الجزائر بنفس  »... مف ؽ.إ.ـ.إ عمى:  1051نصت المادة 
اختصاصيا أو محكمة محل الشروط بأمر عن رئيس المحكمة التي صدرت  أحكام  التحكيم في دائرة 

 «.التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم خارج االقميم الوطني
                                                           

 .229عبد العزيز خنفكسي، مرجع سابؽ، ص -1
 .11عميكش قربكع كماؿ، مرجع سابؽ، ص-2
العاـ، كمية  أسعد عمر قاسـ شجراكم، كسيمة التحكيـ الدكلي في البالد العربية، رسالة دكتكراه في القانكف، فرع القانكف -3

 .272، ص2014الحقكؽ، الجزائر، 
 .11عميكش قربكع كماؿ، مرجع سابؽ، ص-4
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يتبيف مف خالؿ نص المادة أف تحديد المحكمة المختصة يتـ بالرجكع إلى مقر 
 محكمة التحكيـ، كأف التنفيذ يقرر بأمر صادر عف رئيس المحكمة.
 ة.كعميو، فإف مقر التحكيـ ىك الذم يحدد المحكمة المختص

مة التي يكجد كرئيس المحإلى  فإف طمب التنفيذ يقدـ ،فإذا كاف مقر التحكيـ بالجزائر -
 بيا مقر التحكيـ.

إذا كاف مقر التحكيـ خارج التراب الكطني الجزائرم، فإف الطمب بالتنفيذ يقدـ إلى  -
 المحكمة محؿ التنفيذ.

ف تخضع لمتنفيذ كمحكمة التنفيذ ىي المحكمة التي تكجد بيا االمكاؿ التي يمكف أ
 (1) الجبرم

كعمى ذلؾ، فإف االختصاص يختمؼ كفقا لمقر التحكيـ أم أخذ بعيف االعتبار إذا كاف 
حكـ التحكيـ قد صدر بالجزائر أك بالخارج في كمتا الحالتيف يصدر رئيس المحكمة المختصة 

ف رئيس صادر عالأمرا، كعميو، تككف أحكاـ التحكيـ قابمة لمتنفيذ بمكجب أمر، كاألمر 
 المحكمة يؤدم إلى تنفيذ حكـ التحكيـ.

عميو، المشرع الجزائرم سمؾ اختياريف ىما: معيار مقر محكمة التحكيـ بالنسبة لمحكـ 
 .(2)الصادر في الجزائر، كمعيار مقر محكمة محؿ التنفيذ، بالنسبة لمحكـ الصادر في الخارج

 انفشع انثبنث

 ُزثبالػزشاف وانزُف األيشاجشاءاد اسزصذاس 

، 1052، 1051عمى ضكء أحكاـ قانكف االجراءات المدنية كاالدارية السيما المكاد 
كأحكاـ اتفاقية  ،1054التي تحيؿ الييا المادة  1038إلى  1035كالمكاد مف  1053

                                                           

 .11سابؽ، صالمرجع العميكش قربكع كماؿ، -1
 .271سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -2
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الخاصة باعتماد األحكاـ  التحكيمية االجنبية كتنفيذىا، يمكف حصر  1958نيكيكرؾ لسنة 
 عتراؼ كالتنفيذ فيما يمي:اجراءات استصدار األمر باال

يكون الحكم التحكيمي ... قابال »... ؽ.إ.ـ.إ:  1035طبقا لما جاء بنص المادة 
 .«لمتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة...

يسمم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية »مف نفس القانكف  1036كما جاءت بو المادة 
 «.مبيا من االطرافمميورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يط

انطالقا مف ىاتيف المادتيف، يمكف القكؿ أف اجراءات استصدار األمر بالتنفيذ 
 اجراءات بسيطة تتمثؿ في مجرد تقديـ الطمب ممف لو مصمحة في ذلؾ.

 ة في األمر بالتنفيذ ىك مف كاف حكـ التحكيـمف المتعارؼ عميو أف مف لو مصمح
الطرف : »جاءت بصفة عامة كشاممة كأكدت عمى ؽ.إ.ـ.إ 1035في صالحو، لكف المادة 

 .(1) كيفيـ مف ذلؾ أنو مف الممكف تقديـ الطمب مف المحكـك ضده «الذي ييمو التعجيل
المادة، يقـك الطرؼ المعني بالتعجيؿ، الذم ىك غالبا ما يككف  ىذه طبقا لنص

لمحكمة المختصة الطرؼ الذم صدر حكـ التحكيـ لفائدتو بتقديـ عريضة كتابية اماـ رئيس ا
، كىذا الطمب )العريضة( (2)بطمب فييا االعتراؼ بحكـ التحكيـ، أك إمياره بالصيغة التنفيذية

كيجب  ،(3)يككف مرفقا باتفاقية التحكيـ كحكـ التحكيـ أك بنسخ عنيما تستكفي شركط صحتيا
جمتيما رفقة تكدع الكثيقتاف كتر  ،أف تككف الكثيقتاف مصحكبتاف بالترجمة إلى المغة العربية

يتـ تحديد محضر االبداع الذم تسمـ نسخة منو إلى ، العريضة بأمانة ضبط الجية القضائية

                                                           

حدادف طاىر، دكر القاضي الكطني في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي، رسالة ماجستير، فرع قانكف التنمية الكطنية، -1
 .276، ص2012مية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، ك
يككف حكـ التحكيـ النيائي أك الجزئي أك التحضيرم قابال لمتنفيذ بأمر مف رئيس »مف ؽ.إ.ـ.إ عمى:  135تنص المادة -2

 «الذم ييمو التعجيؿ...المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصيا، كيكدع الحكـ في أمانة ضبط المحكمة مف الطرؼ 
يثبت حكـ التحكيـ بتقديـ األصؿ مرفقا باتفاقية التحكيـ أك نسخ عنيما، :» مف ؽ.إ.ـ.إ عمى  1052تنص المادة  -3

 «تستكفي شركط صحتيا
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طالب امر التنفيذ بعد استيفاء الرسـك القضائية المستحقة، يضاؼ إلى ذلؾ الكثائؽ محضر 
 .(1)األجنبي يغ حكـ التحكيـتبم

لو أنيا مستكفية لتمؾ يتعيف عمى رئيس المحكمة مراقبة ىذه الكثائؽ، فإف تبيف 
بمقتضاه إعطاء  مرا بالتنفيذ، كيأمرأالشركط المنصكص عمييا قانكنا، يحؽ لو أف يصدر 

 .(2)لحكـ التحكيـالقكة التنفيذية 
كاألمر الصادر بتنفيذ حكـ التحكيـ االجنبي يصدره رئيس المحكمة اثناء مباشرتو 

يف االطراؼ في النزاع، كذلؾ في الكظيفة الكالئية دكف أف يفتح المجاؿ لنقاش حضكرم ب
 .(3)أجؿ اقصاه ثالثة أياـ مف تاريخ ايداع الطمب

في حالة استجابة رئيس المحكمة لمطمب، يقكـ صاحبو بتبميغو رسميا إلى المعني 
بالتنفيذ، الذم يحؽ لو استئناؼ ىذا األمر في أجؿ شير كاحد مف تاريخ التبميغ أماـ رئيس 

ؽ.إ.ـ.إ  1056منصكص عمييا عمى سبيؿ الحصر في المادة المجمس كذلؾ في الحاالت ال
 كالتي سنتناكليا الحقا بالتفصيؿ.

كفي حالة رفض الطمب يحؽ لمقدـ الطمب استئناؼ األمر أماـ المجمس في أجؿ 
 .(4).إمف ؽ.إ.ـ 1035/2خمسة عشر يكما مف تاريخ الرفض طبقا ألحكاـ المادة 

بالصيغة التنفيذية مف حكـ التحكيـ  كرةمميمناء الضبط نسخة رسمية أيسمـ رئيس 
 .ؽ.إ.ـ.إ مف 1036طبقا لنص المادة  طراؼلمف يطمبيا مف األ

                                                           

يجب أف تتـ اإلجراءات كالعقكد القضائية  مف عرائض كمذكرات بالمغة العربية، » مف ؽ.إ.ـ.إ عمى:  8تنص المادة -1
 «ئمة البطالفطا تحت

 .123، مرجع سابؽ، صعبد العزيز خنفكسي -2
 األمر عمى عريضة أمر مؤقت، يصدر دكف حضكر الخصـ، ما لـ ينص»  ؽ.إ.ـ.إ عمى:مف  310تنص المادة  -3

 القانكف عمى غير ذلؾ.
ؽ األطراؼ، إلى تقدـ الطمبات الرامية إلى إثبات الحالة أك تكجيو إنذار أك إجراء استجكاب في مكضكع ال يمس بحقك 

 « ( أياـ مف تاريخ إيداع الطمب3رئيس الجية القضائية المختصة، ليفصؿ فييا خالؿ أجؿ أقصاه ثالثة )
 .122حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص -4
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كبعد اكتساب حكـ التحكيـ لقكة الشيء المقضي فيو يقـك الطالب، أم الذم صدر 
األمر لصالحو مباشرة التنفيذ كفقا لقانكف االجراءات المدنية كاإلدارية لككف حكـ التحكيـ 

 .(1)ابة حكـ قضائي بعد إمياره بالصيغة التنفيذيةاصبح بمث

 المطمب الثاني
 تحكيم الدوليشأن طمب االعتراف وتنفيذ حكم الباستئناف امر القاضي الصادر 

نما  ال تقبؿ أحكاـ التحكيـ الدكلية الصادرة خارج الكطف أم طعف فييا مباشرة، كا 
 الطعف الذم يقع عمييا ىك طعف غير مباشر.

طعف باالستئناؼ المراد دراستو ىك االستئناؼ المباشر في أمر القاضي إف ال عميو،
 .(2)المتعمؽ باالعتراؼ كالتنفيذ كليس االستئناؼ المباشر في حكـ التحكيـ الدكلي

كامر، قد تأمر باالعتراؼ كتنفيذ حكـ المختصة بإصدار مثؿ ىذه األ ةكالجية القضائي
فرع طمب االعتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي ) كقد تأمر برفض ،(فرع أولالتحكيـ الدكلي )

 (.يثان

 انفشع األول

 ثبالػزشاف ورُفُز حكى انزحكُى انقبضٍ انزٌ َأيشأيش اسزئُبف 

 حبالد انطؼٍ ثبالسزئُبف-أوال

المحكمة لطمب  ليو، عادة ما يستجيب رئيسإفي الطمب المقدـ القاضي عند فصؿ  
 قبتو لمدل تكافر كؿ مف الشركط اآلتية:بعد مرا حكيـحكـ التاالعتراؼ كتنفيذ 

يكون حكم التحكيم »ؽ.إ.ـ.إ  1035أف حكـ التحكيـ نيائي: كذلؾ طبقا لنص المادة  -
 «النيائي.... قابال لمتنفيذ بأمر قبل رئيس المحكمة....

                                                           

 .123، صطاىر، المرجع السابؽ حدادف -1
 .319سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -2
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ؽ.إ.ـ.إ:  1051عدـ مخالفة الحكـ لمنظاـ العاـ الدكلي: كذلؾ ما اكدت عميو المادة  -
تحكيم الدولي في الجزائر...، وكان ىذا االعتراف غير مخالف لبأحكام ايتم  االعتراف »

 «.لمنظام العام الدولي
 1052التأكد مف كجكد اصؿ حكـ التحكيـ كاتفاقية التحكيـ: طبقا لنص المادة  -

 .(1)«يثبت حكم التحكيم بتقديم االصل مرفقا التفاقية التحكيم...»ؽ.إ.ـ.إ: 

ذم يككف فيو االعتراؼ أك التنفيذ في غير مصمحتو كفي ىذه الحالة يجكز لمطرؼ ال
ؽ.إ.ـ.إ كالتي سنتطرؽ الييا  1056أف يستأنفو، لكف في حاالت محددة حصرتيا المادة 

 .(2)بالتفصيؿ في كؿ مف المطمب األكؿ، الثاني، الثالث مف الفصؿ الثاني
الذم تتبعو  بناء عمى ذلؾ، يقـك الطرؼ المعني برفع االستئناؼ اماـ المجمس القضائي

المحكمة التي فصمت في النزاع خالؿ اجؿ شير كاحد يبدأ احتسابو مف تاريخ التبميغ الرسمي 
 ألمر رئيس المحكمة.

 يش ثزُفُز حكى انزحكُى انذونٍسهطبد انقبضٍ اِ -ثبَُب

خالؿ مباشرة اجراءات التنفيذ، قد يتدخؿ القاضي مصدر األمر بالتنفيذ )رئيس 
 .جؿ الفصؿ في اشكاالت التنفيذ التي قد تثارالمحكمة(، كذلؾ مف ا

فما مكقفو مف طمب األمر بالتنفيذ؟ ىؿ تككف سمطتو شكمية أـ انيا تتدخؿ في 
 .(3)المكضكع كتراقب عمؿ ىيئة التحكيـ مف حيث الحؽ كالعدؿ كالقانكف؟

                                                           

 .128حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص -1
 مف ؽ.إ.ـ.إ: 1056ص عمييا في المادة الحاالت المنصك  -2
 إذا فصمت محكمة التحكيـ بدكف اتفاقية التحكيـ أك بناء عمى اتفاقية باطمة أك انقضاء مدة االتفاقية؛ -» 

 إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أك تعييف المحكـ الكحيد مخالفا لمقانكف؛ -
 إذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة إلييا؛ -
 إذ لـ يراع مبدأ الكجاىية؛ -
 إذ لـ تسبب محكمة التحكيـ، أك إذا كجد تناقض في األسباب؛ -
 «إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي. -

 281سميـ بشير،  مرجع سابؽ، ص - 3
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يبدك الدكر الذم يقـك بو القاضي الكطني كالمساعدة التي يقدميا لمتحكيـ مف خالؿ 
 قاضي يكتفي بمراقبة عدـ مخالفة حكـ التحكيـتشدده عند مراقبتو لحكـ التحكيـ، فال عدـ

 لمنظاـ العاـ الدكلي.

تختمؼ الرقابة مف قبؿ القاضي عمى االحكاـ التحكيمية، فبعض الدكؿ تحصر ىذه 
الرقابة في نطاؽ التحقؽ مف سالمة التحكيـ مف الناحية االجرائية كاستفاء الشركط الشكمية، 

كأحيانا قد يصؿ األمر الى التفاصيؿ  ،بعض يكسع سمطة القاضي في تحقيؽ حكـ التحكيـالك 
 .(1)الخاصة بالنزاع

لكف االتجاه الحديث بالنسبة لألحكاـ التحكيمية األجنبية يرل اف السمطة المختصة في 
نما تقتصر الرقابة عمى  البمد المراد تنفيذ الحكـ فيو، ال تقـك بالبحث في اصؿ النزاع، كا 

تباع المبادئ الرئيسية لحماية حقكؽ المتخاصميف عند سير  التحقؽ مف صحة الحكـ كا 
 .(2)اجراءات المرافعات كأف ال يحتكم الحكـ عمى ما يتعارض مع قكاعد النظاـ العاـ

إف االستئناؼ يككف بناء عمى سبب يتمسؾ بو أحد طرفي التحكيـ، كلمقاضي السمطة 
، كمطابقتو لمدل مساس حكـ التحكيـ بالنظاـ العاـ كالتفاؽ الكاممة في بسط رقابتو عميو

الطرفيف، كمراقبة اىمية االطراؼ، كلتكافر شركط الكتابة ككيفية اختيار المحكميف ككذا 
القكاعد كاإلجراءات القضائية القانكنية أك المتفؽ عمييا في اتفاقيات التحكيـ.... الخ مف 

 .(3)ـيالتحكيـ، كفي حكـ التحك الشركط التي يجب تكافرىا في اتفاقيات

                                                           

في القانكف، كمية ، رسالة ماجستير -دراسة مقارنة -إلياـ عزاـ كحيد الخراز، التحكيـ الدكلي في إطار منيج التنازع - 1
 .72، ص2009فمسطيف، يا، جامعة النجاح الكطنية، الدراسات العم

 .163شبارة حمزة، مرجع سابؽ، ص - 2
 .123حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص - 3
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احد اطراؼ النزاع يككف دكر  إرادةبمحض  حالة رفض تنفيذ حكـ التحكيـ ففي 
القاضي الكطني ىك التدخؿ إلجبار الطرؼ الرافض عمى تنفيذ حكـ التحكيـ، طبقا لنص 

 .(1)مف قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية 54المادة 

لتأكد مف تكفر الشركط الالزمة في الحكـ كتنفيذه، كمف ىنا، ينحصر دكر القاضي مف ا
دكف اف تككف لو صالحية التدخؿ في المكضكع، فالقاضي ال يممؾ سمطة التأكد مف عدالة 

 .(2)المحكـ، بؿ يممؾ فقط سمطة التأكد مف اف الحكـ قانكني، ال يتعارض مع القانكف كالنظاـ العاـ

ال إالصيغة التنفيذية قاضي التنفيذ  ائوإعطك أ التحكيـحكـ كؿ طمب االعتراؼ بيخال 
صالحية التفحص المختصر كالمحصكر في مجاؿ محدد، ال يتعدل مراقبة مدل كجكد خرؽ 

عمى أساس ذلؾ، يقـك القاضي برقابة شكمية يتأكد مف خالليا ، كاضح لمنظاـ العاـ الدكلي
ا قرر القاضي بأف كجكد حكـ التحكيـ المطمكب تنفيذه، كمدل مالئمتو لمنظاـ العاـ، فإذ

الشركط المذككرة سمفا، غير مستكفاة في الحكـ يصدر أمر برفض اعطاء الصيغة التنفيذية، 
بالتالي يصبح الحكـ غير قابؿ لمتنفيذ في بمد القاضي دكف اف يؤدم ذلؾ طبعا الى ابطالو 

 .(3)اك تعطيؿ تنفيذه في بمد آخر

ـ العاـ الدكلي، يتكلى القاضي مف ففي حالة ككف االعتراؼ اك التنفيذ مخالفا لمنظا
التحقؽ مف احتراـ الحكـ لمنظاـ العاـ الدكلي، كعميو، يستكجب عمى القاضي المختص اعادة 

منطكؽ الحكـ ليس التحقؽ مف عدالة المحكميف، بؿ لمراقبة مدل احتراـ حكميـ  فيالنظر 
 .(4)ليذا النظاـ

                                                           

يجب عمى الجية القضائية االخيرة التي رفع الييا النزاع أف تتخمى لصالح الجية :» ؽ.ا.ـ.ا عمى 54تنص المادة مف  -1
 «.إذا طمب أحد الخصـك ذلؾ، كيجكز لمقاضي أف يتخمى عف الفصؿ تمقائيا إذ تبيف لو كحدة المكضكعاألخرل 

 .104حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -2
 .293عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -3
 .294مرجع نفسو، ص -4
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لشرط عند رفع طمب األمر بالتنفيذ لقد سبؽ لقاضي التنفيذ مراقبة مدل تكفر مثؿ ىذا ا
امامو، كعميو، يككف الطعف في الحكـ الذم يسمح بالتنفيذ بمثابة تظمـ اماـ محكمة اعمى 
درجة عمى عمؿ محكمة أدنى منيا درجة، كالتي لـ تنتبو لعدـ تكفر الشرط المكضكعي 

ليؿ عمى كجكد المتطمب لصحة الحكـ قانكنا، كعمى الطاعف المتمسؾ بيذه الحالة اقامة الد
 .(1)مساس بالنظاـ العاـ الدكلي

عمى القاضي في ىذه الحالة تفسير فكرة النظاـ العاـ الدكلي تفسيرا ضيقا يتماشى مع 
مستمزمات التجارة الدكلية، كتحقيقا لفعالية التحكيـ يجكز لو تجزئة الحكـ بحذؼ الجزء 

اتفاقية نيكيكرؾ التي تجيز  المخالؼ لمنظاـ العاـ الدكلي، فإذا أمكف ذلؾ عمال بأحكاـ
 .(2)التجزئة مبدئيا

 انفشع انثبٍَ

 أيش انقبضٍ انزٌ َشفض االػزشاف ورُفُز حكى انزحكُى اسزئُبف

يكون األمر القاضي برفض اعتراف او برفض »ؽ.إ.ـ.إ عمى:  1055نصت المادة 
 «.التنفيذ قابال لالستئناف

اؼ كتنفيذ حكـ التحكيـ، كأف أم بمعنى اف المشرع الجزائرم أخذ اصال بمبدأ االعتر 
أمر مف شأنو يصدر خالؼ ذلؾ فيك قابؿ لالستئناؼ فكرا دكف نقاش، الف االصؿ في ذلؾ 

 ىك المكافقة عمى االعتراؼ كالتنفيذ، كاالستثناء ىك الرفض.

يمكن لمخصوم استئناف األمر »ؽ.إ.ـ.إ الفقرة االخيرة:  1035كطبقا لنص المادة 
 «.يوما... 15في أجل القاضي برفض التنفيذ 

                                                           

 .104حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -1
2 -TERKI Nourdine, l’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, Alger, 1999, p. 141. 



 أنكاع الطعكف في حكـ التحكيـ التجارم الدكلي الفصؿ األكؿ 
 

 38  
 

االستئناؼ في األمر الرافض لمتنفيذ دكف ذكر  زائرم عمى مبدأ جكازقد أكد المشرع الج
األمر بالتنفيذ أم بعبارة أخرل، اقتصرت احكاـ المادة عمى حؽ طالب التنفيذ كحده ال غير، 

 خير.كلـ يتحدث عف المطمكب ضده التنفيذ، ألف استئناؼ األمر الرافض ال يخص ىذا اال
لـ يحدد المشرع الجزائرم الحاالت التي يمكف فييا رفع االستئناؼ ضد األمر القاضي 
برفض االعتراؼ كتنفيذ الحكـ، بؿ ترؾ المجاؿ مفتكحا لطالب االعتراؼ كالتنفيذ، ككؿ 

 .(1)االكجو جائزة تكجيييا ضد األمر
سباب التي جنبية األلقد بينت اتفاقية نيكيكرؾ حكؿ االعتراؼ كتنفيذ احكاـ التحكيـ اال

 يمكف بمكجبيا رفض التنفيذ اذا تمكف طالب الرفض مف اثبات كجكدىا كىذه االسباب ىي:

 نقص اىمية احد االطراؼ اك عدـ صحة اتفاؽ التحكيـ؛ - أ
 عدـ احتراـ حؽ الدفاع لمخصـ كعدـ ابالغو بإجراءات التحكيـ؛ - ب
 ؛كض عميياتجاكز ىيئة التحكيـ الختصاصيا في النظر بالنزاع المعر  -ج
 ؛عدـ سالمة االجراءات التحكيمية -د
 لتزاـ.حالة عدـ اكتساب الحكـ صفة اال-ق

مف تمقاء نفسيا في حالة مخالفة  لمسمطة المختصة إف ترفض تنفيذ حكـ التحكيـ-2
احكـ التحكيـ لمنظاـ العاـ، باإلضافة الى أف يككف مكضكع النزاع ال يجكز تسكيتو بالتحكيـ 

 د المراد تنفيذ الحكـ فيو.طبقا لقانكف البم
إف رفض تنفيذ الحكـ التحكمي في احدل الدكؿ ال يؤدم الى رفضو مف قبؿ الدكؿ  -3

االخرل كيترؾ لكؿ دكلة اف تقرر سمطتيا المختصة، كما أنو في المقابؿ فإف تنفيذ حكـ 
 .(2)التحكيـ في احدل البمداف، ال يعني الزاـ الدكؿ االخرل بالتنفيذ في اقميميا

                                                           

 .163حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص -1
 .72إلياـ عزاـ كحيد الخراز، مرجع سابؽ، ص-2
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ذه االتفاقية التي كرست نظاما خاصا لمحاالت التي تجب عمى القضاء الكطني محؿ ى
ال تعرض امر االعتراؼ كالتنفيذ لإللغاء، كليذا عمى أساس اف اتفاقية  التنفيذ مراعاتيا، كا 

مف الضركرم  فإنونيكيكرؾ ىي بمثابة قانكف كطني يسمك عف القكانيف الداخمية االخرل، 
سباب كالحاالت الكاردة في ىذه االتفاقية كبيف االسباب كالحاالت الكاردة اجراء مقارنة بيف األ

 .(1)مف قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية 1056في القانكف الجزائرم كبالضبط في المادة 

كالمحددة لألسباب التي عمى  1958مف اتفاقية نيكيكرؾ لسنة  05كبعد استقراء المادة 
طمب االعتراض عمى األمر القاضي باالعتراؼ اك تنفيذ حكـ  أساسيا يستطيع المنفذ ضده

( حاالت منيا خمسة، أخذ بيا المشرع 7التحكيـ الدكلي، يتضح كأنيا تحتكم عمى سبعة )
 الجزائرم كما ىي، اما الحالتيف اآلخرتيف كىما: 

م حالة عدم قابمية النزاع لمتسوية عن طريق التحكيم طبقا لقانون المراد تنفيذ الحك-أ
 :فيو

ؽ.إ.ـ.إ ذلؾ ال يعني أف  1056ىذه الحالة لـ يذكرىا المشرع الجزائرم في المادة  
المشرع لـ يعطييا اىمية: كلكف عند الضركرة يضطر القاضي الى مراعاتيا معتمدا في ذلؾ 
عمى أساسييف: إما ادخاليا ضمف حالة بطالف اتفاقية التحكيـ في نظر قضاء الدكلة التي 

اك التنفيذ فييا، ىي باطمة عمى اساس أف مكضكع النزاع غير قابؿ لمتحكيـ،  يراد االعتراؼ
ؽ.إ.ـ.إ، كعمى األساس  1056كبالتالي ادراجيا في الحالة التي ذكرت صراحة في المادة 

الذم يجكز االعتماد عميو، ككف أف اتفاقية نيكيكرؾ تسمك عمى القانكف الجزائرم، بالتالي 
بة القضائية االخذ بيا كال يكافؽ عمى طمب االعتراؼ كالتنفيذ إال يجب عمى القاضي عند الرقا

إذا تأكد مف أف مكضكع النزاع يقبؿ التحكيـ في نظامو القانكني، كالعكس صحيح، اذا رفع 

                                                           

 .325سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -1
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استئناؼ في األمر المكافؽ عمى االعتراؼ كالتنفيذ بسبب اف حكـ التحكيـ الدكلي فصؿ في 
 .(1)س القضائي الغاء ىذا األمرنزاع غير قابؿ لمتحكيـ فعمى المجم

 :الة عدم اكتساب الحكم صفة اإللزامح -ب

ىذه الحالة لـ يتطرؽ ليا المشرع الجزائرم اطالقا إنما نصت اتفاقية نيكيكرؾ عمى 
شرط اف يككف الحكـ لـ يصبح ممزما لألطراؼ، كلـ تضع شرط اف الحكـ لـ يصبح قابال 

 لمتنفيذ.

عمى أم  ؛كعميو المسألة التي تثكر ىي ،طمح ممزمالـ تضع االتفاقية مفيكما لمص
قانكف يمكف االستناد إلثبات عدـ الزامية الحكـ، عمما أف عبء االثبات يقع عمى عائؽ 

 .(2)الخصـ الذم صدر حكـ التحكيـ في غير صالحو

العمؿ بو، فيذا يعني  إيقاؼأك  حكـ مف السمطة المختصة بإبطاؿ حكـ التحكيـ فإذا صدر
صفة اإللزاـ بالنسبة لألطراؼ، كبالتالي ال يمكف تنفيذه في البمد الذم صدر فيو، أنو فقد 

 .(3)كيجب أف يصبح حكـ االبطاؿ نيائيا لكي يصار الى رفض التنفيذ

يرل البعض  أف تترؾ المسألة لمقانكف الذم يخضع لو اطراؼ الخصكمة التحكيمية اك 
 قانكف الدكلة الذم صدر فييا حكـ التحكيـ.

أم حالة، بما أنو يجكز االعتراؼ بحكـ التحكيـ اك تنفيذه طبقا لمقانكف الكاجب عمى 
ف حكـ التطبيؽ بالرغـ مف امكانية الطعف فيو، فال مجاؿ لمقكؿ بأف الحكـ لـ يصبح ممزما أل

                                                           

 كما بعدىا. 326سميـ بشير، المرجع السابؽ، ص -1
 .253عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -2
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صادر عف اتفاقية التحكيـ )ارادة االطراؼ( فيك ممـز بمجرد صدكره كقبكؿ محكمة  التحكيـ
 .(1)ر التنفيذ اك االعتراؼ ككنو نيائيالتنفيذ اعطاءه ام

الخارج بيدؼ الغاء الحكـ  يخالصة القكؿ اف الطعف في احكاـ التحكيـ الصادرة ف
ف السبيؿ الكحيد أالمعيب ال تقبؿ ام طعف مباشر فييا فالمشرع اغمؽ ابكاب الطعكف كقرر 

عتراؼ بجميع كالتي تناكلتيا اتفاقية كاشنطف مكضكع اال ،لمراجعتو ىي دعكل البطالف
االحكاـ الصادرة عنيا كتتضمف تنفيذ االلتزامات كما لك كاف االمر يتعمؽ بحكـ نياءم صدر 

 .مف محاكـ الدكؿ

لى تقديـ إطريؽ طعف عادم يرمي  يستئناؼ في االحكاـ القضائية التي ىاالما أ
لمشرع فا ،عادة النظر فيوإجؿ ألى جية قضائية في الدرجة الثانية مف إالحكـ المستأنؼ 

الجزائرم ميز بيف االعتراؼ كالتنفيذ الجبرم لحكـ التحكيـ مف حيث الشركط كاالجراءات كما 
حكاـ أك يسمح االعتراؼ كتنفيذ أمر القاضي الذم يرفض أيضا امكانية استئناؼ أجاز أ

 التحكيـ كفقا ألسباب حددىا عمى سبيؿ الحصر.

                                                           

 .254عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -1
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س المشرع الجزائرم مبدأ كحدانية الطعكف المتعمقة بأحكاـ التحكيـ سكاء الطعف ر ك
بالبطالف في  طعفال في األمر الذم يسمح بتنفيذ حكـ التحكيـ الصادر بالخارج أك باالستئناؼ

في  متمثمة، قكاعد إجرائية مماثمة لرفعيا بحيث كضع ليا ،حكـ التحكيـ الصادر في الجزائر
ميعاد الطعف تكحيد ميعاد قبكؿ دعكل البطالف ، تكحيد الجية القضائية المختصة لمطعنيف،

  .باالستئناؼ، تكحيد أثار الطعنيف، كأخيرا قابمية األحكاـ الصادرة لمطعف بالنقض

في  تي صدر تنجد المشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف األحكاـ الصادرة بالجزائر عف ذلؾ ال
كحد األسباب أك الحاالت  االستئناؼألف في دعكل البطالف مثميا مثؿ دعكل  ىذا ،الخارج

كعمى أساس  ،طمب إلغاء حكـ القاضي أك لطمب بطالف الحكـ ذاتولالتي يمكف التمسؾ بيا 
 ،ذلؾ نالحظ أنو أدمج الحاالت لمطعنيف لكجكد ترابط كتشابو بينيما محددة عمى سبيؿ الحصر

 يا ميما كاف القانكف المطبؽ.كعمى رافع الدعكل التمسؾ ب

 ،(المبحث األول)إستنادا إلى ذلؾ قد قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف نتناكؿ في 
 كحدانية أسباب الطعف. (المبحث الثاني)كحدانية إجراءات الطعف كفي 
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 المبحث األول
 الطعن في حكم التحكيم وحدانية طرق

حكاـ التحكيـ، دكف التمييز بيف ألمتعمقة بالطعكف ا كحدانيةكرس المشرع الجزائرم مبدأ 
مصادرىا، كتتجمى ىذه الكحدانية في كضع ليذيف الطعنيف اجراءات مماثمة لرفعيا، بتكحيد 
الجية القضائية المختصة بيما، ككذلؾ بالنسبة لممكاعيد المقررة ليا، ككذا اآلثار المترتبة عمى 

 .(1)كمييما

كاءا ببطالف حكـ التحكيـ الصادر بالجزائر، أك تكحيدا لمقكاعد المتعمقة بالطعنيف س
باستئناؼ الحكـ الذم يأمر بتنفيذ الحكـ الصادر بالخارج، فإنو يترتب عمى رفضيـ إصباغ 

حكاـ المجمس القضائي قابمة لمطعف بالنقض سكاء أحكـ التحكيـ بالصيغة التنفيذية، كتككف 
 .(2)ك رافضة لمطعنيفأكانت مؤيدة 

المطمب  ،لى مطمبيف عمى النحك التاليإيمكف تقسيـ المبحث  كعمى ضكء ما تقدـ،
 : الطعف بالنقض.المطمب الثاني، الطعف المكحدة إجراءات: األول

 طمب األول   الم

 اجراءات الطعن الموحدة 

حكاـ أجرائية مكحدة لمطعف في إرم كحدانية الطعكف بكضع قكاعد كرس المشرع الجزائ
ير في تحديد الجية ك بالخارج كتظأصدرت بالجزائر  اءكاف مصدرىا سك  االتحكيـ ميم

 (.فرع ثالث)ثاره آككذا  (،فرع ثاني)كمكاعيد رفعو  (،ولأفرع )القضائية المختصة بو 

                                                           

 .49حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -1
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 انفشع األول

 ث انجهخ انًخزصخيٍ حُ

يرفع الطعن بالبطالن في حكم التحكيم »مف ؽ.إ.ـ.إ عمى أنو:  1059نص المادة 
اعاله أمام المجمس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة  1058المنصوص عميو في المادة 

 «.اختصاصو...

ختصاص بالنظر في الطعف بالبطالف في حكـ التحكيـ الصادر االالمادة، ف لنصطبقا 
بالجزائر يككف مف اختصاص المجمس القضائي الذم صدر في دائرة اختصاصو ىذا الحكـ، 

 جب قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم، أكصدر بمك  التحكيـحكـ ذا كاف إكال ييـ 
 .(1)طبقا لقانكف اجرائي اجنبي اختاره الطرفاف أـ تـ اختياره احتياطيا مف قبؿ المحكـ

إذا كانت احكاـ المحكميف قابمة لمتنفيذ في الجزائر، مف رئيس المحكمة التي صدرت ىذه 
حكاـ التحكيمية صادرة في الجزائر، ىذه األ ذا كانتكا  االحكاـ التحكيمية في دائرة اختصاصو، 

القاضي أمر كمف رئيس محكمة محؿ التنفيذ اذا كاف مقر اصدارىا بالخارج، فإف استئناؼ 
يككف أماـ المجمس القضائي الذم  التحكيـحكـ ك تنفيذ أالذم يسمح أك يرفض فيو االعتراؼ 

 .(2)ك التنفيذأتراؼ ك رفض االعأيشمؿ اختصاصو المحكمة التي صدرت األمر بقبكؿ 

ك ألقد حددت الجية القضائية المختصة النظر في استئناؼ األكامر المتعمقة باالعتراؼ 
يرفع االستئناف »حيث نصت عمى ما يمي:  1057حكاـ التحكيـ الدكلي في نص المادة أبتنفيذ 

 «.أمام المجمس القضائي...

                                                           

 .143حداد طاىر، مرجع سابؽ، ص-1
عماؿ، كمية منسكؿ عبد السالـ، قرارات التحكيـ التجارم الدكلي في التشريع الجزائرم، رسالة ماجستير، فرع قانكف األ-2

 .136، ص2001، جامعة الجزائر،داريةالحقكؽ كالعمـك اإل
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االستئناؼ ىك قاضي  ما تجدر االشارة إليو أف القاضي المختص الذم ينظر في
ك المعارض لالعتراؼ أليو القاضي الذم صدر األمر المؤيد إالمجمس القضائي، الذم ينتمي 

 .(1)كالتنفيذ، بمعنى المجمس القضائي الذم يمتد اختصاصو لممحكمة التي أصدرت األمر

مف المؤكد اف األكامر الصادرة عف الجية القضائية المختصة برفض االعتراؼ كالتنفيذ 
ستئناؼ أماـ الجية القضائية التي تعمك المحكمة التي صدر عنيا األمر برفض ا   تككف محؿ

يمكن لمخصوم استئناف األمر »عمى ما يمي:  1035االعتراؼ أك تنفيذ، حيث تنص المادة 
( يوما من تاريخ الرفض أمام المجمس 15القاضي برفض التنفيذ في اجل خمسة عشر )

 «.القضائي

اؼ أمر رفض التنفيذ لكف مادة الجية المختصة  لمنظر في االستئنلـ تحدد ىذه ال
األمر المستأنؼ ىك أمر عمى ذيؿ عريضة، كبالتالي نرل اف االختصاص في نظر  باعتبار

ي حيف جية استئناؼ حكـ التحكيـ نظمتيا المادة ،فضائي االستئناؼ يككف لرئيس المجمس الق
االستئناف في احكام التحكيم في اجل شير واحد  يرفع»ؽ.إ.ـ.إ حيث نصت عمى ما يمي:  1033

( من تاريخ النطق  بيا  أمام المجمس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصو حكم 01)
 .(2)«...التحكيم

 انفشع انثبٍَ

 يٍ حُث يُؼبد انطؼٍ

منطقيا يجب أف يتضمف الطعف بالبطالف في احكاـ التحكيـ بصكرة عامة ميمة الطعف  
يمكف الطعف في الحكـ مف خالليا، مثميا مثؿ االحكاـ القضائية كالتي  حددىا القانكف

بانقضائيا يسقط الحؽ في الطعف فييا، كعادة ما تككف ىذه الميمة حتمية ممزمة ال يممؾ 
 الطرفيف حؽ تغييرىا.

                                                           

 .264محمد ككال، مرجع سابؽ، ص -2
 .306سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -3
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ويقبل »... ؽ.إ.ـ.إ كالتالي:  1059إف ميعاد الطعف بالبطالف كرد النص عميو في المادة 
( من 01اء من تاريخ النطق بحكم التحكيم ال يقبل ىذا الطعن بعد اجل شير واحد )الطعن ابتد

 «.تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ

كعميو، يبدأ ميعاد الطعف بالبطالف مف تاريخ النطؽ بحكـ التحكيـ، ترفع دعكل بطالف حكـ 
تبميغ الرسمي لألمر القاضي التحكيـ خالؿ شير كاحد، يبدأ سرياف ىذا االجؿ مف تاريخ ال

 .(1)بالتنفيذ، عمى أف عدـ مراعاة كاحتراـ اآلجاؿ يؤدم الى رفض الطعف بالبطالف

، أنيا تتضمف تحديدا قاطعا لميعاد الطعف السالفة الذكر المالحظ مف خالؿ نص المادة
نما جاءت بميعاد مفتكح، لعدـ ذكر أجؿ محدد، حيث حدد في نص المادة كقت  بالبطالف كا 
بداية حساب ميعاد الطعف بالبطالف تحديدا قطعيا، في حيف اكتفت بتكضيح افتراض لكقت 

سنتعرض بالتفصيؿ لكقت عميو نيايتو، كىك األمر الذم قد يسمح بإطالة االجؿ اك تقصيره، ك 
 .(2)بداية ميعاد الطعف بالبطالف ككقت انتياءه

 ثذاَخ يُؼبد انطؼٍ ثبنجطالٌ -أوال

ؽ.إ.ـ.إ  1059لطعف بالبطالف في نص الفقرة األكلى مف المادة بداية ميعاد ا حدد 
كعميو، يبدأ ميعاد الطعف  «.يقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم...»...كالتالي: 

بالبطالف مف تاريخ النطؽ بحكـ التحكيـ، دكف الحاجة الى اعالنو اك تبميغو رسميا، خاصة 
تطمب كقتا طكيال في منازعات التجارة الدكلية، كىك األمر الذم كاف اجراء تبميغ حكـ التحكيـ ي

طراؼ في المجكء الى ال يتالءـ كطبيعة عقكد التجارة الدكلية كالسرعة التي يمتمسيا األ
 .(3)التحكيـ

                                                           

 .143مرجع سابؽ، ص حدادف طاىر، -1
ليمة بف مدخف، مبررات الطعف في احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي كحدكد اختصاص القاضي الكطني لمنظر في الطعكف  - 2

افريؿ  22-21ة االطراؼ، ممتقى كطني حكؿ العالقات الدكلية الخاصة في الجزائر، يكميبيف فرض الرقابة كاحتراـ اراد
 .434،كمية الحقكؽ، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، ص2010

 .435، صمرجع نفسو-3
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 َهبَخ يُؼبد انطؼٍ ثبنجطالٌ -ثبَُب

ضي ال يقبؿ الطعف بالبطالف بعد اجؿ شير مف تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القا 
، بمعنى ينتيي اجؿ رفع الطعف بالبطالف بعد شير كاحد، 1059/2بالتنفيذ، كفقا لنص المادة 

ميعاد رفع  نيائيةيبدأ حسابو مف تاريخ التبميغ الرسمي باألمر القاضي بالتنفيذ، كبيذا تككف 
استئناؼ ىذا الطعف بالبطالف مرتبطة بصدكر األمر القاضي بالتنفيذ كانقضاء اجؿ أك ميعاد 

 األمر.

قبؿ تسجيؿ الطعف في حكـ التحكيـ، يقتضي معرفة المدة المقررة قانكنا لمطعف فيو، فال 
 يكجد حكـ أك أمر قابؿ لمطعف دكف تحديد مدة طعنو.

حدد ميعاد رفع االستئناؼ بشير كاحد، يبدأ مف تاريخ التبميغ الرسمي ألمر رئيس 
ذلؾ بالنسبة الستئناؼ حكـ التحكيـ ؽ.إ.ـ.إ ك  1057المحكمة،  كىذا ما نصت عميو المادة 

يكما )خمسة عشر( بالنسبة الستئناؼ امر رفض التنفيذ  15ابتداء مف يـك النطؽ بالحكـ، كبػ
 .(1)ابتداء مف يكـ الرفض

جاؿ استئناؼ االكامر آيكما حددت عمى منكاؿ  15ىذه الفقرة اف مدة مف خالؿ يالحظ  
يرفع »مف ؽ.إ.ـ.إ التي نصت عمى:  312/3عمى العرائض المنصكص عمييا في المادة 

 «.يوما من تاريخ الرفض 15االستئناف خالل 

يكما حتى ال يترؾ حكـ التحكيـ دكف تنفيذ،  15كقد ضبط المشرع الجزائرم مدة االستئناؼ بػ
 لى آخر مرحمة منيا.إجراءات التنفيذ إ  كىي المدة التي تدفع صاحب الحكـ الى مكاصمة

مف يكـ الرفض كليس مف يـك التبميغ، كاعتمد المشرع الجزائرم عمى يـك  االستئناؼكتبدأ مدة 
الرفض ألف المنطؽ ال يعقؿ تبميغ طالب التنفيذ، الذم ينتظر أمر الجية القضائية لحظة 

 بمحظة.
                                                           

 كما بعدىا. 435ليمة بف مدخف، المرجع السابؽ، ص -  1
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 انفشع انثبنث

 يٍ حُث آثبس انطؼٍ

قؼ االستئناؼ كتتمثؿ في ك ب الطعف يترتب عف الطعف بالبطالف نفس االثر المترتب عف
ؽ.إ.ـ.إ، حيث نصت عمى أنو:  1060تنفيذ الحكـ المطعكف فيو، ذلؾ إعماال بنص المادة 

 1058، 1056، 1055يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستيا المنصوص عمييا في المواد »
 «.اعاله، تنفيذ احكام التحكيم

 إال أننا ىنا نميز بيف رفع الطعف بالبطالف، كبيف ميعاد رفعو.

 :الطعن بالبطالنبالنسبة لرفع -1

ؽ.إ.ـ.إ يكقؼ تقديـ الطعف بالبطالف تنفيذ احكاـ التحكيـ  1060حسب نص المادة  
 (1)بقكة القانكف، كال يتطمب األمر تقديـ طمب الى الجية القضائية المختصة.

 .بالنسبة لميعاد رفع الطعن بالبطالن-2

حيث كصؼ بانو  لقد سبؽ الحديث عف ميعاد رفع الطعف بالبطالف في الفرع الثاني، 
ميعاد مفتكح، يمتمؾ الطرؼ المحكـك لو سمطة إنيائو، كذلؾ بتقديـ طمب تنفيذ حكـ التحكيـ 

 كاستصدار امر بذلؾ.

ؽ.إ.ـ.إ كرد فييا أجؿ ممارسة الطعكف بكقؼ تنفيذ احكاـ  1060كبما أف نص المادة 
طالف يبدأ بمجرد النطؽ بحكـ التحكيـ، فإف الحكـ يصدر كىك التحكيـ، كأف ميعاد الطعف بالب

 .(2)مكقؼ التنفيذ

 

                                                           

 كما بعدىا. 304ص رجع سابؽ،م سميـ بشير، - 1

 .345رجع سابؽ، صليمة بف مدخف، م-2
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يرفض، كلكمتا  بعد صدكر حكـ المجمس، نككف أماـ حالتيف إما أف يقبؿ الطعف أك
 الحالتيف آثار تتمثؿ فيما يمي:

 حالة قبول الطعن بالبطالن: - أ
المطعكف فيو دكف النظر  لغاء حكـ التحكيـإ إلىفي حالة قبكؿ الطعف فإف ذلؾ يؤدم  

لغاء إفي القضية مف جديد، بؿ تقتصر جية الرقابة عمى  في صمب المكضكع اك الفصؿ
عادة الحالة الى ما كانت عميو قبؿ  ،الحكـ فحسب يترتب عمى ذلؾ ابطاؿ الحكـ التحكمي كا 

د اذ يحؽ ليـ مف جدي ،اجراءات التحكيـ، كفي ذلؾ احتـر المشرع الجزائرم ارادة األطراؼ
 تشكيؿ محكمة تحكيـ جديدة لمفصؿ في النزاع، اك المجكء الى القضاء الكطني.

لغائو فيما يتعمؽ إـ رغـ يىؿ مف الممكف تنفيذ الحكـ التحك ،في ىذا الصدد نتساءؿ
 بالحجية الدكلية لمحكـ بإبطاؿ حكـ التحكيـ الدكلي؟

كيـ، كاف لعقد البطالف اجابة لذلؾ، فإذا حكـ قضاء دكلة مكاف التحكيـ ببطالف حكـ التح
حجية دكلية عامة، فال يجكز تنفيذ ذلؾ الحكـ في دكلة اخرل مكقعة عمى اتفاقية نيكيكرؾ، 
كما أف قياـ دعكل إلبطاؿ الحكـ في بمد صدكره يكقؼ اية مطالبة في دكؿ اخرل بتنفيذ ذلؾ 

 .(1)الحكـ الى أف يفصؿ في دعكل البطالف بحكـ نيائي

 نحالة رفض الطعن بالبطال  - ب

يترتب عمى رفض الطعف بالبطالف، آثار معاكسة لقبكؿ الطعف بالبطالف بحيث في حالة ككف 
المحكمة قد تخمت عف طمب التنفيذ بعد الطعف بالبطالف فإف حكـ المجمس يرفض الطعف 

 .ضفاء الصيغة التنفيذية لحكـ التحكيـإبالبطالف يؤدم الى 

                                                           

  144حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص-1
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البطالف، فإف رفض الطعف بالبطالف أما إذا كاف امر التنفيذ قد صدر قبؿ الطعف ب
كبالتالي مباشرة التنفيذ كخاصة اف الطعف بالنقض في حكـ  ،يؤدم الى رفع حالة كقؼ التنفيذ

 .(1)المجمس الذم رفض الطعف بالبطالف ال يكقؼ تنفيذ حكـ التحكيـ

كما تجدر االشارة إليو أف األمر الذم يقضي بتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي الصادر في 
ف أ جزائر ال يقبؿ أم طعف مباشر فيو، كال يطعف ضده إال عف طريؽ غير مباشر باعتبارال

مر التنفيذ اك تخمي المحكمة عف أالطعف ببطالف حكـ التحكيـ يترتب بقكة القانكف الطعف في 
 .(2)الفصؿ في طمب التنفيذ

لي الدك  برفض تنفيذ حكـ التحكيـ كأف األمر الصادر عف رئيس المحكمة كالقاضي 
 الصادر في الجزائر يككف قابال لالستئناؼ، كىي فرضية نادرة الحدكث.

كىنا نككف اماـ حالتيف: اذا ما صدر أمر مف رئيس المحكمة في ىذا الشأف، فإف الطعف  
ببطالف حكـ التحكيـ يرتب بقكة القانكف الطعف في امر التنفيذ، فبمجرد تسجيؿ الطعف 

حكـ التحكيـ، كعمى القاضي المعركض عميو طمب الصيغة  بالبطالف، يرتب اثرا مكقفا لتنفيذ
رجاء البت في ذلؾ لحيف الفصؿ في دعكل البطالف المعركضة عمى الجية إالتنفيذية 

المختصة، أما اذا لـ يتـ الفصؿ في األمر بعد مف رئيس المحكمة فإنو يتعيف تخمي المحكمة 
 .(3)طالفلى حيف الفصؿ في دعكل البإعف الفصؿ في طمب التنفيذ 

                                                           

 .145صحدادف طاىر، المرجع السابؽ،  -1
ال يقبؿ األمر الذم يقضي بتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي المشار إليو أعاله أم » ... مف ؽ.إ.ـ.إ:  1058تنص المادة -2

ر التنفيذ أك تخمي المحكمة عف الفصؿ في طمب طعف، غير أف الطعف ببطالف حكـ التحكيـ يرتب بقكة القانكف الطعف في أم
  «التنفيذ إذ لـ يتـ الفصؿ فيو

  .146حدادف طاىر، مرجع سابؽ، ص-3
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كما يترتب عف الطعف باالستئناؼ عند قبكلو، أم قبكؿ االستئناؼ في حكـ التحكيـ مف 
خر، طبقا ىذا الحكـ كميا اك جزئيا، ليبقى نافذا في جزئو اآلإلغاء المجمس القضائي المختص، 

 مف ؽ.إ.ـ.إ. 1033لنص المادة 

لغاء حكـ ،ع في حالة مكانية المجمس لمنظر في النزاإختمؼ الفقو قبؿ ذلؾ حكؿ إقد 
طراؼ المتنازعة مف التحكيـ مف عدمو الف التصدم لممكضكع حسب رأم البعض يحـر األ

التقاضي عمى درجتيف، كألف نية االطراؼ انصرفت لمتحكيـ لمفصؿ في النزاع كليس لمقضاء 
التي حكاـ ىذا القانكف كالغاية ألمحسـ فيو، في ضكء انعداـ ما يشير الى ذلؾ فإف التمعف في 

مف أجميا شرع االستئناؼ كاألثر الناقؿ لممجمس القضائي كألنو في ضكء انعداـ ما يفيد 
الخركج عف القكاعد العامة في كالية المجمس لمنظر في النزاع بمناسبة االستئناؼ يككف القكؿ 

 .(1)مما ذىب اليو ىؤالء الفقياء يحتاج الى نص قانكني يكبؿ ىذه الخاصية

لقكؿ بعدـ قدرة المجمس القضائي عمى النظر في مكضكع النزاع إضافة لذلؾ، فإف ا
ك في كاممو الرجكع لمييئة أليككف أماـ الخصـك في حالة الغاء حكـ التحكيـ في جزئو 

التحكيمية نفسيا التي اصدرت حكـ التحكيـ أك ىيئة تحكيمية اخرل لمحكـ في النزاع مجددا، 
لييا عند الغاء حكـ التحكيـ عف طريؽ االستئناؼ كىذا يفرض عمييـ تحديد الجية التي يرجع ا

ـ الرجكع اماـ القضاء ك شرط التحكيـ كىك األمر الذم يخكليأفي بند في اتفاؽ التحكيـ 
مف جديد كالبحث عف ىيئة اخرل لمنظر في النزاع مف جديد كانشاء  باستئناؼ حكـ التحكيـ

لمطعف بالنقض يجنب الخصـك  كلكف بتصدم المجمس بحكـ قابؿ بند تحكيمي آخر كىكذا...
مغبة كؿ ذلؾ كيفصؿ في النزاع بصكرة شاممة، كيقؼ كذلؾ في كجو الخصـ الذم يقدـ عمى 

                                                           

األحكاـ المتعمقة بالتنفيذ الجبرم لمسندات التنفيذية  -بكضياؼ عادؿ، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية-1
ية اإلدارية، الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات، الجزء الثاني، الطبعة األكلى،الجامعة كاالجراءات المتبعة أماـ الجيات القضائ

  .430، ص2012المحمدية، الجزائر، 
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الطعف باالستئناؼ مف اجؿ المماطمة كذلؾ بتفكيت الفرصة عميو بتصدم المجمس لمكضكع 
 .(1)النزاع

 تككف القرارات الفاصمة في االستئناؼ كحدىا قابمة لمطعف بالنقض:

ؽ.إ.ـ.إ المشرع اشار الى تطبيؽ احكاـ ىذا القانكف عند  1034ا لنص المادة طبق
نما  اعماؿ الطعف بالنقض في احكاـ التحكيـ الف الطعف غير منصب عمى حكـ التحكيـ كا 
عمى الحكـ القضائي الفاصؿ في استئناؼ حكـ التحكيـ كىك الطعف  بالنقض المعركؼ في 

اصبح قضائيا، ال يداخمو في ذلؾ كجكد حكـ التحكيـ ظؿ ىذا القانكف ألف الطعف بالنقض 
كىك خالؼ االستئناؼ أيف يككف مكضكع الطعف حكـ صادر عف مرفؽ القضاء، كلذلؾ فإف 
االشارة الى تطبيؽ احكاـ ىذا القانكف غير ممكنة الف ذلؾ يفيد تطبيؽ كافة االحكاـ حتى تمؾ 

 .(2)تي تحكـ ىذا الطعفالتي تتعارض مع طبيعة حكـ التحكيـ اك االجراءات ال

 المطمب الثاني
 الطعن بالنقض

الطعف بالنقض طريؽ غير عادم، ال يقصد بو اعادة النظر في الحكـ المطعكف فيو  يعد
ييدؼ إلى الغاء الحكـ المطعكف فيو لمخالفتو لمقانكف كالنظر فيما إذا بؿ اماـ المحكمة العميا، 

حكاـ  الصادرة األنكنية بصفة سميمة في كانت المحاكـ قد طبقت النصكص كالمبادئ القا
عنيا، فالطعف بالنقض يقتصر عمى مراعاة تطبيؽ القانكف كال يككف لمبث في مكضكع 

 .(3)النزاع

                                                           

  .403بكضياؼ عادؿ، المرجع السابؽ، ص-1
  .404مرجع نفسو، ص-2
 .135منسكؿ عبد السالـ، مرجع سابؽ، ص -3
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جاز امكانية الطعف بالنقض في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي كقاعدة أالمشرع الجزائرم 
 ،الصادرة عف المجالس القضائية ألحكاـكا ،عامة ضد األحكاـ النيائية الصادرة عف المحاكـ

أك في دعكل البطالف ضد  ،الذم يسمح بالتنفيذ أك برفضو مرسكاء لمطعف باالستئناؼ في األ
حكـ التحكيـ طبقا لإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة العميا دكف  أحكاـ  التحكيـ التي ال تقبؿ 

 .(1)الطعف بالنقض لعدـ صدكرىا مف محاكـ كطنية

كآثار  ،(ولأفرع جراءات المتبعة لمطعف بالنقض )المطمب اإل ىذا في سنتناكؿكعميو 
 (.فرع ثاني)بالنقضالطعف 

 انفشع األول

 اجشاءاد انطؼٍ ثبنُقض

 1056و 1055الصادرة تطبيقا لممواد  األحكامتكون »ؽ.إ.ـ.إ  1061نصت المادة 
لمجالس القضائية بالتالي فإف القرارات الصادرة عف ا« اعاله قابمة لمطعن بالنقض 1058و

الذم يسمح بالتنفيذ أك برفضو كفي دعكل  فصميا في الطعف باالستئناؼ في األمربمناسبة 
 .(2)البطالف ضد حكـ التحكيـ قابمة لمطعف بالنقض

بذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم كحد طريقة الطعف بالنقض لكؿ مف دعكل بطالف حكـ 
يرفض التنفيذ، كبالتالي تكحيد الجية القضائية  الذم يسمح أك األمركاالستئناؼ في  ،التحكيـ

كىي المحكمة العميا التي ال تعتبر درجة ثالثة كاخيرة مف درجات التقاضي  ،المختصة لمطعنيف
نما ىي محكمة قانكف ميمتيا اإل ،خصكمةالتفصؿ في  شراؼ عمى صحة تطبيؽ المحاكـ كا 

 .لمقانكف كعدـ مخالفتيا لو

                                                           

 .113حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -1
 .146سابؽ، صحدادف طاىر، مرجع  -2
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يا مكضكع النزاع الذم فصمت فيو المحاكـ أك المجالس فال يطرح عمى المحكمة العم
نما يطرح عمييا مكضكع آخر ىك الحكـ المطعكف فيو  .(1)القضائية كا 

دىا المشرع الجزائرم سكاء لدعكل نجد كذلؾ ما يخص ميعاد رفع الطعف بالنقض قد كحّ 
( يبدأ 02ف )االستئناؼ الذم يسمح باالعتراؼ أك التنفيذ بمدة شيري أكامرالبطالف أك في 

 354حسابيا مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ المطعكف فيو، جاء النص عمييا في المادة 
يبدأ من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم  (02يرفع الطعن بالنقض في أجل شيرين )»: ؽ.إ.ـ.إ

 «.المطعون فيو إذا تم شخصيا

سمي في مكطنو الحقيقي إذا تـ التبميغ الر  ،شيرأجؿ الطعف بالنقض إلى ثالثة أد ديمك 
أك المختار، كذلؾ بما أننا في صدد تحكيـ تجارم دكلي فال ريب أف يككف مقر اقامة احدىما 

 .(2)في الخارج

إلرادة األطراؼ تمييال لميمة تنفيذ أحكاـ التحكيـ الدكلي البد مف تكضيح  احتراماك 
رض المشرع الجزائرم في ف، كقد التي ترفع فيو الطعكف المكاعيدالجية المختصة اضافة إلى 

المكاد المدنية رفع الطعف بالنقض اماـ المحكمة العميا بعريضة مكتكبة تتكفر عمى البيانات 
المتعمقة بأسماء الخصكـ كصفاتيـ، كمكطف كؿ منيـ، كبياف االكجو التي بني عمييا الطعف، 

يا القانكف مراقبة إذا كاف الطعف قد بني عمى احد األسباب التي نص عمي كغرض ذلؾ ىك
 .(3)عمى سبيؿ الحصر كاستكماليا عند الضركرة بمذكرة اصالحية تشرح فييا أكجيو

شرط الكتابة في عريضة الطعف بالنقض ال يرتبط بيذا الطعف بقدر ارتباطو بإجراءات 
عم  أن  »حيث نصت عمى:  .ؽ.إ.ـ.إمف  240أكدتو المادة ، كىذا ما المرافعة اماـ المحكمة العميا

 «طعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عمييا من طرف محامي مقبول أمام المحكمة العميايرفع ال
                                                           

 .13حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -1
 .436ليمة بف مدخف، مرجع سابؽ، ص -2
 .114حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -3
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الشتراطيا رفع الطعف بالنقض بعريضة مكتكبة، يخضع ليذا االجراء كؿ مف الطاعف، 
المطعكف ضده، النيابة العامة، ىذا االجراء يستتبعو عريضة مكقعة مف محاـ معتمد لدل 

 .(1)المحكمة العميا 
خاصة الالمشرع الجزائرم لـ يحدد الحاالت التي يجكز فييا رفع الطعف بالنقض بما أف 

بالتحكيـ خاصة في غياب نص خاص فإنو يتعيف الرجكع إلى األحكاـ  العامة المنصكص 
 عمييا في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية.

نو أمى حالة لمطعف بالنقض، تنص ىذه المادة ع 18ؽ.إ.ـ.إ  358حيث حددت المادة 
 وجو اآلتية:ال يبن  الطعن بالنقض إال عم  وجو واحد أو اكثر من األ »

 مخالفة قاعدة جوىرية في االجراءات؛ .1
 اغفال االشكال الجوىرية لإلجراءات؛ .2
 عدم االختصاص؛ .3
 تجاوز السمطة؛ .4
 مخالفة القانون الداخمي؛ .5
 مخالفة القانون االجنبي المتعمق بقانون االسرة؛ .6
 الدولية؛مخالفة االتفاقيات  .7
 انعدام األساس القانوني؛ .8
 انعدام التسبيب؛ .9

 قصور التسبيب؛ .10
 تناقض التسبيب مع المنطوق؛ .11
 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار؛ .12

                                                           

ية، بشير سياـ، الطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا، رسالة ماجستير، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدار -1
 .55، ص2013جامعة بف عكنكف، الجزائر، 
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تناقض  أحكام  أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي  .13
حالة يوجو الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من فيو قد أثيرت بدون جدوى وفي ىذه ال

 حيث التاريخ واذا ما تأكد ىذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار األول.
تناقض  أحكام  غير قابمة لمطعن العادي في ىذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبوال،  .14

ذه الحالة يرفع ولو كان احد ال أحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتي  بالرفض، وفي ى
 أعاله. 354الطعن بالنقض حت  بعد فوات األجل المنصوص عميو في المادة 

 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. .15
 الحكم بما لم يطمب أو بأكثر مما طمب. .16
 السيو عن الفصل في أحد الطمبات االصمية. .17
 «اذا لم يدافع عن ناقصي االىمية. .18

تمقاء نفسيا كجيا أك عدة أكجو لمنقض طبقا لممادة مف أف تثير  كيجكز لممحكمة العميا
  ؽ.إ.ـ.إ. 360

 انفشع انثبٍَ 

 ضأثبس انطؼٍ ثبنُق

سكت المشرع الجزائرم عف اآلثار المترتبة عمى الطعف بالنقض كعميو يتعيف عمينا 
كدة إلى ففي ىذا الصدد بالع ،الرجكع مرة أخرل إلى القكاعد العامة التي تحكـ الطعف بالنقض

 قانكف اإلجراءات المدنية، الطعف بالنقض لو أثر مكقؼ في الحالتيف األتيتيف:

 إذا تعمؽ األمر بحالة األشخاص كأىميتيـ. -
 في حالة كجكد دعكل تزكير فرعية. -

إذا تعمؽ ىذا األخير  إال المطعكف فيوالحكـ  ال يكقؼ تنفيذ أم أف الطعف بالنقض
 يمي:بالحالتيف المذككرتيف أعاله كما 
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 حالة األشخاص وأىميتيم:-1

ىال عند التعاقد كيفقد أىميتو بعدىا أك تتغير ىذه األخيرة، آقد يحدث أف يككف الشخص 
 مف اتفاقية نيكيكرؾ عمى أنو يعد سببا لرفض  تنفيذ حكـ 5/1ففي ىذا المجاؿ نصت المادة 

حككما عمييـ بعدـ التحكيـ إذا كاف األطراؼ في االتفاؽ بمكجب القانكف المطبؽ عمييا م
معيب فذلؾ يعد سببا لمطعف بالنقض  تالي إذا كانت أىمية أحد أطراؼ حكـ التحكيـاألىمية كبال

المجالس القضائية الناظرة في استئناؼ األحكاـ المتعمقة بتنفيذ حكـ التحكيـ مف أحكاـ في 
 عدمو ككذا أحكاـ المجالس التي تنظر في الطعف بالبطالف.

فال مجاؿ لتطبيقيا  ،الطالؽك  حالة األشخاص أم ما يخص الزكاجأما فيما يتعمؽ ب
 (1) عمى التحكيـ التجارم الدكلي.

 :حالة وجود دعوى تزوير فرعية-2

خر مزكرة أثناء سير النزاع قد يدعى أحد األطراؼ أف الكثيقة التي قدميا الطرؼ اآل
أماـ المحكمة العميا بشرط كىذه الدعكل يمكف أف تبدل  ،كىك ما يعرؼ بدعكل التزكير الفرعية

أف يككف المستند أك الكثيقة المدعى تزكيرىا لـ يسبؽ عرضيا عمى الجية  القضائية التي 
صدرت الحكـ المطعكف فيو، كتعرض عريضة اإلدعاء بالتزكير عمى الرئيس األكؿ لممحكمة 

 .(2)العميا لكي يقرر إما بترخيص اإلدعاء بالتزكير كبرفضو

 ردعاء بالتزكير يبمغ قرار القبكؿ إلى المدعى عميو في دعكل التزكيففي حالة قبكؿ اال
يكما مف تاريخ تبميغو بالتصريح عف تمسكو بالمستند المدعى  15ممـز خالؿ  والفرعية كينبو أن
 تزكيره أـ ال.

                                                           

كزارة  إيناس يسعد مختارم، تنفيذ القرارات التحكيمية الدكلية كطرؽ الطعف فيو، مذكرة تخرج، المدرسة العميا لمقضاء، -1
 .54، ص2008العدؿ، الجزائر، 

 .55صمرجع نفسو،  -2
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فإف ىذا األخير يستبعد مف  ،كعند سككت المدعى عميو أك رده بتنازلو عف المستند
إذا كاف الرد باإليجاب فإف الرئيس األكؿ لممحكمة العميا يحيؿ الخصـك إجراءات الدعكل أما 

 .(1)إلى الجية القضائية التي يعينيا لمفصؿ في دعكل التزكير الفرعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .54صإيناس يسعد مختارم، المرجع السابؽ،  -1
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 المبحث الثاني

 وحدانية أسباب الطعن

األسباب التي أكردتيا  أسباب الطعف في أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي ىي تمؾنجد أف 
 ،التشريعات المختصة كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي بصكرة حصرية

التي يمكف عمى أساسيا رفع الطعف ضد أحكاـ التحكيـ الصادر بمكجب قكاعدىا إذ أنو ال 
 .(1)يجكز الطعف إال استنادا إلى تحقيؽ ىذه األسباب أك تحقؽ سبب كاحد منيا

طالقا بما جاءت بو اتفاقية نيكيكرؾ في مادتيا الخامسة نجد أف المشرع الجزائرم كرس ان
مبدأ كحدانية الطعكف سكاء لمطعف باالستئناؼ في األمر الذم يسمح بتنفيذ حكـ التحكيـ 
الصادر في الخارج أك الطعف بالبطالف في حكـ التحكيـ الصادر في الجزائر كحصرىا في 

، كبالتالي عمى الطاعف التقيد بيا ميما كاف القانكف المطبؽ عمى حاالت حددىا القانكف
 .(2)إجراءات التحكيـ أك عمى مكضكع النزاع

 اتفاقية نيكيكرؾ ألقت عبء إثبات كجكد أسباب الطعف عمى عاتؽ المحكـك ضده كذلؾ
خر عمى عاتؽ قاضي التنفيذ الذم يجب عميو أف يرفض ثبات البعض اآلإلقت عبء كأ

 .(3)كتنفيذ الحكـ إذا كاف قانكف بمده ال يجيز التسكية لمنزاع عف طريؽ التحكيـاالعتراؼ 

األسباب  ،()مطمب أولسنتناكؿ في ىذا المبحث األسباب المتعمقة باتفاقية التحكيـ
األسباب المتعمقة بمحتكل حكـ التحكيـ  ،(مطمب ثانيالمتعمقة بصحة إجراءات التحكيـ )

 (.مطمب ثالث)

                                                           

 .93عباس ناصر مجيد، مرجع سابؽ، ص -1
 .94ابؽ، صحسيف فريدة، مرجع س -2
 .95مرجع نفسو، ص -3
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 المطمب األول
 ألسباب المتعمقة باتفاقية التحكيما

فيي  ،تعد كثيقة التحكيـ أك اتفاؽ التحكيـ الحجر األساسي في عممية التحكيـ ككؿ
الترجمة الفعمية إلرادة أطراؼ النزاع المتجية إلى حؿ نزاعيـ عف طريؽ التحكيـ كال ييـ كركد 

. (1)الزمة النعقادهىذا االتفاؽ في صكرة شرط أك صكرة مشارطة الميـ تكافر األسباب ال
ككؿ عيب يشكب االتفاقية  ،(2)فالتحكيـ أساسا يستند إلى كجكد اتفاقية تحكيـ صحيحة كقائمة

 الذم يسمح بتنفيذ الحكـ الصادر عمى أساسيا أك بطالنو. مريصبح سببا لمطعف في األ

اء مدة أك انقض ،(فرع ثانيأك اتفاقية باطمة ) ،(فرع أولسكاء لعدـ كجكد اتفاقية تحكيـ )
 .(فرع ثالثاالتفاقية )

 انفشع األول

 إرا فصهذ يحكًخ انزحكُى ثذوٌ ارفبقُخ انزحكُى:

 ،نادر الكقكع إف لـ يكف منعدما ،بالرغـ مف صدكر حكـ التحكيـ بدكف اتفاقية تحكيـ
ىيئة التحكيـ تقـك بعمميا كتفصؿ  أففالقضاء ال يتحرؾ إال في حالة كقكع نزاع  كال يتصكر 

 .(3)ات المعركضة عمييا بدكف اتفاقية تحكيـفي النزاع

يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في "  :ؽ إ ـ إ عمى 8558نصت المادة 
 "أعاله 6501الجزائر موضوع طعن بالبطالن في الحاالت المنصوص عمييا في المادة 

 إذا فصمت محكمةؽ إ ـ إ نصت عمى ست حاالت لمبطالف أكليا "  8556كالمادة 
" إذا صدر حكـ التحكيـ الدكلي ككاف الطرؼ المحكـك عميو غير التحكيم بدون اتفاقية تحكيم 

                                                           

 .121عباس ناصر مجيد، مرجع سابؽ، ص -1
دراسة مقارنة في الفقو االسالمي كاالنظمة الكضعية، المكتب الجامعي  حمزة أحمد الحداد، التحكيـ في القكانيف العربية، -2

 .483ص، الحديث، مصر
 كما بعدىا. 359سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -3



 في حكـ التحكيـ التجارم الدكلي خصكصية طرؽ الطعف                     ثانيالفصؿ ال
 

 62  
 

راض عمى ىذا الحكـ بحجة انو لـ يكف مبنيا عمى اتفاقية تحكيـ فإذا ما قدـ الدليؿ أماـ الجية 
 القضائية المختصة.

ترض أف أحد فعمى ىذه األخيرة الحكـ ببطالنو، بمعنى عدـ كجكد اتفاقية التحكيـ يف
 ،الخصـك عرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ دكف أف يككف اتفاؽ عمى ذلؾ بينو كبيف خصمو

فيذه الحالة ال يقتصر عمى لجكء أحد الخصكـ إلى التحكيـ كىك عمى دراية أك معرفة تامة 
بعدـ كجكد اتفاقية تحكيـ إنما قد تتحقؽ في حاالت أك ظركؼ تجعؿ احد الطرفيف يعتقد 

 .(1)كد مثؿ ىذا االتفاؽكيتصكر كج
إذا صدر حكـ التحكيـ ككاف الطرؼ المحكـك عميو غير راض عمى الحكـ بحجة انو لـ 
يكف مبينا عمى اتفاقية تحكيـ مكتكبة أصال كلك في صكرة مستخرجة مف الفاكس أك الكمبيكتر 

ستعانة امتنع إثبات االتفاؽ عمى التحكيـ مف األصؿ كال يجكز االلتجاء إلى اليميف أك اال
 بالبينة في ىذه الحالة أصال.

حالة عدـ تعييف مكضكع النزاع إذا تعمؽ األمر بمشارطة تحكيـ فينا يستطيع الطاعف 
 .(2)التمسؾ بطمب إلغاء األمر بالتنفيذ أك طمب بطالف الحكـ كشركط شكمية

 تقاءإلأما بالنسبة لمشركط المكضكعية التي تتمثؿ في رضا إرادة الطرفيف التي تتحقؽ مف 
إرادة الطرفيف كاتجاىيا إلى عقد اتفاؽ التحكيـ بإرادة حرة خالية مف الغمط كاإلكراه كال يشترط أف 

 نما يمكف أف تككف ضمنية تستفاد مف سبؽ معامالت األطراؼ.ا  تككف ىذه اإلرادة صريحة ك 
تكافر الرضا كحده ال يكفي كحده لصحة اتفاؽ التحكيـ كلكف يجب أف تتكافر لدل 

األىمية الالزمة لالتفاؽ عمى حسـ مكضكع النزاع عف طريؽ التحكيـ كىذا ما أشارت  األطراؼ

                                                           

 .35سابؽ، ص إيناس يسعد مختارم، مرجع -1
 .128عباس ناصر مجيد، مرجع سابؽ، ص -2
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عدـ تنفيذ حكـ لحالة انعداـ األىمية أك نقصيا فيذا يعد سببا  5/8إليو اتفاقية نيكيكرؾ المادة 
 .(1)التحكيـ التجارم الدكلي

ؿ مشركعا اشتراط أف يككف محؿ التحكيـ مما يجكز فيو الصمح بشرط أف يككف المح
يستمد مشركعيتو مف ككف النزاع مما يجكز تسكيتو عف طريؽ التحكيـ كيجب أف يككف غير 

 .(2)إ ـ إ كالتي تختمؼ مف دكلة إلى أخرل 8556مخالؼ لمنظاـ العاـ كىذا حسب المادة 

 انفشع انثبٍَ

 إرا فصهذ يحكًخ انزحكُى ثُبء ػهً ارفبقُخ ثبطهخ: 

 ..."أو بناء عم  اتفاقية باطمة" ؽ إ ـ إ التي تنص  8فقرة  8556رجكعا إلى المادة 
 كسكاء كانت االتفاقية في صكرة شرط تحكيـ أك في صكرة اتفاقية تحكيـ.

في ىذه الحالة اتفاقية مكجكدة لكنيا باطمة كمف أسباب بطالف االتفاقية كذلؾ تطبيقا 
مة في الغمط، اإلكراه، لمقكاعد العامة المتعمقة بالعقكد سكاء مف حيث عيكب اإلرادة المتمث

ؽ إ ـ إ الذم مفاده أف المجكء إلى التحكيـ  8556التدليس كالمحؿ الذم نصت عميو المادة 
ؿ المتعمقة ئيككف في الحقكؽ التي لألطراؼ مطمقة التصرؼ فييا، كال يجكز التحكيـ في المسا
مة ئحت طابالنظاـ العاـ أك حالة األشخاص كأىميتيـ ككجكب الكتابة المنصكص عمييا ت

 .(3)ؽ ا ـ ا8558البطالف في المادة 

                                                           

 .29عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -1
 .31مرجع نفسو، ص -2
يمكف لكؿ شخص المجكء إلى التحكيـ في الحقكؽ التي لو مطمؽ التصرؼ فييا، ال يجكز » ؽ.إ.ـ.إ عمى:  1006تنص المادة  -3

  «األشخاص كأىميتيـ التحكيـ في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ، حالة
 يثبت شرط التحكيـ تحت طائمة البطالف، بالكتابة في االتفاقية األصمية أك في الكثيقة التي تستند» ؽ.إ.ـ.إ:  1008ككذا المادة 

 «إلييا
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يدخؿ كذلؾ في نطاؽ ىذا العيكب المؤثرة في اتفاقية التحكيـ عدـ تعييف المحكميف أك 
أما  .(1)المحكـ في اتفاقية التحكيـ أك لـ يتـ تحديد كيفية تعيينيـ ىذا بالنسبة لشرط التحكيـ

بة ألـز األطراؼ تحت طائمة البطالف أف بالنسبة التفاؽ التحكيـ فيك األخر فضال عف الكتا
 .(2)يضمنكا اتفاقيـ مكضكع النزاع كأسماء المحكميف أك كيفية تعيينيـ

إذا تخمؼ شرط مف ىذه الشركط في اتفاقية التحكيـ ستككف سببا لبطالف حكـ التحكيـ 
 بكاممو كدائما بالرجكع إلى التأكد مف احتراـ النصكص القانكنية.

 المطمب الثاني
 سباب المتعمقة بصحة إجراءات التحكيم:األ 

األسباب المتعمقة بصحة إجراءات التحكيـ عيكب قد ترتكب أثناء الخصكمة مف  تعد
بؿ بإمكانو الحصكؿ عمى سكاء  ،خالليا يستطيع المحككـ عميو التأثير عمى فعالية التحكيـ

 إلغاء الحكـ األمر بالتنفيذ أك البطالف لمحكـ التحكيـ..
مف كمؼ لتحضير عممية التحكيـ مراعاة التعييف الصحيح لتشكميو ىيئة فعمى جميع 

كأثناء الخصكمة كعند   ،(ولفرع األ التحكيـ أك المحكـ الكاحد عمى أف يتـ في  إطار القانكف )
ف تككف أك  ،(فرع ثانيانتياء الييئة مف عمميا يجب عمييا أال تخرج عف الميمة المسندة إلييا )

 (.فرع ثالثبدأ الكجاىية )اإلجراءات مراعية لم

 انفشع األول

 رشكُم يحكًخ انزحكُى ورؼٍُُ انًحكى انىحُذ يخبنف نهقبَىٌ 

تؤسس محكمة التحكيـ كيعيف المحكميف بطريقة يمـز القانكف في ىذه الحالة أف 
كىنا نجد أف المشرع الجزائرم في ىذه الحالة نقؿ صيغة المشرع الفرنسي في  ،(3)مشركعة

                                                           

 .98حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -1
سماء المحكميف، أك مكضكع النزاع أ يجب أف يتضمف اتفاؽ التحكيـ تحت طائمة البطالف» ؽ.إ.ـ.إ عمى:  1012تنص المادة  -2

 .كيفية تعيينيـ
 .363سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -3
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مف نفس القانكف عمى كجكب  8558إ المحاؿ إلييا مف قبؿ المادة  .ـ .ؽ إ 8556/2المادة 
كيككف بطريقة ، احتراـ القانكف عند تعييف تشكيمية ىيئة التحكيـ أك تعييف المحكـ الكحيد

 ينجر عف ىذا أف عمى القاضي أف يميز بيف افتراضيتيف: ،مشركعة
التحكيـ كفؽ اتفاؽ التحكيـ أك  إذا كاف القاضي أماـ تحكيـ دكلي يككف تشكيؿ محكمة -

 كفؽ اتفاؽ األطراؼ أك كفؽ نظاـ التحكيـ الذم رجعت إليو األطراؼ.

أما إذا تعمؽ األمر باألحكاـ التحكيـ الصادرة في الخارج بصدد نزاع ال يتعمؽ بالتجارة  -
 .(1)الدكلية فالقاضي يرجع إلى القانكف الكطني المختص

 انفشع انثبٍَ

 حكُى ثًب َخبنف انًهبو انًسُذح إنُهبإرا فصهذ يحكًخ انز

مف نفس القانكف عمى  8558/2اؿ إلييا بالمادة حإ الم.ـ.إ.ؽ 8556/3نصت المادة 
كجكب احتراـ المحكميف أك المحكـ الكحيد الميمة المسندة عمييـ كاال تعرض حكـ التحكيـ 

 .(2)الدكلي الصادر إلى البطالف كاإللغاء
ك ىيئة التحكيـ المشكمة لحسـ أحكيـ يجب عمى المحكـ بالنظر لمطبيعة االدارية لمت

أم بنطاؽ النزاع الذم تضمنتو  ،ماميا أف تمتـز بالحدكد الكاردة في االتفاقيةأالنزاع المعركض 
اتفاقية التحكيـ كتتجمى خركج ىيئة التحكيـ عف المياـ المسندة إلييا في عدـ احتراـ اإلجراءات 

 .(3)التحكيـ التي تستمد منيا اختصاصاتياالمتفؽ عمييا عف طريؽ اتفاقية 
بما يطمبو المحتكمكف أك تـ إدخاؿ  ، كتحكـف تحكـ في أمكر خارجة عف نطاؽ االتفاؽأك 

كفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية )الغرفة  ،كقائع كمالبسات  خارجة عف حدكد االتفاؽ
يعد أف  ،كثر مما يطمبف حكـ التحكيـ القاضي بأأ 84/56/8984المدنية الثانية( بتاريخ 

                                                           

 .70عميكش قربكع كماؿ، مرجع سابؽ، ص -1
 .364سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -2
 .99حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -3
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كيتمسؾ بذلؾ مف ، إبطالومحكمة التحكيـ خرجت عف الميمة المسندة إلييا كبالتالي ضركرة 
 .(1)لو مصمحة فيو إذا كاف السبب ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ

 انفشع انثبنث

 إرا نى َشاع يجذأ انىجبهُخ 

بمبدأ أساسي في اإلخالؿ بمبدأ المكاجية أك اإلخالؿ بمبدأ حؽ الدفاع يعد إخالؿ 
التقاضي، قد يحدث اإلخالؿ بحؽ الدفاع أثناء المرافعات الشفكية كسكء تنظيميا كعند تبادؿ 

 جراءات اإلثبات.المقاالت ككذلؾ تبادؿ المقاالت ككذلؾ بالنسبة إل

 ،ىذه الحالة متعمقة بمسألة إجرائية يككف كجكدىا مستقال عف مضمكف حكـ التحكيـ
ضماف لرقابة متطمبات أساسية لكؿ عدالة كلك كانت عدالة  راؼ ىكاحتراـ مبدأ حضكر األط

 .(2)خاصة

الرقابة المتعمقة باحتراـ حقكؽ الدفاع ال بد منيا لتحقيؽ محاكمة عادلة فيك مبدأ أساسي 
إال أنو يصعب مراقبة ىذا المبدأ لعدـ إحاطة القاضي بكؿ ما جاء  ،مف كاجبات ىيئة التحكيـ

 .(3)التشريعات األجنبية يف

القاعدة في التقاضي العادم ىي إعالف األطراؼ المتنازعة بالحضكر إلى جمسات ىيئة 
كالمثكؿ أماميا تمثيال صحيحا حتى يتسنى لكؿ منيا تقديـ طمباتيا كدفاعيا كيككف ، التحكيـ

جكىر الطعف في ىذه الحالة ىك  .(4)كؿ طرؼ عمى عمـ بما تقـك بو الييئة كالطرؼ الخصـ
الخصـك مف تقديـ دفاعو بسبب عدـ إعالنو إعالنا صحيحا ألمكر متخذة مف  عدـ تمكف أحد

                                                           

 كما بعدىا. 365سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -1
 ا بعدىا.كم 71عميكش قربكع كماؿ، مرجع سابؽ، ص -2
 .101عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -3
 .101حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -4
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كتعييف خبير أك عدـ إعالنو بتاريخ أم جمسة مف الجمسات إلى غير ذلؾ ،قبؿ ىيئة التحكيـ 
 .(1)مف األسباب المتعمقة بالمكضكع

مف نفس القانكف مبدأ المكاجية المتمثؿ  8558/2إ ك.ـ.إ.ؽ 8556/4أكدت المادتيف 
حتى  ،في حؽ الدفاع فتككف بذلؾ ىيئة التحكيـ ممزمة بالسير عمى السير الحسف لمخصكمة

 .(2)يصدر الحكـ سميما مف عيكب البطالف أك اإللغاء لألمر بالتنفيذ

 المطمب الثالث
 األسباب المتعمقة بمحتوى حكم التحكيم:

مر ب إلغاء الحكـ اآلمف األسباب المتعمقة بمحتكل حكـ التحكيـ كالتي عمى أساسيا يمكف طم
 إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا أك كجدت :ك طمب بطالف الحكـ الصادر كىيأبالتنفيذ 

 .(فرع ثانيككذا مخالفة النظاـ العاـ الدكلي ) ،(فرع أولتناقض في األسباب )

 انفشع األول

 رُبقض فٍ األسجبة إرا نى رسجت يحكًخ انزحكُى حكًهب أو وجذ 

كالكتابة شرط ضركرم إلثبات كجكده أماـ القضاء ،يـ عمؿ مكتكب حكـ التحكيعتبر 
كتعني قاعدة التسبيب ذكر الحجج الكاقعية كالقانكنية التي ،ضفاء الصيغة التنفيذية عميو إل

ذ يجب عمى المحكـ أف يبيف الكقائع كاألدلة التي يستند إلييا قراره  أدت إلى صدكر الحكـ، كا 
. بحيث ييدؼ إلى إعطاء الطرؼ خاسر (3)ذم صدر تطبيقا لوكاف يحدد المبدأ القانكني ال

الدعكل تكضيحات كافية عمى أسباب خسارتو مف حيث الكقائع كمف حيث القانكف، حتى 

                                                           

 .143عباس ناصر مجيد، مرجع سابؽ، ص -1
 .365سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -2
دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي كاألنظمة الكضعية،  -، التحكيـ في القكانيف العربيةنجيب أحمد عبد اهلل ثابت الجبمي -3
 . 411، ص2006مصر،  مكتب الجامعي الحديث، لا
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يطمئف لعدالة الحكـ، كما يسمح بتجنب العشكائية في إصدار األحكاـ حيث يمـز المحكميف 
 سباب القرار.أاألطراؼ بمعرفة بتكضيح التبريرات التي تأسس عمييا قرارىـ كيسمح لكؿ 

مف الحاالت اليامة لحكـ التحكيـ " عدـ التسبيب" الذم يعتبر عيب مؤثرا عمى أساسو 
 .(1)يمكف لممحككـ عميو المجكء إلى العدالة في إطار الرقابة القضائية

عمى أف حكـ التحكيـ الدكلي يمكف  .إـ.إ.ؽ 8558/2كالمادة  8556/2نصت المادة 
إ تنص .ـ.إ.ؽ 8527/2إلغاءه في حالة عدـ التسبيب لمحكـ كما جاءت المادة إبطالو كطمب 

 ة.مر آعمى إلزامية تسبيب الحكـ مف طرؼ محكمة التحكيـ كجعميا قكاعد 
ككذا ،ف الحكـ لـ يكف مسببا أعتبار إأما التضارب في األسباب يعني تناقضيا إلى حد 

كيعتبر مبنيا عميو ،ا مع منطكؽ الحكـ بحيث يتفؽ أحدىم، في حالة كجكد اتجاىيف متضاديف 
كيترتب عمى ذلؾ تساقط األسباب  ،بينما يككف االتجاه الثاني مناقض كمغاير لالتجاه األكؿ

 .(2)ألنو مف غير ممكف معرفة أم منيا بني عمييا الحكـ،ليصبح الحكـ خاليا منيا 
يب األكؿ إيجابيا فإذا كاف التسب ،عميو مسألة تناقض األسباب تدخؿ في إطار انعداميا

 ككاف التسبيب الثاني سمبيا فمنطقيا النتيجة تككف منعدمة أم كأف شيئا لـ يكف.

 انفشع انثبٍَ 

 يخبنفخ انُظبو انؼبو انذونٍ

مفيكـ مرف كنسبي مف حيث الزماف كمف حيث المكاف ليس عمى أنو النظاـ العاـ يعرؼ 
ىك نظاـ عاـ مشترؾ بيف كؿ  (3)لدكليةمف السيؿ تحديد نطاقو عندما يتعمؽ األمر باألحكاـ ا

الدكؿ كنابع عف المصمحة العميا لمجماعة الدكلية كالكاقع أف ىذه الفكرة غير مكجكدة بالشكؿ 

                                                           

 .407سميـ بشير، مرجع سابؽ، ص -1
 .103حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص -2
 .103عيساكم محمد، مرجع سابؽ، ص -3
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كىي تعتبر في النياية مف ،الكافي كالكاضح كالمحدد كما ىك الشأف في النظاـ العاـ الداخمي 
 .(1)ةالمقكمات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في الدكل

ككف النظاـ العاـ يتعمؽ بقيـ كأخالؽ كمبادئ المجتمع الذم يسعى لمحفاظ عمييا كيضفي 
جزاء مخالفتيا البطالف المطمؽ المشرع الجزائرم جعؿ  ،عمييا قدرا مف القدسية في التعامؿ

ؽ إ ـ إ عمى أف االعتراؼ كتنفيذ حكـ المحكميف يجب  8558بحيث يشترط  في نص المادة 
 .(2)كـ التحكيـ ما يخؿ بالنظاـ العاـأف يتضمف ح

ما في مجاؿ االتفاقيات الدكلية فقد حددت اتفاقية نيكيكرؾ األسباب التي يمكف بمكجبيا أ
 التي تنص: 8فقرة  5رفض تنفيذ الحكـ في المادة 

ال يرفض اعتماد الحكـ كتنفيذه بناء عمى طمب مف طرؼ المستشيد بو ضده إال إذا قدـ ىذا  -
 كالتنفيذ فيو الدليؿ عمى ما يمي: سمطة المختصة في البمد المطمكب االعتمادالطرؼ إلى ال

إف األطراؼ في االتفاقية كانت بمكجب القانكف المطبؽ عمييا محككما عمييا بعدـ  -
 ،نكف الذم أخضعيا األطراؼ إليواألىمية أك أف االتفاقية المذككرة غير صالحة بمكجب القا

أك أف الطرؼ  حكـالصدد بمكجب قانكف البمد الذم صدر فيو اللـ تكجد اإلشارة إلى ىذا  فا  ك 
أك تعذر عميو  جراءات التحكيـ إك بأضده لـ يخبر قانكنا بتعييف المحكـ  حكـالمستشيد بال
ؿ خالفا غير مذككر في اتفاقية التحكيـ أك انو يشم حكـذ يستخدـ كسائمو أك أف اللسبب أخر إ

اتفاؽ  تتجاكز حدكد  أحكاـانو ينطكم عمى  غير يـعداد تكقعات بند التحكال  يدخؿ في 
حكاـ التي ليا صمة بالقضايا المعركضة عمى األنو إذا كانت أغير  ،التحكيـ أك بند التحكيـ

فإف  ،ة عمى التحكيـلتي ليا صمة بالقضايا غير المعركضالتحكيـ يمكف فصميا عف األحكاـ ا
المحكمة التحكيمية أك إجراء التحكيـ لـ يكف ف تشكؿ أك  يمكف أف تعتمد كتنفذ األحكاـ األكلى

                                                           
1.Hocine Farida, l’influence de l’accueil de la sentence arbitral par le juge algérien sur 

l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thèse de Doctorat en droit, Faculté de Droit, 

Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2012,p p290-293. 

كقانكف  1994لسنة  27دراسة مقارنة بيف قانكف التحكيـ المصرم رقـ  -التحكيـ التجارم الدكليلزىر بف سعيد،  -2
 .332، ص2010، مصر، ، دار الفكر سكتير-2008لسنة  09ية الجزائرم رقـ اإلجراءات المدنية كاإلدار 
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مطابقا التفاقية األطراؼ أك أنو في حالة عدـ كجكد االتفاقية لـ يكف مطابقا لقانكف البمد الذم 
نو عمقت أأك  ،لغتوأك أنو ألما يكتسب صفة اإلجبارية لألطراؼ  الحكـكقع فيو التحكيـ أف 

 (1) فيو أك صدر حسب قانكنو. كـالحالعمؿ بو سمطة مختصة في البمد الذم صدر 

كمع ذلؾ يجكز االعتراؼ كتنفيذ جزء مف الحكـ الخاضع أصال لمتسكية بطريؽ التحكيـ 
 إذا أمكف فصمو عند باقي أجزاء الحكـ غير المتفؽ عمى حميا بيذا الطريؽ.

بمد أك قانكف ال،لما اتفؽ عميو األطراؼ  اف تشكيؿ ىيئة التحكيـ أك إجراءات التحكيـ مخالفإ
ف الحكـ لـ يصبح ممـز لمخصـك أك لغتو أك أفي حالة عدـ االتفاؽ ،الذم تـ فيو التحكيـ 

 .(2)أكقفتو السمطة المختصة في البمد التي فييا أك بمكجب قانكنيا صدر الحكـ
كذلؾ يمكف أف نفرض اعتماد حكـ تحكيمي كتنفيذه إذا الحظت السمطة المختصة في  -

 كالتنفيذ ما يمي: البمد الذم طمب فيو االعتماد

ف مكضكع الخالؼ، حسب قانكف ىذا البمد، ليس مف شانو أف يسكم بطريقة التحكيـ أ -
 أك تنفيذه قد يخالؼ النظاـ العاـ في ىذا البمد. لحكـأك إف اعتماد ا

جميع التشريعات تقريبا يقرر الحؽ  يبالرجكع الى ىذه الشركط الستة المعمكؿ بيا ف 
سباب المحددة كىي ضمانة اساسية بطاؿ الحكـ لألإطمب  يـ فلمف يصدر ضده حكـ التحكي

جؿ القكانيف تمنع التنفيذ اذا ما تكافرت  يالة مكرسة فحككحيدة لمف يصدر ضده الحكـ كىي 
 .تقدير حالة كجكد مخالفة لمنظاـ العاـ الدكلي يكالسمطة التقديرية تعكد لمقاضي ف

ذ تتسع كتضيؽ إـ كاسع ال تتحدد بحدكد معينة ذات مفيك  أتعد فكرة النظاـ العاـ الدكلي مبد
تبعا لمفيـ الخاص ليا لدل المجتمعات تسعى لتحقيؽ المصمحة العامة كالتي تعمك عمى مصمحة 

  .ماـ الفقو كالقضاء لتحديد مفيكمياأالفرد كتبعا التساع فكرة النظاـ العاـ الدكلي نجد الباب مفتكح 
 

                                                           

 .333، المرجع السابؽ، صلزىر بف سعيد -1
 .334مرجع نفسو، ص -2
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كحدانية الطعكف  كذا التنظيـ سعيا إلى تحقيؽ ك  خالصة القكؿ أف التشريعات الحديثة
في التحكيـ الذم منطقيا يعمؿ عمى ا المشرع قكاعد خاصة بيا سكاء لمفائز التي كضع لي

، كالطرؼ الخاسر بالمثؿ يعمؿ عمى عميو اإلعتراؼ بالحكـ الصادر لصالحو كخاصة التنفيذ
 فض بالتنفيذ.االر  األمرإبطالو أك تأييد 

بطالف كالتي يثار فييا كؿ الحاالت المسمكح الطعف عمى أساسيا ال يجكز فرافع دعكل ال
مؽ عميو باب الطعف الثاني، علو الطعف باالستئناؼ كعدـ قبكؿ طعنيف في آف كاحد، كبذلؾ ت

 كنفس الشيء، فرافع دعكل االستئناؼ يغمؽ عميو باب الطعف بالبطالف.

تكحيده  ،مجمس القضائيالطعكف كىي المشرع لمجية القضائية بالنظر في ال كذلؾ تكحيد
ثار الطعكف كأخيرا قابمية آلميعاد قبكؿ الطعنيف بشير كاحد مف تاريخ التبميغ الرسمي، تكحيد 

 .ضاألحكاـ الصادرة مف المجمس القضائي لمطعف بالنق
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مف أجؿ تفعيؿ جاء  09-08في ىذا المجاؿ أف القانكف  دراستنايتضح لنا مف خالؿ 
م أىـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات، كتسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى أالتحكيـ، ككنو أحد 

 يجرم في الجزائر أك أم تحكيـ تجارم يجرم في الخارج.تجارم تحكيـ 

عف تمؾ األحكاـ الصادرة  ،المشرع الجزائرم فرؽ بيف أحكاـ التحكيـ الصادرة بالجزائر
ريؽ الطعف بالبطالف، أما الثاني عف طريؽ الطعف باالستئناؼ بالخارج، فخص األكؿ بط

مر بالمكضكع أك باالختصاص أك بيدؼ إلغاء أك تعديؿ الحكـ كميا أك جزئيا، سكاء تعمؽ اال
 .أخرل بكسيمة إجرائية

أحكاـ التحكيـ الدكلية الصادرة داخؿ الكطف قابمة لمطعف مباشرة فييا، أال كىك الطعف 
خيرة كؿ مف اتفاقية نيكيكرؾ، كاتفاقية كاشنطف، حيث حصرت ىذه اال بالبطالف، تناكلتو

محددة عمى سبيؿ الحصر، كما نجد  نطاؽ الطعف في إطار المركز الدكلي ذاتو ألسباب
باعتبارىا أحكاـ نيائية صادرة عف محاكميا سكاء لإلعتراؼ أك  ،تتميز بطابع إلزامي أحكامو
 التنفيذ.

م طعف أية الصادرة خارج الكطف الجزائرم، ال تقبؿ حكاـ التحكيـ الدكلبالنسبة ألأما 
قاضي أك الرافض لمتنفيذ ليس ضد حكـ مر الفييا مباشرة، بؿ الطعف فييا يككف ضد اال

 نفسو. التحكيـ

، ألف دكف نقاش  المشرع الجزائرم أخذ اصال بمبدأ االعتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـ فكرا
 ، في حيف الرفض كاستثناء.صؿ ىك المكافقة عمى االعتراؼ كالتنفيذاال

خصيا المشرع بأسباب مكحدة يمكف  البطالف مثميا مثؿ دعكل االستئناؼدعكل 
مر القاضي أك لطمب بطالف الحكـ ذاتو، كذلؾ لكجكد تشابو كترابط أالتمسؾ بيا لطمب إلغاء 

 .مف إجراءات الطعف، مف حيث الجية المختصة، ميعاد الطعف كأثارىما بينيما، كما كحد كؿ
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حكاـ النيائية الصادرة عف المحاكـ كاألحكاـ عمى غرار ذلؾ، جعؿ كؿ مف اال
ء ناتجة عف طريؽ الطعف الصادرة عف المجالس القضائية مكضكع الطعف بالنقض، سكا

ك برفضو، أك عف دعكل البطالف ضد حكـ أمر الذم يسمح بالتنفيذ في اال باالستئناؼ
 محكمة العميا.التحكيـ طبقا لإلجراءات المتبعة اماـ ال
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