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2017
ملخص البحث

يتناول موضوع البحث بطلان احكام التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي ويسلط الضوء
على دعوى بطلان حكم التحكيم ومناقشة أسباب بطلان حكم التحكيم في قانون الاجراءات المدنية
الاماراتي وقانون التحكيم المصري لان المشرع في كل من القانونين رسم سبيل إصلاح الخطأ الذي
بصدر عن المحكمين وحصرها في دعوى البطلان بناء علي أسباب حددها على سبيل الحصر لان حكم
التحكيم يعتبر عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون في التشر يع الاماراتي  ،وقد أعطى
المشرع في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به
وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة
للتنفيذ تلقائيا ً من فبل الأطراف أو بصفة إجبار ية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسائها
صيغة التنفيذ .وقدد حدد المشرع الاماراتي اسباب بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر في قانون
الاجراءات المدنية الاماراتي الا ان المشرع الامارتي اغفل النص على بعض اسباب البطلان التى
تطرقت اليها العديد من القوانين واعتبرتها من ضمن اسباب بطلان حكم التحكيم وهو ما اشرنا اليه في
هذا البحث.
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مقدمة :
إذا كان حكم التحكيم هو القرار الصادر من المحكمين بناء علي السلطة المخولة لهم من
الخصوم في إتفاق التحكيم لحسم المنازعة المطروحة عليهم  ،وهو بذلك يعد عملا ً من أعمال
الخصومة التحكيمية ،بل هو العمل الختامي لها فإنه قد يثور التساؤل وذلك في المرحلة
التي تلي صدور هذا الحكم التحكيمي وقبل تنفيذه حول ما إذا كان من الممكن تصور
وجود حماية وقتية في هذا المجال  ،ولعل من المسلم به أن نظام التحكيم كنوع من القضاء
الخاص في الفصل بالمنازعات يحقق مزايا عديدة ملموسة لأطراف النزاع  ،ومن هذه
المزايا احترام إرادة أطراف النزاع في أختيار الطرق التى يرونها مناسبة في الفصل في
النزاع بالسرعة وبعيدا ً عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية وتفادي الطعون ضد
الأحكام القضائية كما أن من شأن التحكيم أن يخفف العبء على كاهل القضاء العادي ،
والتحكيم قضاء مرن يلعب دورا ً هاما ً على صعيد التجارة الداخلية والخارجية بمساهمته في
خلق وتكوين نظام قانوني خاص يلقى التأييد على الصعيد الوطني والدولي وذلك بفضل
المزايا التي يتمتع بها من سرعة وسهولة في حل المنازعات ومن سر ية جلسات المحاكمة
والمحافظة على أسرار التجار.
وأمام التطور التشر يعي المتسارع في الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات ولاسيما
في مجال الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بكافة أنواعه  ،كان لابد من
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مراعاة ذلك من خلال الجزء الخاص بالتحكيم في قانون الاجراءات المدنية وبشكل
يواكب هذا التطور و يحقق مستلزماته .
وفي الحقيقة أن حكم التحكيم يعتبر سندا ً تنفيذيا ً يتضمن عملا ً قضائيا ً فاصلا ً في نزاع ما
 ،سواء أكان التحكيم وطنيا أو أجنبيا أو دوليا .
وحكم التحكيم

()1

المنهي لموضوع النزاع هو الثمرة الحقيقية التي يتوق إليها أطراف

الخصومة ،ل كنها ثمرة تحتاج إلى بعض الوقت ،إذ يعتبر حكم التحكيم من أهم المراحل
التي يمر بها نظام التحكيم ،بدءا ً من اتفاق الأطراف ،وحتى إنهاء النزاع وتنفيذه.
وحكم التحكيم

()2

هو قرار يصدره المحكمون كتابة ،و يوقعه المحكمون الذين اتفق المتنازعون

على اختصاصهم بحل نزاعهم .وعلى هيئة التحكيم (بغية وصولها إلى الحكم) أن تفك هذه
الشبكة من المنازعات ،عقدة تِل ْو َ الأخرى بأحكام صغيرة تصدرها أثناء سير خصومة

Nathalie , interpréter rectifiér et compléter les sentences arbitrales international ,
revue de l'arbitrage, 1995. P.565.
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التحكيم .وبالتالي يجب عدم الخلط بين :حكم التحكيم وما تبديه هيئة التحكيم من
مقترحات ،وما تصدره من أحكام تكون لازمة لحسن سير العملية التحكيمية(.)3
وتعتبر مرحلة إصدار الحكم هي المرحلة النهائية لإجراءات التحكيم ،وفي هذه المرحلة تقوم
هيئة التحكيم بالتحقق من اكتمال كافة الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في
الحكم .وهذا الحكم الصادر عن هيئة التحكيم هو الحكم الذي يكون فاصلا ً في موضوع
النزاع( ،)4وفي الحدود التي حددها الأطراف ،فلا تملك هيئة التحكيم الفصل فيما لم
يعرض عليها ولم يطلب منها؛ وإلا تعرض حكمها للبطلان.كما يعد حكم التحكيم عملا
قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون  ،ذلك أن الغاية من التحكيم هي التوصل
إلى فض النزاع حيث يقضي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه على
محكمة أخرى من جديد طالما أنه صدر وفق أحكام القانون .
ومن هنا فقد أعطى المشرع في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي الحكم الصادر عن
المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية
وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا ً من فبل الأطراف أو بصفة
إجبار ية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسائها صيغة التنفيذ .وقد أراد
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المشرع الاماراتي من خلال إعطاء أحكام المحكمين حجية الأمر المقتضى به  ،وتحقيق
اعتبارين :أولهما  :وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى مالا نهاية.وثانيهما  :تفادي
صدور أحكام متعارضة .
وبناء على ذلك نستطيع القول أن حكم التحكيم المبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة
،والأصل انه لا يجوز السعي إلى إلغاء العمل القضائي أو إبطاله أو المناقشة في صحة الحكم
الذي صدر بدعوى بطلان أصلية  ،وهذا يعد من ابرز الآثار المترتبة على حجية الأمر
المقضي به ،كما أن الحكم ملزم للمحكمة التي صدر عنها وملزم لكافة المحاكم الأخرى .وهذه
الصفة والآثار للحكم القضائي تنسحب أيضا على أحكام المحكمين  ،رغم عدم صدورها عن
قضاء رسمي  ،لطالما أنها تتمتع بحجية الأمر المقضي به ولأنها تفصل في نزاع .وبالرغم من
تمتع أحكام المحكمين بحجية الأمر المقضي به وصدورها مبرمة  ،فقد أجاز المشرع
الاماراتي بموجب المادة المادة  216من قانون الاجراءات المدنية رفع دعوى بطلان
حكم التحكيم .
هدف البحث :
يهدف هذه البحث الى تسليط الضوء على بطلان احكام التحكيم ومناقشة اسباب
بطلان حكم التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي وقانون التحكيم المصري لان
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المشرع في كل من القانونين بين كيفية سبيل إصلاح الخطأ الذي بصدر عن المحكمين
وحصرها في دعوى البطلان بناء علي أسباب حددها وبالتالي  ،فإنه يتعين عدم مقارنة
هذه الوسيلة بسبل إصلاح الخطأ في النظام القضائي لاختلافه عن نظام التحكيم من
حيث أداة الحكم ودور الإرادة والقانون الذي علي أساسه تصدر الأحكام والهدف من
سبل الإصلاح  ،فبينما في النظام القضائي يقوم التقاضي علي درجتين تعلوهما محكمة
النقض و يطبق القضاء نصوص التشر يع التي تسري علي الكافة فإن التقاضي في التحكيم
لا تعدد درجاته وتطبق هيئة التحكيم القانون الذي اختاره الأطراف  ،وبينما تسعي
طرق الطعن في الأحكام الي توحيد أحكام القضاء بجمع كلمة القضاء علي كلمة سواء
حيال تطبيق القانون وتفسيره تحقيقا ُ لمبدأ المساواة أمام القانون يختلف الأمر تماما ً بالنسبة
لدعوى بطلان حكم التحكيم التي تهدف الي إبطال الحكم إذا ما قام ما يدعوا إليه إشباعا ً
لغريزة العدالة في نفس الخصوم وليس لتوحيد أحكام القضاء بشأن التحكيم الذي يختلف
بإخلاف القانون الذي اختاره الأطراف  ،ومن ثم فإنه يتعين تفسير الأسباب التي تقوم
عليها دعوى البطلان باعتبارها السبيل الوحيد لمراجعة حكم التحكيم تفسيرا ً واسعا ً  ،كما
لا يجوز تفسير أسباب هذا البطلان علي ضوء أسباب طرق الطعن في الأحكام وقياسها
عليها أو تخصيصها وتقيدها بغير نص فهي أسباب جامعة يمكن أن تتسع لما تصور الفقه
أنها لا تتسع له
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أهمية البحث :
يستمد موضوع بطلان احكام التحكيم

اهمية من كونه يتعرض لموضوع من أهم

الموضوعات القانونية التى تهم جميع المشرعين وجميع المشتغلين بالتحكيم خضوصا ً  ،وقد
جاء اختياري لهذا الموضوع نظرا ً للاهمية المتزايدة للتحكيم وانتشارة بشكل واسع على
المستوى داخل الامارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك من مشاكل عملية تتعلق في
بطلان احكام التحكيم نتيجة خطا معين  ،لانه وبتعبير بسيط اذا كان التحكيم قضاء
خاص  ،فأن ذلك لا يعني أن كل مايصدره المحكم من أحكام صحيحة فقد يشوب ذلك
الحكم ما يجعله محلا ً للبطلان ووتطلب العدالة وجود نوع من الرقابة على ذلك وفي حدود
معينه ومن هذا المنطق تبرز أهمية موضوع بطلان حكم التحكيم .
مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في القصور التشر يعي في الاسباب الحصر ية التى تجيز بطلان حكم
التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي حيث خلا قانون الاجراءات المدنية
الامارا تي من النص على بعض حالات بطلان حكم التحكيم واخذ في اتجاه ضيق في
اسباب البطلان على خلاف الوضع في قانون التحكيم المصري الذي الشار بشكل موسع
لاسباب بطلان حكم التحكيم  .ومن المشكلات التى تعتري موضوع البحث تتأتى نظرا ً
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لاختلاف الدول في تنظيمها القانوني لهذه المألة وهو ما قد يؤدي الى حدوث أزدواجية
في المعايير المتبعة  ،فضلا ً عن أن المشرع الاماراتي لم يضع تنضيما ً قانونيا ً تفصيلا ً لبطلان
احكام التحكيم وبالذات الاحكام الاجنبية  ،مما قد يؤدي الى تنفيذ احكام التحكيم
الباطلة داخل الامارات العربية المتحدة وهو ما كان يقتضي من المشرع الاماراتي وضع
تنظيم قانوني دقيق وخاص بذلك  ،لذا سوف نحاول من خلال هذا البحث أن تكون
دراسة تفصيلة معمقة نستخدم فيهخغا أسلوب المقارنه مع الاعتماد أهم المراجع وامهات
المراجع الفقهية .
منههج البحث :
سوف نستعرض موضوعات البحث من خلال المنهج الوصفي والمنهج المقارن  ،من
خلال الاشارة الى النصوص القانونية في التشر يع الاماراتي والتشر يع المصري
والتشر يعات الاجنبية ذات الصلة مع تدعيم الدراسة في الاحكام القضائية المتعلقة
بموضوع البحث .
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خطة البحث :
تنقسم هذه الدراسة إلى ما يلي :
المبحث الاول  :الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين في ظل قانون الاجراءات المدنية
الاماراتي .
المطلب الاول  :حالات بطلان حكم التحكيم .
المطلب الثاني :اسباب بطلان حكم التحكيم التى ترجع الى اتفاق التحكيم .
المطلب الثالت :اسباب بطلان حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم .
المطلب الثالت :اسباب بطلان حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم .
المبحث الثاني :دعوى بطلان حكم التحكيم ،والأثر المترتب على ذلك .
المطلب الاول :الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم في قانون الاجراءات المدنية
الاماراتي .
المطلب الثاني :الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري .
المطلب الثالث :الأثر المترتب على دعوى بطلان حكم التحكيم .
خاتمة
نتائج وتوصيات
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المبحث الاول
الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين في ظل قانون الاجراءات المدنية الاماراتي
تمهيد
إذا كان الطعن في حكم التحكيم يعد من المسائل التي تبين مدي القوة التي تتمتع بها
أحكام التحكيم ،وكذلك مدي السلطات التي يبيحها القانون للقضاء الوطني للرقابة علي
أحكام التحكيم  ،والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر علي فاعلية نظام التحكيم ذاته ومدي
إقبال المتقاضين عليه ومن المسلم به إن التحكيم ينتهي بصدور الحكم الا انه وفقا ً لرقابة
القضاء على التحكيم يجيز المشرع الاماراتي والغلبية العضمى من المشرعين للإطراف
طلب بطلان حكم المحكمين في حالات محددة على سبيل الحصر عن طر يق دعوى
مبتدأه يطلب فيها بطلان حكم المحكمين  .وفي الحقيقة أن البطلان هو جزاء يرتبه المشرع
أو تقضي به المحكمة بغير نص ،إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية
والموضوعية المطلوبة لصحته قانونا ً ،و يؤدي هذا الجزاء إلى عدم فعالية العمل القانوني
وفقده لقيمته القانونية المفترضه له في حال صحته (.)5و يعتبر الطعن بالبطلان على أحكام
المحكمين خط الدفاع الأخير للمحتكمين في مواجهة محكميهم؛ لتدارك ما لم يتبين لهم من
أسباب الحوار التي تؤثر على سلامة التحكيم إلا بعد صدور الحكم ،فلم يكن في وسعهم رد

)ذد.ذ دذا حلتلذدودهاذا طالنذدتذفس ونذا مرادعسةذا مد تيذوا يجسرتياذدارذا مط و سةذا
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المحكم أو عزله أو إنهاء مهمته،

()6

حيث أنه بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة ينتهي

عمل المحكم أو هيئة التحكيم ،ونكون أمام أمرين الأول :قبول المحتكمين الحكم ،سواء من
صدر لمصلحته الحكم أو من صدر ضده ،وتقديم طلب إضفاء الصيغة التنفيذية

()7

عليه

ل الطرف الذي صدر الحكم لصالحه ،والثاني :عدم قبول الطرف الذي صدر ضده
من ق ِب َ ِ
الحكم ،فيلجأ للطعن فيه بدعوى البطلان في حين يلجأ الطرف المحكوم لصالحه لتقديم
طلب إضفاء الصيغة التنفيذية عليه.
والأمران السابقان يمثلان إحدى صور الضمانات المقررة في نظام التحكيم ،سواء
الصورة الأولى بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ،أو الصورة الثانية بحق من
صدر الحكم ضده باللجوء إلى دعوى البطلان؛ والتي تعتبر الطر يق الوحيد المقرر قانونا ً
للطعن في حكم التحكيم ،طبقا ً للقانون الاجراءات المدنية الاماراتي .

كما أن الوضع في ظل قانون الاجراءات المدنية الاماراتي فقد نص المشرع الاماراتي في
المادة  217على أن -1 ً :أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طر يق من طرق
الطعن-2 .أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه
)ذد.ذأحمدذا نتدذا صسوماذا يحلتلذط قستذ لقس ونذرفلذ27ذ ن يذ1994ذوأ ظميذا يحلعتلذا دو تعياذا مؤننعيذا ف تعيذ لط س

(6
عيذ

وا شرذا2004اذصذ.108
) ا ظرذا موفكذاإل

(7
ليرو ت:

-http ://WWW. Jus. Uio.no/ un. Arbitration – recognition. And Enforcement. Convention. York.
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بطرق الطعن المناسبة-3 .واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلا ً
للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق
الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم  ً .وقد نظم المشرع
الاماراتي دعوى البطلان في صورة اعتراض على الامر بالتنفيذ وليس في صورة دعوى
أصلية  ،وقد اجازت المادة  216من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي للخصوم طلب
بطلان حكم المحكمين عندما تنظرة المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الاحوال التاليه -:
 -1إذا كاـن قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة أو سقطت بتجاوز
الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة  -2.اذا ص در الحكم من محكمين لم يعينوا
طبقا للق انون أو ص در م ن بعضهم دون أن يكون وا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو
ص در بناـء عل ى وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع او صدر من شخص ليست له
أهلية الاتفاق عل ى التحكيم أو من محكم لا يتوافر فيه الشرائط القانونية
 -3ذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
و بهذا يكون المشرع الاماراتي

في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي قد أقر

الاختصاص للقضاء الاماراتي بنظر دعوى البطلان ليس فقط في حالة صدور حكم في
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الامارات العربية المتحدة  ،ول كن أيضا ً في حالة صدور هذا الحكم بالخارج

()8

بشرط أن

يكون القانون الذي اتفق على أن يحكم إجراءات التحكيم هو القانون الاماراتي .
وهذا يؤدي الى تأثير سلبيا ً ينص على وجود تنازع إ يجابي بين الحكم الذي سوف يصدر
في هذا الشأن ،والحكم الصادر عن القضاء الأجنبي بخصوص نفس التحكيم ،وقد كان
من الأفضل أن لو اقتصر المشرع الاماراتي على تنظيم طرق الطعن في أحكام التحكيم
الصادرة في فقط في الامارات العربية المتحدة .
فإذا صدر  -على سبيل المثال -حكم تحكيم في فرنسا وكان القانون المطبق على إجراءاته هو
القانون الاماراتي  ،فإن القانون الفرنسي يقرر اختصاص قضائه بنظر دعوى البطلان
الخاصة بالحكم ،فلو أن الشخص الذي صدر ضده هذا الحكم قد طعن فيه بالبطلان في
الامارات  ،بينما تقدم الطرف الثاني بطلب إصدار الأمر بتنفيذه في فرنسا ،وأصدر
القضاء الاماراتي حكمه ببطلانه ،فإن هذا الحكم لا تأثير له على إمكانية تنفيذ هذا الحكم
()9

في فرنسا ،خصوصا ً أن لا تعارض في ذلك مع أحكام اتفاقية نيو يورك

الخاصة بتنفيذ

أحكام التحكيم الأجنبية.
) د.ذخس ععدذأحمععدذحنععناذ طععالنذحلععلذا يحلععتلاذد ارنععيذمقسر ععيذ ععتنذفععس ونذا يحلععتلذا مصععرمذواإل جلتععلمذوفوا ععدذا

(8
ش عرتعيذ

اإلنالمتياذدارذا ضيذا عر تيذا2006اذص.128
)ذا مععسدةذ )5 1 5ذمععنذايفسفتععيذ توتععور ذ شععتنذاال ي عرافذوي فت ع ذأحلععسلذا محلمععتنذاتج تععياذ صععةذ لععرذأ ع

(9
:ذ"الذتجععولذ

ردضذاال يرافذوي فت ذا حللذ سءذ لرذطلبذا خصلذا مذتحيجذ لت ذ عس حللاذإالذإ اذفعدلذهع اذا خصعلذ لنعلطيذا مخيصعيذ
دتذا لدذا مطلوبذإ ت سذاال يرافذوا ي فت ."..
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وقد حدد قانون المرافعات الفرنسي دعوى البطلان على أحكام التحكيم التي يمكن رفعها
أمام المحاكم الفرنسية من خلال نص المادة ( ،)1/1504التي جاء فيها أنه" :يمكن الطعن
على أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا بشأن التحكيم الدولي في الأحوال المنصوص عليها
في المادة (.")1502فمجرد صدور حكم التحكيم

()10

في فرنسا يكفي لانعقاد الاختصاص

بدعوى بطلان حكم التحكيم للقضاء الفرنسي ضد الحكم المطعون فيه ،حتي وإن صدر
الحكم في منازعة دولية لا تتصل بالقانون الفرنسي إلا كون مقر التحكيم في فرنسا طبقا ً
للمادة ( ،)1502فيما لم يعترف بمثل هذا الاختصاص للقضاء الفرنسي المطبق في
دعوى تحكيم يجري خارج فرنسا ،فاختيار القانون الفرنسي ليطبق على إجراءات التحكيم
لا يعني إخضاع حكمه للقضاء الفرنسي ،ولاسيما فيما يتعلق بدعوى البطلان .
وفي ظل القانون المصري فقد نظم المشرع المصري في قوانين المرافعات المتعاقبة نظام
التحكيم والطعن في الحكم الصادر فيه .فقد أجاز قانون المرافعات المختلط الصادر ومن
بعده قانون المرافعات الأهلي  ،الطعن في أحكام التحكيم بطر يق الإستئناف ما لم يتفق
الخصوم علي إستبعاده

.

)ذد.ذحفتظيذا نتدذحداداذمرجكذنس
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(10
قاذصذ.98

كما أن قانون المرافعات السابق الصادر في عام  1949أجاز الطعن في حكم التحكيم
بالإستئناف (م  )1/847وكذلك بإلتماس إعادة النظر (م  ، )1/848بل أجاز أيضا ً
رفع دعوي أصلية ببطلان حكم التحكيم في حالة عدم ج واز الإستئناف (م .)849
أما قانون المرافعات الحالي رقم  13لسنه  1968فقد ألغي طر يق الطعن بالإستئناف في
حكم التحكيم (م  ، )510إلا أنه أبقي علي إلتماس إعادة النظر طبقا ً للقواعد المقررة
لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم (م  .)511بل إن هذا القانون أبقي علي دعوي بطلان
حكم التحكيم وحدد حالاتها في المادة  512منه ،ورتب علي مجرد رفعها وقف تنفيذ حكم
التحكيم ما لم تقضي المحكمة التي تنظر هذه الدعوي بإستمرار التنفيذ.
غير أنه بصدور قانون التحكيم الحالي رقم  27لسنه  1994والذي ألغي النصوص المتعلقة
بالتحكيم في قانون المرافعات الحالي  ،فقد أقر مبدأ عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها
بأي طر يق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك في المادة 1/52
من قانون التحكيم سالف الإشارة.
وإذا كان قانون التحكيم الحالي قد أقر مبدأ عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها  ،إلا
أنه أجاز مراجعة حكم التحكيم بطر يق وحيد وهو رفع دعوي بطلان هذا الحكم (م
 2/52تحكيم مصري) بل وحدد حالاتها علي سبيل الحصر.وقد نص قانون التحكيم
المصري على أنه لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طر يق دعوى البطلان فقط،
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دون باقي طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجار ية ،وهي:
المعارضة والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .ولقد حددت المادة ( )53من
قانون التحكيم المصري تحديدا ً حصر يا ً الأسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان.
وقد ألغى قانون التحكيم المصري الطعن بالتماس إعادة النظر الذي كان موجود بالسابق ،
وبهذا لم يعد هناك قبول الطعن بأحكام التحكيم بأي طر يق منصوص عليه في قانون
المرافعات المدنية والتجار ية .ل َّ
كن هناك جانبا ً من الفقه

()11

يرى أن إلغاء هذا الطر يق

غير العادي من طرق الطعن في الأحكام أمر غير مستحب ،ويتعارض مع مفاهيم
العدالة؛ حيث أنه يؤدي إلى إمكانية صدور أحكام بناء على مستندات أو وقائع غير
سليمة ،وبالرغم من ذلك تتحصن ولا يمكن رفع دعوى بطلان في شأنها أو الطعن عليها
بالتماس إعادة النظر(.)12
المطلب الاول
حالات بطلان حكم التحكيم
أغلق المشرع الاماراتي في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي كل طرق الطعن (عادية
أو غير عادية) في وجه حكم التحكيم ،حيث نصت المادة  216من قانون الاجراءات
المدنية الاماراتي على أنه  -:للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظرة المحكمة في
)ذد.ذديحتذوا تذاذا ونتطذدتذفس ونذا قضسءذا مد تاذدارذا ضيذا
of srbitrators and quality assurance of arbitration journal of
international Arbitration , 1992
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(11
عر تياذ2001اذص.660

) (12
 Peter.&. Caldwell. The trainingذ

المصادقة عليه وذلك في الاحوال التاليه  -1 -:إذا كاـن قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو
بناء على وثيقة تحكيم باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة
.
 -2اذا ص در الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو ص در م ن بعضهم دون أن
يكون وا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو ص در بناـء عل ى وثيقة تحكيم لم يحدد فيها
موضوع النزاع او صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق عل ى التحكيم أو من محكم لا
يتوافر فيه الشرائط القانونية
 -3ا ذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
وهذا ما اشار اليه ايضا قانون التحكيم المصري ول كن بشكل اوسع نطاق من قانون
الاجراءات المدنية الامارتي حيث نصت المادة  53من قانون التحكيم المصري على انه ":
لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طر يقة من
يجِز ْ الطعن فيها
طرق الطعن المن صوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجار ية " .ولم ُ
إلا بدعوى البطلان الأصلية ،إذا توافر سببب من الأسباب التي أوردها المشرع على
سبيل الحصر .وفيما عدا هذه الأسباب فإن حكم التحكيم يظل محصنا ً ضد أي طعن،
ويبقى في نظر القانون صحيحا ً منتجا ً لآثاره مهما شابه من عيوب وطعون ،وبصرف النظر
عن مدى الخطأ الذي وقع فيه المحكم عند نظر الدعوى وتطبيق القانون ،طالما كان هذا
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العيب أو ذاك الخطأ لايندرج ضمن الأسباب التي تجيز الطعن فيها .وقد حددت المادة
( )53من قانون التحكيم المصري الأسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى بطلان حكم
التحكيم ،فنصت على أنه" :لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الاحوال الآتية:
 -1إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ،أو كان هذا الاتفاق باطلا ً ،أو قابلا ً للإبطال ،أو سقط
بانتهاء مدته.
 -2إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ،وفقا ً للقانون الذي
يحكم أهليته.
 -3إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا ً صحيحا ً بتعيين
محكم ،أو بإجراءات التحكيم ،أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
 -4إذا استبعد محكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع
النزاع.
 -5إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق
الطرفين.
 -6إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ،أو جاوز حدود هذا
الاتفاق .ومع ذلك فإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ،لا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
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 -7إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ،أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا ً أثر في
الحكم.
 -8مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر.
وفيما يلي شرح

التى وردت في المادة  216من قانون

تفصيلي لهذه الحالات

الاجراءات المدنية الامارتي والمادة  53من قانون التحكيم المصري :
المطلب الثاني
اسباب بطلان حكم التحكيم التى ترجع الى اتفاق التحكيم
إذا كان اللجوء إلي قضاء الدولة لفض المنازعات هو الأصل  ،وأنه لا يمكن اللجوء إلي
التحكيم إلا إذا إتفق أطراف النزاع علي ذلك ،فإنه يترتب علي ذلك -و بحكم اللزوم
المنطقي -أنه يشترط لصحة حكم التحكيم أن يصدر بناء علي إتفاق صحيح على التحكيم وأن
يكون هذا الإتفاق مازال قائم ومن اسباب البطلان التى ترجع الى اتفاق التحكيم هي :

أولاً :إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ،أو كان هذا الاتفاق باطلا ً ،أو قابلا للإبطال ،أو سقط
بانتهاء مدته:
يعتبر اتفاق التحكيم هو حجر الزاو ية في عملية التحكيم ،فأساس التحكيم اتفاق الطرفين،
سواء ورد في صورة مشارطة ،أو صورة شرط .ويتعين أن يتوافر في اتفاق التحكيم
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الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ،وهي :الرضا والأهلية والمحل .كما يتعين أن تتوافر
فيه الشروط الشكلية اللازمة لصحته وهي :الكتابة ،وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر
بمشارطة تحكيم ،وتحقق التراضي بتلاقي إرادة الطرفين على التحكيم إرادة حرة ،خالية من
الغلط والتدليس والإكراه(.)13فإذا ما صدر حكم التحكيم وغاب الاتفاق ،أو فقد أحد
الشروط المتقدمة واللازمة لوجوده وصحته ،في ميعاد لا يجاوز ميعاده تقديم المدعى عليه
لدفاعه،

()14

يجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع ببطلان حكم التحكيم؛ لعدم وجود اتفاق ،أو

لعدم صحته ،أو سقوط مدته في أي وقت ،ولو كان متأخرا ً عن ميعاد تقديم المدعى عليه
()15

لدفاعه ،خصوصا ً إذا كان هذا التأخير لسبب مقبول .ذلك أن الاتفاق

لا يعتبر من

النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بوجوده ،أو عدم وجوده من تلقاء نفسها ،وإنما
يجب التمسك بالدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أو عدم صحته ،أو أنه سقط لانتهاء مدته،
ل الطاعن .و يجوز
و ُأثير من ق ِب َ ِ

()16

التنازل عن الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم صراحة،

كما يجوز أن يكون ضمنيا ً لو أثير في مرحلة متأخرة بعد الدخول في الموضوع.
)ذد.ذأحمدذا نتدذصسوماذا يحلتلذط قستذ لقس ونذرفلذ27ذ ن يذ1994ذوأ ظميذا يحلتلذا دو تياذمرجكذنس

(13
قاذصذ230ذ–ذ

.231

)ذحللذا يحلتلذا صسدرذدتذا قضتيذرفلذ )111ذ ن يذ1998اذجلنيذ1999 7 12اذأمسلذمرللذا قسهرةذاإلفلتمتذ

(14
ليحلتلذ

)ذحلععلذمحلمععيذا ع قضذا مص عرتياذا طعععنذرفععلذ )3608ذ ن ع يذ )58ذفضععسةتياذجلنععيذ1998 12 21اذمجلععيذا

(15
يحلععتلذ

ا يجسرمذا دو تاذمجليذا يحلتلذا عر تاذا عددذا ثس تاذت سترذ2000اذصذ.226
ا عر تاذا عددذا خسم،اذن يم رذ2002اذصذ.198

)ذحلععلذمحلمععيذا ع قضذا مص عرتياذا طعععنذرفععلذ )1466ذ ن ع يذ )70ذفضععسةتياذجلنععيذ2001 11 30اذمجلععيذا

(16
يحلععتلذ

ا عر تاذا عددذا خسم،اذن يم رذ2002اذصذ.199
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والرضا المفترض لصحة اتفاقهما يرجع إلى عقد نموذجي ،دون أن يعلم أحد الطرفين أن
هذا العقد ينطوي على شرط تحكيم ،أو أن يدعي أحد الطرفين أن الاتفاق المبرم مع
الطرف الآخر ليس اتفاق تحكيم.
وفي بعض الأحيان قد يتمسك أحد الأطراف في مواجهة الطرف الآخر باتفاق تحكيم،
على الرغم من عدم توقيع هذا الطرف على هذا الاتفاق ،كأن يقوم هذا الطرف بالتوقيع
ل كل من الأطراف والمحكمين ،وفي حالة عدم
على وثيقة المهمة التي يتم توقيعها من ق ِب َ ِ
اتفاق الأطراف ،يتم التوقيع من المحكمين أو مركز التحكيم ،وتحدد فيها المسائل التي يتعين
على هيئة التحكيم الفصل فيها.
وتشير الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية نيو يورك بشأن الإعتراف وتنفيذ
أحكام التحكيم لسنة  1958إلى أنه :يجوز للدولة رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم
التحكيمي إذا قدم الخصم لتلك السلطة الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه
في المادة الثانية كانوا (طبقا ً للقانون الذي ينطبق عليه) عديمي الأهلية ،أو أن الاتفاق
المذكور غير صحيح وفقا ً للقانون الذي أخضع له الأطراف ،أو طبقا ً لقانون البلد الذي
صدر فيه الحكم ،في حالة عدم النص على ذلك(.)17
)ذا

(17
ظر:

 Searching for standards : suspension of enforcement proceedings under articled VI ofا-Rena Rico
 volumeا sample articles fromا  Asian international Arbitration journalا the new York convention
 2005.P.7.ا Number 1ا1
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ثانياً :إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا ً للقانون الذي
يحكم أهليته:
المشرع الاماراتي والمشرع المصري قد اختار منهج تنازع القوانين للفصل في مسألة تحديد
القانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف التحكيم ،و يختلف هذا التحديد تبعا ً ل كون
الطرف المعني طبيعيا ً ،أو شخصا ً اعتبار ياً.
وبالرجوع إلى القانون المدني الاماراتي والقانون المدني المصري نجد أن المشرع الاماراتي
و المصري قد وضع نصا ً عاما ً ،وهو خضوع أهلية الشخص الطبيعي والاعتباري لقانون
الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت التصرف ،وبذلك يكون اتفاق التحكيم
صحيحا ً ومنتجا ً لآثاره ،إذا كان طرفاه (طبقا ً لقانون جنسيتهما) كاملي الأهلية .أما إذا
كان أحدهما يعد (وفقا ً لقانون) جنسيته فاقد الأهلية ،فإن التحكيم الصادر بناء على هذا
الاتفاق يكون قابلا ً للطعن فيه بالبطلان.و يعتبر انعدام الأهلية أو نقصها طبقا ً لاتفاقية
نيو يورك سببا ً في عدم تنفيذ حكم التحكيم(.)18
المطلب الثالت
اسباب بطلان حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم
(18
:ذ"أنذأط عرافذ

)ا مععسدةذ  5أ)ذمععنذايفسفتععيذ توتععور ذ شععتنذاال ي عرافذوي فت ع ذأحلععسلذا محلمععتنذاتج تععيذذ صععةذ لععرذأ ع
االيفععسقذ لت ع ذدععتذا مععسدةذا ثس تععيذلععس واذ ط ق عذستذ لقععس ونذا ع مذت ط ععقذ لععت ل)ذ ععدتمتذاتهلتععياذأوذأنذااليفععسقذا م ع لورذرتععرذ
صحتحذودقستذ لقس ونذا مذأخضع ذ ذاتطرافاذأوذ دذ عدلذا ع صذ لعرذ ع ذط قعستذ قعس ونذا لعدذا ع مذصعدرذدتع ذا حلعل".ذ
وه اذد ت ذ لرذأنذا عدالذاتهلتيذأوذ قص سذن بذدتذ دلذي فت ذا حللذط قستذاليفسفتيذ ت ذوتور .ذ
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وهذه الاسباب تشمل العديد من الاسباب التى ترجع الى كل ما يتعلق في خصوصة
التحكيم وسوف نعرضها على النحو التالي :
اولا ً  :إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إعلانه إعلانا ً صحيحا ً
بتعيين محكم ،أو بإجراءات التحكيم ،أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته:
حقوق الدفاع تعتبر حقوق إجرائية أصيلة ،تتمثل في مجموعة من الضمانات الإجرائية التي
تتيح للخصم أن يقدم وجهة نظره في الخصومة القضائية التي يكون طرفا ً فيها  ،فقد حث
المشرع الاماراتي على ضرورة إحترام الحق في الدفاع أمام قضاء التحكيم مثلما هو الحال
بالنسبة لقضاء الدولة
وهذا السبب منطقي لانه يتفق مع اجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون
الاجراءات المدنية وهو ما يعني أنه إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه ،وذلك لعدم
تبليغه تبليغا ً
()19

صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ،أو إذا

كان هذا التبليغ صحيحا ً ولم يتمكن

الخصم من إبداء دفاعه لسبب لا يرجع إلى فعله وإهماله ،وإنما لأمر خارج عن إرادته،
تحقق سبب البطلان ،لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بحق الدفاع ومبدأ المواجهة(.)20

)ذد.ذأحمدذا نتدذصسوماذمرجكذنس

(19
قاذصذ.132

)ذه اذا م دأذ صةذ لت ذا مسدةذ )26ذمنذفس ونذا يحلتلذا مصرمذوا يتذأشسرةذإ عرذأ ع ذ:ذ"ذتعسمع ذطردعسذا يحلعتلذ

(20
لعرذ

فدلذا منسواةاذوي تتذ ل ذم مسذدرصيذميلسدةيذولسمليذ عرضذد واه".
24

و يعتبر هذا السبب من أكثر أسباب بطلان حكم التحكيم شيوعاً ،وقد قضت محكمة
النقض المصر ية

()21

ببطلان حكم التحكيم إذا لم تراع فيه المواعيد.

ثانيا ً  :استبعا د حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع
النزاع:
لم يتطرق قانون الاجراءات الاماراتي لهذا السبب الا انه بالرجوع الى القواعد العامة
فأنها تستلزم ذلك ،وهذا السبب يتعلق خروج هيئة التحكيم على اتفاق أطراف التحكيم،
باستبعادها للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه (صراحة) على موضوع النزاع ،أو
باستبعاده ضمنا ً للقانون الذي أسفرت عنه قواعد تنازع القوانين كما اتفق الأطراف،
وتطبيقها لقانون آخر ،الأمر الذي يبطل حكمها؛ ل كونه بني على قانون مخالف لإرادة
الطرفين ،لأن التحكيم (كما أشرنا سابقاً) قوامه اتفاق الطرفين(.)22
ومن المقرر أن بطلان شق من حكم المحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عن حدود
وثيقة التحكيم يقتضي حتما بطلان شقه الآخر المتعلق بالمنازعات الأخرى التي ترتبط
بالأولى ارتباطاـ لا يقبل التجزئة

)ذ قععضذمععد تاذا طعععنذرفععلذ )521ذ ن ع يذ )44ذفضععسةتياذجلنععيذ1972 2 15اذا مليععبذا ف ععتاذا ن ع يذ )29اذا

(21
جععلءذ

اتو اذمنذت سترذإ رذتو توذ1978اذ1980اذص.472
)ذد.ذأحمدذا نتدذصسوماذمرجكذنس
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(22
قاذصذ.237

وفي تصوري أن حالة بطلان حكم التحكيم لإستبعاده القانون المتفق علي تطبيقه علي
موضوع النزاع لا تتسع لتشمل حالة الخطأ في تطبيق القانون وذلك لان حالات دعوي
بطلان حكم التحكيم قد جاءت علي سبيل الحصر وبالتالي فإنه يجب عدم في تفسيرها.
()23

وهذا ما إستقر عليه قضاء محكمة إستئناف القاهرة

علي أن الخطأ في تطبيق القانون

أو تفسيره لا يدخل في إختصاص قاضي البطلان  .وفي ذلك تقول هذه المحكمة "دعوي
البطلان ليست طعنا ً عليه بالإستئناف  ،فلا يتسع المجال فيها لإعادة النظر في موضوع
النزاع أو تعييب قضاء الحكم فيه  ،وأنه ليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم
لتقرير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه
أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا قاضي
البطلان"(.)24
ثالثا ً  :تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين:
وفي هذا السبب تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم ،إذا

()25

اتفق الطرفان على تشكيل

هيئة التحكيم من محكمين اثنين أو أكثر كأن يكون عدد المحكمين زوجيا ً ،خلافا ً لما نصت
)ذد.ذمحمععودذنععمترذا ش عرفسوماذا يحلععتلذا يجععسرمذا ععدو تذدارنععسةذفس و تععيذمقسر ععيذاذدارذا ضععيذا
144اذوذ ارجععكذلع ع

(23
عر تععيذا2011اذصذ

:ذد.ذنععمتحيذا قلتععو تاذاتنعع،ذا قس و تععيذ ليحلععتلذا يجععسرمذودقععستذ لقععس ونذرفععلذ27ذ نعع يذ1994اذدارذ
ا ضيذا عر تيذ2010اذص.115

)ذد.ذمحمودذنمترذا شرفسوماذا يحلتلذا يجسرمذا دو تاذمرجكذنس
)ذد.ذمحم ععودذن ععمترذا شع عرفسوماذا يحل ععتلذا يج ععسرمذا ععدو تاذمرج ععكذن ععس قاذصذ143-142اذذو ارج ععكذلع ع

(24
قاذصذ.145
(25
:ذد.ذن ععمتحيذ

ا قلتو تاذاتن،ذا قس و تيذ ليحلتلذا يجسرمذودقستذ لقس ونذرفلذ27ذ ن يذ1994اذمرجكذنس قاذصذ.114-113
26

عليه المادة ( ) 216من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي والمادة ( )2/15من قانون
التحكيم المصري ،أو إذا كان أحدهم قاصرا ً أو محجورا ً عليه أو محروما ً من حقوقه
المدنية؛ بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ،أو بسبب شهر إفلاسه ،وتم
هذا التعيين خلافا ً لما نص عليه القانون(.)26
أيضا ً ،يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه (وفقا ً لاتفاقية نيو يورك) إذا أثبت
الطرف الذي صدر القرار ضده أن تشكيل هيئة التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف
أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم ،في حالة عدم الاتفاق .ويتعلق الأمر هنا بشروط
سلبية( )27يترتب على عدم التدليل عليها أن يصبح الحكم صحيحا ً ونافذا ً
رابعا ً  :فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ،أو تجاوز حدود هذا
الاتفاق ،ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع
البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها:

ذ طالنذحللذا يحلتلذا صسدرذمنذهتةيذشللةذأوذ ت ةذ لرذوج ذمخس فذ>>)محلميذا قضذا مصرتيذفضةذ

(26
تنذذ:ذ

.ذ قضذمد تذاذا طعناذرفلذ )474ذ ن يذ )67ذفضسةتياذجلنيذ1998 6 20اذمجليذا قضسةذاذا ن يذ<<اليفسقذاتطرافذ
ا ثالثونذاذا عددذاتو ذوا ثس تذاذت سترذ–ذدتنم رذ1998اذص.312

27

التحكيم قوامه إرادة الطرفين التي انصرفت إلى فض نزاعهم بالتحكيم وليس بالقضاء
و يجب أن تلتزم هيئة التحكيم

()28

بما جاء في اتفاق الطرفان ،فإذا صدر حكم التحكيم

متجاوزا ً لما اتفق عليه الطرفين ،كأن قد يفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ،أو
حكم بما لا يطلبه المحتكمون كان ذلك سببا ً لرفع دعوى ببطلانه( .)29وهذه الحالة تفترض
خطأ المحكم

()30

()31

الذي يتمثل في عدم تقيده بعبارات التحكيم المحددة لمهمته ،وتتحدد

إجراءات التحكيم طبقا ً للقانون الواجب التطبيق عليها ،أو وفقا ً لاتفاق الأطراف ،ولا
يعد عدم ورود بنود اتفاق التحكيم في الحكم سببا ً لإبطاله ،وهذا ما قضت محكمة النقض
المصر ية(،)32التي أشارت إلى" :بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة شكلت أو عينت
على وجه مخالف لاتفاق الطرفين" .وقد بررت المحكمة ذلك بأن هيئة التحكيم تستمد
ولايتها من الفصل في النزاع محل التحكيم في اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها.
و يلاحظ أنه متى أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ،فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .أيضا ً
)ذد.ذمحمودذنمترذا شرفسوماذا يحلتلذا يجسرمذا دو تاذمرجكذنس قاذصذ143-142اذو ملتدذمنذا يفسصت

(28
ذراجكذ:ذد.ذ

نمتحيذا قلتو تذاتن،ذا قس و تيذ ليحلتلذا يجسرماذمرجكذنس قاذصذ.114-113
)ذا مسدةذ ذ)2 1484ذمنذفس ونذا مرادعسةذا فر نتذ صةذ لرذجعوالذا طععنذ عس طالنذإ اذدصع ذا محلعلذدعتذموضعو

(29
ذ

ا ال ذ لرذخالفذا م ميذا يتذخو سذ ذا طردسن.

) د.ذحن تذا مصرماذا يحلتلذا يجسرمذا دو تاذدرانيذمقسر ياذدارذا ليبذا
)ذد.ذإ راهتلذأحمدذإ راهتلاذا يحلتلذا دو تذا خسصاذدرذا ضيذا

(30
عر تياذ2006اذص.497

(31
عر تيذا1997اذصذ.247

)ذ قعضذمععد تذا طعععنذرفععلذ )291ذ نع يذ )33ذفضععسةتياذجلنعيذ1958 3 7اذمجمو ععيذأحلععسلذا ع قضاذا نع يذا
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(32
يسنعععياذ

صذ.571

يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ حكم المحكم طبقا ً لاتفاقية نيو يورك إذا أثبت المحكوم عليه
أن حكم التحكيم قد عالج نزاعا ً غير وارد في مشارطة التحكيم أو في اتفاق التحكيم ،أو
تجاوز حدوده فيما تم القضاء فيه ،بمعنى أن المحكم يجب أن يلتزم بنطاق الخصومة
المعروضة عليه ،ومع ذلك يجوز الأعتراف أو تنفيذ جزء من الحكم ،الخاضع أصلا ً للتسو ية
بطر يق التحكيم ،إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذه
الطر يقة ،ومدى إمكانية هذا الفصل خاضع لتقدير سلطة التنفيذ(.)33

خامسا ً  :إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ،أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا ً أثر
في الحكم:
وهذا السبب يتسع ليشمل كل ما يشوب حكم التحكيم ذاته ،أو الإجراءات التي بنيت
عليها أوجه البطلان .فيعد سببا ً لبطلان حكم التحكيم صدوره شفاهة :أو دون توفر
الأغلبية ،أو دون مداولة .كذلك حكم التحكيم الذي بني على إجراءات باطلة ،أو لعدم
تعيين موضوع النزاع ،أو لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه أو مستنداته أو بإجراء من
إجراءات الإثبات ،إلى غير ذلك من أوجه مخالفة الإجراءات .أيضا ً (طبقا ً لاتفاقية
نيو يورك) يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد

)ذد.ذم ترذ دذا مجتدذاذاتن،ذا عسميذ ليحلتلذا دو تذوا داخلتاذمط عيذا
29

(33
شرطيذاذ2005اذص.351

المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ ،الدليل على أن حكم التحكيم لم يصبح ملزما ً
للأطراف ،أو أنه قد ألغى أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد التي فيها ،أو
بموجب قانونها ،صدر هذا الحكم(.)34
ومن المقرر أن بطلان شق من حكم المحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عن حدود
وثيقة التحكيم يقتضي حتما بطلان شقه الآخر المتعلق بالمنازعات الأخرى التي ترتبط
بالأولى ارتباطاـ لا يقبل التجزئة

سادسا ً  :مخالفة حكم التحكيم للنظام العام:
على بالرغم من صعوبة وضع تعر يف جامع مانع لفكرة النظام العام ،الا انه يمكن القول
أن النظام العام هو ذلك الذي يتعلق بمجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلي المحافظة
علي الكيان السياسي والإقتصادي والأخلاقي للدولة  ،وتضع في الإعتبار سمو المصلحة
العامة علي المصلحة الفردية دون أن تغفل أو تتجاهل كلية المصلحة الفردية .وإن احترام
حكم التحكيم للنظام العام في الامارات العربية المتحدة ( ،)35هو الإطار القانوني الذي

)ا

(34
ظر:
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)ذد.ذأحمدذا نتدذصسوماذذا يحلتلذط قستذ لقس ونذرفلذ27ذ ن يذ1994ذوأ ظميذا يحلتلذا دو تياذمرجكذنس
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(35
قاذصذ.245

يحمي الصالح العام الاقتصادي والاجتماعي والديني للمجتمع الاماراتي من الاتفاق أو
تجاوز هيئة التحكيم ،عندما يكون من حقها اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع،
سواء تعلق الأمر بمخالفة قاعدة موضوعية أو إجرائية ،فالنظام العام يعد قيدا ً على سلطان
الإرادة()36؛ لذا فإن وقعت مخالفة من هذا النوع؛ فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان
تحكم من تلقاء نفسها (ودون حاجة لتمسك رافع الدعوى) ببطلان حكم المحكم.

وبالتالي فأي مخالفة للنظام العام في الامارات العربية المتحدة وفي جمهور ية مصر
العربية يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم ،وهناك اتجاه من الفقه المصري

()37

يرى أن عند

عدم وجود إشارة واضحة إلى النظام العام الدولي أوالداخلي يُرْجَع إلى قانون التحكيم
المصري لأنه لا يعالج فقط التحكيم التجاري الدولي ،ول كنه يسري أيضا ً على التحكيم
الداخلي ،دون تفرقة بين النصوص التي تخص كلا ً من هذين النوعين من أنواع التحكيم،
ويرى هذا الاتجاه أن الانتقادات التي يمكن أن توجه لقانون التحكيم المصري أنه لم
يقرر لكل من النوعين (التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي) القواعد الذاتية الخاصة به.

)ذد.ذأحمدذ دذا لرتلذنالميذاذا مخيصرذدتذفس ونذا عالفسةذا خسصيذا دو تياذدارذا ضيذا عر تياذدونذيسرتخذ

(36
شعراذ

ص.225
)ذد.ذأحمععدذشععرفذا ععدتناذد ععوكذ طععالنذحلععلذا يحلععتلاذمقععس ذم شععورذدععتذمجلععيذا قضععسةاذا صععسدرةذ ععنذ ععسدمذا

(37
قضععسةذ

ا مصرماذا عددذاتو اذت سترذ1997اذا ن يذ )29اذص.100
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وهناك اتجاه آخر من الفقه

()38

يرى أن النظام العام في المادة ( ،)53هو النظام العام

الدولي والداخلي ،وذلك أن في مصر مفهوما ً دوليا ً للنظام العام ،هو مفهوم يتعلق
بالعلاقات ذات الطابع الدولي ،ويرى أنه من الصعب حصر فكرة النظام العام ،وتحديد
الحالات التي يحدث فيها التعارض معها؛ لأنها فكرة متطورة ومرنة تتغير من زمان إلى
زمان وتختلف من مكان إلى آخر .أذن المقصود هو النظام العام في الامارات العربية
المتحدة ومخالفته هي التي تكون سببا ً في دعوى البطلان ،والمقصود بالنظام العام في
اتفاقية نيو يورك هو النظام العام في الدولة التي ينفذ فيها حكم التحكيم ،وفقا ً للقانون
الدولي الخاص ،الذي يختلف مفهومه للنظام العام عن القانون الوطني؛ إذ يفترض
القانون الدولي الخاص أن المعاملات تقوم على التضامن الدولي بهدف تحقيق التوازن بين
الأنظمة الوطنية من جهة ،ومتطلبات المعاملات الدولية من جهة أخرى ،وذلك اعتمادا ً
على الاعتقاد بوجود حد أدني من القواعد المشتركة بين تلك القوانين ،لايجب المساس
به( .)39وقد جرى العمل في إطار اتفاقية نيو يورك على أن التمسك ببطلان اتفاق

)ذد.ذإ راهتلذأحمدذإ راهتلاذا يحلتلذا دو تذا خسصاذمرجكذنس

)ذد.ذ صسلذا دتنذا قص تاذا فس ذا دو تذتحلسلذا يحلتلذاذدارذا ضيذا
32

(38
قاذصذ.242

(39
عر تيذاذ1993اذص.111

التحكيم ،أو محاولة منع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لايجوز خارج نطاق الاتفاقية،
وهو مايمنع من الاحتجاج بالنصوص الوطنية ،حتى لو كانت خارج نطاق الاتفاقية(.)40
المبحث الثاني
دعوى بطلان حكم التحكيم ،والأثر المترتب على ذلك
دعوي بطلان حكم التحكيم شأنها شأن أي دعوي ترفع إلي القضاء وسوف نعرض
فيما يلي للاختصاص القضائي لدعوى بطلان حكم التحكيم قي القانون الاماراتي (
المطلب الاول )و الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري
( المطلب الثاني ) والاثر المترتب على رفع دعوى البطلان ( المطلب الثالث ) .
المطلب الاول
الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي
عملا ً بنص الفقرة الأولى من المادة 216من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات
العربية المتح دة فأنه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في
المصادقة عليه وحسب نص المادة 1/215قأن المحكمة المختصة بالتصديق على الحكم هي

) ذد.ذأشرفذ دذا علتلذا ردس تاذا ظسلذا عسلذوا يحلتلذدتذا عالفةذا خسصيذا دو تياذدارذا ضيذا
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(40
عر تيذ1997ذاذ

ص.23

المحكمة التى أودع الحكم قلم كتابها الا أنه يجب علينا التفرقة عند تحديد المحكمة المختصة
بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بين حاليتن وهما  :الحالة الاولى حالة رفع دعوى مبتدأة
بالبطلات حيث تكون المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة المختصة طبقا ً للقواعد العامة
وبالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى  ،والحالة الثانية هي حالة رفع دعوى البطلان بطر يق
الطلب العارض اثناء طلب التصديق على حكم التحكيم حيث تكون المحكمة المختصة هي
المحكمة التى تنظر طلب التصديق وهي المحكمة التى اودع الحكم قلم كتابها وهي المحكمة
المختصة أصلا ً بنظر الدعوى في التحكيم الذي يتم عن طر يق المحكمة ( م 1/213
اجراءات مدنية ) ،وهي المحكمة المختصة أصلا ً بنظر الاستئناف إذا كان التحكيم واردا ً
على قضية إستئناف (م  )2/213إجراءات مدنية  ،اما التحكيم الذي يتم بين الخصوم
خارج المحكمة فتنظر المحكمة في تصديق أو ابطال الحكم التحكيمي بناء على طلب أحد
الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ( م  3/213إجراءات مدنية ) .
ولابد من الاشارة -هنا-أن طلب بطلان حكم المحكمين -متعلق بإجراءات التقاضي
المتصلة بالنظام العام ولا يجوز للخصوم أو المحكمة مخالفتها.

34

والطعن قاصر على المصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه و يكون الطعن فيه بطرق
الطع ن المناسبة ( ف  2من المادة  217من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة
الإماـرات العربية ) واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قاب لا للاستئناف
إذا كاـن المحكم ون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق
الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم ( ف  3من المادة
 217من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) 1-ً .على انه في وقد
اشارت المادة  213من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي على انه -1 :في التحكيم
الذي يتم عن طر يق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم
والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا ً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر
يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها
إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل و يحرر كاتب المحكمة محضرا ً
بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال
خمسة عشر يوما ً للتصديق على الحكم و يعلن الطرفان بها-2 .وإذا كان التحكيم واردا على
قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا ً بنظر الاستئناف-3 .أما
في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من

35

الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق
أو إبطال القرار بناء ً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويثور التساؤل حول ما إذا كان يجوز لإطراف التحكيم الاتفاق على جواز استئناف
حكم المحكمين والواقع أن مثل هذا لاتفاق لا يعتد به لأنه من القواعد الأساسية في
التشر يع أنه لا يجوز ولوج طرق الطعن في الأحكام إلا في الأحوال التي نص عليها
المشرع وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام .
وم ن المقرر أن لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لأي من
الخصمين أن يلج أ إلى القضاء بعد صدوره إلا أنه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع
بشأنه دعوى بطلان إذا توافرت شروطها ( طعن رقم  279لسنة  1993صادر عن
محكمة تمييز دبي بجلسة ) 1999/6/4
ومن المقرر أن النص في المادة  204من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المقصود
بالحكم الذي لا يجوز الطعن فيه هو الحكم الصادر بتعيين المحكم في الحالات المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو استثناء من القاعدة العامة التي تجيز الطعن في

36

الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا فلا يمتد هذا الاستثناء إلى الحكم الصادر برفض
طل ب تعيين محكم .
وقض ي بأن أحكاـم المحكمين طبقا لنص المادة  217من قانون إجراءات المحاكم المدنية
الإمارات العربية لا تكون قابلة للطعن بأي طر يق من طرق الطعن أما الأحكام
بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فإنه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة
واستثناء من ذلك لا تكون الأحكام الصادرة بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه
قابلة للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضون بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن
حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف دره م وأنه في التحكيم
بالصلح ونظرا لأنه أخطر من التحكيم بالقضاء  -على اعتبار أن المحكم المفوض بالصلح لا
يتقيد بقواعد القانون عدا ما تعلق منها بالنظام العام وعلى اعتبار أن الحكم الصادر من
المحكمة بالتصديق على حكمه أو ببطلانه  -لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف فإنه لا يصح
اعتبار المحكم مفوضا بالصلح إلا إذا وضحت إرادة الخصوم في التعبير عن ذلك وضوحا
تاما صر يحا ولا يكفي لاعتبار المحكم مفوضا بالصلح  -مجرد الاتفاق بشرط التحكيم أو
مشارطته  -على جعل حكمه باتا ونهائيا وعلى إعفائه من التقيد بإحكام قانون المرافعات -
لأن هذا وذاك نتيجة من نتائج التحكيم ولا يكشف  -بمجردة عن اتجاه نية الخصوم في
اعتبار المحكم مفوضاـ بالصلح الذي ينفرد به  -والمقصود بالتنازل عن الحق في
37

الاستئناف المشار إليه في البند  3م ن المادة  217ما سلف الذكر  -والذي لا يقبل
بتحققه الاستئناف  -هو التنازل الصريح عن الحق في استئناف الحكم الصادر من المحكمة
بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلان ه وليس التنازل عن الحق في استئناف حكم
المحكمين  -في حد ذاته  -لأن حكم المحكمين لا يقبل  -في الأصل  -الطعن فيه بأي
طر يق من طرق الطعن  -ومنها الاستئناف  -حسبما أشار إلى ذلك البن د  1من المادة
آنفة البيان ( الطعن رقم  294لسنة  1994صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
) 1994/11/26
وم ن المقرر أن الحكم الصادر بتعيين المحكمين لا يجوز الطعن فيه بالتمييز أما ما يصدر عن
محكمة الاستئناف من أحكام يتعلق بشكل الاستئناف فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطر يق
لأنها لا تدخل في نطاـق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة بتعيين المحكم إذ هي
وحدها التي لا يجوز استثناء الطعن فيهاـ بأي طر يق من ط رق الطع ن والاستثناء لا
يقاس عليه ( الطعن رقم  138لسنة  1993حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
. ) 1993/7/4
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المطلب الثاني
الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري
المادة ( )1/9من قانون التحكيم المصري نصت على أنه  ":يكون الاختصاص بنظر
مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا ً بنظر
النزاع ،أما إذا كان التحكيم تجار يا ً دوليا ً (سواء جرى في مصر أو في الخارج) فيكون
الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ،مالم يتفق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف
أخرى في مصر" .ومن هنا نستطيع القول بأن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم
التحكيم هي دائما ً من محاكم الدرجة الثانية ،واختصاصها في هذه الحالة يكون اختصاصا ً
نوعيا ً متعلقا ً بالنظام العام ،فلايجوز رفع دعوى البطلان في هذا المقام أمام أي محكمة من
محاكم الدرجة الأولى ،جزئية كانت أم إبتدائية ،فإذا حصل ذلك تعين على محكمة الدرجة
الأولى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ،والإحالة إلى محاكم الاستئناف
المحددة في المادة ( )1/54من قانون التحكيم المصري.
وحسب المادة ( )2/54من قانون التحكيم المصري التى نصت على أنه " :تختص
بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا
القانون ،وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي
تتبعها المحكمة المختصة أصلا ً بنظر النزاع ".
39

ونشير هنا الى أن شرط اختصاص المحاكم المصر ية بنظر دعوى البطلان ،أن يكون
القانون المصري هو الواجب التطبيق ،وكون أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع أمام
محكمة الاستئناف مباشرة ،إلا أنها تأخذ نفس إجراءات رفع الدعوى المعتادة ،والمشرع
المصري لم يفرق بين وقت سر يان ميعاد رفع الدعوى في حالة كون الحكم صدر
حضور يا ً ،عنه في حالة صدوره غيابياً.

()41

ويتعين أن ترفع الدعوى خلال تسعين يوما ً

من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وذلك طبقا ً لطرق الإعلان التي بينتها المادة
( )7من قانون التحكيم المصري( ،)42مع ملاحظة أنه عند رفع الدعوى أمام المحكمة
()43

المختصة (وأثناء سيرها)

يتم الإعلان طبقا ً لقواعد قانون المرافعات ،وليس طبقا ً

لقانون التحكيم؛ حيث نصت الفقرة الثالثة في المادة( )7من قانون التحكيم المصري على
أن قواعد الإعلان التي نص عليها هذا القانون ،في الفقرتين الأولى والثانية في المادة
( ،)7لا تسري أحكامها على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.

)د.ذمحمودذمخيسرذ رترماذا يحلتلذا يجسرمذا دو تاذدارذا

(41
ضيذا عر تيذاذ2004اذص.237

)ذا مسدةذ )7ذمنذفس ونذا يحلتلذا مصرمذ صةذ لرذأ

(42
:ذ"

 -1مس لذتوجدذايفسقذخسصذ تنذطردتذا يحلتلاذتيلذينلتلذأمذرنس يذأوذإ النذإ رذا مرن ذإ ت ذشخصتذستاذأوذدتذمقرذ
مل ا ذأوذدتذمح ذإفسمي ذا معيسدا ذأوذدتذ وا ذا رتدمذا معروفا ذ لطردتنذأوذا محددذدتذمشسرطيذا يحلتلاذ

أوذدتذا وثتقيذا م ظميذ لعالفيذا يتذتي سو سذا يحلتل.
 -2وا ا ذيع ر ذمعردي ذأحد ذا ع سوتن ذ عد ذإجراء ذ ا يحرتسة ذا اللمي) ذتعي ر ذا ينلتل ذفد ذيلا ذإ ا ذلسن ذاإل الن ذ ليسبذ
منج ذإ رذآخرذمقرذ م ذأوذمح ذإفسميذمعيسداذأوذ وانذ رتدمذمعروفذ لمرن ذإ ت .

 -3الذينرمذأحلسلذه هذا مسدةذ لرذاإل ال سةذا قضسةتيذأمسلذا محسلل".ذ
michel Jacquet ,droit du commerece international, 3e édition dalloz, edition
2002, p. 370
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ويبدأ حساب هذا الميعاد ،طبقا ً لقواعد قانون المرافعات ،من اليوم التالي لتاريخ الإعلان،
ويمتد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية ،و يوقف طبقا ً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن
في قانون المرافعات.
و يترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى ،كما يسقط الحق في رفع الدعوى
بقبول مدعي البطلان لحكم التحكيم ،سواء كان قبولا ً صر يحا ً أو ضمنيا ً بإقدامه على تنفيذ
الحكم.
وفي اعتقادي أن هذا الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم لايتلاءم مع ميزة
السرعة التي يتسم بها نظام التحكيم ،ولايتماشى مع متطلبات التجارة الدولية ،وخاصة أن
هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم .وقد يتطلب تمام الإعلان وقتا ً طو يلا ً
وخاصة في المنازعات التجار ية  ،فهذه المدة طو يلة نسبيا ً إذا ما قورنت بالمواعيد التي
حددتها بعض التشر يعات ،مثل المشرع الأردني الذي حدد مدة رفع دعوى البطلان
بثلاثين يوما ً ،تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكموم عليه ،هذا بالإضافه إلى أن المادة
( ) 1/58من قانون التحكيم المصري قد أقرت أنه لايقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن
ميعاد رفع دعوى البطلان قد أنقضى.
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المطلب الثالث
الأثر المترتب على دعوى بطلان حكم التحكيم
أن حكم التحكيم بمجرد صدورة له حجية بين الخصوم إلا أن هذه الحجية تقف عندما يطعن
عليه بالبطلان و يكون الحكم معلقا ً على ما يقضي به هذا الطعن وتجدر الاشارة أن مشروع
قانون التحكيم الاماراتي الجديد نصت على انه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف
تنفيذ الحكم الا انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ غذا طلب المدعى ذلك في صحيفة
الدعوى وكان الطلب مبنيا ً على اسباب جدية  ،وقد نصت المادة()4/212من قانون
الاجرات المدنية الاماراتي على أنه يجب أن يصدر حكم التحكيم في دولة الامارات
العربية المتحدة وإلا أتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد
اجنبي  ،وهذا يدل على أن القواعد التى نص عليها المشرع الاماراتي في قانون قانون
الاجراءات المدنية بما فيها دعوى بطلان حكم التحكيم كما هي في الحالات التى اشرنا اليها
سابقا َ تقتصر على حكم التحكيم الداخلي  ،أما إذا كان حكم التحكيم صادر في غير دولة
الامارات العربية المتحدة اتبع في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد
اجنبي والتى نصت عليها المادة (235و )236من قانون الاجراءات المدنية والتى توجب
على المحكمة الابتدائية التى يطلب منها الامر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في دائرتها
التحقق من الجالات المنصوص عليها في المادة ()235بموجب الاحالة المنصوص عليها
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في المادة ( )236من ذات القانون ولابد من الاشارة الى ان انظمام الامارات العربية
المتحدة الى اتفاقية نيو يورك لعام 1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم
الاجنبية ترتب على عاتقها إلتزام القاضي الاماراتي بعدم جواز رفض الاعتراف والتنفيذ
إلا بناءا ً على طلب المحتج ضده بحكم التحكيم وبعد أن يقدم ما يثبت توافر احد الحالات
التى تمنع الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي .
وهذا ما أشارت اليه المادة  215من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي والتى نصت
على انه -1 ً :لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة الت ي أودع الحكم قلم
كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من
تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب
ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام-2 .و يختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق
بتنفيذ حكم المحكمين.
بينما المادة ( )57من قانون التحكيم المصري على أنه" :لا يترتب على رفع دعوى
البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ،ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا
طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى ،وكان الطلب مبينا ً على أسباب جدية .وعلى
المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوم من تاريخ أول جلسة محددة
لنظره ،وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي ،وعليها
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(إذا أمرت بوقف التنفيذ) الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور
هذا الأمر" .ويتضح من هذا النص أن الأصل هو الاستمرار في تنفيذ التحكيم بالرغم
من رفع دعوى البطلان ،وإذا كان في ذلك

()44

مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه ،إلا أن

ذلك قد يحمل بعض المخاطرة ،في حالة كون أسباب رفع الدعوى تنطوي على شيء من
الجدية يحتمل معها إبطاله ،في حين أن هذا الأثر (أي وقف التنفيذ) يترتب بقوة القانون
وفقا ً لنص المادة ( )58من نفس القانون ،إذا لم ترفع دعوى البطلان ،فقد نصت المادة
( ) 58من قانون التحكيم المصري على أنه  " :لايقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن
ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى" .فليس مجرد التقدم بطلب الأمر بالتنفيذ إلى
المحكمة المختصة مستوفيا ً جميع المستندات معناه إمكانية إصدار الأمر فور تقديمة بتنفيذ
الحكم ،فقد قيد المشرع المصري المحكمة المختصة بإصدار الأمر بمدة زمنية؛ فأوجب على
القاضي عدم إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم،
وهو تسعين يوماً؛ ولعل الهدف من الانتظار هو فوات ميعاد رفع دعوى بطلان حكم
التحكيم قبل إصدار الأمر ،وعدم التسرع في تنفيذ حكم من الممكن أن تقضي المحكمة
ببطلانه فيصبح التنفيذ لامحل له .ولعل هناك تناقضا ً بين نص المادة ( )57والمادة
( )58من قانون التحكيم المصري ،فالمادة ( )58تجيز قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن

)ذد.ذحفتظيذا نتدذحداداذمرجكذنس
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ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى في حين أن المادة ( )57تنص على أنه  ":لايترتب
على رفع الدعوى وقف التنفيذ " .الأمر الذي يثير التساؤل ،فكيف يسوغ النص عدم
جواز تنفيذ الحكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى؟ مع النص على أن
رفع الدعوى لايترتب عليه وقف التنفيذ ،فمن هنا نجد أن المشرع المصري استدرك هذا
الأمر ،وحاول التخفيف من ذلك ونص على أنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان
أن تأمر بوقف الحكم (وهي سلطة تقدير ية) في ذلك إذا توافر شرطان أساسيان هما :
الشرط الأول :أن يطلب المدعي في صحيفة دعواه وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر
دعوى البطلان.
الشرط الثاني :أن يكون طلب المدعي مبينا ً على أسباب جدية ،تقدرها المحكمة المختصة
بنظر الدعوى.
وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب وقف التنفيذ ،فإذا قدم هذا
الطلب مستقلا ً فلا يلتفت إليه ،كما أن مجرد تقديمه لايرتب وقف التنفيذ ،وإنما هي مسألة
تقدير ية وجواز ية تعود للمحكمة (إذا رأت على ضوء أسباب البطلان) احتمال الحكم به،
و نجد أيضا ً أن المشرع المصري قيد المحكمة في الفصل في طلب وقف التنفيذ بستين يوما ً
من تاريخ أول جلسة محددة لنظره( ،)45وذلك حتى لاتطول الفترة التي تفصل فيها

)ذراجكذا مسدةذ )57ذمنذفس ونذا يحلتلذا
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المحكمة في ذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ ،جاز لها أن تأمر المدعي بتقديم كفالة
أو ضمان مالي تحدد قيمته المحكمة؛ وذلك كتأمين لصالح المحكوم له إذا ماحكمت المحكمة
برفض طلب التنفيذ .وعلى الرغم من أن المشرع المصري لم يهتم بتحديد ميعاد يتعين على
المحكمة فيه أن تفصل في دعوى البطلان بصفة عامة ،إلا أنه حرص (في حالة إذا ما
أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم) على النص على ضرورة أن تصدر المحكمة حكمها
خلال ستة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ(.)46
الخاتمة
أن الإحكام القضائية والتحكيمة مهما بلغت دقتها هي أعمال بشر ية وليس من الصعب
إن يعتريها الخطا وعدم الدقة وحتى وأن سلمت من الخطا فأنها لن تكون بمنأى عن
الاتهام من قبل من صدرت ضده  ،ولابد من التوفيق بين ضرورة أحترام ما للاحكام
القضائية من حجية وبين الرغبة في السماح بمراجعة هذه الاحكام لاصلاح ما أحتمل إن
يصيبها من عوار  ،وهذا الامر اقتضى تقرير اتباع طرق معينه للطعن في هذه الاحكام .
وعلى الرغم من أن الاصل أن هذه الاحكام بمجرد صدورها تعتبر عنوان للحقيقة الا أن
من صدر الحكم ضدة سيحاول إثارة العقبات في طر يق تنفيذ الحكم  ،عن طر يق الطعن
فيه .
)ذد.ذحفتظيذا نتدذحدادذاذا طعنذ س طالنذ لرذأحلسلذا يحلتلذا صسدرةذدتذا م سل سةذا خسصيذا دو تياذمرجكذنس
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ولا نستطيع الا القول انه قد يحدث خطا في حكم التحكيم  ،وقد يتعلق الخطا
بالإجراءات التى عليها الحكم والاوضاع التى لابست صدوره  ،وغيرها من حالات
البطلان التى أشرنا اليها في هذا البحث والتى عددها المشرع الاماراتي على سبيل الحصر
والتى يموجب يمكن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم  .ومن العدل في مثل هذه
الحالات إتاحة الفرصة أمام المحكوم لاصلاح هذا الخطا .
ولم يغيب عن المشرع الاماراتي في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي ضرورة معالجة ما
يقع في حكم التحكيم من أخطاء ء على ضوء أختلاف التشر يعات وأنظمة التحكيم
ومؤسساتها المختلفة  ،نظرا ً لطبيعة التحكيم الخاصة ؛ في كونه يقوم بالدرجة الاولى على
أتفاق يختار بموجبة طرفا النزاع المحكمين والقانون الذي يحكم الاجراءات والقانون الذي
يحكم موضوع النزاع ولغة التحكيم ومكان التحكيم  ،بل وقابلية الحكم للطعن فيه من عدمه
وغيرها من التفاصيل التى يجوز الاتفاق عليها .
ومن خلال هذا البحث وبناء على ذلك وتوفيقا ً بين طبيعة التحكيم الخاصة وما تقتضية
من سرعة الفصل في النزاع واستقرار للحقوق وبين ضرورة إصلاح الخطا الذي يصيب
الحكم التحكيمي  ،اقتضى الامر من المشرع الاماراتي تنظيم السبيل الوحيد ال كفيل
بتحقيق هذا التوازن .
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واخير ً ومن خلال هذا البحث نستخلص إلى إن حكم التحكيم لا يقبل الطعن بطرق
ا لطعن العادية وغير العادية ولا يجوز الطعن فيه بشكل مباشر أو غير مباشر  ،او حتى
بطرق الطعن غير العادية  ،وهذا يعني أن أحكام التحكيم الصادر من المحكمين لن تقبل
الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية  .والسبيل الوحيد الذي نظمه المشرع
الاماراتي شأن غالبية المشرعين هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم  ،وقد حصر المشرع
الامارتي هذا الطعن المباشر هذا الطعن المباشر ضد حكم التحكيم في هذا الطر يق الوحيد
فقط دون غيره وحدد إسباب البطلان على سبيل الحصر  .وهذه الدعوى ضد حكم
التحكيم غير متوقف على صدور الامر بتنفيذ حكم التحكيم  ،ودعوى البطلان التى أشرنا
إليها من خلال هذا البحث والتى اجازها المشرع الاماراتي والمشرع المصري تقبل اذا
توافرت شروطها العامة والخاصة وهو توافر أحد الحالات التى أشرنا اليها من خلال هذا
البحث المتواضع  ،ومن خلال هذا البحث حاولنا التناول بشي من التفصيل كل ما
يتعلقن في بطلان أحكام التحكيم والطعن عليها في القانون الاماراتي والقانون المصري .
ولقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج والتوصيات وهي :
اولا ً  :أن احكام التحكيم لا تقبل الطعن بأي طر يقة من طرق الطعن العادية وغير
العادية والسبيل الوحيد هة ورفع دعوى بطلان حكم التحكيم .
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ثانيا ً :أن المشرع الاماراتي في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي والمشرع المصري في
قانون التحكيم المصري حدد حالات البطلان على سبيل الحصر ومنح القضاء الوطني
سلطة الرقابة على قرارات التحكيم .

ثالثا ً  :إن الحصر لحالات قبول دعوى البطلان الى أشار اليها المشرع الاماراتي لا
تتضمن حالة الحصول على حكم تحكيمي بالغش أو التحايل أو بناء على أستخدام طرق
أحتييالية  ،وهذا يؤدي الى صعوبة إلغاء الحكم التحكيمي المبني على الغش وهو ما يحتاج
من المشرع الاماراتي مواجهة هذه الحالة بنص صريح وهو ما نتمناه على المشرع الاماراتي
عند إصدار قانون التحكيم الجديد .

رابعا ً  :أن حكم التحكيم بمجرد صدورة له حجية بين الخصوم إلا أن هذه الحجية تقف عندما
يطعن عليه بالبطلان و يكون الحكم معلقا ً على ما يقضي به هذا الطعن .

خامسا ً  :أن دعوي بطلان حكم التحكيم شأنها شأن أي دعوي ترفع إلي القضاء في
حال توافر اسبابها التى نص عليها المشرع وحددها على سبيل الحصر وأن الطعن في حكم
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التحكيم يعد من المسائل التي تبين مدي القوة التي تتمتع بها أحكام التحكيم ،وكذلك مدي
السلطات التي يبيحها القانون للقضاء الوطني للرقابة علي أحكام التحكيم
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