
 

 رقابة القضاء الوطني على عمل المحكم

 دراسة في قانون التحكيم الفلسطيني مع المقارنة
 

 : تمهيد

 :أهمية الرقابة القضائية

قد يبدو الكالم عن الرقابة القضائية على أعمال المحكم غريباً في ظل المفهوم الذي يـرى أن                 
اً فهو يبعد عنه كثيراً، إال أننا نعتقد        التحكيم يبعد من الناحية النظرية قليالً عن القضاء، أما عملي         

 . أنها ليست فقط أمراً منطقياً بل هاماً وضرورياً أيضاً-رغم قيام الشك على وجود هذه الرقابة

ويبدو أن مفهوم الرقابة القضائية ال يأخذ شكالً صارماً وبصفة خاصة أثناء سير اإلجـراءات                
من المسحة الرقابية، هذا الدور اإليجابي الـذي        وإنما يغلب عليه طابع المساعدة التي ال تخلو         

يمارسه القضاء يبدأ منذ لحظة تحرير اتفاق التحكيم مروراً بتعيين المحكم، ويستمر أثناء سير              
 .اإلجراءات ويمتد لما بعد صدور الحكم

 بإلقاء الضوء على أساس ومبـررات       -سنعرض لموضوع الرقابة القضائية على عمل المحكم      
بة من خالل استعراض موقف الفقه المؤيد لها وأيضاً المناهض لفرض هـذه             فرض هذه الرقا  

الرقابة سواء على المحكم أو على مؤسسات التحكيم التي تتولى اإلشراف والرقابة على سـير               
إجراءات التحكيم، ثم بعد ذلك بيان صور هذه الرقابة أثناء سير اإلجـراءات وبعـد صـدور                 

 .الحكم

 :ثالث مباحثونتناول هذا الموضوع في 

 .في مبررات الرقابة القضائية: المبحث األول

 )السابقة على قرار التحكيم(صور الرقابة القضائية أثناء سير اإلجراءات : المبحث الثاني

 .صور الرقابة القضائية الالحقة على صدور قرار الحكم: المبحث الثالث
 

 المبحث األول

 مبررات الرقابة القضائية

اً إيجابياً في مساعدة المحكم وإزالة العقبات اإلجرائية التي قـد تعتـرض             يمارس القضاء دور  
سير الخصومة وحل المشكالت التي يعجز عن مواجهتها الفتقاده سلطة األمر، أو لخروجهـا              
عن حدود اختصاصه على النحو الذي حدده القانون أو الخصوم، كما يمارس دوراً هاماً فـي                

 .تنفيذه وأيضاً في إلغائه عند بطالنهاالعتراف بحكم المحكم واآلمر ب

، وكذلك غالبية التشريعات، لشروط     ٢٠٠٠لسنة  ) ٣(وقد أشار القانون الفلسطيني للتحكيم رقم       
تنفيذ حكم المحكم، وحدد أسباب بطالنه غير أنه لم يشر لحدود هذا الدور الرقابي الذي يمارسه                

التحقق من صحة الحكم، وسالمة مسلك      القضاء من خالل األمر بتنفيذ الحكم أو بطالنه بهدف          
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المحكم، والتزامه بحدود سلطاته وتوافر كافة الضمانات اإلجرائية والموضوعية التـي تكفـل             
صحة الحكم، كما تضمنت أحكام قانون التحكيم صوراً إيجابية لمساعدة القضاء في تدعيم سير              

مارس من خاللهـا دوراً     اإلجراءات دون اإلشارة صراحة لشروط منح هذه المساعدة والتي ي         
 .رقابياً ال يستهان به

كما أمر القانون الفلسطيني للتحكيم بإمكانية وجود مؤسسات للتحكيم التـي قـد يعهـد إليهـا                 
باإلشراف على سير إجراءات التحكيم في ظل لوائحها التي منحها المـشرع األولويـة علـى                

 إجراءات التحكـيم وعمـل   نصوص القانون بما تضمنه من نصوص تفرض دوراً رقابياً على 
المحكم، األمر الذي تفرضه هذه المؤسسات للتحقيق من توافقه مع المفهوم القضائي لخصومة             

 .التحكيم وأيضاً مع النصوص القانونية اآلمرة التي ال تملك الخروج عنها

لذلك علينا بيان مبررات خضوع المحكم للرقابة القضائية وأيضاً بيان هـذه المبـررات فـي                
 .ع هيئات التحكيم المؤسسي للرقابة القضائيةإخضا

 
 :مبررات خضوع المحكم للرقابة القضائية: أوالً

 :معنى الرقابة القضائية

ضمان صحة الحكم وحثه على العنايـة بعملـه،         " يقصد بالرقابة القضائية على عمل المحكم       
 .والحفاظ على الجوهر القضائي السليم لخصومة التحكيم

ة في اعتقادنا تؤدي دوراً مزدوجاً أحدهما وقائياً ويتمثل في حرص المحكـم             والرقابة القضائي  
على تحري الدقة والتطبيق السليم للقانون، فضالً عن حرص األطراف أنفسهم علـى سـالمة               
اإلجراءات تجنباً لرفض تنفيذ الحكم الصادر في النزاع أو إبطاله أو إنهاء اإلجـراءات قبـل                

اً، ويتمثل في إلغاء الحكم أو رفض تنفيذه عند تحقق أحد أوجـه              واآلخر عالجي  -إصدار الحكم 
 .اإللغاء أو رفض التنفيذ

ويالحظ أن الرقابة القضائية ال تكون موضوع الطلب القضائي ذاته وإنما تـتم أثنـاء سـير                 
اإلجراءات بمناسبة طلب المساعدة القضائية بدء من طلب تعيين المحكم أو استبداله، ثم الفصل              

رده أو نظر الطعن على القرار الصادر بشأنه أو االستعانة برأي المحكمة المختصة             في طلب   
، وأيضاً عند طلب اتخاذ إجراءات وقتيـة        )١٧م  (في أية نقطة قانونية تنشأ خالل نظر النزاع         

أو الفصل في مسألة أولية تخرج عن نطاق اختصاص المحكم، إذ يتمتع القضاء بسلطة تقديرية               
الطلب ليمارس في تقديرنا دوراً رقابياً هاماً من خالل رفض أو قبـول تقـديم               في إيجابية هذا    

المساعدة، كما تتحقق هذه الرقابة بمناسبة الدفع بوجود اتفاق التحكيم في دعوى أمام القـضاء               
بشأن نزاع اتفق أطرافه على إحالته للتحكيم أو عند الطعن على حكم جزئي أصدره المحكم في               

 .جيز ذلك، وأيضاً عند طلب ردهظل األنظمة التي ت
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كما يمكن أن تتم الرقابة القضائية في مرحلة الحقة على صدور الحكم، فتكفل تصحيحه عنـد                
استئناف الحكم، أو تنفيذه جزئياً إذا ما تبين عدم قابلية الحكم برمته للتنفيذ، وأمكن فصل الحكم                

وافر أحد األسباب المنصوص عليها في      وتنفيذه جزئياً، كما تكفل رفض تنفيذه أو إلغائه إذا ما ت          
القانون والجدير بالذكر أن هذه الرقابة ال تهدف إلى تعطيل سير الخصومة أو عرقلـة عمـل                 
المحكم، أو االقتتات على حرية الخصوم التي كفلها المشرع، كما ال تعني عدم استقالل المحكم               

لدور من منطلق سـموه علـى       أو خضوعه لتبعية القضاء ووصايته، فالقضاء ال يمارس هذا ا         
مكانة التحكيم أو عدم أهلية المحكم، وإنما انطالقا من الحرص على تـدعيم سـير خـصومة                 
التحكيم، وتحقيق الهدف الذي يراد تحقيقه، فالقاضي والمحكم يلتقيان حول هدف واحـد هـو               

مارس تقديم حكم له من عناصر الصحة ما يرشحه للتنفيذ ومن خالل هذا الهدف وفي إطاره ي               
القضاء رقابته الظاهرة أو الضمنية في كل مناسبة يعرض عليه فيهـا جانـب مـن جوانـب                  

 .خصومة التحكيم
 

 :موقف الفقه من فرض الرقابة القضائية

رغم أهمية ومبررات وجود الرقابة القضائية على أعمال المحكم فإنه يالحظ أن الفقه يتـردد               
 معارض لها ولكل من الفريقين حجته التي يستند         بين مؤيد للرقابة القضائية على المحكم وبين      

 .إليها

 :أسانيد االتجاه المعارض لفكرة الرقابة القضائية

دافع فريق من الفقه عن استقاللية التحكيم في مواجهة قضاء الدولة وطلب بغل يد القضاء عن                
 :التدخل في خصومة التحكيم وذلك استناداً للمبررات التالية

عارض مع أساس نظام التحكيم ذاته ومبررات وجوده، فهو يهـدف إلـى             فرض هذه الرقابة يت   
استبعاد دور القاضي وإحالل دور المحكم مكانه طلباً للسرعة والفاعلية، ويناهض هذا الفريق             

 .إمكانية الطعن على الحكم باعتبارها إحدى صور ممارسة هذه الرقابة

ي يتمتع بها المحكم، وبـصفة خاصـة        إن فرض هذه الرقابة ال يتسق مع السلطات الواسعة الت         
 .عندما يكون مفوضاً بالصلح ويعفى من تطبيق القانون

عدم إلمام القاضي الوطني بالقانون األجنبي المطبق على النزاع فضالً عن اختالف المفـاهيم              
 .القانونية لدى القاضي الوطني مما يتعذر معه فرض أية رقابة على تطبيق هذا القانون

 .لرقابة يعد أكثر خطورة على نظام التحكيم من قرار المحكم ذاتهإن وجود هذه ا

 .هذه الرقابة مضيعة للوقت والتكاليف وتفسد نظام التحكيم كلية

 .الرد على حجج هذا االتجاه 
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إن وجود هذه الرقابة ال يفسد نظام التحكيم وإنما يدعم وجوده ويضمن فاعليتـه، واسـتبعادها                
طراف، وبصفة خاصة عندما يقعون ضحية لتدليس المحكـم         ينطوي على مخاطرة بحقوق األ    

 .وإهمال القائمين على مؤسسات التحكيم

ال يتصور استبعاد دور القضاء الوطني في مرحلة تنفيذ الحكم، وأيضاً عند طلب إبطاله فضالً               
 .عن دوره في المساعدة ومعالجة أوجه النقص في سلطات المحكم

اضي الوطني بأحكام القانون األجنبي المطبق علـى النـزاع،          ال يجوز االحتجاج بعدم إلمام الق     
واختالف المفاهيم لدى القاضي الوطني عن المفاهيم التي طبقها المحكم، فتـصدي القاضـي              
الوطني لحكم المحكم في كافة الدول هو أمر وارد إما بمناسبة طلب تنفيـذه أو عنـد الطعـن                   

 .عليه

ست إال دعوة لتقديم نظام قانوني خال من الـضمانات          إن التحذير من مغبة إيرادات التحكيم لي      
القانونية استجابة لرغبات السوق، وهذا يفقد نظام التحكيم دعائم وجوده، ويفقد الحكم الـصادر              

 .مقومات صحته

وترجيحاً لفرض هذه الرقابة القضائية نؤكد أن إمكانية صدور حكم مشوب بالخطـأ أو عـدم                
 ضرورياً، وهذه الضرورة تنبع من خصوصية التحكـيم الـذي           العدالة تجعل هذه الرقابة أمراً    

تخول أشخاصاً عاديين مهمة القضاء وإقامة العدل، فتمتع الحكم الصادر يحجبه األمر المقضي             
يستوجب فرض رقابة ال تقل في مضمونها عن الرقابة التي يخضع لها الحكم القضائي إن لـم                 

 .تكن أوسع
 

 :بة القضائيةأسانيد االتجاه نحو تأييد الرقا

ينادي الرأي الراجح بضرورة وجود الرقابة القضائية تحقيقاً للعدالة وضماناً لـصحة الحكـم              
الصادر، ويرى في هذه الرقابة ضمانة هامة وضرورية لصحة الحكم، وينتقـد هـذا الفريـق                
بعض األنظمة وفي مقدمتها قواعد اليونسترال، لما تمنحه من سلطات واسعة للمحكمين علـى              

 يعجز القضاء الوطني عن فرض رقابته على عمل المحكم رغم أهمية وفعالية هذه الرقابة               نحو
وأثرها في حماية األطراف من تحكم واستبداد المحكمين ويرى أنصار هذا االتجاه ضـرورة              
تشعب الرقابة من خالل ما تفرضه طرق الطعن من رقابة ليس فقط على ما تم الفصل فيه أي                  

ية على الحكم وإنما تمتد إلى رقابة صحة ومالئمة الحكم وكيفيـة اتخـاذ              على الرقابة الخارج  
المحكم قراره، ويرى أن استبعادها يعد أكثر ضرراً للتحكيم كنظـام كامـل وكـاِف لحـسم                 
المنازعات، كما يقرر بعض الفقه، وبحق أنه من األهمية بمكان اإلبقاء على الرقابة القـضائية               

 .دارة العدالة وتجنب مخاطر التحكيمعلى التحكيم للتحقق من حسن إ
"It is the highest interest of the state to maintain the principle of judicial 
review of arbitration of justice and this avoid the risk of arbitrariness. 
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ـ                ا بالـسرعة   كما أن منح األطراف في التحكيم حرية مطلقة في استبعاد أيـة رقابـة احتجاج
والنهائية هي دعاية مضلله يستشعر المتعاملون خطورتها عندما يواجهون بحـاالت غـش أو              
تدليس، فاستبعاد الرقابة كلية أمر غير مقبول ولو اقتصر على المنازعات الدوليـة المتـشابكة          

وطني فالرغبة في جذب التحكيمات سعياً وراء االستثمارات تعد سبباً إلهدار النظام القانوني ال            
وما يكفله من ضمانات، كما ال يجوز قصر الرقابة على مرحلة تنفيذ الحكم فقط فالرقابة عنـد                 
تنفيذ الحكم قد ال تكفي لحماية الطرف الخاسر، فقد يواجه بطلب تنفيذ الحكم في كل دولة لـه                  
ـ                ا ممتلكات فيها، وقد يصعب إحباط عملية التنفيذ خاصة في ظل السياسة اللبرالية التـي تتبعه

 .المحاكم بصفة عامة

وهكذا فالهدف الذي ينبغي أن تكون له الصدارة دائماً عند تقييم فكرة الرقابة هو تغليب الطابع                
القضائي لخصومة التحكيم، وما يقتضيه هذا من فرض الرقابة القضائية التي تكفـل معاونـة               

تحكيم لتـأني رغبـات     وتدعيم عملية التحكيم، واإلبقاء على الجوهر القضائي السليم لعملية ال         
السوق في إطار هذه الرقابة وفي الحدود المقبولة قانوناً، فالتحكيم خـصومة ينظمهـا قـانون                
المرافعات في غالبية الدول أو في قوانين مستقلة تلحق به، وهذا أمر له مغزاه وله مقتـضياته                 

اته تتمثل فـي    أما مغزاه فهو االحتفاظ بالجوهر القضائي المنضبط لخصومة التحكيم، ومقتضي         
منح القضاء دوراً رقابياً فعاالً إزاء هذه الخصومة، لذلك جاء موقف معظم التشريعات مسايراً              
لالتجاه الحديث الذي منح القضاء دوراً شامالً في نطاق التحكيم ال يقتصر على مرحلة إصدار               

عوبات المتعلقـة  األمر بالتنفيذ، وإنما أصبح موجوداً منذ االتفاق على التحكيم، وعند حل الـص  
بتشكيل هيئة التحكيم، وأثناء سير إجراءات التحكيم، ثم بعد صدور الحكم، وهو ذات االتجـاه               

 .الذي تبناه المشرع السعودي في قانون التحكيم، وكذلك المشرع الفرنسي

وقد تصدى المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم الجديد بنصوص صريحة تحدد فلسفته بشأن             
 التحكيم وضماناً لصحة اإلجراءات وليس تعطيلها، هذا الدور اإليجابي المزدوج           تحقيق فاعلية 

يظهر من خالل منح المحكمة المختصة سلطة تعيين المحكمين واستبدالهم، والفصل في الطعن             
على القرار الصادر يرفض طلب الرد، واتخاذ اإلجراءات الوقتية، والفـصل فـي المـسائل               

اص هيئة التحكيم، والحكم على من يتخلف من الشهود، واألمـر           األولية التي تخرج عن اختص    
باالنابات القضائية يهدف معاونه المحكم وتدعيم سير عملية التحكيم، كما تمارس دوراً رقابيـاً              
فعاالً عند تراخي هيئة التحكيم في إصدار الحكم باإلضافة إلى دورها الرقـابي البحـت فـي                 

 .عند طلب إبطالهمرحلة األمر بتنفيذ حكم التحكيم و

وكنا نود أن يستحدث المشرع الفلسطيني نوعاً آخر من الرقابة وهي الرقابة السابقة كما فعـل                
المشرع السعودي، وقد أشرنا إلى هذا األمر في الكثير من المناسبات سواء في الندوات التـي                

نحـو إفـساح    عقدت أو ورشات العمل الخاصة بقانون التحكيم الجديد، وذلك تدعيماً لالتجـاه             
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المجال لقضاء الدولة لمساعدة التحكيم، فتطلب إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهـات المختـصة              
أصالً بنظر النزاع العتمادها بعد التحقق من صحة اتفاق التحكيم ليـصبح اعتمادهـا بمثابـة                
تطهير له من أية دفوع قد تعوق سير اإلجراءات، مما يضاعف من احتماالت صحة الحكـم،                

 في الحد من منازعات التنفيذ، لذلك يالحظ أن فعالية التحكيم تعتمد أساساً وفي المقـام                ويسهم
األول على موقف القضاء الوطني من التحكيم ومساندته وتدعيمه لعملية التحكـيم، والتـدخل              
لتصحيح مسار اإلجراءات، وضمان التزام المحكمين للحدود القانونية، فالعالقة بين المحـاكم            

هي عالقة أساسها المشاركة لتحقيق العدالة القضائية، وهو ما يفتـرض قـدراً مـن               والتحكيم  
التعاون والتكامل وليس التنافس، فالتحكيم ال يمكنه االستمرار بعيداً عن القضاء مهمـا سـعت               

 وهو األستاذ ميشيل كيـر      -األنظمة لوضع نظم ذاتية متكاملة له، وعبر أحد األساتذة اإلنجليز         
Michael keerبأن الدور المتفرد للمحاكم هو المشاركة الفعالة لضمان -ن هذه المشاركة ع 
  .فعالية عملية التحكيم

“The entire role played by the courts is that of an executive partner to 
provide greater effectiveness to arbitral process”. 

ي يتسم بصفة عامة بإخضاع التحكيم في مختلـف         والجدير بالمالحظة أن النظام االنجلو أمريك     
مراحله لرقابة قضائية مستمرة تتيح لألطراف دائماً اللجوء إلى المحـاكم لتـسير إجـراءات               

 .التحكيم

وتتضاعف أهمية الرقابة في مكان التحكيم إذا وضعنا في االعتبار أنها قـد تكـون المناسـبة                 
قضاء، وذلك في الحاالت التي ينفـذ فيهـا         الوحيدة التي تعرض فيها خصومة التحكيم على ال       

 .التحكيم اختيارياً دون طلب األمر بتنفيذه

إال أن األمر يدق إذا كان األطراف قد اختاروا قانوناً مغايراً لقانون الدولة التـي يقـام فيهـا                   
! فهل ثمة من أثر على هذا االختيار بالنسبة لرقابة القضاء الوطني في مكان التحكيم             .. التحكيم

ما إذا كان يؤدي إلى استبعادها؟؟ نحن نعتقد أنه من المسلم به أن هذه الرقابة تتقيـد بأحكـام    و
القانون الواجب التطبيق فليس من المنطقي فرض رقابة قضائية تستند إلى قانون الدولة التـي               
يجري فيها التحكيم رغم خضوع الحكم لقانون مغاير، وإال كان إفتاتاً على حرية األطراف في               

لذا يفرض المنطق القانوني أن تلتزم محاكم الدولـة         ..ختيار القانون وفي اختيار مكان التحكيم     ا
التي يجري فيها التحكيم لتدعيم سير اإلجراءات وضمان فاعليتها بتقـديم كافـة المـساعدات               
 اإلجرائية والتحفظية، كما تلتزم في الوقت ذاته بتقويم آلية الرقابة على عملية التحكيم للتحقـق              

من نزاهتها، خاصة عند االعتراض على صحة إجراءات التحكيم، والمحكمة تؤدي هذا الدور             
إعماالً لضابط النظام العام في الدولة، بهدف إحباط اإلجراءات التي شابها تـدليس أو تجـاوز            

 .حرصاً على توافر الحد األدنى من الرقابة الذي ال يجوز النزول عنه بحال من األحوال
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أنه بالنسبة لألحوال التي يتفق فيها األطراف إلى تطبيق أحكام قانون أجنبي يكون             ويرى الفقه   
على المحكمة في ممارسة رقابتها أن تتقيد بضابطين اثنين األول هو عدم التدخل في تفصيالت              
النزاع الذي يتطلب حداً أقصى من التطبيق القانوني أو تلتزم بتطبيق هذا القانون كما هو فـي                 

والثاني هـو   . س من وجهة نظر دولة القاضي وفي ضوء مفاهيمه الوطنية الخالصة          دولته، ولي 
عدم إثارة األسباب التي تخرج عن رقابتها التلقائية ما لم يثرها األطـراف دون تفرقـة بـين                  

 .التحكيمات الوطنية والدولة
 

 :مبررات خضوع قرارات الهيئات المؤسسية للرقابة النظامية: ثانياً

نة األخيرة انتشار فكرة االستعانة بأنظمة التحكـيم المؤسـسي إلدارة وتـسير             يالحظ في اآلو  
إجراءات التحكيم، وقد دعمت أحكام قانون التحكيم الفلسطيني الجديد وجود هـذه المؤسـسات              
وذلك في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفلسطيني الجديد والتـي تكلمـت عـن التحكـيم                 

سة تحكيم محلية أو دولية في فلسطين وقد أثارت عالقة هـذه            المؤسسي التي تشرف عليه مؤس    
المؤسسات بالقضاء العديد من التساؤالت، ويتجه جانب من الفقه إلى ترجيح استبعاد الرقابـة              
على عمل هذه المؤسسات، وما تصدره من قرارات رغبة في تدعيم فاعلية التحكيم، وتجنـب               

م المؤسسي حتى أن بعض الفقه يقول بـأن إتاحـة           أسباب المماطلة والتعطيل، وتشجيعاً للتحكي    
 .فرصة الطعن في قرارات هذه المؤسسات يقدم طريقاً إضافياً للطعن لم ينص عليه القانون

ورغم ذلك نحن نعتقد أن الرغبة في المماطلة والتعطيل أمر وارد في جميع الحاالت، وتجنبها               
ت بما ينطوي عليه من إجحـاف بحقـوق         ال يكون باستبعاد الرقابة القضائية على هذه القرارا       

ومصالح الخصوم، وإهدار للطابع القضائي لخصومة التحكيم، فالرقابة القضائية علـى هـذه             
المؤسسات من شأنه الحد من الدور المتنامي لها في إدارة إجراءات خصومة التحكيم، فصدور              

ة الحكم الصادر فـي     قراراتها بعيداً عن القضاء يشكك في صحتها، ويدفع الخصوم إلى مقاوم          
إطارها والطعن عليه بشتى الطرق، كما يدفع على المدى البعيد إلى العزوف عن اللجوء إلـى                

 .هذه المؤسسات

وأمام هذا الرأي اتجهت بعض مؤسسات التحكيم للتغلب على مشكلة ضرورة وجود الرقابـة              
رقابـة  .. ( إدارة التحكـيم   إلى ابتداع نظم الرقابة الداخلية ممثلة في هيئة تنظيمية دائمة تتولى          

 ورغم ما تؤديه هذه الهيئات من خدمات وتسهيالت إدارية إال أن فكرة الرقابة الذاتيـة                -)ذاتية
ال تتالءم مع الطبيعة القضائية لحكم التحكيم الذي يسبغ القانون الحجية عليه ويمنحـه القـوة                

توافر لهـا ضـمانات الحيـدة       ذلك ألن هذه الهيئات ليست لها صفة القضائية وال ت         .. التنفيذية
والكفاءة القانونية ألن أعضاءها ليسوا من ذوى المؤهالت القانونية، كما أنها طرف في عملية              
التحكيم، وال يجوز لها أن تكون رقيباً عليها، وال يجب أن تخرج عن حدود الدور التنظيمـي                 

لهائل الذي تقوم به هـذه  بعيداً عن ممارسة أي دور رقابي، كما أن الدور التنظيمي ا         ... البحث
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الهيئات في تسير خصومة التحكيم يجعلها في حاجة إلى الرقابة ال أن تكون هي ذاتهـا رقيبـاً    
وال يتسنى اعتبار هذه الرقابة بمثابة استئناف للحكم على نحو ما ذهب البعض، ألنه في               .. عليه

ما أن األطراف ال يمثلون     المرحلة التي تجري فيها هذه الرقابة ال يكون الحكم قد صدر بعد، ك            
في هذه اإلجراءات وال يتاح لهم الوقوف على األسباب، يضاف إلى هذا أن الحكم يصدر باسم                

مما يظهر أن هذه الرقابة ال تعدو كونهـا مـن قبـل الرقابـة               . المحكم وليس الهيئة التنظيمية   
سسية في حاجة لرقابـة     الداخلية التي ال تغني عن كافة مراحل الرقابة القضائية، فاألنظمة المؤ          

مستمرة على أعمالها، وخضوع قواعدها لتقييم دائم من خالل التطبيق العملـي، وهـذا هـو                
 .الضمان الحقيقي لعدالتها وحسن أدائها لمهامها تحقيقاً لفاعلية التحكيم

من كل ما تقدم نخلص إلى أنه بالرغم من المفهوم التعاقـدي لعالقـة األطـراف بمؤسـسات              
 ذلك ال يسلب والية القضاء في نظر المنازعات التي قد تعوق إجراءات التحكيم،              فإن. التحكيم

أو تبطل الحكم الصادر، وهذه الرقابة القضائية سواء كانت سابقة على صدور حكم التحكيم أم               
الحقه عليه لها ضوابطها الموضوعية التي تكفل تحقيق الهدف منها وهو تيسير عملية التحكيم              

ياج من الحماية القانونية يكفل صحة سير اإلجراءات دون تعطيلها أو تقيد            وتدعيمها بفرض س  
حرية المحكمين التي تمارس في إطارها الصحيح، وهذا يستلزم فيمن يقوم بهـذه الرقابـة أن                

 .يكون قاضي تحكيم ال قاضي موضوع من الدرجة الثانية يعيد فحض الوقائع وتقيمها

لمعاون قبل وأثناء سـير اإلجـراءات وعنـد ممارسـة     فدور القضاء هنا هو دور المساعد وا   
الرقابة، فإن سلطانه ال تصل إلى حد التغلغل في تفصيالت النزاع وجزئياته، وإنمـا يراجـع                

 .صحة ما انتهي إليه المحكم مستهدياً في ذلك بأحكام القانون وضوابطه

و الـدفاع المطلـق     ونعتقد أن مناط ازدهار هذه المؤسسات ونجاحها ليس مجرد الدعاية لها أ           
عنها، وإنما بتقدمها لخدمات حقيقية لألطراف ولن يتأتى هذا إال من خالل فهم صحيح لطبيعة               
ونطاق مهمتها في إطار فهم أوسع وأشمل لحقيقة التحكيم وطبيعته والقيمـة القانونيـة لحكـم                

                                 .                   التحكيم كعنوان للحقيقة يحوز الحجية واالحترام من الكافة

وهكذا وبعد أن تكلمنا عن أهمية الرقابة القضائية ومبرراتها سواء علـى المحكـم أو علـى                 
مؤسسات التحكيم نستعرض صور الرقابة القضائية وهي تمارس في المرحلة الـسابقة علـى              

الـسابقة محتملـة    وإذا كانت الرقابة    .. صدور الحكم وأيضاً في المرحلة الالحقة على صدوره       
فإن الرقابة الالحقة مؤكدة في فعالية الحاالت، فالقضاء الوطني يقوم على العديد مـن صـور                
المساعدة قبل بدء إجراءات التحكيم وأثناء سيرها، ويمارس مهمته الرقابية من خـالل هـذه               

عناصـر  المساعدة وبهدف تدخله بعد صدور الحكم إلى منحة القابلية للتنفيذ إذا توافرت فيـه               
 .الصحة وتصحيحه أو إلغاؤه إذا شابه البطالن
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سنتكلم فيما يلي عن صور الرقابة القضائية أثناء سير اإلجراءات ثم عن صور هـذه الرقابـة    
 .الالحقة لصدور الحكم

 
  المبحث الثاني

 ).السابقة على صدور الحكم(صور الرقابة القضائية أثناء سير اإلجراءات 

رقابة من خالل تتبع سلطة الفصل في صـحة اتفـاق التحكـيم             سنقف على أهم صور هذه ال     
وممارسة القضاء سلطة تعين ورد المحكمين ثم الرقابة القضائية من خالل نظر الطعن علـى               
قرارات المحكمين بشأن مسألة الرد واالختصاص واتخـاذ اإلجـراءات الوقتيـة واألوامـر              

 .التحفظية
 

 :في الدفع بوجود اتفاق التحكيمالرقابة القضائية من خالل الفصل : أوالً

إذا شـرع أحـد     :  "تنص الفقرة األولى من المادة السابعة من قانون التحكيم الفلسطيني بأنـه           
أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف األخر بشأن أمر تـم                 

 أساس الدعوى أن يطلب     االتفاق على إحالته إلى التحكيم فيجوز للطرف األخر قبل الدخول في          
من المحكمة وقف ذلك اإلجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق               

 : ، مما تقدم يتضح أن وجود اتفاق التحكيم من شأنه أن يرتب أثران"التحكيم

التزام األطراف بحسم النزاع عن طريق التحكيم، واتخاذ كافة اإلجـراءات الالزمـة             : األول
عمال أثر اتفاق التحكيم وعند لجوء أحدهما للقضاء يحق لخصمه الدفع بوجود هذا االتفـاق               إل

لمنع القضاء من نظره، ويستجيب القضاء لهذا الدفع ما لم يتبين له بطالنـه أو عـدم قابليتـه                   
 .ألعمال أثره

 له صـحة    امتناع القضاء عن نظر النزاع عند الدفع بوجود اتفاق التحكيم إذا ما يتبين            : الثاني
هذا االتفاق فإذا لم يتمسك الخصم بوجود هذا االتفاق كان للقضاء االستمرار في النزاع رغـم                
صحة اتفاق التحكيم، وعندئذ ال يملك المحكم سوى إنهاء اإلجراءات التي قد تكون قـد بـدأت                 

 .أمامه

لتحكيم وهـل   وقد ثار في الفقه والقضاء العديد من التساؤالت حول طبيعة الدفع بوجود اتفاق ا             
، وهل هو دفع بعدم االختصاص النسبي       )٢(، أم بعدم القبول   )١(يتعين الحكم بعدم االختصاص   

وقـد  ) ٤(، أم دفع إجرائي ببطالن المطالبة القضائية      )٣(محدود النطاق كما يذهب بعض الفقه     
 إلى  كان لهذا الخالف أثره على نطاق الرقابة القضائية في هذه المرحلة الهامة إذ دفع القضاء              

تجنب التصدي لهذه المسألة والميل إلى تقرير صحة التحكيم دون التحقق من توافر عناصـر               
الصحة والقابلية لإلعمال وهذا ما انتهت إليه محكمة النقض المصرية وهـو عـدم ضـرورة                

 : أنه١٣/٦/١٩٨٢التصدي لهذا التكييف أصالً حيث قررت في حكمها الصادر في 
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 محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى لسبق االتفـاق علـى             ال ضرورة لمناقشة ما قررته    
التحكيم، أو لما قررته محكمة االستئناف من تعديل التكييف إلى أنه عدم قبول الـدفع بحالتـه                 
الراهنة واكتفت بتقرير أن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر شرط التحكيم صحيحاً مرتباً ألثـاره               

 ). ٥(تطبيقهال يكون قد خالف القانون الخطأ في 

 من قانون التحكيم المصري هذا الدفع أنه دفع بعدم القبـول عنـدما              ١٣/١وقد اعتبرت المادة    
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكـم              " نصت على أنه  

 ."بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى

 من قانون المرافعات الفرنسي دفعاً بعدم اختصاص القضاء غيـر           ١٤٥٨بينما اعتبرت المادة    
 .متعلق بالنظام العام

ونحن نعتقد أن محاولة ربط تكيف وأثار هذا الدفع بأحد الدفوع التي ينظمها القانون هو أمـر                 
يم ال يسلب القضاء    يثير الخلط واالرتباك، فاألطراف يملكون التنازل عنه، كما أن شرط التحك          

اختصاصه بنظر النزاع، فقد يعود إليها االختصاص عند فشل التحكيم، كمـا تخـتص بنظـر                
الطعن عن الحكم وتصحيحه وتفسيره وتنفيذه، وبصفة عامة بكل ما يخرج عـن اختـصاص               
المحكم بنظره الذي نرى أنه عند رفع النزاع أمام القضاء والدفع أمامه بوجود اتفاق التحكيم ال                

 .يحكم بعدم االختصاص أو بعدم القبول، وإنما يتعين عليه الحكم بوقف الخصومة القضائية

أن يطلب  "  من قانون التحكيم الفلسطيني المشار إليها سابقاً       ٧ من المادة    ١وهو ما أكدته الفقرة     
من المحكمة وقف ذلك اإلجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بـذلك إذا اقتنعـت بـصحة                 

 ".التحكيم

وهذا هو الحل الذي تبنته اتفاقية نيويورك عندما قررت أن المحاكم القـضائية تلتـزم بوقـف                 
الدعوى المرفوعة أمامها ما لم يكن اتفاق التحكيم باطالً أو منعدماً أو غير قابل للتنفيذ، وأيضاً                

 أنـه    على ٢٥/١اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى في المادة            
يتعين على محاكم الدول التي ترفع إليها اإلجراءات بالمخالفـة لـشرط التحكـيم أن توقـف                 

 ). ٦(اإلجراءات أمامها 

ويرى الفقه بأنه لكي يمارس القضاء سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم من خـالل األمـر                 
 :بوقف الدعوى أمامه يجب توافر الضوابط التالية

 فالقاضي ال يحكم بوقف الدعوى أو اإلجراء إذا تبين          -وقابل للتنفيذ وجود اتفاق تحكيم صحيح     
 .له عدم صحة اتفاق التحكيم أو تعذر تنفيذه أو عدم قابليته ألعمال أثاره

 .خضوع النزاع لنطاق اتفاق التحكيم وقابليته للتحكيم فيه طبقاً لقانون القاضي

 . من أطراف الخصومة القضائيةأن يقدم طلب الوقف من أحد أطراف اتفاق التحكيم ويكون
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أن يطلب الوقف قبل اتخاذ أية خطوة في اإلجراءات أمام القضاء على نحو يفهم منه التنـازل                 
 .الضمني عن اتفاق التحكيم ما لم يتم االتفاق على التحكيم أثناء سير الدعوى

مـة وقـف    رغبة واستعداد طالب الوقف في االلتزام بإجراءات التحكيم، لذا فقد تقـرن المحك            
 .الدعوى بشروط معينة كاستكمال اإلجراءات خالل مدة محددة

وينتهي الوقف عند فشل التحكيم أو عند انتهاء المدة المحددة دون صدور الحكم وأيضاً في كل                
حالة يثبت فيها عدم قابلية اتفاق التحكيم للتنفيذ أو إلعمال أثره، وال يملك القضاء رفض وقف                

لتحكيم لمجرد ما قد يعانيه األطراف من مشقة فـي الـسير فـي              الدعوى رغم صحة اتفاق ا    
إجراءات التحكيم أو عند تركز األدلة في الدولة المرفوعة إليها الدعوى القضائية رغم أن لهذه               

 .االعتبارات وجاهتها عندما يكون التحكيم وطنياً

بات فـي تنفيـذ     ويالحظ أن عدم قابلية اتفاق التحكيم إلعمال أثره ال تعنى مجرد وجود صعو            
اتفاق التحكيم، وإنما وجود صعوبات ال يمكن التغلب عليها ولو برغبـة األطـراف، ومـنح                
المحاكم هذه السلطة التقديرية يمكنها من فرض رقابة معقولة على اإلحالة للتحكيم على نحـو               
 يكفل الحد من حاالت بطالن حكم التحكيم ويوفر على األطراف مشقة العودة للقضاء من جديد              
بعد إجراءات مكلفة أمام التحكيم، فترفض وقف الدعوى إذا تبين لها بطالن اتفاق التحكـيم أو                

 .انعدامه أو عدم قابليته للتنفيذ

ونعتقد أن وقف الدعوى أو وقف اإلجراء كما يسميه قانون التحكيم الفلسطيني يحقق ميزة عدم               
لقضاء، وهكذا فإن األخذ بفكرة     إبطاء المحكمين في إصدار حكمهم وييسر عودة األطراف إلى ا         

وقف الدعوى بعيداً عن أحكام الدفوع الشكلية أو الموضوعية كعـدم االختـصاص أو عـدم                
القبول، يبرر موقف القضاء المتميز إزاء الدفع بوجود اتفاق التحكـيم، فالمحكمـة ال تلتـزم                

تقديرياً ينحصر  بإعمال شرط التحكيم في جميع الحاالت وبمجرد التمسك به، بل تمارس دوراً             
 .في التحقق من صحة اتفاق التحكيم وقابليته للتنفيذ كمناط لوقف الدعوى أمامها

 
 .الرقابة القضائية من خالل نظر طلبات تعيين ورد المحكمين: ثانياً

 :تعيين المحكم. أ

يملك القضاء تعيين المحكم أو المحكمين بداية أو بدالً ممن يرد أو يتوفى أو يبطـل تعيينـه،                  
من قـانون التحكـيم     ) ١١(يبادر بتعيين المحكم بناء على طلب األطراف، وقد منحت المادة           ف

الفلسطيني للقضاء سلطة تعيين المحكمين، كما أعطى المشرع الفرنسي للقضاء سلطة تعيـين             
المحكمين بقرار نهائي، ولم يجز الطعن على قرار المحكمة إال في حالة رفض تعيين المحكم،               

للقضاء التدخل الستكمال تشكيل هيئة التحكيم ليكون عددها وتـراً          ) ١٤٤٣(مادة  كما أجازت ال  
 وكنا نأمل أن يكون نفس      –حماية لالتفاق من اإلبطال عند مخالفة شرط وترية عدد المحكمين           
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هذا الحكم وفي هذه المادة بالذات في قانون التحكيم الفلسطيني الذي جاء خلواً من مسألة وترية                
 . ومن تدخل القضاء في ذلكعدد المحكمين

كما يمارس القضاء اإلنجليزي سلطة تقديرية عند االلتجاء إليه بطلب تعيين المحكـم، ويميـل               
بحسب األصل إلى إجابة طلب التعيين، غير أنه يرفض التعيين ويتصدى لنظر النزاع، إذا قدر               

 ).٧(أنه يثير مسائل جديرة بنظرها أمام القضاء 

 القضاء رقابته من خالل سلطة التعيين كان ذلك ألجل التخفيـف مـن              ويرى الفقه أن ممارسة   
صحة اتفاق التحكيم وقابليته لإلعمال وإال رفض تعيين المحكم، كما يتحقق من وقوع النـزاع               

 )٨.(بالفعل، وأن يكون نزاعاً حقيقياً نشأ بين الخصوم، ويدخل في نطاق اتفاق التحكيم
 
 : رد المحكم-ب

القانونية للقضاء بسلطة الفصل في طلبات رد المحكمين، وكانت المادة          تعترف بعض األنظمة    
من قانون المرافعات المصري السابق تقرر اختصاص المحاكم بنظر طلب الرد بـذات             ) ٥٠(

من قانون التحكيم المصري الجديد فقد خولـت        ) ١٩(األسباب التي يرد بها القضاء، أما المادة        
 في طلب الرد، وهو ما فعله المشرع الفلسطيني فـي قـانون             ذاتها سلطة الفصل  "هيئة التحكيم   

منه عندما أشار إلى أن يقدم طلب الرد كتابياً إلى هيئة التحكيم            ) ١٤(التحكيم الجديد في المادة     
التي تنص على أن هيئة التحكيم تختص بالمـسائل         ) ١٦(أو إلى مؤسسة التحكيم، وفي المادة       

 ". أعضائهاالمتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد

وقد أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن هذا النص منتقد لما خوله لهيئة التحكيم ذاتها من سلطة                  
الفصل في طلب الرد وهي خصم في اإلجراءات وبصفة خاصـة إذا كـان محكمـاً وحيـداً،         

ليكـون  ) في القانون المصري  (والمشكلة تثور عند استمرار إجراءات التحكيم أثناء طلب الرد          
محكم خصماً وحكماً في الوقت ذاته لذلك قام المشرع المصري بخطوة جريئة ليلغي هذا البند               ال

م بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا في مـصر،          ٢٠٠٠في التعديل التشريعي الجديد سنة      
 .عدم دستوريته

وجعل القضاء هو الذي يفصل في طلب الرد، ونعتقد أن هذا هو الصواب، ونأمـل أن يقـوم                  
المشرع الفلسطيني بمثل هذه الخطوة العتقادنا أن المحاكم هي األقدر على الفصل فـي هـذا                
الطلب، وممارسة دورها الرقابي من خالل تقييم مسلك المحكمين بموضوعية وحياد، وإنهـاء             
مهمة المحكم عند وجود ما يستوجب ذلك، وال مجال للخشية من التعطيل، فالمحكمة سـتنظر               

قرار المحكم برفض طلب الرد، فالطرف الذي يرى وجود سبب للرد لن يقنع             غالباً الطعن في    
بقرار المحكم وسيطعن في قراره، لذلك ال تقتصر سلطة القضاء على الرقابة علـى مرحلـة                
تعيين المحكمين بل تمتد إلى مرحلة الطعن في القرار الصادر في مسألة الرد إذا صـدر مـن          
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من قـانون  ) ٤(المادة ( مية التي تتولى اإلشراف على التحكيم    قبل المحكم ذاته أو الهيئة التنظي     
 ).التحكيم الفلسطيني

هذا من وجهة أخرى رفض القضاء الفرنسي نظر الطعن على قرارات الهيئـات المؤسـسية               
بشأن رد المحكمين باعتبارها قرارات تنظيمية وليست أحكاماً قضائية ومن ثم ال ينطبق عليها              

 )٩. (التي تجيز الطعن) ١٤٨٤(مفهوم المادة 

  
 :الرقابة القضائية من خالل نظر الطعن على الحكم الصادر في مسألة االختصاص: ثالثاً

 من قانون التحكيم الفلسطيني على أن تختص هيئة التحكيم بالفـصل فـي              ١٦/١تنص المادة   
 .المسائل المتعلقة باالختصاص

ضيف إلى هذا البند من النص الضوابط       وقد تمنينا في مقال سابق على المشرع الفلسطيني أن ي         
من ) ٢١(التي تحكم عمل المحكم في التصدي للفصل في اختصاصه، كما جاء ذلك في المادة               

تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها       "   بوجه عام     ٤-٣قواعد اليونسترال، البند رقم     
مرار فـي اإلجـراءات وأن   بصفة مسألة أولية، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر االسـت      

 ".تفصل في الدفع بعدم االختصاص في قرارها النهائي

تفصل هيئة التحكـيم فـي      " م  ١٩٩٤من قانون التحكيم المصري سنة      ) ٢٢/٣(وكذلك المادة   
الدفوع المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تـضمها                 

، فإذا قضت برفض الدفع فال يجوز التمسك بـه إال بطريـق             "عاًإلى الموضوع للفصل فيهما م    
، وقد فرقت أحكـام قـانون التحكـيم         "رفع دعوى بطالن حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها       

المصري بين الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم فيه لخروجه عن نطاق التحكيم وأوجبت التمسك              
ع األخرى المتعلقة بعدم وجـود اتفـاق التحكـيم أو           به فوراً وإال سقط الحق فيه، وبين الدفو       

سقوطه أو بطالنه التي حددت لها ميعاداً وأجازت للمحكم في جميع األحوال قبوله رغم فوات               
على أنه يجب التمـسك     ) ٢٢/٢(هذا الميعاد إذ رأى أن للتأخير سبباً مقبوالً حيث نصت المادة            

دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانيـة         بهذه الدفوع في ميعاد ال يتجاوز ميعاد تقديم         
من هذا القانون، وال يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو االشتراك             ) ٣٠(من المادة   

في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره                  
زاع فيجب التمسك به فوراً وإال سقط الحق فيه، ويجوز          الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر الن      

في جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان بسبب مقبـول،                 
ومن ثم يتضح أن المشرع المصري قد تبنى أحكاماً خاصة تخرج عن النظام القانوني للـدفع                

 ).قانون أصول المحاكمات( المرافعات بعدم االختصاص على النحو الذي يعرفه قانون
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ببنودها األربـع مـن قـانون       ) ١٦(ونعتقد بناء على ما تقدم أنه يجب إعادة النظر في المادة            
) ١(والمتعلق برد هيئة التحكيم لشمول المادة       ) ٣(التحكيم الفلسطيني، حيث ال داعي للبند رقم        

ص هو محض تكرار وبعد ذلك يعـاد        من هذا القانون بمقتضياتها، أي أن وجودها في هذا الن         
وبنودها الثالثة الذي تضمنها قانون التحكـيم       ) ٢٢(تنظيم المادة وبيان بنودها على نص المادة        

 .ببنودها األربعة الواردة في قانون اليونسترال) ٢١(المصري، أو المادة 

 ال يحول   فتمتع المحكم بسلطة الفصل في اختصاصه بنظر النزاع أو بعض االدعاءات المثارة           
دون مراقبة هذا القرار من قبل القضاء وإلغائه إذا ما تبين عدم صـحته، فـالمحكم يتـصدى                  
لتقرير اختصاصه بنظر النزاع كجزء من مهمته األساسية، ورغم التسليم بسلطة المحكمين في             
الفصل في اختصاصهم إال أن هذا ال يحول دون ممارسة القضاء لسلطته في الرقابـة علـى                 

 )١٠.(ر المحكم الختصاصهصحة تقري

والقضاء ال يبت في اختصاص المحكم عند وجود هيئة مشكلة بالفعل تنظر اإلجراءات، وذلك              
لحين صدور قرار المحكم ويمكنه القيام بذلك عند نظر الطعن على قرار المحكم فـي مـسألة                 

 )١١.(نفي أو تقدير اختصاصه

وفي الموضوع في آن واحد يخـضع       فعندما يصدر المحكم حكماً يفصل في مسألة اختصاصه         
حكم التحكيم شامالً مسالة االختصاص لقواعد الطعن المتاحة على حكم التحكيم باالستئناف في             

فـي  ) تحيكم فلـسطيني  (ظل األنظمة التي تجير استئنافه أو بالطعن عليه بالبطالن أو بالفسخ            
انية الطعن بالبطالن على    الحاالت التي يجوز فيها ذلك، وقد أقرت محكمة استئناف باريس إمك          

، فقرار المحكم الصادر فـي      )١٢(حكم المحكم الصادر بالفصل في اختصاصه على استقالل         
اختصاصه يعد حكماً جزئياً ألنه فصل في جزء من النزاع يتعلق بالمنازعة حول االختصاص،              

ألحكـام  من قانون المرافعات الفرنسي ال تجيز الطعن باالسـتئناف إال فـي ا            ) ٥٤٥(والمادة  
المنهية للخصومة أو التي تحسم جزءاً من النزاع، وبالتالي يجوز الطعن فـي حكـم المحكـم                 

من ) ٢٦(الصادر في مسألة اختصاصه باالستئناف في ظل القانون الفرنسي، كما نصت المادة             
قانون المقاطعات السويسرية صراحة على إمكانية الطعن في حكم التحكيم الذي يخطـئ فـي               

 ).١٣(في اختصاصه تقرير أو ن
 

 الرقابة القضائية من خالل األمر باإلجراءات الوقتية:  رابعاً

يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن       "من قانون التحكيم الفلسطيني بأنه      ) ٣٣(تنص المادة   
تصدر أمراً باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة تراها مناسبة بحق أحد أطراف التحكـيم               

تفاق التحكيم على ذلك ويكون لهذا األمر قوة األمر الصادر عن المحكمة المختصة،             إذا نص ا  
 .ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به األحكام والقرارات
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والمعلوم في القضاء أن صور الحماية القضائية التي يمتلكها القاضي الوطني تتنوع وهي تمنح              
ي منحها من السلطة العامة التي يمثلها، ويختص        ألطراف الخصومة القضائية مستمداً سلطته ف     

قـانون أصـول    ١١٤ إلـى مـادة      ١٠٢قاضي األمور المستعجلة من مادة      (القضاء المستعجل 
باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في إطار خصومة التحكيم ألن منح المحكم سلطة            ) المحاكمات

ي وإن كان ليس هناك مـن يحـول         حسم النزاع ال يحيل إليه النزاع بشقيه الوقتي والموضوع        
دون اتفاق الخصوم أو األطراف على تخويله سلطة حسم المنازعات الوقتية والموضوعية إال             
أن هذا االتفاق قد ال يكون مجدياً خاصة إذا كانت األموال المطلوب التحفظ عليها في حـوزة                 

 )١٤. (الغير

ماية الوقتية يقتضي إصدار أوامر     فالهدف الذي يسعى المشرع من نظام االستعجال كإجراء الح        
وقتية من خالل إجراءات قصرية تتطلب فيمن يصدرها توافر صفة األمر إلمكـان تنفيـذها،               
كالحجوز الحفظية، وهو ما ال يملكه المحكم ومن ثم فلألطراف حق اللجـوء إلـى القـضاء                 

ة، إذا كـان    المستعجل حتى ولو أجاز االتفاق للمحكم اتخاذ اإلجـراءات الوقتيـة والمـستعجل            
اإلجراء المطلوب يتطلب اتخاذ إجراءات قصرية ليس في مكنة المحكم اتخاذها، فالمحكم يمكنه             

وذلك دون تفرقة بين عرض النزاع على المحكـم         ) ١٥. (تقرير قضية وقتية أو ما شابه ذلك      
لة بالفعل أو عدم عرضه، إذ ال يمتد أثر نزع سلطة القضاء بنظر النزاع إلى المسائل المستعج               

 .حيث يظل مختصاً بنظرها بحسب األصل حتى أثناء سير إجراءات التحكيم

ونظراً لما تتسم به األمور المستعجلة من االرتباط بموضوع النزاع، وأنها ذات طبيعة وقتية،              
وتهدف إلى ضمان جدوى وفاعلية الحكم الموضوعي المزمع إصداره فإن القضاء ال يجيـب              

ه بالضرورة، فقد يقدر عدم وجود استعجال أو تهديـد يقتـضي            طالب اإلجراء الوقتي إلى طلب    
الحماية الوقتية خاصة إذا كان اإلجراء المطلوب ال يتعلق بالمال المتنازع بشأنه، كما لو طلب               
الحجز على حساب بأحد البنوك ال صلة له بالنزاع ويمارس القضاء سلطة الرقابة القـضائية               

 األوامر الوقتية والتحفظية أو رفض إصدارها وتعـد         من خالل تدعيم سير اإلجراءات بإصدار     
هذه إحدى صور التعاون والمساعدة بين القضاء والتحكيم والتي نصادفها فـي العديـد مـن                
اإلجراءات الوقتية والتحفظية التي ال يملك المحكم إصدارها أو عندما يحظر األطراف عليـه              

حفظية للقضاء، غير أن ممارسة القضاء      اتخاذها، فيظل االختصاص ينظر المسائل الوقتية والت      
 .لسلطاته مشروط بعدم المساس بموضوع النزاع أو بسلطة المحكمين إزاءه

وتميل التشريعات الحديثة إلى تدعيم سلطات المحكم ومنحه بعض السلطات القسرية في إطار             
تخـاذ  من قانون التحكيم المـصري أن يـأمر با      ) ٢٤(حماية القضاء ومعاونته فأجازت المادة      

إجراءات وقتية أو تحفظية بناء على اتفاق األطراف وبناء على طلب أحـدهما، وأن يطلـب                
أيضاً تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به، وإذا تخلف من صدر إليه األمـر                 
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عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن لهذا الطرف فـي اتخـاذ                  
ت الالزمة لتنفيذه، وذلك دون إخالل بحق هذا الطرف في أن يطلـب مـن رئـيس                 اإلجراءا

وكنا نتمنى أن يكون المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم قد أخذ بهذا            . المحكمة األمر بالتنفيذ  
الحكم، وخصوصاً أن يتم بناء على طلب أحد األطراف بدالً من التركيز فقط على هذه المسألة                

 فضالً عن ضرورة تقديم الضمان الكافي لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به             في اتفاق التحكيم  
ودون استبعاد حق هذا الطرف في أن يطلب من القضاء المختص األمر بالتنفيذ، وهو نفـس                

وفي قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة األمم المتحـدة  ) ١٧(الحكم في قانون اليونسترال المادة  
من القانون التونسي، وكذلك المـادة      ) ٦٢(، وكذلك المادة    )٢٦(ي المادة   للقانون التجاري الدول  

 ١/١من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية المعدل والساري المفعول اعتباراً من ) ٢٣(

 .م ١٩٩٨/

ونعتقد إلى جانب ما تقدم أنه بالرغم من منح المحكم هذه السلطات فإنه من المتـصور أيـضاً                  
ء حتى عند االتفاق بين األطراف على تخويل المحكم هذه الـسلطة، فلـيس              اللجوء إلى القضا  

هناك ما يحول دون مبادرة أحد أطراف اتفاق التحكيم برفع دعـوى إثبـات حالـة كـإجراء                  
مستعجل إلثبات حالة البضائع أو المال محل التعاقد والذي سيصبح محالً لخصومة التحكـيم،              

الخصم يغني عن إجراءات المعاينة أمام المحكم والتي قد         فهذا اإلجراء الذي يتخذه في مواجهة       
ورغم ذلك فقـد انتهـت محكمـة الـنقض          . تكلف الكثير فضالً عن احتمال ضياع أثر الدليل       

الفرنسية إلى حظر اللجوء إلى القضاء المستعجل عند وجود اتفاق تحكيم يمنح المحكم سـلطة               
 )١٦.(الً على المحكمينإصدار األوامر الوقتية إذا كان النزاع قد طرح فع

غير أننا نعتقد أن العبرة ليست ببدء إجراءات التحكيم، فاألمر يتوقف على األوامر التي ينـتج                
فيها قرار المحكم أثره، فمن األوامر الوقتية ما ال يملك المحكم إجبار األطراف علـى تنفيـذه                 

ت المالية إلجبـار    حتى في ظل ما جرت عليه مؤسسات التحكيم من فرض الضمانات والعقوبا           
األطراف على تنفيذه، فال يملك المحكم مثالً إصدار أمر بالحجر التحفظـي علـى ممتلكـات                

 !المدعي عليه أو تجميد أرصدته بالبنوك أو فرض الحراسة القضائية

وترتيباً على ذلك فإن لجوء أحد األطراف إلى القضاء المستعجل رغم وجود اتفاق على تخويل               
حتى بعد بدء اإلجراءات دون أن يعد هذا تنـازالً عـن اتفـاق              ، ة صحيحاً المحكم هذه السلط  

التحكيم، وهذا ما يمكن القضاء من أداء دوره في مساعدة المحكم في إدارة العدالة خاصـة أن                 
هناك من األوامر والتدابير كالحجز التحفظي والحراسة القضائية تهدف إلـى حمايـة المـال               

خصم األخر باإلجراء رغم بدء إجراءات التحكيم، فبدء إجراءات         المتنازع وقد يتطلب مفاجئة ال    
التحكيم ال يغني عن رفع دعوى تثبيت الحجز إيضاحاً لحكم القانون الذي أوجب رفع دعـوى                

 :تثبيت الحجز خالل مدة محدودة
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كما يجوز طلب اتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه أو عنـد وقـف                 
مر الذي يؤكد أن القضاء يظل صاحب االختـصاص األصـيل بنظـر المنازعـات               تنفيذه األ 

المستعجلة قبل أو أثناء سير اإلجراءات بل وبعد صدور حكم التحكيم، وهذا يعطـى الفرصـة        
 )١٧. (لفرض الرقابة المطلوبة من خالل االستجابة لطلب األوامر الوقتية أو رفضه

 
 المبحث الثالث

 قة على صدور الحكمالرقابة القضائية الالح

المعلوم أن القضاء الوطني يمارس بصفة عامة سلطة الرقابة القضائية على األحكام القـضائية      
فما موقف التحكيم من هذه الرقابة، وهل تخضع        .. من خالل طرق الطعن العادية وغير العادية      

طني رقابـة   أحكام التحكيم لذات طرق الطعن على األحكام القضائية، وهل يمارس القضاء الو           
على أحكام التحكيم بمناسبة الطعن عليها باالستئناف أو بالبطالن أو الفسخ وأيـضاً بمناسـبة               

 ؟..وما حدود هذه الرقابة.. األمر بتنفيذها
 

 :الرقابة القضائية بمناسبة الطعن باستئناف حكم التحكيم -١

ستئناف طلباً للـسرعة    عارضت بعض األنظمة القانونية إمكانية الطعن على أحكام التحكيم باال         
المنشودة في خصومة التحكيم، ومنها أحكام قانون التحكيم المصري الجديد فقد نصت المـادة              

ال تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنـصوص             "  على أنه    ٥٢/١
طني والدولي  عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويمتد هذا الخطر على التحكيم الو           

 )١٧.(على السواء

بينما أجاز المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم الجديد استئناف أحكام التحكيم، فقـد نـصت               
من هذا القـانون بـشأن      ) ٤٤(مع مراعاة أحكام المادة     "من هذا القانون على أنه      ) ٤٦(المادة  

عـد وإجـراءات    المواعيد تسري على استئناف الحكم الصادر من المحكمـة المختـصة قوا           
وهي تلك القواعد التي يتضمنها أصـول المحاكمـات         ! االستئناف المعمول بتا أمام المحكمة      

المدنية التجارية، مع مالحظة أن االستئناف في هذا ألقانون يأتي كدرجة ثالثة مـن درجـات                
 التقاضي وذلك بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة فيما يتعلق بمسائل البطالن أو الفـسخ              

من هذا القانون دون غيرها وإن كان االستئناف لدى القوانين األخرى           ) ٤٣(التي حددتها المادة    
التي أجازته بشمل كل الحاالت التي تصدر فيها أحكام التحكيم وذلك كدرجة ثابتة من درجات               

 .التقاضي

م على  ونهيب بالمشرع الفلسطيني في هذه المسألة أن يقصر درجات التقاضي في مسائل التحكي            
درجتين فقط إما طعناً بالبطالن أو الفسخ لحكم التحكيم، وإما استئنافاً لهذا الحكم ونفـضل أن                
يكون األمر استئنافاً فقط لكي يشمل كافة موضوعات أحكام التحكيم دون أن تكون محـصورة               
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في حاالت خاصة لبطالنها أو فسخها قد ال تكون شاملة لموضوعات هي من األهمية بمكـان                
رضها على القضاء، فاألطراف يمكنهم أن يولوا بكل مطـاعنهم التـي تتـصل بحكـم                في ع 

المحكمين سواء عند إكساب أو أكساء الحكم صيغة التنفيذ أمام قضاء الخصومة أو أمام محكمة               
االستئناف عند استئناف حكم المحكمين دون استثناء استناداً إلى القواعد العامة المتعلقة بـذلك              

 نظام التحكيم إلى توفير النفقات واختصار الوقـت والـسرعة فـي إنهـاء               وإال فكيف يهدف  
؟؟ لذلك فاسـتئناف حكـم      ...الخصومات في الحال الذي يكون التحكيم فيه على ثالث درجات         

التحكيم مباشرة بعد صدوره لمن أراد ذلك من أطراف الخصومة من شأنه أن يتناسب مع تلك                
رعة اإلنجاز ودقة األحكام وبصورة ال تطيل أمد النزاع         الغاية المرجوة من نظام التحكيم في س      

 .من جهة، وال تعيده أمام القضاء العادي للنظر فيه من جديد من جهة ثانية

ورغم ذلك سنضطر للكالم في هذه الدراسة عن الرقابة القضائية بمناسبة الطعن ببطالن حكم              
 هذا البطالن أو الفسخ ولمعرفـة       المحكم أو فسخه، بعد ذلك لشمول القانون الفلسطيني ألحكام        

 ..موقف الفقه والقضاء المقارن في هذه المسألة

ونعتقد أن هذا الموقف وهو الطعن باالستئناف على حكم التحكيم ال يهدف إلى إلغائه بقدر مـا                 
يهدف إلى إعادة فحص النزاع، ليمتد الدور الرقابي إلى حده األقصى متمثالً في تكملـة حـل                 

ا شاب الحكم من أخطاء أو إبطاله كلية إذا ما تعذر إصالحه دون أن يلقـي                النزاع وإصالح م  
باالً إلى تحذيرات الفقه من خشية التعطيل، مع ضرورة وضع الضوابط والقيود التي تكفل عدم             
إساءة استخدام األطراف لحق الطعن باالستئناف، ونعتقد أنه أياً كانت القيود التـي فرضـتها               

ى إجازة استئناف الحكم بهدف الحد من حاالته، فإن الهدف من تقريره            التشريعات المختلفة عل  
يظل موجوداً وهوا إصالح عيوب الحكم ومنح األطراف الثقة في التحكيم تحقيقاً لفاعليته، لذلك              

 .أجاز المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الجديد استئناف أحكام التحكيم

م ليتم على درجتين من درجات التقاضي اعتـراض         هذا وقد أثارت مكنة استئناف حكم التحكي      
، رغم ما أبرزته اإلحصائيات من عدم ارتفاع نسبة الطعن باالستئناف علـى           )١٨.(بعض الفقه 

أحكام التحكيمـ ففي فرنسا تبين أن نسبة الطعون باالستئناف في التحكيم الداخلي التي قـدمت               
بة الطعون، وفي مجال التحكـيم      من نس % ١٨,٨خالل عشر سنوات من صدور القانون تعادل        

، وهذا يشير إلى تحقق الفائدة العملية من تقرير مكنة الطعن على            . %١الدولي تعادل ما نسبته     
الحكم وهو مراعاة المحكمين الدقة في بيان الطعن على أحكامهم، والمالحظ أن غالبية األنظمة              

مين الوطنية وتفرض عليها رقابـة      القانونية الوطنية تجيز الطعن باالستئناف على أحكام المحك       
قضائية وتحيطها بضمانات تكفل صحة الحكم والتحقق من نزاهة عملية التحكيم، بينما تفـرد              
أحكاماً مستقلة للتحكيم الدولي وتجيز ألطرافه استبعاد الرقابة القضائية وإمكانية الطعن بهـدف         

 .تشجيع التحكيم وتأييده
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الفرنسي الذي تخضع التحكميات الوطنية لمعاملة مغايرة       ومن أوضح األمثلة على ذلك القانون       
فيما يتعلق بحق الطعن باالستئناف، فعلى حين جعله قاعدة في التحكميات الوطنية فقد اعتبـره               

 الطعن على حكم التحكيم الوطني      ١٤٨٣محظوراً بالنسبة للتحكميات الدولية فقد أجازت المادة        
اق التحكيم على التنازل عن الحق في اسـتئناف الحكـم         باالستئناف ما لم يتفق الخصوم في اتف      

وإذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فال يجوز الطعن باالستئناف إال إذا اشترط األطـراف علـى     
 مرافعات كويتي فلم تجز الطعـن فـي حكـم           ١٨٦ذلك صراحة في اتفاق التحكيم، أما المادة        

بل صدوره، كما فرق القانون الفرنسي بين       التحكيم باالستئناف إال إذا اتفق الخصوم على ذلك ق        
أحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا فلم تجز سوى الطعن عليها بـالبطالن، أمـا تلـك                 

 .الصادرة خارجها فلم يجز سوى استئناف القرار الصادر باالعتراف بالحكم أو تنفيذه

القانون السوري فـي المـادة      ومن القوانين التي أجازت الطعن بأحكام المحكمين استئنافاً فقط          
 :من قانون أصول المحاكمات وجوهر هذه المادة يتحدد في اآلتي) ٥٣٢(

 :سائر أحكام المحكمين يمكن الطعن فيها باالستئناف فيما عدا الحاالت التالية *

 .أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح

 .أن يكون التحكيم وارداً على قضية أمام محكمة االستئناف

 . الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق االستئنافأن يكون

أن يكون موضوع النزاع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل                
 .لالستئناف

 )فسخ حكم التحكيم(الرقابة القضائية بمناسبة الطعن ببطالن حكم المحكمين -٢

 الحكم الصادر في خصومة التحكيم وبين       بداية يالحظ أن من أهم أوجه االختالف األساسية بين        
الحكم الصادر في الخصومة القضائية هو خضوع حكم التحكيم لطلب إبطاله أو فسخه بـدعوة               
مبتداة، وهذا طريق مختلف عن طريق الطعن المقررة لألحكام القضائية ويعد مـن الـسمات               

 األنظمة القانونية لألخـذ     المميزة لحكم التحكيم وينفرد بها دون األحكام القضائية مما استدعى         
مع استئنافه كما أشرنا سابقاً، فـي حـين         ) ٤٣-م(به، ومنها قانون التحكيم الفلسطيني الجديد       

أخذت به األنظمة األخرى كطريق نهائي من طرق الطعن، بحيث تكـون درجـات التحكـيم                
 .جاتدرجتان فقط في حين أن درجات التحكيم في القانون الفلسطيني كما أشرنا ثالث در

ونعتقد أن الحكمة من تقرير دعوى البطالن أو الفسخ في تلك األنظمة أن األسباب التي حددتها                
إلبطال الحكم ينعدم بتوافرها جوهر الحكم ومضمونه مما يبرر إبطال هذا الحكم وإلغاء وجوده              

 .كلية

بنطاق زمني  فسلطة المحكم المؤقتة التي تبدأ بتعيينه وتنتهي بإصدار الحكم هي سلطة موقوتة             
محدد، وأيضاً بنطاق موضوعي محدد في ضوء اتفاق األطراف ونصوص القانون، وبانتهـاك       
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المحكم ألي من هذين النطاقين ينهار صرح التحكيم ويهوي الحكم برمته وال يعد له أي وجود                
مما يستوجب رقابة فعالة ويتيح نظر دعوى إبطال حكم التحكيم للقضاء ممارسة رقابة فعالـة               

 أوضح ما يكون بهدف تحقيق مصلحة عامة للمجتمع برمته وأيضاً لألطـراف والتـي               وعلى
 .تتجسد في طلب صحة الحكم الصادر

غير أنه يالحظ أن القضاء في بعض األنظمة القانونية يكتفي بمراجعة هامـشية للحكـم دون                
ـ              ى خـالف   التحقق من توافر الجوهر القضائي السليم، األمر الذي جعل هذا الدور الرقابي عل

المنشود، دوراً هزيالً على نحو يتعذر معه خلق كيان من السوابق القضائية المستقرة التي تعبر            
عن اإلطار الذي تتحد في ظله معالم خصومة التحكيم بمفهومها الصحيح، وقـد ظهـر هـذا                 
بوضوح بالنسبة للتحكميات الدولية، ولعل هذا مرجعه النظر إلى أحكام التحكـيم األجنبيـة أو               

لدولية نظرة مغايرة مبعثها سياحة التحكيم التي توجد على إقليم الدول خـصومات ال تنتمـي                ا
إليها برابطة ما تستوجب من القضاء فرض رقابته على هذه األحكام تاركاً أطراف التحكميات              

 .الدولية وشأنهم في وضع الضمانات التي تكفل صحة الحكم

بي الذي تمارسه المحاكم الوطنية بمناسبة نظر دعوى        إال أن هذه ال يقلل من أهمية الدور الرقا        
إبطال حكم التحكيم، وإنما يدفع إلى محاولة تدعيم هذه الرقابة، ودفع القـضاء لممارسـة دور                

 .أكثر إيجابية حرصاً على فعالية التحكيم وتجسيد مكانته كصنو للقضاء

 يحدده النظـام القـانوني،      "وهي بطالن حكم المحكم   "وأساس الرقابة القضائية في هذه الحالة       
منه وهـي   ) ٤٣(فحاالت إبطال حكم التحكيم في قانون التحكيم الفلسطيني نصت عليها المادة            

لـدى  ) بـالبطالن أو الفـسخ    (يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم           (
 :المحكمة المختصة بناء على أحد األسباب اآلتية

اقداً األهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكـن             إذا كان أحد أطراف التحكيم ف     
 .ممثالً تمثيالً قانونياً صحيحاً

إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض األهلية قبـل صـدور                 
 .قرار التحكيم

 .مخالفته للنظام العام في فلسطين

 .دتهبطالن اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء م

إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه األطراف مـن تطبيـق قواعـد                  
 .قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو موضوعه

) هنا بطـالن  .(إذا وقع بطالن في قرار التحكيم أي كانت إجراءاته باطلة بطالناً أثر في الحكم             
 .سخ يقول ف٤٥وفي المادة 
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إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القـرار قبـل                   
 .اكتشاف الغش أو الخداع

إذا تم تشكيل هيئة التحكـيم      : وأضاف قانون التحكيم المصري بنوداً أخرى ونراه صواباً وهي        
لك إذا فـصل حكـم      وكذ... أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق األطراف         

التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل                 
أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضـعة         

 .له فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها

من قانون المرافعات الفرنسي حـاالت الـبطالن علـى النحـو            ) ١٤٨٤(كما حددت المادة     
 ):١٩(التالي

 .إذا فصل المحكم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو منته

 .إذا صدر الحكم من محكمة غير مشكلَّة تشكيالً صحيحاً أم من محكم لم يعين بشكل صحيح

 .إذا تجاوز المحكم حدود المهمة المعهودة بها إليه

 .إذا لم يحترم المبادئ المخاصمية

إذا كان الحكم غير مسيب أو جاء خلواً من أسماء المحكمين أو تاريخ الحكـم، أو إذا صـدر                   
 .بدون توقيع المحكمين

 ) ٢٠.(إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام

ائية، ومـن   وهذه النصوص جميعها والتي أشرنا إليها نعتقد أنها تضع أساساً دقيقاً للرقابة القض            
شأن التزام القضاء بها التثبت من صحة حكم المحكم على نحو يرفعه إلى مـصاف الحقيقـة                 
القانونية التي ال تزول، كما تضمن في ذات الوقت استبعاد األحكام التـي تفتقـد المقومـات                 
األساسية الواجب توافرها في األحكام، وينبغي على القضاء االلتزام بهذه األسس التـي تحـدد     

طار القانوني للرقابة التي مارسها على أحكام التحكيم بمناسبة نظر دعوى إبطالها والتمسك             اإل
بدورها الرقابي الذي تمارسه من خالل رفض أو تقرير بطالن الحكم، هذا الـدور الرقـابي                
تتحدد معالمه في ضوء النصوص القانونية التي تمنح القضاء األساس القانوني الذي يبرر لـه               

لرقابة في الحدود التي تكفل التحقق من صحة الحكـم الـصادر ورسـم سياسـة                فرض هذه ا  
 .واضحة تحدد كيان وجوهر خصومة التحكيم كما ينبغي لها أن تكون

والجدير بالذكر أن دور القضاء من خالل دعوى البطالن يقتصر على تقرير صحة الحكـم أو                
 أو تصحيح الحكم، ويبقى لألطراف      دون أن يمتد إلى فحص النزاع     ) ٢١(بطالنه كلياً أو جزئياً   

فرصة الخيار من جديد بين التحكيم والقضاء لحسم النزاع وإن كان المشرع الفرنسي تيـسيراً               
 عندما تحكم ببطالن حكـم      ١٤٨٥على الخصوم أجاز لمحكمة االستئناف بمقتضى نص المادة         

لم يتفق األطـراف    التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع في حدود السلطة المخولة للمحكم ما             
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على غير ذلك وهذا النص جدير باإلتباع وبصفة خاصة في إطار التحكيم الداخلي، فمن شـأن                
إعماله التيسير على الخصوم، واالقتصاد في اإلجراءات، فضالً عن إلمام المحكمة من خـالل              

 .نظر الدعوى بتفصيالت النزاع مما ييسر حسمه، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك

يالحظ أن المحكمة المختصة عندما تقضي بفسخ       ) ٣/٤٥(انون التحكيم الفلسطيني المادة     وفي ق 
قرار التحكيم يجوز لها إذا رأت ذلك مالئماً أن تعيد النزاع إلى هيئة التحكيم إلعادة النظر في                 

، وإن كان هذا القانون يسمح كما أشرنا سابقاً إلى استئناف قـرار             "النقاط التي تحددها المحكمة   
المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في االستئناف، ونعتقد أنه من غير المانع وبحسب اتفاق              
المتعاقدين أن تقوم المحكمة المختصة بالفصل في موضوع النزاع في حدود السلطة المخولـة              

 .للمحكم، وهذا األمر يحتاج إلى نص قانوني يسمح لها بذلك

قديرية واسعة في الرقابة علـى التحكيمـات الوطنيـة،          وقد مارست المحاكم الفرنسية سلطة ت     
ويتضح هذا بجالء فيما يتعلق بإبطال أحكام التحكيم عند تجاوز المحكمين ميعاد التحكيم، وقـد               
أوضح بعض الفقه أنه يتضح من متابعة موقف القضاء الفرنسي من إبطال أحكـام التحكـيم                

التناقض، غير أن الحاالت التي ألغت فيهـا        لتجاوز ميعاد التحكيم أنها قد اتسمت في ظاهرها ب        
الحكم قد استقر في يقينها عدم صحة الحكم ذاته وعدم توافر الضمانات القـضائية المطلوبـة،                
فألغت الحكم وتصدت للفصل في النزاع تحت ستار عدم جواز مد ميعاد التحكيم، وفي حاالت               

 .ت إلى صحة الحكم الصادرأخرى رفضت إلغاء الحكم رغم توافر السبب ذاته عندما اطمأن

وكنا قد أشرنا إلى حكم لمحكمة استئناف باريس الذي أوضحت فيه أن سلطة المحكمـين فـي                 
الفصل في اختصاصهم ال يحول دون ممارستها لرقابتها للتحقق من مطابقة الحكـم الـشروط               

تها على   والتدخل إلبطال الحكم عندما تمارس هيئة التحكيم سلط        ١٥٠٢/١التي أوردتها المادة    
 .نحو تحكمي وأبطلت حكم التحكيم

ورغم ذلك قد تواجه القضاء الوطني في بعض األحيان مشكلة هامة تتعلق بـصعوبة إثبـات                
أوجه البطالن وبصفة خاصة عندما يطلب إبطال حكم بسبب يتعلق باإلخالل بحقوق الدفاع أو              

ح عنـه األوراق    مسلك المحكم في اإلجراءات، أو بصفة عامة لسبب غير ظـاهر وال تفـص             
المقدمة وهو ما يحدث في كثير من الحاالت، األمر الذي قد يهدد بفشل الطعن رغـم صـحة                  
أسبابه، وهنا تتجلى أهمية إتاحة الفرصة للمحكمين إلبداء آراء معارضة في أحكـام التحكـيم               

 ).٢٢(يستدل منها القضاء على حقيقة البطالن

 ٤٣/١يد إلى ذلك ضمناً عندما نصت المادة        وقد أشارت نصوص قانون التحكيم المصري الجد      
يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكـم أسـباب عـدم توقيـع                "على أنه   
م، ٢٠٠٠، رغم أن غالبية األنظمة القانونية الحديثة كقانون التحكيم الفلسطيني الجديد            ...األقلية

م لم تـشر إلـى      ١٩٨٦لهولندي عام   م والقانون ا  ١٩٨٩والقانون السويسري الصادر في عام      

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

إمكانية إبداء آراء معارضة إال أن الفقه استنتج أنها غير محظورة طالما لم ينص علـى ذلـك       
 .صراحة

يصدر قرار التحكيم باإلجمـاع أو بأكثريـة اآلراء بعـد           " قد ذكرت بأن     ٣٨/٤وكانت المادة   
د أو بقرار من المرجح عند تعذر       المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من أكثر من محكم فر          

 ".من قانون التحكيم الفلسطيني" الحصول على األكثرية
 

 .الرقابة القضائية بمناسبة تنفيذ حكم المحكم -٣

يكون لقرار التحكيم بعـد تـصديقه مـن         " من قانون التحكيم الفلسطيني بأنه       ٤٧تنص المادة   
م ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي        المحكمة المختصة القوة المفعول التي لقرارات المحاك      

 بأنـه إذا    ٤٥/١حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً لألصول المرعبة كما تقـضي المـادة               
من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم        ) ٤٤(انقضت المدة المنصوص عليها في المادة       

يقه وإكـسابه الـصيغة     تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد األطراف قراراً بتـصد          
 .التنفيذية، ويكون قرار المحكمة نهائياً وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم

إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنهـا تقـرر           " يقول النص    ٢وفي البند رقم    
 ".صحته وإكسابه الصيغة التنفيذية

 :ية لحكم المحكم يتم بطريقتينمما تقدم نتبين أن الحصول على الصيغة التنفيذ *

 .بمناسبة طلب من أحد أطراف الخصومة من المحكمة المختصة: األول 

بمناسبة طرح النزاع أمام المحكمة المختصة للطعن في حكم التحكيم، فتقرر المحكمـة             : الثاني
 .صحة حكم التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية إذا رفضت طلب الطعن

ن نفس المادة ليعطي للمحكمة المختصة الجـواز أو الـصالحية بإعـادة             ثم جاء البند الثاني م    
النزاع إلى هيئة التحكيم إذا رأت ذلك مالئماً في حالة ما إذا قضت بفسخ قرار التحكيم، وكـل                  

 من القانون   ٤٦ذلك مع إمكانية استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة بمقتضى المادة            
 .أياً كانت أحكامها

لتساؤل كيف يمكن للمحكمة المختصة أن تقرر من تلقاء نفسها بتقدير صـحة الحكـم               ويثور ا 
وإكسابه الصيغة التنفيذية في حال رفض طلب الطعن ومن ثم إعطاء الحق ألصحاب المصلحة              

 ؟؟...إمكانية استئناف هذا الحكم

ثم هل تملك المحكمة المختصة الصالحية لرفض طلب أحد األطـراف بتـصديقه وإكـسابه               
 ؟؟...لصيغة التنفيذية إذا كانت ثمة أسباب تستدعى ذلك ا

لم أجد اإلجابة على هذا السؤال في قانون التحكيم الفلسطيني وال على السؤال اآلخر المـشار                
إليه أوالً، وسنستعيض عن ذلك بذكر األسباب التي وردت في المادة الخامـسة مـن اتفاقيـة                 

كمين األجنبية والتي أتمنى أن يأتي اليـوم الـذي          نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المح     
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تنضم إليها فلسطين اعترافاً وتنفيذاً مثلها في ذلك مثل بقية األنظمة القانونية الوطنية األخرى،              
ولكن قبل ذلك يجدر القول بأنه من الضرورة بمكان أن ينص المشرع على ضـرورة إبـداع                 

حق ألي من أطراف الخـصومة أن يتقـدم         حكم المحكمين لدى المحكمة المختصة وبعد ذلك ي       
 ....بطلب إكسابه الصيغة القانونية أو بطلب الطعن فيه بالبطالن أو الفسخ

ويالحظ أن المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك قد حددت األسباب التي تجيز للقضاء الـوطني               
مسك األطراف  رفض االعتراف بحكم التحكيم أو طلب تنفيذه وفرقت بين األسباب التي يتعين ت            

بها وبين األسباب التي تمتلك المحكمة من تلقاء نفسها رفض التنفيذ بناء عليها، ونرى أن نص                
هذه المادة يعد األساس الذي يمكن القضاء من فرض رقابته على أحكام التحكيم وفيهـا يجـد                 

 .نطاقه

 األسباب التي توجب رفض التنفيذ بناء على طلب أحد األطراف -١

 .ق التحكيم أو نقص أهلية أحد األطرافعدم صحة اتفا

 .إهدار حقوق الدفاع

 .تجاوز الحكم التفاق التحكيم

 .مخالفة القواعد اإلجرائية التي اتفق عليها األطراف

 .  أي نهائياً) ٢٣(عدم صيرورة الحكم ملزماً عند طلب التنفيذ

 .األسباب التي تجيز للمحكمة رفض تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها -٢

 .قابلية موضوع النزاع للتحكيمعدم 

 .تعارض تنفيذ الحكم مع النظام العام

ونعتقد أن الدور الرقابي الذي يمارسه القضاء الوطني بمناسبة التحقق من توافر األسباب التي              
يتمسك بها األطراف دوراً محدوداً يتوقف على تمسك األطراف بها وينحصر في التثبت مـن               

 فال يملك التصدي لها من تلقاء نفسه، كما ال يملك قبول التنفيذ             وجودها كمبرر لرفض التنفيذ،   
عند تحققها، فيما يتسع هذا الدور الرقابي عند التحقق من أسباب رفض التنفيـذ الـذي يملـك                  
القضاء التمسك بها من تلقاء نفسه ويمارس من خاللها دوراً رقابياً واضحاً، لذا سنقصر الكالم               

اء التصدي لها من تلقاء نفسه، فتتناول عدم قابلية النزاع للتحكيم           عن األسباب التي يملك القض    
لنتعرف على ما يمكن أن يكون عليه موقف القضاء الوطني بشأنه، ثم تعارض الحكـم مـع                 

 .النظام العام

 عدم قابلية النزاع للتحكيم فيه-

ـ              ا المـشرع   يتيح النص هذا الوجه من أوجه رفض التنفيذ إعمال السياسة العامة التي ينتهجه
بشأن نظام التحكيم بصفة عامة، والنطاق الذي يمارس فيه، فعند ممارسـة القـضاء لـدوره                
الرقابي من خالل التحقق من قابلية النزاع للتحكيم يرجع في ذلك إلى قانونه الوطني، ولـيس                
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 للقانون المطبق على النزاع، ألنه إذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم ال يجوز التحكيم فيـه                
وفقاً لقانون إرادة األطراف أو لقانون مكان صدور حكم التحكيم يعتبر في هذه الحالـة اتفـاق                 
التحكيم غير صحيح، لذلك وسعت أحكام قانون التحكيم الجديد من نطـاق المـسائل الجـائز                
التحكيم فيها على نحو غير مسبوق، فيما ال يحظر القانون الفرنسي التحكيم في مسائل األهلية               

ة والمنازعات المتعلقة بالدولة وأشخاص القانون العام والمؤسسات العامة، وبصفة عامة           والحال
كافة األمور المتعلقة بالنظام العام، ويرى البعض ضرورة حظر اللجوء إلـى التحكـيم فـي                
األمور ذات الطبيعة السياسية والجنائية واإلدارية والضريبية، وفي مسائل اإلفالس أو تـصفية            

براءات االختراع، والملكية األدبية والفنية والمسائل المتعلقـة بقـانون العمـل أو             األموال أو   
 )٢٤.(بقانون الشركات أو الرقابة على النقد

والمقصود بعدم قابلية النزاع للتحكيم أن تكون المسائل الخاضعة للتحكيم بطبيعتهـا ال يجـوز               
ء كان التحكيم داخل فلـسطين أو       طرحها على التحكيم ابتداء، وال تختلف تحكيمية النزاع سوا        

 .خارجها

وما يشهده الواقع العملي من التوسع في نطاق المسائل الجائز التحكيم فيها وبصفة خاصة على               
المستوى الدولي رغبة في جذب التحكيمات يستوجب في تقديرنا العودة في االتجـاه العكـسي               

ا للتحكيم، فهناك مسائل يجب أال      ووضع الضوابط والقيود فيما يتعلق بالمسائل الجائز إخضاعه       
تخضع للتحكيم ألنها تمس أموراً تعبر عن السياسة التشريعية للدولة ويختص القضاء الـوطني    
بحسمها للتحقق من احترامها رعاية للمصالح العامة وحسن تطبيق القانون مما يضمن استقرار             

حتمـل رؤيـة خاصـة أو    ضوابط إعماله وهو ما ال يجب أن يترك للمحكمين ألنها أمور ال ت           
انطباعاً شخصياً، إذ ال يكفي التعويل على تفهم المحكم لهذه القوانين وحسن تطبيقه لها، فمثـل                
هذه القوانين تشكل جزءاً من النظام السياسي واالجتماعي األساسي في الدولة، ال يلم بـسياسة               

إمكانية الخطأ فـي    المشرع بشأنها سوى القاضي الوطني، وترك هذه المنازعات للمحكم يعني           
تطبيق هذه القوانين أو الخروج بها عن السياسة التي توخاها المشرع، مع بقاء هذه األخطـاء                
قائمة بال تصحيح، فال يمكن أن تنوقع من المحكم توخي أهداف التشريع والسياسة العامة فـي                

يس مفوضاً من قبل    الدولة، أو تتبع سير القضاء واإلطالع على اآلراء الفقهية العديدة فالمحكم ل           
الدولة، وغالباً ما ينتمي إلى دولة أخرى ونظام قانوني مغاير يتبنى أهدافاً، ويرعى مـصالحاً               
مختلفة، فال يفترض في المحكم توخي األهداف التي يسعى إليها التشريع فهو أمر لـيس وارداً              

ـ                ي ظـل التحكـيم     في تكوين عملية التحكيم ذاتها أو في أهدافها، كما ال تتوقع أن المحكـم ف
المؤسسي يمكنه القيام بهذه المهمة إذ ال يتصور أن يتولد هذا الباعث لدى المحكم تلقائياً، وقـد                 
يتعذر عليه ذلك حتى ولو رغب فيه، لذا ال يجب أن يؤدي التنافس بين األنظمة القانونية على                 

بغي وضع سياسـة    جذب التحكيمات إلى التوسع في نطاق المسائل الجائز التحكيم فيها،  إذ ين            
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واضحة ثابتة ومعتدلة أيضاً نحدد هذه المسائل على نحو منضبط دون تفرقة في هذا الـصدد                
 ...بين التحكيمات الوطنية والدولية

وإذا كانت التشريعات الحديثة وسعت من نطاق تحكيمية النزاع، فال أقل من فـرض الرقابـة                
لنزاع، وهذا من شأنه الحفاظ على السمعة       القضائية على ما انتهى إليه المحكم بشأن تحكيمية ا        

الهائلة للتحكيم، فالتحقق من نزاهة عملية التحكيم هي مسئولية دولة التنفيذ وهذا هـو المعيـار     
الحقيقي لجذب التحكيمات، وليس التسابق نحو إصدار تشريعات تقر تجريد األطراف من كافة             

ة تضمن التزام المحكم بنطاق المسائل      الضمانات التي تكفل صحة الحكم وعدالته، وهذه الرقاب       
الجائز التحكيم فيها كمفترض أساسي لمنح األمر بالتنفيذ، ويمارس القضاء هذه الرقابـة مـن               
تلقاء نفسه، ويرفض تنفيذه إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم فيه وفقاً لقانونـه، دون                

 . وصفاتهماختالف في تقديرات القضاء تبعاً الختالف جنسية األطراف

  
 :تعارض تنفيذ الحكم مع النظام العام

خلصنا في بحث سابق إلى أنه يصعب وضع تعريف جامع للنظام العام فهو فكـرة يـصعب                 
ضبطها في إطار تعريف واضح ومحدد، ألنه يبتعد عن كل تحديد، فما هو متفـق عليـه أن                  

م المجتمع الـذي يحكمـه،   النظام العام يشكل التعبير عن سيادة الدولة، وهو أساس لحسن تنظي        
ودوره يكمن في اإلبقاء الضروري للمصلحة العامة في المجتمع المادية والمعنوية، وهو مـا              
اعتمدته النصوص القانونية في الموضوع لدى الدول المختلفة وكذلك األحكام القضائية ومـن             

 تهدف إلى تحقيق    هنا يكون البحث في المسألة من خالل النظرة إلى النظام العام كفكرة وظيفية            
غاية معينة، وإذا كان النظام العام هو النظام األعلى للمجتمع، فإنه من جهة أخرى نظام متعدد                

ال يمكن حصره في دائرة معينة، فهو حالة        . الجوانب من خلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية     
دف إلـى حمايـة     تختلف من مكان إلى مكان وهو يعد متغيراً على مر الزمان، فهو بنيوياً يه             

مؤسسات الدولة ومرافقها وأنظمتها وإلى حسن سر عملها، وهو موضوعياً يهدف إلى حمايـة              
األسس التي يقوم عليها المجتمع واألسرة بالمحافظة على القواعد الجوهرية التي تحكمه وهـو              

 إمـا   -صةتقنياً يهدف في العالقات الداخلية إلى الحد من مبدأ سلطان اإلرادة وفي الدولية الخا             
إلى االستبعاد المسبق لكل قانون أجنبي باألعمال المباشر للقوانين الوطنية، وإنما إلى االستبعاد             
الالحق للقانون األجنبي عند إعمال قواعد التنازع ونفس األمر ينطبق على األحكام القـضائية              

 .سواء كانت هذه األحكام وطنية أم أجنبية. األجنبية وأحكام المحكمين

نح المحكم سلطة التصدي لمنازعه ينفرد القضاء الوطني بحـسمها وتتعلـق بـالقوانين              فعند م 
اآلمرة لمنع االحتكارات، ورغم أنه من شأن ثبوت هذا االدعاء بطالن العقد األصلي بطالنـاً               
مطلقاً لعدم المشروعية على نحو يعدم وجود اتفاق التحكيم ذاته فهذا غير مقبول ومنتقد أيـضاً                

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ح باللجوء إلى التحكيم في مسائل تتعلق بالنظام العام أثبت في النهاية فـشله فـي                إذ أن السما  
حماية المصالح األساسية في المجتمع كما أنه ينطوي على انتهاك لألفكار األساسـية األكثـر               

 .ارتباطاً بالعدالة واألخالق في قانون الدولة

جيع االستثمارات وجذب المتعامل    ومن جهة أخرى قد يقال أن اعتبارات التجارة الدولية أو تش          
إال أننـا   . األجنبي يعد مبرراً الستبعاد قواعد النظام العام عندما يكون التحكيم أجنبياً أو دوليـاً             

نعتقد أن مقتضيات النظام العام هي األولى واألجدر بالرعاية وإن المصلحة العامـة تـستلزم               
ن شأن ذلك استبعاد تنفيـذ األحكـام التـي          تطبيق المفهوم السليم لفكرة النظام العام ولو كان م        

تتعارض مع النظام العام في الدولة وال مجال للتطبيق العكسي لهذه الفكرة باسـتبعاد أحكـام                
القانون الوطني لصالح تنفيذ هذه األحكام، وهذا ال يحول دون استخدام فكـرة النظـام العـام                 

 للجماعة عند وجود تعـارض مـع        بحكمه واعتدال وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العليا       
األفكار األساسية في الدولة، على نحو يبرر رفض تنفيذ الحكم في الحدود الالزمة للحفاظ على               

 .مقتضيات النظام العام

ويثور التساؤل اآلتي هل رقابة القضاء في مرحلة تنفيذ الحكم رقابة شكلية أم موضوعية، وإذا               
؟ يرى البعض أن قاضي     ..م فما نطاق سلطته إزائها    تبين للقاضي وجود عيب أو خطأ في الحك       

التنفيذ ال يمارس رقابة قضائية على موضوع النزاع لمراقبة صحة ما قضي به المحكم مـن                
حيث القانون أو العدالة، ألنه ال يعد هيئة استئنافية، وتقتصر مهمته على بحث الشروط الشكلية               

باتفاق التحكـيم وصـحة تمثيـل الخـصوم         والتصدي للدفوع التي يثيرها الخصوم فما يتعلق        
، ويرى البعض اآلخر أن محكمة التنفيذ تتحقـق         )٢٥(وتحكيمه النزاع واحترام حقوق الدفاع      

) ٢٦(من خلو الحكم من العيوب اإلجرائية والموضوعية التي تعـوق تنفيـذه وفقـاً لقانونهـا               
خلف الشكليات المطلوبة   فالقاضي الوطني يلتزم يرفض إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم عند ت          

قانوناً، ولو لم تتعلق بالنظام العام، حين يتمتع القاضي بسلطة أوسع من رقابة القاضي الوطني               
عند الطعن بالبطالن حيث ال يملك التصدي من تلقاء نفسه إال لألسباب التي تتعلـق بالنظـام                 

لى التثبيت مـن الـسالمة      بينما يرى جانب كبير من الفقه، أن دور قاضي التنفيذ يمتد إ           . العام
الكلية للحكم دون أن يبحث موضوع النزاع أو أن يرفض التنفيذ لخطأ في تكييف الوقـائع أو                 

وهناك من يرى أن مهمة القاضي اآلمر بالتنفيذ تمتـد لمراقبـة            ) ٢٧(في تطبيق القانون عليها   
خالفـة تـؤدي إلـى      كافة أسباب البطالن، ويمتنع عليه األمر بالتنفيذ إذا تثبت من وجود أية م            

بطالن الحكم ولو لم يتعلق بالنظام العام، وذلك ألن مراعاة حق الخصم الغائب يتطلب التحقق               
من توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية الالزمة إلصدار األمر من تلقاء نفـسه وسـواء               

وجود أية حالة   تعلقت بالنظام العام أم ال، ويبرر ذلك بأن تحقق القاضي اآلمر بالتنفيذ من عدم               

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

من الحاالت التي تجيز إبطال الحكم فيه هو توفيراً لوقت الخصوم وتخفيف تكـريس القـضايا        
 )٢٨.(أمام المحاكم، وتحقيقاً لفاعلية التحكيم من خالل إعمال مبدأ االقتصاد في اإلجراءات

 أمـر تنفيـذ     ورغم ما يبدو في هذا الرأي من مبالغة إال أنه قد يبدو منطقياً بالنظر إلى إصدار               
حكم باطل، كما أن القاضي اآلمر بالتنفيذ يمتنع عليه إصدار األمر إذا قدم له ما يثبـت رفـع                   
دعوى بطالن أو فسخ الحكم، فإبطال حكم التحكيم في دولة ما أو طبقاً لقانونها سـيحول دون                 

ملـك  طلب تنفيذه في دولة أخرى، وذلك طبقاً لما تقضي به اتفاقية نيويـورك، فالقاضـي ال ي                
إصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم تتوافر فيه أسباب البطالن كما لو قـضى بـأكثر ممـا طلبـه                   
الخصوم، أو بغير ما طلبوه، أو فصل في النزاع لمفوضي بالصلح، بينما يطلب منه الخـصوم                
مراعاتها، ومن احترام حقوق الدفاع والمبادئ الجوهرية الواجـب إتباعهـا فـي إجـراءات               

 .الخصومة

 يونيـة   ١٥تفاقية نيويورك لالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها الصادرة فـي           وطبقاً ال 
م والتي وضعتها منظمة األمم المتحدة، يتعين على القاضي المطلوب منه إصدار األمر             ١٩٥٨

بتنفيذ الحكم التحقق من وجود اتفاق التحكيم وصحته، وقابلية النزاع للتحكيم، ومـن صـدور               
ين الذين اختاروهم الخصوم، وإصدار الحكم في الميعـاد المحـدد اتفاقـاً أو       الحكم من المحكم  

قانوناً وموقع من المحكمين، ومن صحة تشكيل هيئة التحكيم وفقاً التفـاق األطـراف، ولمـا                
يستوجبه القانون، وأن يكون الحكم حاسماً للنزاع، ومن احترام المحكم لحدود المهمة التي عهد              

 )٢٩.( يتحقق أخيراً من عدم مساس الحكم بقواعد النظام العامبها الخصوم إليه، كما

على نحـو   ) ٣٠.(لذلك يتعين إتاحة الفرصة لتقديم أية اعتراضات موضوعية على تنفيذ الحكم          
يمكن القاضي من التثبت من عدم وجود ما يمنع التنفيذ، وهذا يتالءم مع أهمية األمر بالتنفيـذ                 

 .وآثاره الخطيرة

ك يمكن القول بأنه من الصعب تصور مهمة قاضي التنفيذ على أنهـا مجـرد               وترتيباً على ذل  
إتمام شكل، بل يمارس سلطة رقابية موضوعية على عمل المحكم تتجاوز الرقابة الـشكلية أو               
مجرد تحسس ظاهر األوراق، غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة أو بال حدود، فقاضي التنفيـذ                

 فحص النزاع أو الفصل في الحكم، وال يتدخل فـي تقـديرات             ال يعد جهة استئنافية، وال يعيد     
المحكم أو مالئمة ما ينتهي إليه، فالتثبت من عدم وجود ما يحول دون تنفيذ الحكـم يقتـضي                  
تدخل القاضي على نحو ال يمس باستقالل المحكم أو بحجية حكمه أو طبيعته القـضائية، فيـد                 

المقتضيات القانونية لصحة الحكم وقابليته التـي       القاضي على النزاع مقيدة بالتثبت من توافر        
توصل إليها، حيث تمتنع الرقابة على مضمون الحكم أو مناقشة ما فصل فيه مـن الواقـع أو                  
القانون وتقتصر رقابة القضاء عند طلب إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم على قبـول تنفيـذه                

 .ون إلغاء الحكم أو تصحيحه أو تكملتهجزئياً أو كلياً، أو رفضه إذا ما تبين عدم صحته، د
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 :الخاتمـــة

تناول هذا البحث موضوعاً هاماً وأساسياً من موضوعات التحكيم وهو موضوع رقابة القضاء             
الوطني على عمل المحكم، تكلمنا فيه بداية عن أهمية الرقابة ثـم فـي المبحـث األول عـن                   

حكيم خاصة أم مؤسسات تحكيم وقلنا أن هذه        مبررات هذه الرقابة سواء كان القائم عليها هيئة ت        
الرقابة سواء كانت سابقة على صدور حكم التحكيم أو الحقة عليه لها ضوابطها الموضـوعية               
التي تكفل تحقيق الهدف منها وهو تيسير عملية التحكيم وتدعيمها وفرض سياج من الحمايـة               

رية المحكمين التي تمارس فـي      القانونية يكفل صحة سير اإلجراءات دون تعطيلها أو تقييد ح         
إطارها الصحيح وهذا يستلزم في من يقوم بهذه الرقابة أن يكون قاضـي تحكـيم ال قاضـي                  
موضوع من الدرجة الثانية يعيد فحص الوقائع وتقييمها، لذلك كان المبحـث الثـاني يتنـاول                

ائية متمثلـة   صور الرقابة القضائية السابقة على صدور الحكم من خالل تقديم المساعدة القض           
في تعيين المحكم والفصل في طلب رده، ونظر الطعن على القرار الصادر بشأن مسألة الـرد                
ونظر الطعن على قرار المحكم بنفي أو تقرير اختصاصه، وأخيراً سلطة القضاء في الرقابـة               
من خالل دوره الرقابي ووقفنا على حدود سلطاته في هذا الشأن وضوابط ممارسته لـسلطاته               

 .قابية في هذه المرحلةالر

وفي المبحث الثالث تناولنا فيه صور الرقابة القضائية الالحقة على صدور الحكم متمثلة فـي               
الرقابة من خالل طلب تنفيذ الحكم، وطلب إبطاله، وتعرضنا تفصيالً ألساس ونطاق الرقابـة              

بي الهام، وانتهينـا    في الحالتين، وأشرنا لموقف القضاء المقارن بشأن ممارسة هذا الدور الرقا          
إلى ضرورة توحيد موقف القضاء بشأن ممارسة هذا الدور الرقابي لتكوين كيان مستقر مـن               
السوابق القضائية التي ترسم في مجموعها حدود ممارسة المحكم لدوره في خصومة التحكـيم              

 .من أجل المساهمة في تقديم أحكام تحكيم يتوافر لها عناصر الصحة ومقومات التنفيذ
 

 سيف الدين البلعاوي. د.أ

 أستاذ القانون بجامعة القدس المفتوحة
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 :الهوامش

رمزي . ، د ٩٣١م ص   ١٩٩٣فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة،          .د
 .٦٧، ص ١٩٦٨/١٩٦٩سيف، قواعد تنفيذ األحكام والمحررات الموثقة، ط

عتداد بشرط التحكيم هل هو دفع بعدم اختصاص أم دفـع بعـدم             أحمد أبو الوفا، الدفع باال    . د
 .٣٨٥ص-٤١، ص٣القبول، مجلة المحاماة، عدد 

 .١٣٤، ص ١٩٨٤سامية راشد، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة، منشأة المعارف . د

وجدي راغب، طبيعة الدفع بالتحكيم أمام المحاكم، بحث مقـدم لمـؤتمر العـريش، سـنة                . د
 .٣٥، ص ١٩٨٧

وقد علق بعض الفقه على موقف محكمة النقض في هذا الحكم بأنها كانت أقل حرصـاً علـى                  
سامية راشد، التحكيم في إطار المركز اإلقليمي، القـاهرة، منـشأة           . الدقة في التأهيل، راجع د    

 .٨٦، ص ١٩٨٧المعارف، سنة 

ة المتعاقـدة عنـدما      من اتفاقية نيويورك قد حسمتها بالنص على أنه على المحكم          ٦/٣المادة  
تطرح أمامها دعوى أبرم األطراف بشأنها اتفاق تحكيم، أن تقوم بناء على طلب أحد األطراف               

 .بإحالتهم للتحكيم

أبطلت محكمة استئناف باريس حكم تحكيم لمخالفته حقوق الدفاع، وتفويـت الفرصـة علـى               
ة تعيين المحكم ولـم     األطراف لرفض ترشيح المحكم أو طلب رده عندما تولت الهيئة المؤسس          

تعلن األطراف القائمين إال بعد فض مضي عدة أشهر على التعيين وبعد أن أصـدرت هيئـة                 
م ١٨/١٢/١٩٨٠انظر حكمها الصادر فـي      . التحكيم المشكلة قراراً باختصاصها بنظر النزاع     

 .٥٠٧.P ١٩٣٨ Revue de arbitrayمنشور في 

طة هيئة التحكيم في الفصل فـي اختـصاصها          من قانون التحكيم التونسي سل     ٢٦تقرر المادة   
بقرار غير قابل للطعن استقالالً في حالة قبول االختصاص، أما في حالة رفضه يكون القـرار      

 .مسبباً وقابل لالستئناف

م قبول الـدعوى التـي      ١٤/٢/١٩٨٠رفضت محكمة النقض اإليطالية في حكمها الصادر في         
ن حسمها، أي أنها لم تنِف اختصاصها، وإنما أرجأته لحين          ترفع استقالالً تمكيناً لهيئة التحكيم م     
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 المجلـد   ١٩٨٣صدور حكم التحكيم، هذا الحكم منشور في الكتاب السنوي للتحكيم التجـاري             
 .٣٧٨الثامن ص 

 .P٥٠٤.١٩٨٤ Revue L,arbitrageم منشوراً في ٧/٨/١٩٨٤حكمها الصادر في 

 .١٥١م، ص١٩٩٠اته، دار الفكر، سنة محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم وإجراء. د

ومـن  : " فـي قولـه    ٦٦م، ص ٢٠٠١األستاذ ناظم عويضة، كتاب شرح نظام التحكيم، سنة         
تخضع للرقابـة   ) ١٦الخاصة بالمادة   (البديهي القول أن قرار هيئة التحكيم في أي من المسائل           

 ".القضائية من المحكمة المختصة على الرغم من عدم النص على ذلك

ا ما دفع القائمين على نظام غرفة التجارة الدولية للتحكيم لوضع مشروع لنظام تعيـين               لعل هذ 
محكم مستعجل يتولى قسم المنازعات المستعجلة استقالالً عن إجراءات التحكيم، غير أن هـذا              
المشروع قد القى معارضة من مندوبي بعض الدول تشكيكاً في جدواه، واحتمال تعارضه مع              

محي الدين علم الدين، منصة التحكيم      . حقاً، راجع تفصيالت هذا المشروع د     سلطات المحكم ال  
 .٢٤م، ص ١٩٨٦التجاري الدولي، سنة 

       .١٩٨٥ Revue de L،arbitrage منشور في ١٤/٣/١٩٨٤راجع حكمها الصادر في 

P.٧١ 

عة ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية أمر حجز تحفظي حصلت عليه شركة ليامكو من مقاط            
زيورخ للتنفيذ على ممتلكات ليبيا في ستة بنوك محلية، وبررت ذلك بأن وجود ليبيا كطـرف                
في النزاع يجعل العالقة غير وطنية مما ال يجوز معه اتخاذ هذا اإلجراء ضدها، باإلضافة إلى                
عدم وجود أية صلة لسويسرا بالنزاع يبرر تدخل المحـاكم السويـسرية، ورفـضت تقـدير                

كم السويسرية بنظر أوامر الحجز في مثل هذه الحاالت هذا الحكم مشار إليـه              اختصاص المحا 
   ١٥٣.P.١٩٨١ ,Jornal du droit internationalفي 

وذلك استناداً إلى أن قضاة الدرجة الثانية ال ينتمون إلى نفس النظام القانوني الذي ينتمي إليـه                 
.  التحكيمية هي ذاتها العدالة القـضائية      قضاة الدرجة األولى ومن ثم يخشى أن ال تكون العدالة         

، والمراجع  ٢٩١م، ص ١٩٩٣محمد نور شحاتة، النشأة االتفاقية للسلطة القضائية للمحكمين         .د
 .المشار إليها فيه

وحظرت رفع دعوى بطالن أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الخارج، ولم تجز طلب إبطال              
 في الحاالت التي يجوز فيهـا اسـتئناف الحكـم           أحكام التحكيم الدولي الصادر في فرنسا إال      

 المحكمة التي تنظر االستئناف   ١٤٨٦الصادر باالعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، ووحدت المادة        
. ودعوى البطالن وهي محكمة االستئناف التي صدر في نظامها الحكـم، راجـع تفـصيالً د               

 .٢٦٤م، ص١٩٩٥مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة، 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

وهي ذات األسباب التي نصت عليها قواعد البنك الدولي لتسوية منازعات االستثمار واستثناء             
الحالة األخيرة، فلم تعتبر مخالفة النظام العام سبباً إلبطال الحكم، ووضعت هولندا تشريعاً في              

 المادة  م تضمن ذات أسباب البطالن التي نص عليها القانون الفرنسي، كما تضمنت           ١٩٨٦عام  
 من القانون السويسري ذات األسباب الخمسة للطعن بالبطالن، أما قـانون المقاطعـات              ١٩٢

 مـن  ١٠٤١والمـادة  . السويسرية فينص على حاالت فيها االنتهاك الواضح للقانون أو العدالة      
ـ              ا قانون المرافعات المدنية األلماني اعتبرت أن الميل لألطراف سبباً إلبطال الحكم مستقالً، كم

اعتبرت انتهاك المرافعة العادلة سبباً مستقالً إللغائه فضالً عن عدم تسبيب الحكم، وعدم وجود              
اتفاق تحكيم صحيح ثم جاء السبب الخامس عاماً بأن نصت على أية أسباب أخرى تبرر الدفاع                
عن الحكم، والجدير بالذكر أن القانون اإلنجليزي لم يحدد أسباب الطعـن بـالبطالن، ليمـنح                

 . لقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير السلوك الخاطئ للمحكم أو مخالفة النصوص القانونيةا

لم ترد عبارة بطالن حكم التحكيم جزئياً في قانون التحكيم الفلسطيني ولكنها وردت كما أشرنا               
 . منها٦في البند رقم ) ١/٥٣م(في المتن في قانون التحكيم المصري 

ضم إلى هذه االتفاقية على نحو ال يجوز معه للمشرع أو القضاء في             يترتب على الدول التي تن    
أي من هذه الدول ومنها فلسطين في حالة انضمامها مخالفة أحكامها مما مفاده ممارسة القضاء               
الوطني لرقابة قضائية فعالة تتضمن تحقيق األهداف األساسية لعملية التحكيم والتـي حـرص              

ها مكتفين من أوجه الرقابة بالحد المعقول الذي يكفل صـحة           واضعو هذه االتفاقية على تقرير    
أحكام التحكيم ويحقق في ذات الوقت أغراض التوحيد التي تنشدها االتفاقية الدولية خاصة أن               
هذه االتفاقية قد قربت بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم األجنبية، وإن كان الـبعض               

 لرقابة أشد على حكم التحكيم الوطني ولكن ال يجـوز أن            يجيز إخضاع حكم التحكيم األجنبي    
يصل الفارق في المعاملة إلى حد اختالف جوهر المعاملة فتكون مراجعة موضـوعية مـثالً               

. د. بالنسبة إلى حكم التحكيم األجنبي ومجرد رقابة خارجية بالنظر إلى حكم التحكيم الـوطني             
وس ألقيت على طلبة دبلوم القانون الخاص،       ، در ١٩٧٣محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي      

 .٢٣٠ص

إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، سـنة        .يراجع في تفصيل وشرح هذه األسباب د      
 . وما بعدها٢٧٢، ص٢٠٠٠

 ١، ويـشير إلـى العـشماوي ج       ١٤٩، ص ١٩٩٠محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم،      . د
 .٩٢٨صوالي . ، وإلى د٩٢٠، وأبو هيف ص٢٦٤ص

 ١٩٩٣آمال الغزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلين التحكـيم، منـشأة المعـارف،               .د
 .٣٧٧ ص١٩٩٣محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين،سنة .، د١٢٧ص
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أحمد أبو  .، د ٩٣٣م، دار النهضة، ص   ١٩٨٧فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني        . د
إبراهيم أحمد إبـراهيم، المرجـع      .، د ١١٨ ص ١٩٨٢سكندرية سنة   الوفا، إجراءات التنفيذ، اإل   

 .٢٠٤السابق، ص

أحمـد محمـد    .، د ١٠٧، ص ١٩٧٦محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، سنة         . د
ملجي موسى، تجديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي، رسالة من عين شـمس،             

 .٦٦٩م ص١٩٦٨لتعليق على قانون اإلثبات، سنة أحمد أبو الوفا، ا.، د١٩٦م، ص١٩٧٩سنة 

 .٣٧٩محمد نور شحاتة، مرجع سابق، ص . د

وقد أوضحت المحكمة العليا األمريكية في حكم لها أن بطالن اتفاق التحكيم سيؤدي إلى إلغـاء          
الحكم الصادر عند طلب تنفيذه لمخالفته للنظام العام، وأرجأت رقابتها لحين صـدور الحكـم،               

 .زام المحكمين بالقوانين اآلمرة األمريكية احتراماً للنظام العام في دولة التنفيذوأكدت الت

م، ١٥/٢/١٩٧٨وهو ما أقرته محكمة النقض المصرية بوضوح في حكمهـا الـصادر فـي               
 .٢٩س
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