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  حتكيم جتاري

  . عدم جواز الطعن  يف احلكم التحكيمي عن طريق دعوى البطالن‐
ناسبة تذييله لئن كان احلكم التحكيمي خيضع لرقابة القضاء مب

بالصيغة التنفيذية، واستثناء عند الطعن فيه عن طريق تعرض الغري 
اخلارج عن اخلصومة أو إعادة النظر إن توفرت شروطهما، فإن الطعن 
فيه عن طريق دعوى البطالن غري جائز، لعدم التنصيص على هذا 

أن الطعن قانونا، ومادامت القاعدة العامة اليت أوردها القانون بصرحيه 
  .احلكم التحكيمي ال يقبل الطعن يف أية حالة

  رفض الطلب
  امللك جاللة باسم

  األوىل والثانية يف شأن الوسيلتني 
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

عدد  يف امللف 18/1/2005بتاريخ  69االستئناف التجارية مبراكش حتت عدد 
ب إبراهيم تقدم مبقال لتجارية مراكش عرض فيه أنه اتفق  أن الطال،855/5/04

مع املطلوب األول موريس، من أجل إعادة هيكلة وبناء رياض الزوينة اململوك 
هلذا األخري، وأنه فعال حصل على رخصة البناء واستمر يف األشغال، إىل أن توقف 

 الشهر،  درهم يف20.000,00صاحب الورش عن أداء أقساط التمويل احملددة يف 
فوجه له إشعارا حيمله فيه مسؤولية التأخري يف أداء األقساط، وعلى إثره حضر 
املطلوب الثاين منري بصفته مهندس املشروع مع املطلوب األول، ومت حترير 
عقد باللغة الفرنسية تضمن جمموعة من الشروط وااللتزامات مل يعلم بها 

كمحكم، ومنها بند يتعلق بفسخ املدعى، وخاصة منها تعيني املهندس املذكور 
العقد، وأنه فعال  وقع املدعي على العقد، غري أنه أمي ال يعرف اللغة اليت حرر 
بها، وأنه ملا توجه للورش مت طرده هو واملستخدمني، فسجل شكاية لدى النيابة 
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العامة ضد املدعى عليه األول الذي نصب نفسه حمكما، ملتمسا يف األخري 
 عن منري بناين، والتصريح 28/10/2003لتحكيمي الصادر بتاريخ ببطالن املقرر ا

باختصاص القضاء للبت يف نزاع الطرفني ، فصدر احلكم بعدم قبول الطلب أيد 
 . مبقتضى القرار املطعون فيه

  :يف شأن الوسيلتني جمتمعتني 
 319 و313، 309، 308حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصول 

قصان التعليل املوازي النعدامه، بدعوى أنه مادامت العالقة بني م ون.م.من ق
الطرفني جتارية فإن شرط التحكيم جيب أن يكون مكتوبا خبط اليد وموقعا 

م، غري أنه بالرجوع لعقد التحكيم .م. من ق309عليه من طرفهما، تبعا للفصل 
 ونتيجة الذي مساه املطلوب اتفاق تسوية يتضح عدم احرتام الشرط املذكور،

لذلك يكون عقد التحكيم باطال وبالتبعية مقرر التحكيم باطال وفقا لقاعدة ما 
  . بين على باطل يعد باطال، إال أن القرار املطعون فيه مل جيب على هذا الدفع

، يف "أن القانون حرم الطعن يف املقرر التحكيمي"كما أن القرار ذهب إىل 
عالقة له بالنازلة، ألنه يتحدث عن م، وهو ال .م. من ق319حني طبق الفصل 

عدم قبول املقرر التحكيمي للطعن الذي ينطبق على األحكام القضائية، ومل 
م مسح بالطعن يف .م. من ق326مينع الطعن فيه بالبطالن، خاصة وأن الفصل 

حكم احملكم بإعادة النظر، ولذلك مل مييز القرار املطعون فيه بني هذه الطعون 
م عن أسباب جتريح .م. من ق313 كذلك حتدث الفصل .مما يتعني نقضه

احملكم  دون حتديد حصري هلا، مما تبقى معه شكاية الطالب للنيابة العامة يف 
مواجهة احملكم بالنصب واالحتيال مبثابة سبب كاف لتجرحيه، فكان عليه أن 

م، لكنه أصدر مقرره .م. من ق298ينحى نفسه عن نظر النزاع وفقا للفصل 
  . ورغم ما ذكر مل جيب القرار عن هذا الدفع مما ينبغي نقضهبسرعة،

م يفرض، أن يعني سند التحكيم حتت طائلة .م. من ق308كذا فإن الفصل 
البطالن موضوع النزاع، وبالرجوع التفاق التسوية يلفى أنه حدد مهمة احملكم يف 

 كيفية نقطة واحدة هي إجراء حماسبة بني الطرفني ألجل إبرام عقد جديد يبني
إمتام ما بقي من أشغال، غري أن احملكم جتاوز مهمته وقضى بإخراج الطالب من 
الورش، واضعا حدا لالتفاق األصلي، لذلك يعد املقرر التحكيمي باطال، ويتعني 

  .نقض القرار املطعون فيه الذي مل يراع هذه النقطة
الطاعن إن كل ما أثاره "وإضافة ملا سلف فإن القرار علل موقفه بقوله 

ينصب على بطالن املقرر التحكيمي، وإن القانون حرم الطعن فيه، مما يكون 
، يف حني يتبني أن هناك خلطا بني "معه االستئناف غري مرتكزا على أساس

م وبني دعوى بطالن .م. من ق319الطعن يف احلكم التحكيمي موضوع الفصل 
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لقانون، وللتوضيح  فإن  من نفس ا313 و309 و308مقرر التحكيم استنادا للفصول 
 املذكور الطعن يف حكم احملكمني، 319املشرع منع صراحة مبقتضى الفصل 

غري أن معىن ذلك هو منع الطعن بالطرف املعروفة، وما يؤكد هذا النهج جواز 
م، فضال عن .م. من ق326الطعن بإعادة النظر يف املقرر التحكيمي تبعا للفصل 

 طرق الطعن  أمام جهة من درجة أعلى، لتنايف أن الطعن غري اجلائز ينحصر يف
ذلك مع السرعة اليت يتغياها التحكيم ولعدم استساغة الطعن أمام جهة 

لذلك يستنتج مما سبق عرضه أنه ميكن أن يتعرض احلكم التحكيمي . قضائية
لدعوى البطالن، وهو ما طلبه الطاعن من احملكمة االبتدائية، أي أنه مل يطعن 

م، بل رفع دعوى قائمة الذات من أجل بطالنه، تأسيسا على يف حكم احملك
م، اللذين جييزان تقدمي دعوى بطالن احلكم .م. من ق309 و308الفصلني 

التحكيمي، وللتذكري فإن الغاية من هذه الدعوى هي إنكار كل سلطة للمحكم، يف 
حني يسلم الطاعن عند طعنه يف حكم احملكم بسلطة هذا األخري بالفصل يف 

وهذا فالقرار املطعون فيه ذهب على خطأ إىل أن الطالب طعن يف . لنزاعا
م الذي مينع هذا .م. من ق319املقرر التحكيمي، واحلال أنه مل يستعمل الفصل 

الطعن، وإمنا رفع دعوى ابتدائية تهدف إلبطال حكم احملكم، مما يتضح معه أن 
  . القرار مل مييز بني األمرين ويتعني نقضه

 حكم احملكمني ال يقبل الطعن يف أية حالة حسب نص لئن كانلكن حيث 
م، فإن مثة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة .م. من ق319الفصل 

م، ومبناسبة ذلك يراقب .م. من ق323 إىل320التنفيذية عمال مبا تضمنته الفصول 
النظام العام، رئيس احملكمة املانح هلا، ما تعلق بعدم مساس احلكم التحكيمي ب

  من نفس القانون، وعدم 306وعدم بته يف مادة غري حتكيمية حسب نص الفصل 
خرقه أو جتاوزه لسند التحكيم، ووجوب توفر هذا األخري على تعيني موضوع 
النزاع واسم احملكمني وأجل إصدار املقرر التحكيمي وكتابة الشرط التحكيم 

مر بعمل جتاري، واحرتام اإلجراءات خبط اليد مع املوافقة عليه ملا يتعلق األ
الشكلية األخرى، وال توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غري ما ذكر، باستثناء 
تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة وإعادة النظر، إن توفرت شروطهما موضوع 

 من ق م م، ومل ينص مشرع املسطرة 402 و326 و325 و305 و304 و303الفصول 
 على إخضاع املقرر التحكيمي للمراقبة القضائية بواسطة 1974املدنية لسنة 

كل ما "دعوى البطالن، لذلك كانت احملكمة على صواب فيما ذهبت إليه من أن 
أثاره الطاعن ينصب على بطالن املقرر التحكيمي، والقانون حرم الطعن يف 

تضى وجاء ، فلم تتجاهل ما أثري أمامها ومل خيرق قرارها أي مق"املقرر التحكيمي
  . معلال مبا يكفي والوسيلتان على غري أساس
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   األسبابهلذه

  .برفض الطلب اجمللس األعلى قضى
عبد الرمحان  :، والسادة املستشارون رئيسةالباتول الناصري ة السيد

حممد اجملدويب اإلدريسي والسعيد شوكيب ورجاء بن  وا،مقرراملصباحي 
ومبساعدة  السعيد سعداوي، م السيد احملامي العامبحضروأعضاء،  املامون

  .فتيحة موجب السيدة الضبط ةكاتب


