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 اإلهداء

 وتعب لمساعدتً وجهد   وطرٌقً حٌاتً ورسم  وجودي فً سبب كان من لىا

  ً  ٌحفظه ان هللا اسأل(  الغالً ابً) أجلنا من صحته وافنى كبرت   حتى عل

 . الخاتمة وحسن والعافٌة الصحة وٌعطٌه

 وجاهدت وعانت سهرت التً تلك,  الجنة قدمٌها وتحت االرض جنة إلى

 فً واطال هللا حفظها( الغالٌة أمً) نجاحً فً سر دعائها كان من الى.  وكبرت

 . والعافٌة بالصحة ومتعها عمرها

 . البحث هذا انجاز على ساعدونً الذٌن اساتذتً الى
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 شكر وتقدير

همت اجناز هذا يف ختام حبثي هذا البَد يل من شكر االيادي البيضاء اليت اس
على مالحظاته وتوجيهاته  وديان خالد عودةة املشرف ةالعزيز  البحث اوهلم استاذيت

 السديدة .

 شكري وامتناين البالغ ألساتذيت يف كلية القانون والعلوم السياسية .

 وملكتبة كليتنا .

 ولكل من ساعدين يف اجناز حبثي الشكر واالحرتام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 المحتوٌات 

 الصفحة الموضوع ت

 ........ الشكر والتقدٌر –االهداء  –العنوان  1

 1 اهمٌة البحث - المقدمة 7

 7 خطة البحث -مشكلة البحث  4

 4 ماىية التحكيـ وأنواعو وطبيعتو القانونية :ؿالمبحث االو  3

 11-3 تعريؼ التحػػكيـ وأنػػػػػػػػواعو: المطمب االوؿ 5

 13-11 الطبيعة القانونية لمتحكيـ :المطمب الثاني 6

 القانوف العراقي مف التحكيـموقؼ : المبحث الثاني 2
 يالتجاري الدول

13-15 

 11-16  تنفيذ القرار التحكيمي المطمب االوؿ : 1

 77-19 الطعف في القرار التحكيمي المطمب الثاني :  9

 74 النتائج و التوصٌات  –الخاتمة  11

 75-73 المصادر و المراجع  11

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 ةـــــقدمــــــــالم

 

ر ػبػػػوعمميات التجارة الدولية عمف المعمـو اف زيادة المؤسسات االقتصادية 
 الحدود وعدـ مالئمة القوانيف الوطنية لتسوية ما ينشأ عنيا مف منازعات اف 

جو الفكر القانوني الى البحث عف اداة فنية متخصصة تقـو بالفصؿ في ػتػػػػػي
منازعات بعيدًا عف قضاء الدولة , حتى اصبح التحكيـ في االونة االخيرة ػػػال

االطراؼ المتنازعة لحؿ المنازعات الوسيمة المعتادة والمفضمة التي تمجأ الييا 
   و ػػيػػػمؾ الناشئة في اطار العالقات التجارية الدولية ومف ما الشؾ فػػا تػػمػػػالسي
  ةػػئػػاختيار ىذه الطريقة لفض المنازعات الناشجوء االطراؼ الى ػػًا اف لػػايض

    بينيما لما يتقدمو التحكيـ كنظاـ خاص مف مزايا قد يعجز القضاء الوطني
 . عف تحقيقيا في غالب االحياف

 

 اهــــــــــمـية البــــــــــحـــــث                             

اذ يحتاج الناس في التجاري ذاتو ,ية موضوع التحكيـ في اىم تكمف اىمية البحث
ة التي يرغبوف بعرضيا عمى اشخاص يختارونيـ ػػجاريػػػات التػػػػازعػػػثير مف المنػػالك

سـ موضوع النزاع بعيدًا عف قاعدات ومرافعات ػػػػويتفقوف بأحكاميـ وخبرتيـ في ح
راؼ ػػػط واعد التحكيـ التي تعتبر ضمانو الػػػاـ وقػػ. كذلؾ تسميط الضوء عمى احك
 النزاع وصيانة وحماية لحقوقيـ .
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 مـــــشكــــمة الــبحــــــث                          

تناوؿ القانوف ي تنازع القوانيف في التحكيـ التجاري الدولي يعد مثار جدؿ واسع , 
يرغب مف  والتي تتميز بأنيا اتفاقيات اوشروط .  ب التطبيؽ عمى التحكيـ الواج

عالقاتيـ عف نطاؽ الحموؿ القانونية والقضائية العادية اطراؼ النزاع ابعاد خالليا 
تبادلة ػػمع مصالحيـ الم ئات وحموؿ موضوعية اخرى تتفؽ اكثروالمجوء الى اجرا
فض النزاعات ػػػتحكيـ كوسيمة فعالة لػػػجوء الى الػػمستثمريف المػػورغبة كثير مف ال

 التجارية .

 خــــــطـة الـــبحـــــث                             

ناولنا في المبحث ػػػفقد تـ تقسيمو الى مبحثيف تلغرض االحاطة بموضوع البحث 
لمتحكيـ في   يعة القانونيةػػاالوؿ تعريؼ التحكيـ وانواعو في المطمب االوؿ والطب

مف   العراقي  المطمب الثاني . اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيو موقؼ المشرع
تنفيذ   تناولنا في المطمب االوؿ ـ تقسيمو الى مطمبيفويتالتحكيـ التجارة الدولية 

القرار التحكيمي وفي المطمب الثاني الطعف في القرار التحكيمي وبعد ذلؾ خاتمة 
 تـ االشارة فييا الى نتائج البحث وبعػػػػض المػػػػقػػػػترحػػات .
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 لالمبحث االو

 وأنواعه وطبيعته القانونيةماهية التحكيم 

  

 منا تناوؿ القانونية وتحديد نطاقو يستوجب طبيعتوماىية التحكيـ وبياف  إيضاحأف 

 واعوػػػػكاًل منيا في مطمب مستقؿ . ويقصد بماىية التحكيـ التعرؼ بو والتطرؽ ألن

 وػػػػعن ثػػػحػػبػػػػوؼ نػػوبياف ميزاتو وتميزه عف غيره مف االنظمة المتشابية . لذلؾ س

 -مف خالؿ المطالب االتية :

 

 

 .تعريؼ التحكيـ وانواعو  -المطمب االوؿ :

 

 الطبيعة القانونية لمتحكيـ . -المطمب الثاني :
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 المطمب االوؿ

 تعريؼ التحػػكيـ وأنػػػػػػػػواعو

 

 التحكيـ لغًة : حكـ باألمر حكمًا قضى , يقاؿ :ُحكـ لو , وُحكـ عميو , وحكـ بينيـ ,

 , جعمو حكمًا , وفي والشيءـ فالنًا كما يريد وحكـ فالنًا في االمر كحكمو : يقاؿ ح

 يؤمنوف حتى يحكموَؾ فيما شجَر بينيـ ( . ـ : )فال وربَؾ الػػػػريػػػالك فراالق

 الكريـ : )أفغير اهلل ابتغي حكمًا ( القرافمف اسماء اهلل تعالى جاَء في  الحكـ :

 واف خفتـ شقاؽ   صؿ بيف المتنازعيف . قاؿ تعالى )فوالحكـ : ىو مف يختار لم

 . بينيما فابعثوا حكمًا مف اىمو وحكمًا مف اىميا (

 وعرَؼ بعض الفقياء التحكيـ بأنو : توليو الخصميف حاكمًا يحكـ بينيـ .وعرفت 

 ( مف مجمة االحكاـ العدلية التحكيـ بأنو : )عبارة عف اتخاذ الخصميف1791المادة )

 خصوماتيـ ودعاوييما ويقاؿ لذلؾ حكـ بفتحتيف وُمَحكـحاكمًا برضاىما , لفصؿ 

 . (1)(  المفتوحةبضـ الميـ وفتح الحاء وتشديد الكاؼ 

 حكمًا يحكـ الخصميفأما في االصطالح الشرعي  فقد عرؼ التحكيـ بأنو : توليو 

 اف يكوف لممحكـبينيما , اي اختيار ذوي الشأف شخصًا لمحكـ فيما تنازعا فيو دوف 

 والية القضاء بينيما .
                                                           

 .982, ص 715-1بغداد  , ط –اوي . المرافعات المدنٌة , مكتبة السنهوري ( د .أدم وهٌب الند1
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 وقد ورَد ذكر التحكيـ في كتاب اهلل تعالى بقولو ) ياداود إنا جعمناؾ خميفة في

 . (1)تتبع اليوى فيضمؾ عف سبيؿ اهلل (  االرض فاحكـ بيف الناس بالحؽ وال

 والمعنى االصطالحي لمتحكيـ ىو االتفاؽ عمى طرح النزاع عمى شخص معيف او

 اشخاص معينيف ليقضوا فيو دوف المحكمة المختصة بو في مقتضى التحكيـ ينزؿ

 الخصـو عمى االتجاه الى القضاء مع التزاميـ يطرح النزاع عمى محكـ او اكثر

 ليفصموا فيو بحكـ ممـز بالخصـو وقد يكوف ىذا االتفاؽ تبعي لعقد معيف يذكر فيو

ـَ بالفعؿ بيف الخصـو صمبو وسمَي شرط التحكيـ , وقد يكوف بمناسبة  نزاع معيف قا

 وسمَي في ىذه الحالة مشارطة التحكيـ او اتفاؽ التحكيـ , والواقع قدـ العديد مف

 . واذا كانت الدولة تجيزيخرج في معناىا عف المعنى السابؽ  التعريفات التي ال

 التحكيـ وذلؾ بقصد التيسير عمى الخصوـ  وحتى يفصؿ في النزاع ىيئة فنية

 . (2)راءاتو مع توفير الوقت والجيد دولية لتفادي كميًا جمسات القضاء واج او

 -أنواع التحكيـ :

 وتأكيدالصعيديف الدولي والداخمي ىمية المتزايدة لنظاـ التحكيـ عمى كال الأل نظراً 

 لحؿ المنازعات المثمىالوسيمة  باعتبارهلرغبة االفراد في انشاء ىذا النظاـ  

 ىذا النظاـ سبياًل لحؿ باتخاذبالطرؽ السممية  , ىذا ورغبة الدوؿ في تشجيع االفراد 

 النزاعات وتشجيعًا لالستثمار ومع التطور السريع وتعدد االنظمة واختالؼ العالقات
                                                           

(1)
 11, ص 7119 , 3شرح قانون التحكٌم , ط.  احمد محمد عبد البدٌع شتا. د 

 . 199, ص 7116د. اشرف عبد العلٌم الرفاعً . التحكٌم فً العالقات الدولٌة الخاصة , دار الكتب القانونٌة ,   - (7)
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 فقد ظيرت الحاجة لوجود عدة صور لنظاـ التحكيـ لكي تتحقؽ كافة الرغبات التي

 ولكي تنمي روحالت المختمفة بيف االفراد والييئات تستطيع اف تواكب كافة المعام

 التطور في حؿ المنازعات بيف االفراد .

 لذلؾ ظيرت الحاجة عدة انواع لمتحكيـ لكي تغطي كافة المنازعات وخيارات

 سيًا وقد يكوف اجباريًا وقد يكوفسمؤ  يكوف التحكيـ حراً االفراد ضمف ناحية قد 

 وقد يكوف تحكيـ بالصمح وقد تكوف ىذه االنواعاختياريًا وقد يكوف تحكيـ قضاء 

 كجية سريعة تمكننا مف معرفة اىمية كؿ نوع ووضعيتو لحؿمف التحكيـ المختمفة 

 المنازعات المختمفة بالطرؽ السممية .

 

 التحكيم الدولي والمحمي : -اواًل :

 

 الواحدة التحكيـ الداخمي ) المحمي( : ىو التحكيـ الذي يكوف داخؿ أطار الدولة –أ 

 وفي اشخاص عادييف او اعتبارييف او شركات وطنية , وعمى اساسيا يكوف المجوء

 الى التحكيـ برضا االطراؼ واختيارىـ دوف وجود اي عنصر اجنبي طرفًا في ىذا

 التحكيـ وبالتالي عدـ تعمقو بالتجارة الدولية .

 بيف شركة وطنية التحكيـ الدولي : ىو التحكيـ الذي يكوف بيف دولة واخرى او -ب:

 بالتجارةوشركة دولية اخرى , ومف ىنا يتضح اىمية وجود عالقة تتعمؽ اساسًا 

 المعاىدات التي ما ضمنتوالدولية , وىذا التحكيـ في غالبيتو يكوف اجباريًا اذا 

 ) تربس( كاتفاقيةالمعاىدات الدولية ,  تتضمنيا الدولة مع الدوؿ االخرى في اطار
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 في أطار الممكية الصناعية والعالقات التجارية خصوصااو )باريس( والمتعمقة 

 التطبيؽفأف الدولة تكوف مجبرة عمى التحكيـ ضمف نظاـ القانوف الدولي الواجب 

 .(1)يكوف اجبارًا أال  اذا وقعت الدولة عمى المعاىدات الممزمة لمتحكيـ  وىذا االجبار ال

 والتحكيم المؤسسيالتحكيم الحر  -ثانيًا :

 ي تحديدف الذي يعطي الحرية الكاممة لمخصـوذلؾ التحكيـ  التحكيـ الحر: ىو  -أ

 التي يتبعيا المحكـ الذي يختارونو لكي يفصؿ في النزاع الجراءاتواالقواعد 

 المطروح عميو وفقأ ليذه القواعد سواء كانت اجرائية او موضوعية وفي المكاف

 يتعارض مع القواعد االمرة او النظاـ العاـ . الذي يحددونو بما ال

 التحكيـ المؤسسي وفيو يعطي حرية كبيرة لألفرادوقد ظيَر التحكيـ الحر قبؿ ظيور 

 في اختيار المكاف والقواعد واالجراءات التي يرونيا مالئمو لظروؼ النزاع ,وكذلؾ

 مى خبرتيـ فيتعييف المحكميف الذيف يختارونيـ ويضعوف فييـ ثقتيـ . اعتمادًا ع

 حؿ النزاع , وقد تكوف ىذه القواعد اكثر مرونة وواقعية منيا في قواعد التحكيـ

 المؤسسي كما اف عامؿ السرية والسرعة في حؿ النزاع قد يكوف اكثر ما يميز

 ىذا النظاـ , كما اف االعتماد عمى مؤسسة او ىيئة لحؿ النزاع القائـ قد تأتي بكثير

 التي قد تكوف عمى عكس توقعات االفراد والتي قد تساعد مف القواعد واالجراءات

 لتأخر فيـ الخصـو ليا وما يتبعيا مف تحضير مستنداتعمى اطالة زمف التحكيـ 

 ودفوع نستطيع الرد عمى ىذه القواعد واالجراءات .

 وطنية التحكيـ المؤسسي: ىو ذلؾ التحكيـ الذي تتواله ىيئات ومنظمات دولية او -ب
                                                           

عصام رجب بٌوض التمٌمً . التحكٌم فً المنازعات المتعلق بالمعامالت التجارٌة , دار النهضة العربً , ( د. 1)
 . 11, ص 7111
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 واجراءات موضوعو ومحددة سمفًا تحددىا االتفاقيات الدولية اووفؽ قواعد 

 القرارات المنشئة ليذه الييات , وقد شاعَ  انتشار مراكز التحكيـ وبخاصة بعد

 الحرب العالمية الثانية, وقد عظمت اىميتيا بعد انتشار االقتصاد الحر والتجارة

 كتجارة الحبوب ومنيا ىو متخصص في مجاؿ معيف ماالدولية , ومف ىذه المراكز 

 مثؿ ىو وطني يـ في مختمؼ اوجو النشاط التجاري ومنيا ماىو عاـ يتولى التحك ما

 ىو دولي مثؿ مركز القاىرة االقميمي لمتحكيـ غرفة التحكيـ بباريس ومنيا ما

 التجاري الدولي . ولقد اصبَح التحكيـ المؤسسي ىو االساس في مجاؿ التجارة

 عادًة ما يفضموف االستعانة بأنظمة التحكيـ المؤسسي لما تكفمو فاألطراؼالدولية 

 , مما يمكنيـ مف تفادي مسألة عدـمف تنظيـ مسبؽ ومفصؿ لمعظـ مسائؿ التحكيـ 

 الخبرة في وضع قواعد واجراءات التحكيـ واستيالؾ مزيدًا مف الوقت في االتفاؽ

 ىذا فضاًل عف االمكانيات عمى ىذه القواعد كما ىو الحاؿ في نظاـ التحكيـ العاـ ,

 التي تتمتع بيا تمؾ الييئات وتضعيا بيف ايدي االفراد والتنفيذيةاالدارية والمالية 

 وكذلؾ الخبرة التي تتمتع بيا تمؾ الييئات نظرًا لوجود قواعد عممية وواقعية تمت

 . (1)يد مف المنازعات التي فصمت فيياتجربتيا وثبتت نجاحيا في العد

 التحكيم االجباري والتحكيم االختياري -ثالثا :

 الوساطة كميًا بيف ارباب العمؿ وتحؿ الخالفاتالتحكيـ االجباري : عندما تفشؿ  -أ

 فيما بينيـ عف طريؽ التحكيـ اماـ المعبة التحكيمية لحؿ خالفات العمؿ  الجماعية

 يفويتصؼ التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية بالطابع االلزامي , مف ناحيت

                                                           
(1)

 . 55د. احمد محمد عبد البدٌع . مصدر سابق , ص  - 
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 االولى الزامية مف حيث المجوء اليو , اي اف االطراؼ يمزموف بسموؾ طريؽ

 التحكيـ  في حالة فشؿ الوساطة  . والثانية الزامية مف حيث القرارات الصادرة عنيا

 والممزمة لمرقاء تحت طائمة الجزاء والمقرر في القانوف .وال يحقؽ مف حدة الطابع

 ىيئة تحكيمية خاصة االطراؼ بالمجوء الى حكـ خاص اوااللزامي لمتحكيـ , امكانية 

 غير المجنة التحكيمية الممحوظة قانونًا , ذلؾ اف مثؿ ىذه االمكانية تتصؼ بالطابع

 االستثنائي وال يمكف العمؿ بيا اال في المؤسسات الخاصة التابعة لمقطاع الخاص

 دوف المؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة .

 اري : يمكف الى التحكيـ لحؿ خالفات العمؿ الجماعية  بواسطةالتحكيـ االختي –ب 

 ىيئة تحكيمية خاصة مختارة غير المجنة التحكيمية المنصوص عمييا حكـ خاص او

 في القانوف  اي المجنة التحكيمية لحؿ خالفات العمؿ الجماعية .

 ويالحظ انو يمكف المجوء الى التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية عف طريؽ

 تضمف عقد العمؿ الجماعي بندًا خاصًا بوجوب المجوء الى التحكيـ في حالة وقوع

 النزاع او عف طريؽ ابراـ اتفاؽ خاص يحكـ ىذه المسألة , وىنا يتضح الفارؽ

 الكبير بيف التحكيـ بصدد منازعات العمؿ الفردية  والتحكيـ في منازعات العمؿ

 ه االخيرة ارحب واوسع مما ىو عميو, حيث يكوف ميداف التحكيـ في ىذ الجماعية

 في االولى  ويبرر ىذا التميز التوازف عمى االقؿ في صورتو الدنيا بيف رب العمؿ

 (1)واالجراء 

 

                                                           
 .  731د. اٌاد محمود بروان . التحكٌم والنظام العام _منشورات الجلبً الحقوقً , ط بال , ص  (1)
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 التحكيـ العادي الذي نعرفو والذي يعطي باختصارالتحكيـ بالقضاء : ىو  -رابعًا :

 واالجرائية لمقانوفسمطة المحكـ بالحكـ في النزاع مع التقيد بالقواعد الموضوعية 

 واجب التطبيؽ  , وىنا تصبح سمطة المحكـ مقيدة بيذه القواعد فيعمؿ عمى تطبيقيا

 بعكس التحكيـ بالصمح الذي يعطي لموصوؿ الى حكـ سديد غير مشوب بأي بطالف 

 حرية اكبر لممحكـ بالفصؿ في موضوع النزاع المعروض عميو وفقًا لما يراه مالئماً 

 طرفي التحكيـ بغض النظر عف مواقفو ألية لقواعد القانوفوعادال لمصمحة 

 الموضوعي مف عدمو مع وجوب تقيد المحكـ بالمبادئ االساسي لمتقاضي , مف

 حقوؽ الدفاع  وتمكيف االطراؼ مف ابداء الدفوع والمساواة بيف االطراؼاحتراـ 

 ومراعاة القواعد القانونية المنظـ لمتحكيـ وما الى ذلؾ.

 التحكيـ بالصمح : يعطي لممحكـ الحؽ في محاولة التقريب بيف الطرفيف اوخامسا :  

 الوصوؿ الى حؿ وسط , ومف ىنا يوصؼ حكـ التحكـ بالصمح بأنو يحؿ النزاع

 , فمف المحظور عمىيؤخذ عمى اطالقو  . ولكف ىذا االمر الاكثر مما يحسمو 

 اثناء قيامو بحؿ النزاع المحكـ بالصمح اف يخالؼ النظاـ العاـ او القواعد األمرة

 بحجة تحممو مف القواعد القانونية الموضوعية كذلؾ فأف المحكـ بالصمح يبقى متقيداً 

 لألبطاؿبموضوع النزاع المعروض عميو وال يخرج عنو أال بغرض حكمِو 

 الى مراعاة المحكـ لقواعد العدالة واالتفاؽ بما يحقؽ قبوؿ االطراؼ باإلضافة

 . (1)لرحب والسعة لحكمو عمى نحو مف ا

 

                                                           
(1)

 . 64د. احمد عبد البدٌع  شتا . مصدر سابق , _  
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 المطمب الثاني

 الطبيعة القانونية لمتحكيم

 

 اثاَر جدؿ فقيي حوؿ الطبيعة القانونية لحكـ التحكيـ التي درست تحت غطاء تحديد

 الطبيعة القانونية لمتحكيـ بوصفو عممية متكاممة منذ بدايتيا باتفاؽ االطراؼ وحتى

 الجدؿ عمى موقؼ القضاء في كؿ نيايتيا بصدور حكـ فاصؿ في النزاع وعكس ىذا

 مف فمسطيف ومصر واالردف .

 التي تنظر الى االحادية  يا النظرياتقيَؿ في ىذا الصدد ىناؾ عدًة نظريات  من

 التحكيـ مف جانب احادي يحدد الطبيعة القانونية لحكـ التحكيـ ويتخذ مبدأ لتفسير كؿ

 انتيائو وصدور الحكـ , لذلؾ سميتما يتعمؽ بالتحكيـ ابتداًء مف اتفاؽ عميو وحتى 

 باألحاد .

 واالخرى نظريات ثنائية التي تنظر الى التحكيـ في مجموعة لتحديد طبيعتو القانونية

 بحيث يتخذ مبدأ لمتفسيرتركز عمى جانب احادي معيف فيو  ليذا الحكـ بمعنى انيا ال

 . (1)في كؿ ما يتعمؽ بنظاـ التحكيـ  , لذلؾ سميت بالثنائية 

 

 
                                                           

 م  واثاره وطرق الطعن_ بحت تقدمالطبٌعة القانونٌة لحكم التحكٌفٌصل شكري داود . اشجان  - (1)
 . 77, ص 7111فلسطٌن .  –الى جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس 
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 : التعاقديةالنظرية  -اوال:

 مفيوـ النظرية تذىب ىذه النظرية الى أف لمتحكيـ طبيعة تعاقدية وليست قضائية ,

 فاليدؼ منيا غالبًا اشباع رغبة االفراد في حؿ نزاعاتيـ بطريقة ودية واساسيا

 ارادة االطراؼ في التصالح ويتـ في صورتو العادية وفقًا لقواعد العدالة واستثناء

 عمى التحكيـ انما يتفقوف باتفاقيـوفقًا لقواعد القانوف . ومف جية اخرى فاف االفراد  

 ضمانًا عمى التنازؿ عف الدعوى ويخولوف المحكـ سمطة مصدرىا ارادتيـ , وسمطة

 اعتبار سمطة ال يمكفاف تكوف قضائية , كذلؾ  ال يمكفتقـو عمى ارادة ذوي الشأف 

 في اعالف. والُمحكـ ليس قاضيًا انما نائب عف المحكميف عامة  ةالمحكـ سمط

 ال حساسةيرد عميو النزاع مف خالؿ تفسير الشروط العقدية طبقًا  ارادتيما بشأف ما

 الذاتي بالعدالة وحتى في االحواؿ التي يعيف فييا المحكـ مف جانب السمطة القضائية

 اـ ىذه السمطة لـ يزد عفيظؿ بالقوؿ بطبيعة القضائية بالتحكيـ غير وارد ماد

 استعماؿ حؽ االفراد في اختيار المحكميف فحسب , ويضيؼ اصحاب ىذه النظرية

 عف القضاء فيما يرمي القضاء تحقيؽفي تبريرىا بأف التحكيـ  يختمؼ في اىدافو 

 مصمحة عامة , ييدؼ التحكيـ الى تحقيؽ مصالح خاصة بأطرافو , وفيما يفترض

 تثاؿ لمقاعدة القانونية التي تحمي مصمحة احدىـ في مواجيةعدـ ارادة الخصـو االم
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 . (1)االخر

 نظرية الطبيعة القضائية لمتحكيم : -ثانيًا :

 يرى انصار ىذه النظرية اف اذا كاف التحكيـ يبدأ بعقد فانو ينتيي بحكـ , وىذا الحكـ

 الخصـو وحدىا , بؿ اف بإرادةوالمحكـ ال يعمؿ يعتبر عماًل مف اعماؿ القضاء 

 ىي التي توصؿ إجراءاتيافكرة المنازعة وكيفية حميا واجراءات العدالة التي تحيط 

 قضايًا , يختاره الخصـو باعتبارهالطبيعة القضائية في العمؿ الذي يقـو بو المحكـ 

 التحكيـ بالعمؿ ابتدأواليقوؿ كممة الحؽ او حكـ القانوف بينيـ , واف كاف الخصـو قد 

 يستطيع بذاتو اف يتحرؾ أال االرادي ىو اتفاؽ الذي وقع فيما بينيـ , فيذا االتفاؽ ال

 مف خالؿ عمؿ ذات طبيعة القضائية , مثؿ العمؿ االرادي الذي يقـو بو االفراد عند

 المجوء الى قضاء الدولة وقد بدأت ىذه النظرية في االنتشار خاصة بعد حكـ مجمس

 في قضية سكؾ الحديد الشمالية وذلؾ بأف 1893 مارس 17الدولة الفرنسي في 

 . (2)اعتبر التحكيـ السيما الحكـ الذي صدر فيو عماًل قضائيًا 

 النظرية المختمطة: -ثالثا:

 مفيوـ ىذه النظرية تتمخص وجيتيا في رفض كؿ مف الطبيعة التعاقدية لمتحكيـ

 عداد اختيار اشخاص الوكذلؾ الطبيعة القضائية , ترى اف القانوف يخوؿ االفراد 

 القرارات القضائية ليقوموا بتفويض مف الخصـو بالبحث عف ارادتو في حالة محؿ

  قضائيا ولكنو يكوف احد عنصريو , اما العنصرالنظر . وليس ىذا البحث عمالً 

                                                           
دار الثقافة والنشر والتوزٌع  ,  د. ابراهٌم حرب محسن , طبٌعة الدفع بالتحكٌم فً الخصوم المدنٌة , (1)

 . 71, ص 1999ط بال , 
(7)

 .  74ق , محمد عبد البدٌع  شتا . مصدر ساب د. احمد  - 
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 يكتمؿ أال بو فيو عنصر االمر الذي بو تطبؽ ارادة القانوف التي بحث الثاني الذي ال

 الذيف ليست ليـ المحكميفرار المحكـ وسمطة االمر غير موكمة الى عنيا وعينيا ق

 تكوف اال لمقاضي الذي يطبؽ تفويضًا مف الدولة وىي ال والية القضاء ال اصاًل وال

 . (1) المحكميفامر تنفيذ لحكـ  القانوف ويصدر

 المبحث الثاني

 موقف القانون العراقي من التحكيم التجاري الدولي

 

 ـ   ست وعشروف مادة1969لسنة  83المرافعات المدنية رقـ خصص قانوف 

 , منذ االتفاؽ عميو لحيف صدور الحكـ وتنفيذه(2)(في تنظيـ امور التحكيـ 251-276)

 توجد  أي اشارة الى التحكيـ الدولي انما تقتصر تمؾ االحكاـ عمى التحكيـ ولكف ال

 اجانب . وىناؾ نقط ىامةالذي يجري في العراؽ واف كاف بيف االطراؼ عراقييف و 

 اختمؼ فييا الفقو في العراؽ وىي ىؿ يجوز تطبيؽ القانوف االجنبي في التحكيـ الذي

 ىناؾ مف يذىب الى اف ال مانع مف ذلؾ اذا كاف احكاـ القانوفيجري في العراؽ ؟ 

 تخالؼ النظاـ العاـ واآلداب العامة ومستندًا في ذلؾ الى المادة االجنبي او عرفو ال

 يجوز تطبيؽ القانوف االجنبي فييا ) ال جاءتمف قانوف المدني العراقي التي  32

 العامة( اآلدابقررتو النصوص السابقة اذا كانت ىذه االحكاـ مخالفة لمنظاـ العاـ او 

 . فأنيا تعني المواد  الى النصوص السابؽ عمييا بإشارتيالكننا نرى اف المادة المذكورة 

 تصمح اف تكوف سندًا لجواز القانوف  فاف المادة المذكورة ال( وعميو  31_ 11مف )
                                                           

(1)
 . 76د. ابراهٌم حرب محسن . مصدر سابق , ص - 
 ـ   1969لسنة  83قانوف المرافعات المدنية رقـ (7)
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 االجنبي في التحكيـ الذي يجري في العراؽ لكف ىناؾ مادة اخرى مف مواد القانوف 

 المدني وىو االكثر صمة باتفاؽ الطرفيف في التحكيـ عمى تطبيؽ قانوف معيف غير 

 الخامسة والعشروف التي جاء فقراتيا االولى يسري عمى القانوف العراقي ىي المادة 

 التزامات التعاقدية قانوف الدولة التي يوجد فييا المواطف المشترؾ لممتعاقديف اذا كاف 

 موطنيا فاذ اختمفنا , يسري قانوف الدولة التي تـ فييا العقد , ىذا ما لـ يتفؽ المتعاقديف 

تطبيقو . اف العبارة االخيرة تعطيؿ الطرفاف الحؽ  او تبيف في الظروؼ اف قانوف اخر يراد
 في اختيار قانوف معيف. 

 بعد استعراضنا نجد اف العراؽ يكاد يكوف منغمقا متخذا موقؼ سمبي ازاء التحكيـ 

 ة العراؽ الشاممة في االسراع بتنفيذ ونيضروريات العممية التجاري الدولي . لكف الض

 قوة اقتصادية في مجاؿ المعامالت التجارية الدوليةخططو التنمية القومية وباعتباره 

 ورغبتو في الحصوؿ عمى الخبرة والتكنموجيا الحديثة جعمتو يقبؿ شيئًا فشيئًا بموضوع 

 ـ الدولي في العقود الدولية لذلؾ نجد اف وزارة التخطيط قد صدرت اعماؿيكشرط التح

 ـ بموجبو اقرت مبدأ التحكيـ والذي  3/9/1984في  12926/ 5ب  6/2فييا المرقـ 

 اف تشير الى اف صالحية ىذه الوزارة  جاء في االعماؿ المذكورة قوليا ) تود الدولي وقد

 شرط التحكيـ الدولي في العقود والبث في طمبات المجوء الى التحكيـ الدولي تعود الى 

 بكؿ دقة (لؾ فة لتنفيذ ذيعاز الى المؤسسات كا المجمس التخطيطي راجيف التفضؿ باال

 لذلؾ سنتناوؿ في المبحث الثاني كؿ مف المطمبيف .

 . مطمب االوؿ : تنفيذ القرار التحكيميال

 . التحكيميالمطمب الثاني : الطعف في القرار 
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 المطمب االول                                  

 تنفيذ القرار التحكيمي                              

ع واعطاء الحؽ لطرؼ اخر . وقد التحكيمي الحكـ عمى احد اطراؼ النزايتضمف القرار 
ايضا الزاـ الطرفيف كما لو قسمت المصاريؼ بينيما وال بد مف الطرؼ الذي صدر  مفيتض

القرار ضده اف ينفذ القرار لمصمحة خصمو وغالبا ما يتضمف القرار دفع التعويضات بسبب 
 د المتفؽ عميو بيف الطرفيف او عدـ تنفيذىا .االخالؿ بااللتزامات الناجمة عف العق

لطرؼ والقاعدة ىي احتراـ القرار التحكيمي مف قبؿ االطراؼ وتنفيذه اختياريا مف قبؿ ا
الخاسر اما االستثناء فكوف الرفض او المماطمة في التنفيذ مف قبؿ الطرؼ الذي يجب عميو 

ع عف التنفيذ دوف الطعف بالقرار او اف تنفيذ القرار , ويتخذ الرفض اشكااًل عدة منيا االمتنا
الى الطعف بالقرار بالطرؽ القانونية . اما الطرؼ الذي يتـ الحكـ  يمجأالطرؼ المذكور 

طرؼ االخر او امتناعو عف لفي حالة تقاعس ا يمجألصالحو بموجب القرار التحكيمي فانو 
 الى طمب التنفيذ الجبري مف الجيات المختصة ويكوف ذلؾ لتنفيذ ا

الصفة التنفيذية عمى القرار التحكيمي ذلؾ الف القرارات التي يصدرىا المحكـ  بإضفاءاواًل 
 إلجبارليس ليا في اغمب الدوؿ القوة التنفيذية لكي تقـو السمطات العامة باستعماؿ سمطتيا 

بطمب  ,  وعادًة طمب اضفاء الصفة التنفيذية عمى القرار التحكيميالمحكـو عميو بالتنفيذ 
مف المحكمة  المختصة بنظر النزاع في المكاف الذي توجد فيو امواؿ المديف المطموب تنفيذ 

 . (1)القرار ضده  

                                                           
(1)

 . 462, ص 1997محمد سامً . التحكٌم التجاري الدولً  , كلٌة القانون _ جامعة بغداد ,ط بال ,  د.فوزي - 
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 تنفيذ القرار التحكيمي الوطني  الفرع االول:_                 

 التنفيذيةالصفة  بإضفاءيتـ تنفيذ القرار التحكيمي الوطني في العراؽ بأف تقـو جية قضائية 
عمى القرار التحكيمي لكي يمكف تنفيذه جبرًا عمى المحكوـ ضده واف في القانوف العراقي 

بالنزاع وىي التي تقـو بالمصادقة عمى القرار التحكيمي ىذه الجية ىي المحكمة المختصة 
بناًء عمى طمب احد الطرفيف وبالطبع  سيكوف الطرؼ الذي صدر القرار لمصمحتو وبعد 

 ـو المقررة لمدعوى وبعد تصديؽ ينفذ القرار في حؽ الخصـو دفع الرس

( كما ذكرنا باف يودع  271( مف القانوف العراقي وقد أوجبت المادة ) 272)المادة :
المحكـ القرار التحكيمي مع اصؿ اتفاؽ التحكيـ لدى المحكمة المختصة خالؿ ثالثة اياـ 

لقاء وصؿ يوقعو ويعطيو لممحكـ .اذف  الموباستالتالية لصدور القرار ويقـو كاتب المحكمة 
في التحكيـ الذي يجري في العراؽ ايداع القرار مع اتفاؽ التحكيـ لدى قمـ  الضروريمف 

المحكمة المختص بالنزاع خالؿ ثالثة اياـ مف صدور القرار واف المحكمة المذكورة ىي 
الطرفيف مف قبؿ  غبإبالالتي تضمف الصيغة التنفيذية وذلؾ بتصديقيا عميو ويتـ ذلؾ 

احد  بقرار التحكيـ وفي حالة عدـ االعتراض إلبالغيماالمحكمة وتحديد يـو لممرافعة 
تصدؽ عمى القرار بعد التحقيؽ مف  فأنياالطرفيف عمى القرار التحكيمي او طمب ابطالو 

توفر الشروط الشكمية التي اوجبيا القانوف في اصداره واستناده الى اتفاؽ صحيح عمى 
روط او مشارطة التحكيـ ( كما تدقؽ المحكمة ايضا في حصة اختيار حكيـ ) شالت

المحكميف وعدـ مخالفة المحكميف لقواعد االجراءات الواجبة التطبيؽ واف يكوف موضوع مف 
 (1)  المواضيع التي يجوز حسميا في التحكيـ
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 الفرع الثاني : تنفيذ القرار التحكيمي االجنبي                 

تعنى القواعد العامة عمى انو يشترط لتنفيذ حكـ التحكيـ االجنبي اال تكوف المسالة التي 
صدر فييا حكـ التحكيـ مختؿ في االختصاص الوجوبي لقضاء الدولة المراد التنفيذ عمى 

ي داخؿ وقتي او تحفظاراضييا , عمى سبيؿ المثاؿ اف تكوف المسالة متعمقة باتخاذ اجراء 
التحكيـ , حيث ينفرد القاضي وحده لمتصدي ليذه  ىيئةويخرج عف والية  اراضي الدولة ,

 المسالة التي تعتبر مف القوانيف البوليسية .

اما في حاؿ كانت ىذه المسالة التي تـ حسميا مف خالؿ حكـ التحكيـ تدخؿ في 
ر انو يجوز تنفيذ حكـ التحكيـ الصاد فاألصؿاالختصاص المشترؾ بيف القضاء والتحكيـ , 

, وىناؾ اسباب تؤدي الى رفض تنفيذ القرار  متى توافرت سائر الشروط االخرى في شانو
يح طبقًا لمقانوف الواجب التطبيؽ عمى اتفاقية التحكيمي منيا عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ صح

التحكيـ , او اف يكوف تشكيؿ الييئة مخالفًا لمقواعد  الواجبة التطبيؽ , او اف ىيئة التحكيـ 
بدورىا بشكؿ صحيح او اف القرار قد تـ ابطالو مف قبؿ الجية المختصة في البمد لـ تقـ 

الذي صدر فيو حيث اف القرار الخاص برفض التنفيذ القرار التحكيمي يصدر مف سمطة 
المختص في البمد المراد فيو التنفيذ , وفي الغالب المحكمة المختصة في نظر النزاع في 

 . (1)ذلؾ البمد 
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 المطمب الثاني                                   

 الطعن في القرار التحكيمي                         

يكوف بطمب ابطاؿ اماـ اف الطعف بالقرار التحكيمي وفقًا لقواعد القانوف العراقي المحكمة 
احد المحكمة المختصة التي تسممت قرار التحكيـ مف المحكميف وىذا الطمب يقدـ مف 

الخصـو او مف يمثمو قانونًا وىناؾ امكانية اخرى لمخصـو يمكف اتباعيا وىي الطعف بحكـ 
بأنو ) يجوز لممحكمة اف تصدر  274المحكمة المتعمؽ بقرار التحكيـ , فقد نصت المادة 

قرار التحكيـ او تبطمو كمو او بعضو ويجوز ليا في ىذه الحالة االبطاؿ  كمو او بعضو اف 
ما شاب القرار التحكيمي او تفصؿ في النزاع بنفسيا  إلصالح ة الى المحكميفتعيد القضي

اذا القضية صالحة لمفصؿ فييا ( ىذه السمطة الواسعة اعطاىا القانوف العراقي لمقاضي 
فس الوقت لمخصـو في التحكيـ نبالنسبة لمقرارات التحكيمية اال اف ىذا القانوف اعطى ب

تي تتخذه بالنسبة لقرار التحكيـ طبقا لسمطتيا. فقد جاء في الحؽ بالطعف بحكـ المحكمة ال
) الحكـ الذي تصدره المحمة المختصة وفقًا لممادة السابقة غير قابمة  275المادة 

عمما اف طرؽ الطعف في  لالعتراض وانما يقبؿ الطعف بالطرؽ االخرى المقررة قانونًا( .
االستئناؼ , اعادة المحاكمة , تمييز ,  ( ىي168في المادة )  جاءتالقانوف العراقي كما 

 تصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير . 

 نستخمص مما تقدـ اف الطعف في القانوف العراقي بالنسبة لمقرارات التحكيمية ىي كما يمي 

الطعف ببطالف القرار التحكيمي اماـ المحكمة المختصة التي اودع لدييا القرار المذكور  -أ
. 
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القضائية عدى االعتراض والطعف  باألحكاـالطعف باتباع  الطرؽ الخاصة بالطعف  _ب
 (1)بيذه الحاؿ يكوف منصبا عمى الحكـ الذي صدرتو المحكمة المذكورة عف القرار التحكيمي

. 

  

 

 ومف انواع الطعف :

اواًل : الطعف بالفسخ : ويقصد بطمب الفسخ االجراءات التي يتـ مف خالليا عرض حكـ 
التحكيـ عمى محكمة مختصة بيدؼ اصدار القرار بفسخة .وحدَد ىذا المشروع االسباب 

التي بناًء عمييا تقديـ طمب الفسخ وىذه االسباب واردة عمى سبيؿ الحصر وال يشترط توافر 
المحكمة قرار بفسخ حكـ التحكيـ انما وجد سبب واحد يعد  اكثر مف سبب لكمي تصدر

ىذا القرار .وحدد االحكاـ الخاصة بطمب الفسخ مف حيث المحكمة المختصة  إلصداركافيا 
بنظر ىذا الطمب وميعاد تقديمو وغيرىا مف االحكاـ , لكف لـ ينص حؽ اي طرفاف لمتنازؿ 

 عف حقو في الطعف في حكـ التحكيـ .

 -ومف اسباب الفسخ منيا :

 .اسباب الفسخ المتعمقة باتفاؽ التحكيـ واطرافو  -1

 فقداف احد اطراؼ التحكيـ االىمية او نقصانيا . -أ

ارادتو اعماال مف شانيا ترتيب االثر  ألعماؿويقصد بيذه االىمية صالحية الشخص 
. وىذه االىمية قد تكوف كاممة او ناقصة او معدومة . فاذا كانت كاممة  ينشاالقانوني الذي 

قابؿ لمبطالف واذا كاف صح التصرؼ الذي يجريو الشخص واذا كاف ناقص كاف التصرؼ 
 معدوـ كاف التصرؼ باطال .

 اصابة احد اعضاء ىيئة التحكيـ بعارض مف عوارض االىمية .-ب
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يشترط بصحة حكـ التحكيـ اف يتسـ اعضاء ىيئة التحكيـ باىمي التصرؼ , ويجب اف 
ر عميو وانتياًء بصدو تفاؽ ي جميع مراحؿ التحكيـ ابتداًء مف االيتمتعوف بيذه االىمية ف

 . (1)الحكـ 

 بطالف اتفاؽ التحكيـ او سقوطو بانتياء مدتو : -ج

 النعقادهاتفاؽ التحكيـ حتى يكوف صحيح يجب اف تتوافر فيو شروط العامة الالزمة 
وصحتو باعتباره عقدا وىو الرضى والمحؿ والسبب المشروعيف والشروط الخاصة , وىي 

 صدوره مكتوبًا ومعنيًا لموضوع النزاع .

 اسباب الفسخ المتعمقة بحكـ التحكيـ واجراءات صدوره :_ 2

 مخالفة حكـ التحكيـ لمنظاـ العاـ :  -أ

عف المبادئ االساسية في المجتمع التي يكفؿ المشرع حمايتيا  بر النظاـ العاـ في الدولةيع
االتفاؽ عمى مخالفتيا , وبما اف ىا النظاـ ييدؼ الى  ال يجوزمف خالؿ وضع قواعد أمرة 

محافظ عمى المصالح االساسية فأف لمقاضي حؽ التمسؾ بو مف تمقاء نفسو . وال يجوز ال
 ألطراؼ االتفاؽ التنازؿ عف التمسؾ بالنظاـ العاـ.

 ب_ بطالف قرار التحكيـ او اجراءات التحكيـ : 

ييدؼ ىذا السبب الى مواجية سائر العيوب التي تشوب حكـ التحكيـ كعمؿ قانوني سواء 
 د اصدار اـ البيانات الواجب توفرىا فيو .في ذلؾ قواع

 ج_ صدور قرار التحكيـ بطريقة الغش او الخداع :

يكوف ذلؾ بأتباع احد الخصـو طرؽ احتيالية بيدؼ تغير الحقيقة كأف يتـ تقديـ بينو 
التي صدر بناًء  األساسمفصمة لييئة التحكيـ وتكوف ىذه البينة ىي االساس او احدى 

وبالتالي فأف صدور ىذا الحكـ بناًء عمى اجراءات قائمة عمى الغش او  عمييا حكـ التحكيـ
الوسائؿ الغير مشروعة يعد سببًا جوىريًا لفسخ قرار التحكيـ بشرط أال يكوف قد تـ تنفيذ ىذا 
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القرار , اما اذا تـ تنفيذه فعاًل فال يقضي فسخو مع التأكد عمى حؽ المتضرر بمطالبة 
 .(1)لتعويض عف الضرر الذي اصابو الطرؼ المتسبب في الغش با

 

 

  ثانيًا : الطعف بالبطالف 

 ال تشمؿمحددة تحديدًا حصريًا لكف اسباب البطالف  ألسباباجاَز رفع دعوى بطالف وفقًا 
مبنيًا عمى تؤدي الى بطالف كحالة صدور الحكـ بحكـ التحكيـ مف عيوب  ما يمحؽكؿ 

الطرؽ الوحيدة  باعتبارىاغش اورؽ ثبَت تزويرىا بعد الحكـ لذلؾ يجب تفسير ىذه االسباب 
قياسيا عمى طرؽ الطعف في االحكاـ  ال يجوزحكـ التحكيـ تفسيرًا واسعًا لكي لمطعف في 

عمى غش او ورقة مزورة استنادًا الى  القضائية حيث يمكف الطعف في الحكـ الصادر بناء
ومف اسباب الطعف في الدفاع ألي سبب خارج عف االدارة ب المتمثؿ في تقديـ السب

  :البطالف

 اسباب البطالف المتعمقة باتفاؽ التحكيـ واطرافو  .1
 عدـ وجود اتفاؽ التحكيـ او بطالنو او سقوطو بانتياء المدة - أ

دوف اف عدـ وجود اتفاقية تحكيـ يفترض اف احد الخصـو عرض النزاع عمى ىيئة تحكيـ 
لحد  المجوءلؾ وىذه الحاؿ ال يختصر عمى يكوف بيف وبيف خصمو اتفاؽ عمى ذ اف

 لؾ وجود اتفاؽ بيف وبيف خصمو عمى ذ عمى عمـ بعدـ الخصـو الى التحكيـ وىوى

 فقداف احد اطراؼ التحكيـ اىميتو او نقصانيا  - ب

معنى اف تكوف يشترط لمصحة اتفاؽ التحكيـ اف تتوافر اىمية التصرؼ في اطراؼ التحكيـ ب
ليـ الصفة القانونية التي تخوليـ االتفاؽ عمى التحكيـ فاذا لـ تتوافر ىذه الصفة كاف 

 االتفاؽ باطمف وال يترتب اثرًا قانونيًا . 
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جراءات صدوره . .2  اسباب البطالف المتعمقة بحكـ التحكيـ وا 

دفاع واحتراـ مبدأ  السبب بمبدأ احتراـ حقوؽ التعذر تقدـ الدفاع : يرتبط ىذا  -أ         
حقوؽ الدفاع يقضي بتمكيف الخصـ مف  واحتراـالمواجية الذي يكفؿ احتراـ ىذه الحقوؽ 

تقديـ بيناتو ودفاع حؽ الخصـ االخر في العمؿ بيا عمى اف يتـ ىذا العمؿ في وقت يمكنو 
 (1) . مف الرد عمى ىذه البيانات و الدفوع

 الخـــــــــــــاتـــــمــــة                                     

 

 -في خاتم هذا البحث توصمنا الى عدد من النتائج والمقترحات بما يمي :

 النتائج   

 عادة مف اختيار الخصـو في اتفاؽ التحكيـ. _ سيولة اجراءات التحكيـ كونو1

_ سرعة حسـ موضوع النزاع قياسًا بالمحاكـ التي تكوف مقيدة بنصوص قانونية 2
 مراعاتيا .يجب 

 _ حرية الخصـو في اختيار المحكميف مف االشخاص ذوي الخبرة في موضوع 3

 التحكيـ والمعروفيف بحيادتيـ ونزاىتيـ وبالتالي فيـ غالبًا مايكونوا موضوع ثقتيـ.

 _ اف التحكيـ اكثر تقبال بالنسبة مف النزاعات التجارية ذات الطابع الدولي 4

عادة وينعدـ فيو الميؿ الى المجوء الى المحاكـ  الذي تتعدد فيو جنسية الخصـو
 دولية اجنبية .
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