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 بطالوى االالرقابة القضائية على القرارات التحكيمية عبر مسار الصيغة التنفيذية ودع

 سلياا يداف ضياقلا

 

 تدخل القضاء بعد صدور القرار التحكيميمقدمة: 

كافياً بحد ذاته لتمكين الفريق الرابح من تحصيل حقوقه التي ان صدور القرار التحكيمي ليس 

، مطلقاً وال يقبل القرار الصادر بنتيجته اي طعن وان كان التحكيمحتى وذلك  ،قضى بها هذا القرار

القرار التحكيمي  لمنح بناء لطلب مقدم اليه من صاحب المصلحة اذ يعود بعد ذلك للقضاء التدخل

ً الصيغة التنفيذية.  ً بل هو قفالمحكم ليس قاضيا ً من قبل الفرقاء ض  ارسميا  خاص يعين مبدئيا

، لذلك ال يأخذ القرار (1)وبالتالي ليس لديه السلطة االمرية التي يتمتع بها القاضي الرسمي

لم يحصل تنفيذه طوعاً من قبل  ا طريقه الى التنفيذ  وال يمكن ان يكون قابالً للتنفيذ، إذ  التحكيمي

اضي الدولة وفق الخصم المحكوم عليه،  اال بعد إعطائه الصيغة التنفيذية التي تعطى له من قبل ق

 ً . ذلك ان القرار التحكيمي، بوصفه صادراً عن فرد أو أفراد مكلفين فقط (2)األصول المحددة قانونا

من الطرفين المتعاقدين الصداره، ال تكون له بذاته ـ كما للحكم الصادر عن قاض  متمتع بالسلطة 

ً الر ادتهم المتجلية في اتفاق التحكيم العامة ـ قوة التنفيذ، بل ان له قوة ملزمة للخصوم فيه طبقا

والتي تحتاج لكي ترقى الى درجة االرغام على التنفيذ ـ أي التنفيذ الجبري ـ الى أمر صادر عن 

كسب القرار التحكيمي الذي له الطابع القضائي القوة التنفيذية قاضي الدولة بهذا الخصوص والذي ي  

ان تنفيذ هذا القرار يخضع بعد ذلك الى القواعد جاعالً منه قراراً معادالً للحكم القضائي. على 

 والشروط التي يخضع لها الحكم القضائي بحد ذاته.

 

                                                 
1 -                                                                                                     Exécution forcée de la sentence° 2 

48. -   Nécessité de l'exequatur - La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision 

d'exequatur. Cette règle, aujourd'hui posée par l'article 1487 du Code de procédure civile, a toujours été admise dans 

la législation française de l'arbitrage qui, à l'instar de la plupart des droits étrangers, exige un contrôle judiciaire 

préalablement à l'octroi de la force exécutoire à une décision rendue par de simples particuliers. L'exequatur de la 

sentence s'analyse en une intervention du juge étatique destinée à "parachever l'oeuvre des arbitres" (J.-C. Delvolvé, 

L'intervention du juge dans le décret du 14 mai 1980 : Rev. arb. 1980, p. 619). Celle-ci est en effet incomplète dés 

lors que le tribunal arbitral, juridiction privée, est dépourvu d'imperium. L'exequatur constitue ainsi un point de 

contact, de confrontation entre la juridiction privée et la juridiction publique. 

55. -   Effets de l'ordonnance d'exequatur - Il ne saurait plus aujourd'hui être discuté que, contrairement à ce 

qu'envisageait jadis la doctrine, l'ordonnance d'exequatur ne change pas la nature juridique de la décision rendue par 

les arbitres. La sentence arbitrale constitue, dès qu'elle est rendue, une décision juridictionnelle à laquelle est attachée 

l'autorité de chose jugée. L'intervention du juge étatique se borne à conférer à la sentence la force exécutoire que 

l'arbitre, dépourvu de l'impérium, ne peut lui donner. L'ordonnance d'exequatur, par apposition de la formule 

exécutoire sur la sentence, permet la mise en oeuvre des différentes procédures d'exécution. 
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 Le juge de l'exequatur n'a donc pas à procéder à un examen du fond de la sentence, ni même à se faire juge de la 

pertinence des motifs (Com. 13 nov. 1967, Rev. arb. 1967. 116 
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 القسم األول: الصيغة التنفيذية

 تنفيذالقرار التحكيمي الداخلي -أ

بأمر  أصول مدنية(، ال يكون القرار التحكيمي قابالً للتنفيذ اال 795بحسب القانون اللبناني)م 

التي أودع أصل القرار في قلمها، بناًء على طلب من  رئيس الغرفة االبتدائيةعلى عريضة يصدره 

القاضي المختص مكانياً ذوي العالقة، وذلك بعد االطالع على القرار التحكيمي واتفاقية التحكيم...

هو رئيس الغرفة االبتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم، وبالتالي التي صدر ضمن نطاقها 

 .(3)التحكيميالقرار 

: تنوعةوقد تصدر عن المحكم، قبل القرار النهائي الذي يفصل في أصل النزاع، قرارات  م

فصل في يلذي اكالقرار التمهيدي الذي يتناول أحد تدابير التحقيق او االثبات، والقرار المختلط 

ذي اللوقتي ارار نقطة من نقاط النزاع ويأمر في الوقت عينه بأحد تدابير التحقيق او االثبات، والق

ن فيها. ا لنظريتناول تدابير وقتية او اجراءات احتياطية او عاجلة تستدعيها ظروف القضية خالل ا

صل فما  جميع هذه القرارات ال يؤدي صدورها عن المحكم الى رفع يده عن القضية اال في حدود

 تزال م اليفيه بصورة نهائية من نقاط او مسائل منازع فيها أمامه، وبشرط ان تكون مهلة التحك

 قائمة. 

تقتضي االشارة الى ان القرارات التي تخضع للصيغة التنفيذية، هي القرارات التحكيمية 

نة يطلب تنفيذها من المحكوم عليه: كااللزام باداء مبلغ من النهائية المشتملة على الزامات معي  

ً لذلك القرارات ن، بحيث تستبعد ن او باالمتناع عن عمل معي  المال، او بالقيام بعمل معي   تبعا

التمهيدية واالعدادية الصادرة عن المحكمين من مجال إعطاء الصيغة التنفيذية وكذلك التدابير 

. فيما يرى البعض عكس ذلك ويعتبر ان كافة قرارات المحكمين بحاجة الى (4)المؤقتة واالحتياطية

                                                 
 إن رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت.  - 3

 ؛20/3/2014تنفيذية يتبين انه صادر في البوشرية بتاريخ وبما انه من مراجعة القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة ال)...(

، رار في قلمهاي أودع اصل القأ.م.م. فإن القاضي المختص بإصدار قرار الصيغة التنفيذية هو رئيس الغرفة االبتدائية الت 795وبما انه بمقتضى المادة 

فقرة  770.م.م. معطوفة على المادة أ 793فرئيس الغرفة االبتدائية في بيروت وفقاً للمادة اي رئيس الغرفة الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه واال 

 أ.م.م.؛ 2

، لى صدوره فيهاتحكيمي تصاص المكاني للقاضي الذي يصدر قرار الصيغة التنفيذية يتحدد اذاً على اساس المكان الذي يشير القرار الخوبما ان اال

ا المكان في يبين هذ بصورة أصلية الى القاضي الذي صدر القرار التحكيمي ضمن نطاق اختصاصه المكاني، حتى اذا لمبحيث يكون هذا االختصاص عائداً 

رئيس لها االختصاص عود عنداتفاقية التحكيم او في القرار التحكيمي عينه بالنظر لكون ذكره في نص هذا القرار ليس مفروضاً تحت طائلة البطالن، فإنه ي

 ائية في بيروت عمالً بالنصوص القانونية المذكورة أعاله؛الغرفة االبتد

ويترتب  نتظام العامعلق باالوبما ان المبدأ التقليدي هو ان قواعد االختصاص المكاني العادي تهدف لتأمين مصلحة خاصة للمتقاضين وهي بالتالي ال تت

اللزامي اص المكاني الالختص ره من تلقاء نفسه خالفاً لما هو عليه الحال بالنسبةعلى مخالفتها دفع بعدم االختصاص النسبي، بحيث ال يمكن للقاضي ان يثي

أ.م.م.(  113لى ا 107دة المنصوص عنه في القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلق باالختصاص)الما

 حة المتقاضين الخاصة بشكل يجعل هذا االختصاص مرتبطاً باالنتظام العام؛والتي تهدف الى حماية مصلحة عامة أبعد من مصل

ي يصدره ليس اضي الذوبما انه بالنظر لكون قرار الصيغة التنفيذية يصدر بأمر على عريضة دون خصومة، فإنه تبعاً لكون االختصاص المكاني للق

نه اذا اعفواً، اال  اثارته اردة في القسم المخصص لهذا االختصاص، بحيث ال يمكن للقاضياختصاصاً الزامياً كونه لم يرد النص عليه ضمن االستثناءات الو

وتعي ن عندئذ   مذكور باطالً قرار التم اصدار قرار الصيغة التنفيذية خالفاً لقاعدة االختصاص المكاني وجرى التمسك بهذه المخالفة في الوقت المناسب، اعتبر ال

 على قرار جديد بالصيغة التنفيذية من القاضي المختص؛ على المستفيد منه االستحصال

 .323، صفحة 208( رقم 2)التحكيم 11يراجع بهذا الخصوص: ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء 

 
، وقد جاء 41ـ40، ص48والدولي، عدد، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي 8/1/2009، تاريخ 1/52قرار رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت، رقم  - 4

.م.م التي تنص في فقرتها الثانية أ 789... وحيث ان الجهة المستدعية تدلي بأن القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية قد اتخذ باالستناد الى المادة فيه:"
 ل مدنية.أصو 589 حفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادةعلى انه للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، ان يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة او 

نة يطلب إلزامات معي ملة علىوحيث انه تقتضي االشارة الى ان القرارات التحكيمية التي يجب ان تقترن بالصيغة التنفيذية هي القرارات النهائية المشت   
 تنفيذها من المحكوم عليه.
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ال يشتمل على الزامات تستدعي  أما اذ كان القرار  .(5)اكسائها الصيغة التنفيذية كي تصبح نافذة

التنفيذ، فال تكون ثمة حاجة العطائه الصيغة التنفيذية كما في حال االستناد الى هذا القرار للتذرع 

بالمقاصة القانونية مثالً. انما بالمقابل تكون الصيغة التنفيذية الزمة الجل سريان مهلة تنفيذ القرار 

قرار أحد الطرفين حق سحب البضاعة خالل مهلة معينة التحكيمي: بحيث أنه مثالً اذا أعطى ال

حتى اذا انقضت جاز اللجوء الى بيعها، فهذه المهلة تسري من تاريخ قرار الصيغة التنفيذية وليس 

 من تاريخ القرار التحكيمي عينه.

 اما القرارات التحكيمية النهائية التي تستلزم الصيغة التنفيذية فهي القرارات التي ينتهي بها

. ، وبالتالي فهي التي تتمتع بحجية القضية المحكوم بهاالنزاع أمام المحكم بصورة كلية او جزئية

وعلى ذلك اذا فصل القرار التحكيمي بأحد الطلبات المعروضة على المحكم وقضى بإجراء تحقيق 

ة لهذا الجزء بالنسبة الى الطلبات األخرى، وكان ما فصل فيه قابالً للتنفيذ، فتعطى الصيغة التنفيذي

المفصول به من الطلبات. كذلك اذا فصل القرار التحكيمي مثالً بمسألتين احداهما قابلة للتحكيم 

واألخرى غير قابلة له، واذا فصل بطلبين احدهما منطبق على النظام العام واآلخر مخالف له 

ذية لما قضي به في )كالقضاء بأصل الدين وبفوائد ربوية لهذا الدين(، فيمكن منح الصيغة التنفي

. وال يختلف (6)المسألة األولى او الطلب األول ورفضها لما يتعلق بالمسألة الثانية أو الطلب الثاني

األمر اال في حالة عدم التجزئة بين مختلف المسائل او الطلبات المفصول بها في القرار بحيث 

 ت رفض الصيغة التنفيذية عندئذ  للقرار بكامله.

اصول المحاكمات المدنية، في الكتاب الثاني منه المتعلق بالتحكيم، مفهوم  لم يحدد قانون

ان الحكم التي اعتبرت أ.م.م.  553بحيث يمكن العودة الى نص المادة  ،القرار التحكيمي النهائي

أ.م.م أو الذي يفصل في  365النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة 
                                                                                                                                                                  

أ.م.م أو الذي يفصل في جهة من جهاته او  365أ.م.م هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة  553ة وحيث ان الحكم النهائي وفقاً للماد   
 في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه، بحيث انه يخرج القضية من يد المحكمة.

ضر، المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية، انما هو من التدابير المؤقتة والحفظية، وبالتالي وحيث ان قرار رئيس الهيئة التحكيمية موضوع االستدعاء الحا   
 ال ينطبق عليه مفهوم الحكم النهائي وفقاً اما صار بيانه آنفاً، وال حاجة تبعاً لذلك العطائه الصيغة التنفيذية".

 
-Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc.  1042 : ARBITRAGE . - Sentence arbitrale 

 

Note de la rédaction - Mise à jour du 14/03/2014 

49 . - Caractère définitif de la sentence arbitrale (non) 

Absence de force de chose jugée et rejet de la demande d'exequatur 

N'est pas revêtue de la force de chose jugée et ne peut donc pas faire l'objet d'un exequatur, la sentence arbitrale, 

improprement qualifiée de définitive par les arbitres, qui fait seulement référence au règlement par les arbitres des 

derniers points en litige après plusieurs sentences partielles et qui fait l'objet d'une demande de réexamen dans le délai 

convenu, la convention d'arbitrage applicable prévoyant expressément que la sentence n'acquerrait force de chose jugée 

qu'à défaut d'une demande de nouvel examen dans ce délai (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-29.112). 

 
 
طاء هذا مثالً بالنسبة لقرار صادر عن المحكم بوضع اشارة دعوى التحكيم على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع، فهناك من يعتبر انه يجب اع - 5

 القرار الصيغة التنفيذية كي يرغم أمين السجل العقاري على تنفيذه ووضع االشارة.

 
6 -                                                                                                                             .aris 5/3/1982, Rev. arb. 1982, p 459P  

ول يذية لشقه األغة التنفوللنفقات، فأعطيت الصيمع االشارة الى ان القرار التحكيمي موضوع هذه القضية كان قد قضى بالتنفيذ المعجل للموضوع األصلي 

 دون شقه الثاني المتعلق بالنفقات.
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في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه، بحيث انه يخرج  جهة من جهاته او

 القضية من يد المحكمة.

ً للقرار التحكيمي معتبراً انه تعتبر قرارات تحكيم ارات ية قرفيما أعطى االجتهاد تعريفا

 باالساس تعلقيالمحكمين التي تفصل النزاع بطريقة نهائية كلياً او جزئياً، سواء كان هذا الفصل 

حد  ام باالختصاص او بأي دفع اجرائي او بعدم القبول، ويكون من شأنه ان يؤدي الى وضع

 نهائي في المحاكمة للمسألة التي فصل فيها.

كيمي بالوصف المعطى للقرار التحتقتضي االشارة الى ان قاضي البطالن يبقى غير ملزم 

 لقرارانه تكون للقاضي سلطة تكييف طبيعة امن قبل المحكمين الذين أصدروه. ينتج عن ذلك 

ً التحكيمي واعطاءه الوصف القانوني الصحيح لناحية ما اذا كان قراراً تحكيمياً نها رار قاو انه  ئيا

يمي لتحكمؤقت، بحيث ان القرارات ذات الطبيعة الوقتية او الحفظية ال تتمتع بصفة القرار ا

سبة بل بمسائل متفرعة عنه ليست أساسية بالنالنهائي كونها ال تفصل في النزاع األصلي 

 لموضوع هذا النزاع.

ً للنزاع من خالل فصله ا  لنقطةوعلى العكس من ذلك، فإن القرار الذي يضع حداً نهائيا

ه قرار بأن القانونية المطروحة بشكل نهائي، وان تكن تتعلق بمسألة اجرائية، فإنه يجب تكييفه

 .نهائي بما فصل فيه لهذه الناحية

اعتبار قرار تحكيمي نهائي القرار الصادر عن وقد اعتبر االجتهاد الفرنسي انه ال يمكن 

ال يمكن ان تكون  حتياطيةالمحكم الذي قضى فيه بتعيين خبير، وكذلك فإن التدابير الطارئة او اال

موضوع مراجعة بصورة مستقلة عن القرار النهائي الذي يفصل في االساس كونها نابعة من 

 .(7)التحقيق في النزاع ولم تفصل نهائياً فيه
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jour : 30 Mai 2014 : ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL . - Instance arbitrale . - Intervention du 

juge étatique . - Mesures provisoires et conservatoires, 
  59. -   Droit français - Le droit français ne définit pas la notion de sentence arbitrale, dont il se limite à définir le 

régime. La jurisprudence a depuis longtemps défini comme sentence « les décisions des arbitres qui tranchent, de 

manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur 

un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance  » (Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n° 09-72.439, 951 : 

JurisData n° 2011-021716 ; Rev. arb. 2012, p. 86, note F. X. Train. - CA Paris 25 mars 1994, Sardisud : Rev. arb. 

1994, p. 391, note Ch. Jarosson. - CA Paris, 10 nov. 1995 : JurisData n° 1995-024114 ; Rev. arb. 1997, p. 596, obs. J. 

Pellerin. - CA Paris, 1er juill. 1999 : JurisData n° 1999-116865 ; Rev. arb. 1999, p. 834, note Ch. Jarosson. - CA 

Paris, 25 mai 2000 : Rev. arb. 2001, p. 1999, obs. Ph. Pinsolle. - CA Paris 4 et 11 avr. 2002, n° 2001/02540 et n° 

2001/06533 : JurisData n° 2002-189560 et JurisData n° 2002-194052 ; JCP G 2003, I, 105, obs. J. Ortscheidt ; Rev. 

arb. 2003, p. 143, note D. Bensaude). 

60. -   Contrôle de la qualification - Le juge de l'annulation n'est pas lié par la qualification donnée par les arbitres à 

leur décision (CA Paris, 9 juill. 1992 : JurisData n° 1992-023182 ; Rev. arb. 1993, p. 303. - CA Paris, 25 mars 1994 : 

Rev. arb. 1994, p. 391. - CA Paris, 10 nov. 1995 : JurisData n° 1995-024114 ; Rev. arb. 1997, p. 596). Il en résulte que 

le juge a le pouvoir de requalifier une ordonnance en sentence, ou une sentence en ordonnance (J.-F. Poudret et S. 

Besson, op. cit., n° 728, p. 678. - Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, op. cit., § 416, p. 368). Il résulte logiquement de la 

conception française de la notion de sentence que cette qualification doit être refusée à des décisions de nature 

provisoire ou conservatoire, celles-ci ne tranchant pas le principal. Inversement, une décision mettant fin à l'instance, 

même sur une question de procédure, devrait être qualifiée comme telle, même si les arbitres ont décidé d'adopter la 

forme d'une ordonnance. C'est ainsi qu'une décision, que les arbitres avaient rendue sous forme de simple lettre, a été 

qualifiée de sentence parce qu'elle tranchait définitivement la question de la recevabilité d'un recours en révision (CA 
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يغة صالذي يقضي بعدم اعطاء اليمكن القول ان ما يوجه الى اعتماد الحل  وفي النتيجة

 هو ما يلي:التنفيذية للقرارت التحكيمية التمهيدية والتدابير االحتياطية 

 علتي يتمتدم تمتع القرارات التحقيقية والتدابير االحتياطية بحجية القضية المحكوم بها اع-1

صدرها ان يرجع أ.م.م.، بحيث يمكن للمحكم الذي أ 794بها القرار التحكيمي النهائي وفقاً للمادة 

 استجدت ظروف تبرر له ذلك. اذاعنها 

الصيغة التنفيذية ال يقبل اي أ.م.م. على ان القرار الصادر بإعطاء  /805نصت المادة  -2

ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة وطعن، 

ذا كان إ.(. وكما سبقت االشارة فالمنعقدة امام محكمة االستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية)..

والتدابير االحتياطية والطارئة على حدة، ففي حال تم االعدادية  اتمن غير الجائز الطعن بالقرار

يكون امام  كذا قراراتاعطاء هذه القرارات الصيغة التنفيذية فإن الفريق المتضرر من صدوره

 سواء أ.م.م.، وذلك 614عمالً بالمادة  لعدم جوازه استحالة الطعن فيها امام محكمة االستئناف

أ.م.م. ام عن طريق طلب ابطالها وفقاً للمادة  799عن طريق استئنافها عمالً بالمادة  جرى الطعن

قراراً بوضع  المحكم يتخذكأن  مثلا ؛ أ.م.م.، ، األمر الذي قد يلحق بهذا الفريق ضرراً كبيراً  800

الى أساس قانوني  المحكم دون استناد ذا الفريقعلى الصحيفة العينية لعقارعائد له اشارة الدعوى

الفريق المذكور المتضرر من وضع هذه  قيامل  امكانية بالمقابل ال تكون هناكو ،ذلك له يجيز

بمراجعة القضاء في الوقت المناسب للطعن بهذا القرر الذي يكون قد اكتسب الصيغة االشارة 

ً  امين السجل العقاري حيث يضحىبالتنفيذية   بتنفيذه.   ملزما

 

نعرض بعض حاالت قرر فيها القضاء منح الصيغة التنفيذية، وحاالت أخرى قضى فيها برد 

 طلب منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي:

 

 بعض حاالت منحت فيها الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي: .1

ً لظاهر األوراق هذه الحاالت تتمثل بقيام القضاء  المختص بالتدقيق في القرار التحكيمي وفقا

أ.م.م. فقرتها  796أ.م.م.، اذ نصت المادة  800والمستندات والتحقق من عدم مخالفته أحكام المادة 

الثانية على ان القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان االسباب، وال يجوز 

ففي قضية نزاع  .800اال الحد اسباب االبطال المنصوص عليها في المادة رفض الصيغة التنفيذية 

تحكيمي باالستناد الى عقد عمل جماعي قضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر 

                                                                                                                                                                  
Paris, 1er juill. 1999, Braspero c/ GMRA : JurisData n° 1999-116865 ; Rev. arb. 1999, p. 834, note Jarrosson).A 

l'inverse, la qualification de sentence a été refusée à une décision ne tranchant pas définitivement une partie du principal 

ou mettant fin à l'instance sur un point de procédure ; la Cour de cassation a ainsi jugé qu'une décision ordonnant une 

expertise ainsi que des mesures urgentes et provisoires ne pouvait faire l'objet d'un recours indépendamment de la 

sentence sur le fond car elle « participait de l'instruction du litige et ne préjugeait pas de son règlement » (Cass. 2e civ., 

6 déc. 2001, n° 99-21.870, Petit Perrin c/ Dor de Saint Pulgent : JurisData n° 2001-011987 ; Rev. arb. 2001, p. 932. - 

V. également CA Paris, 11 avr. 2002, ABC c/ Diverseylever : Cah. arb., vol. II, p. 353. - CA Paris, 4 avr. 2002, 

Nafimco c/ Foster Wheeler : Rev. arb. 2003, p. 160, note Bensaude). 
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. كما قضي بإعطاء (8)عن هيئة تحكيمية معينة باالستناد الى بند تحكيمي وارد في العقد المذكور 

أ.م.م. وذلك بتوقيع محكمين  791/2ة لقرار تحكيمي صادر باالستناد الى المادة الصيغة التنفيذي

فقط بعد ان رفض المحكم الثالث التوقيع فيما اشار المحكمان اآلخران الى هذا األمر من خالل 

 .( 9)محضر جرى تنظيمه من قبلهما بهذا الخصوص

                                                 
 في بيروت، ان رئيس الغرفة االبتدائية األولى - 8

ى إعطاء الصيغة التنفيذية ، الرامي ال...، بواسطة وكيلتهم األستاذة ...من السادة:  4/5/2010لدى التدقيق، وبعد االطالع على االستدعاء المقدم في   
كمة ه  في قلم هذه المحالمودع أصل،  و...عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين األساتذة:  3/5/2010للقرار التحكيمي الصادر في بيروت بتاريخ 

التمثيلي في بيروت  وبين المكتب (هم مجموعة من االجراء نالذي) بين المستدعين 29/4/2010، وعلى عقد التحكيم الموقع بتاريخ70/2010تحت رقم 
( الممثلين .Essex Chemie A.G( واسكس كيمي أ.ج)Merck Sharp& Dohme Idea Incلكل من شركتي ميرك شارب اند دوم ايديا انك)

 ؛...بشخص السيد غسان 
ثاني، بحيث ات الفريق الول لخدمحيث انه ورد في مقدمة عقد التحكيم المنّوه عنه ان فريقيه لم يتوصال الى حل الخالف بينهما بنتيجة انهاء الفريق األ     

يق الثاني قود عمل الفرإنهاء عاألول ان إعادة الهيكلية للشركة )بعد الدمج( و اعتبر هذا الفريق ان انهاء عقود عمله قد تم بصورة تعسفية، واعتبر الفريق
 نتيجة لذلك ال يعتبر صرفاً تعسفياً وبالتالي ال يتوجب للفريق الثاني أي تعويض لهذه الناحية؛

 762ق المواد م المطلق وفريق التحكيطل بينهما عن وحيث انه ورد في المادة الثانية من هذا العقد ان الفريقين اتفقا على ان يتم حل الخلف الحاص     
 ...؛أصول مدنية 808حتى 
التفاق، ضمن العقود الجماعية أو اقد أجازت  2/9/1964الصادر بتاريخ  17386بند ثانياا من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  47وحيث ان المادة       

 لقانون؛هذا ا ئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها فيبعقود خاصة، على حل خلف جماعي بواسطة حكم خاص أو هي
 من القانون المذكور قد عرفت نزاع العمل الجماعي بالنزاع الذي يتوافر فيه الشرطان التاليان: 29وحيث ان المادة       

 ان يكون أحد طرفي النزاع جماعة من األجراء. .1
 ة.ان يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعي .2
لها عاء مع رب عماالستد وحيث انه من الثابت ان جماعة من األجراء أقدمت على إبرام عقد التحكيم الذي استند اليه القرار التحكيمي موضوع هذا      

 بشأن تصفية تعويضاتها الناشئة عن صرفها من الخدمة؛
قرار الحال في ال  جماعي  كما هيلتحكيم الخاص هو جائز عندما يكون النزاع نزاع عمل  بند ثانياً المشار اليها آنفاً، فإن ا 47وحيث انه بموجب المادة       

 التحكيمي المطلوب إعطاءه الصيغة التنفيذية؛
ا في بندها الثاني على انه يكون لقرارات الحكم والهيئات التح 47وحيث ان المادة         ذات  تفاق،لمختارة باالكيمية الخاصة االمنّوه عنها نصت أيضا

نها في القانون عيم المنصوص التحك المفاعيل والقوة القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون، وال تخضع ألصول
 العام...؛

تي يترأسها قاٍض يعيّنه وزير ، وال49من القانون ذاته نصت على ان قرار اللجنة التحكيمية  المنصوص عنها في المادة  60وحيث ان المادة       
ا ونافذاا من تاريخ صدوره وال يخضع لقرار الصيغة التنفيذية؛  العدل، يعتبر مبرما

 مي الصادر عنبالقرار التحكي القرار التحكيمي الصادر عن حكم خاص أو عن هيئة تحكيمية خاصة مختارة باالتفاق 47وحيث ولئن ساوت المادة       
اص أو خحكيمي الصادر عن حكم من حيث المفاعيل والقوة القانونية، فإنه يبقى إخضاع  القرار الت 49نصوص عنها في المادة اللجنة التحكيمية الم

ا قانوناا ألن هذا القرار األخير بوصفه صادراا عن فرد  ن قديط من الفريقين المتعاد مكلفين فقو أفراأهيئة تحكيمية خاصة لقرار الصيغة التنفيذية أمراا الزما
 إلصداره ال تكون له بذاته كما للقرار الصادر عن هيئة قضائية رسمية متمتعة بالسلطة العامة قوة التنفيذ؛

كي يكون لهذا القرار البتدائية لالغرفة اوحيث ان القرار التحكيمي موضوع االستدعاء يبقى بالتالي خاضعاا إلكسائه الصيغة التنفيذية من قبل رئيس        
 ي؛الرسم ذية المعادلة للقرار القضائي الناشئة عن السلطة األمرية التي يتمتع بها القضاء العادي أي القضاءالقوة التنفي

عرض ب رجائي في معلى طل وحيث انه بعد االطالع على األوراق كافة وذلك في إطار الحدود التي تمكن رئيس الغرفة االبتدائية من ممارسة رقابته       
  ندات؛أ.م.م  وذلك وفقاً لظاهر األوراق والمست 800إعطائه الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، وتحققه من مراعاة أحكام  المادة 

 أ.م.م  وما يليها؛ 793وحيث انه باالستناد الى أحكام المادة        
قلم  ، والمودع أصله في...تذة: ، الصادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين األسا3/5/2010إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ  يقرر:

  70/2010هذه المحكمة تحت رقم 
  10/5/2010قراراا صدر في     

 الكاتب                                                                   الرئيس      

 
 ان رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت، - 9

نفيذية امي الى إعطاء الصيغة التمن النائب السابق األستاذ ، بواسطة وكيله األستاذ ، الر 4/5/2010لدى التدقيق، وبعد االطالع على االستدعاء المقدم في   
ً رفاً القاضي الميز شعن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة: الرئيس األول لمحكمة التمي 8/4/2010للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ  تقاعد رئيسا

ً األستاذ  ي قلم هذه ودع أصله فعضوين،  والم ...ورئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي المتقاعد  والنائب األول لرئيس محكمة النقض السورية سابقا
ند التحكيمي الوارد وال سيما الب 23/10/1992 بتاريخ وي وعلى أصل هذا القرار، وعلى عقد البيع الجاري بين السيدين ص 66/2010المحكمة تحت رقم 

 25/5/2009بتاريخ  لتحكيمية، الى الهيئة ا ، بواسطة وكيله األستاذ م بطلب التحكيم المقدم من السيد ص في المادة الثالثة عشرة منه والمرفق صورة عنه
 البتدائية منلغرفة ااكافة وذلك في إطار الحدود التي تمكن رئيس  كما هو مدّون من قبل رئيس الهيئة مع توقيعه على الطلب المذكور، وعلى األوراق

اهر األوراق م.م وفقاً لظأ. 800ممارسة رقابته على طلب رجائي في معرض إعطائه الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، وتحققه من مراعاة أحكام  المادة 
 والمستندات؛ 

فقاا و  .مموالعضو القاضي المتقاعد   .خأ.م.م بتوقيع رئيس الهيئة القاضي المتقاعد ف 791/2الى المادة  وبما ان القرار المذكور قد صدر باالستناد    
 للملحق المرفق بهذا القرار؛

 أ.م.م  وما يليها؛ 793وباالستناد الى أحكام المادة    
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 :بعض حاالت قضي فيها برد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية .2

 

. ففي هذه القضية كان الحالة التي لم يكن فيها تعيين المحكم مستنداً الى أساس صحيح-

المحكم المعين باالستناد الى بند تحكيمي وارد في عقد بيع قسمين من عقار مبني، قد أصدر قراره 

الى الشاري الذي هو الطرف اآلخر في  وقضى بإلزام البائع بتسليم هذين القسمينالتحكيمي 

م، اال ان البائع بقي ممتنعاً عن تنفيذ ما قضى به القرار التحكيمي الذي كان قد أعطي الصيغة التحكي

النفيذية، فعاد المحكم ووضع يده مجدداً على النزاع باالستناد الى طلب جديد مقدم اليه من الشاري 

قضى كان قد  ه، وقد اصدر المحكم  قراراً آخر اعتبر فيه انعقد البيع طلب هذه المرة الغاءالذي 

في البند الخامس من قراره السابق بحفظ صالحيته للفصل في كل نزاع مستقبلي بين الشخصين 

لث حقه في تملك هذين المذكورين ناتج عن حرمان المدعي من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثا

من حقوق التصرف بهما أو االفادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة أو إنقاص أي حق القسمين أو 

نفيذية باالستناد الى تاال ان رئيس الغرفة االبتدائية قضى برد طلب اعطاء الصيغة ال الفريقين...،

 . (10)الوارد في الهامش التعليل اآلتي

                                                                                                                                                                  
، الصادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة: الرئيس األول لمحكمة التمييز 8/4/2010إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ  يقرر:

عضوين، ...  لقاضي المتقاعد ورئيس محكمة التمييز شرفاً ا  رئيساً والنائب األول لرئيس محكمة النقض السورية سابقاً األستاذ ... شرفاً القاضي المتقاعد 
 .69/2010والذي جرى ضمه الى ملف طلب إعطاء الصيغة التنفيذية رقم 66/2010والمودع أصله في قلم هذه المحكمة تحت رقم 

  10/5/2010قراراا صدر في                     
 الرئيس                   الكاتب                                                              
 
در عنه، بعد وحيث ان المسألة التي تطرح تكمن في مدى إمكانية قيام المحكم بالنظر مجدداا في النزاعات الناشئة عن عدم إنفاذ القرار التحكيمي الصا - 10

 ؟ان يكون القرار المذكور قد صدر وبالتالي ارتفعت يد المحكم عنه
 792 ا في المادةلمنصوص عنهتنشأ عن صدور القرار التحكيمي هو خروج القضية من يد المحكم عملا بالقاعدة اوحيث انه من بين اآلثار التي    

 فقرتها األولى من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ا للقاعدة المذكورة، فإنه بصدور القرار التحكيمي النهائي الفاصل في النزاع يستنفد المحكم سل    لقضية من يده على أنه وتخرج اطته بشوحيث انه وفقا

ته اتخاذ أي قرار جديد بالنسبة أ.م.م(، فل يبقى في استطاع 1فقرة 553غرار خروجها من يد القاضي بعد إصداره حكمه في الدعوى المرفوعة أمامه)م 
ا بعيوب مبطلة بقصد إزالة سبب الب  طلن.الى النزاع عينه، وال حتى تعديل القرار الصادر عنه ولو كان مشوبا

مي جديد، نظراا إتفاق تحكي بمقتضىوحيث انه في السياق عينه، فإن استبدال القرار الصادر بقرار آخر ال يمكن أن يتم إال بموافقة جميع الخصوم و   
 .موجبهبالنقضاء مفعول البند التحكيمي  بتحقيق موضوعه من خلل إصدار المحكم للقرار التحكيمي الذي جرى تعيينه محكماا 

 اجع:ير

Aussi bien dans le cadre d’une juridiction de nature contractuelle, l’arbitre n’ayant été investi qu’aux fins de rendre la 
sentence en cause, la convention même qui le désignait voit son objet accompli et devient donc sans effet. 
Jean- Robert,L’arbitrage,5ème éd.,P.182,n0210. 

ل المحاكمة ن قواعد أصو تدخل ضموحيث ان قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعد إصداره قراره النهائي تطبق في جميع أنواع التحكيم، إذ أنها ال   
يمي في جميع لقرار التحكاشأ عن ها أثر من اآلثار التي تنكي يعفى من تطبيقها المحكم المطلق أو المعفى من تطبيق أصول المحاكمة العادية، بل أن

 .األحوال
 يراجع: 

 يليها. وما 290، صفحة11ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء -
 وكذلك:

                                                                                    .et suiv 2950t suiv., ne 303arbitrage, P.’lEmile Tyan, Le droit de   - 

م ذلك تبقى للمحك أصول مدنية نصت على بعض االستثناءات لقاعدة خروج القضية من يد المحكم، إذ جاء فيها:"ومع 2فقرة  792وحيث ان المادة     
الى  560ام المواد لصدد أحك.وتطبق في هذا افصل بأحد الطلباتوإكماله في حال إغفاله الصالحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغالط 

563.) 
 نزاع العالق بين السيدين إوذلك في ال 24/5/2001بتاريخ ...وحيث انه من مراجعة القرار التحكيمي األول الصادر عن المحكم المطلق المحامي األستاذ    

كم المذكور قضى في قراره ، يتبين ان المح26/11/1996من عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 12باالستناد الى البند التحكيمي الوارد في المادة  ي ي وش
ي كما وإلزامه بأن يدفع  سيد ابرج حمود وتسجيلهما على اسم ال 167من البناء القائم على العقار  3و 2ي بنقل ملكية القسمين  المنّوه عنه بإلزام السيد ش

لفصل في كل لحية المحكم حفظ صالب خامساً:ا في قراره، إال أنه ورد في البند خامساً من الفقرة الحكمية لهذا القرار ما يلي: "لهذا األخير مبالغ مالية حدده
لتصرف بهما مين أو باناتج عن حرمان المدعي من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالث، حقه في تملك هذين القس ي وشا ي نزاع مستقبلي بين السيدين 

 أو االفادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة أو انقاص أي حق من حقوق الفريقين".  
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في حال حصول نزاع  الى انه من الجائز االستناد الى البند التحكيمي ذاته هنا تبقى االشارة

وهذه مسألة  على المحكم، ذا النزاعه يتم عرض دون انو، التحكيمية مستجد بعد انتهاء المهمة

ً باللجوء الى التحكيم طالما ان العقد عندها بحيث يبقى  ختلف عن األولى،أخرى ت االلتزام قائما

ً وان النزاعات المستجدة تتصل بصلة وثيقة  األساسي المرتبط به البند التحكيمي ال يزال قائما

ان موضوع البند التحكيمي يتعلق بنزاعات لم تكن ناشئة بعد عند ، ذلك بموضوع البند التحكيمي

تاريخ ابرامه، فإذا جرى تطبيقه والفصل في نزاعات نشأت بعد التاريخ المذكور، فإن ال شيء 

ً وهي متعلقة بالرابطة القانونية ذاتها  يحول دون عرض نزاعات اخرى تكون قد نشأت الحقا

                                                                                                                                                                  
 صالحيته للفصل في كل نزاع مستقبلي بين طرفي التحكيم.وحيث ان ما قضى به المحكم صراحة في البند الخامس من قراره المذكور أعاله، هو حفظ    
"...يتبين من منه وما يليها ما يلي:  9، والمطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية، صفحة 27/12/2009وحيث ان المحكم أورد في قراره الثاني الصادر في    

ن جهات الدعوى وحفظ صالحيته للفصل بباقي الطلبات فيما لو توافرت هذه الطلبات انها تحتوي عدة مطالب، فصل المحكم ببعضها نهائياً في جهة م
 مستقرة.شروط حرمان إ ، من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالث، حقه في تملك هذين القسمين أو بالتصرف بهما أو االفادة منهما بطريقة هادئة و

ل دعوى جديدة وإنما تتابع لعملية التحكيم السابقة ووحدة ال تتجزأ لجهة حرمان وحيث ان هذا القرار حفظ الصالحية لما يستجد بعد صدوره فال يشك  
 المدعي من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالث، حقه في تملك هذين القسمين ...

كم متابعة النظر في الدعوى فيما لو كانت وحيث ان هذه الفقرة من القرار التحكيمي ال تعتبر فصاًل نهائياً في النزاع وتعتبر بمثابة قرار تمهيدي يمكن للمح  
 المهلة المقررة قانوناً للتحكيم لم تزل قائمة...

على  وحيث يضاف الى ذلك الحضور االختياري أمام المحكم وتقديم اللوائح والمستندات والموافقة على تأجيل الجلسات تشكل جميعها موافقة ضمنية  
 التحكيم..."

ال يمكن األخذ بالتعليل الوارد في متن القرار التحكيمي، المطلوب إعطاءه الصيغة التنفيذية، لجهة الموافقة الضمنية على  وحيث انه من ناحية أولى،   
ا في العقد األساسي أو في  1فقرة  763التحكيم وذلك لتعارض هذا األمر مع مفهوم المادة  أصول مدنية، كون البند التحكيمي ال يصح إال إذا كان مكتوبا

ا وثيق ألجل صحته، ة يحيل اليها هذا العقد تحت طائلة اعتباره باطلا بشكل واضح، ألن الكتابة هي مشترطة ليس فقط إلثبات وجود البند التحكيمي بل أيضا
 حتى إذا انتفت اعتبر البند باطلا بل كأنه لم يكن إذ ال يجوز إثباته بطريقة أخرى.

وضوع الطلب وحيث ان ما يعزز القناعة حول ما ورد لهذه الناحية أعله، هو أن ما قام به المحكم من إجراءات توصلا الى القرار التحكيمي الثاني، م   
وليس باالستناد  24/5/2001الحاضر، كان باالستناد الى البند التحكيمي الوارد في عقد البيع والذي أصدر باالستناد اليه قراره التحكيمي األول الصادر

 المحكم. الى عقد تحكيمي جديد  قد نشأ، وان يكن قد اعتبر ان الطرفين اشتركا في المحاكمة التحكيمية بدون إبداء أي تحفظ أو احتجاج على والية 
شئة عن البند التحكيمي الوارد في عقد البيع وحيث ان المحكم اعتبر صراحة في قراره التحكيمي الثاني ان الطرفين توافقا على تمديد مهلة التحكيم النا   

"وحيث ان هذا المبرم بينهما والذي أصدر باالستناد اليه قراره األول، وذلك من خالل ما ورد صراحة في قراره التحكيمي الثاني، إذ جاء فيه ما يلي: 
 10ة التحكيم السابقة ووحدة ال تتجزأ لجهة حرمان المدعي...)ص القرار حفظ الصالحية لما يستجد بعد صدوره فال يشكل دعوى جديدة وإنما تتابع لعملي

لتباس يتضمن من القرار التحكيمي المذكور(، وحيث تبين ان االتفاق على تمديد مهلة التحكيم األصلي أثناء المحاكمة التحكيمية بدون أي تحفظ أو أي ا
فإن القرار التحكيمي)األول( اكتسب الصيغة التنفيذية وأصبح مبرماً ويتمتع بقوة  من القرار ذاته(، وحيث إضافة الى ذلك 11موافقة على التحكيم )ص 

 (.12القضية المحكمة وحفظ للمحكم صالحيته للفصل في نقاط النزاع الحالية)ص
القرار هو من نوع األحكام  وحيث انه من ناحية ثانية، فل يمكن األخذ بما استند اليه المحكم من تعليل في قراره المذكور أعله للقول بأن هذا   

ا للمادة  ا وفقاا  553المختلطة وفقا أ.م.م، بما اعتبره المحكم فصلا من قبله ببعض الطلبات بصورة نهائية من جهة، وما اعتبره من جهة أخرى تمهيديا
قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالث، حقه في ، من إفيما لو توافرت شروط حرمان السيد  لجهة حفظ  صلحيته للفصل بباقي الطلباتأ.م.م  554للمادة 

وذلك لتعارض مفهومه هذا مع مفهوم القرارات التمهيدية التي ، تملك القسمين موضوع النزاع أو بالتصرف بهما أو االفادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة
تستنفد سلطة المحكم بشأنها، بل انها تقتصر بالمقابل على اتخاذ تتميز بأنها ال تتضمن فصلا في طلب أو دفع أو في أية مسألة تتعلق بالنزاع والتي 

 .إجراءات معيّنة تتعلق بالتحقيق في النزاع توصلا الى الفصل في موضوعه
لناحية حفظ  24/5/2001وحيث انه مع وضوح عبارات البند خامساا من الفقرة الحكمية من القرار التحكيمي األول الصادر عن المحكم بتاريخ    

إ وش ناتج عن حرمان المدعي من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالث، حقه في تملك هذين  للفصل في كل نزاع مستقبلي بين السيدينصلحيته 
فإنه ال يمكن القول ان ما قضى به المحكم لهذه ، ن أو بالتصرف بهما أو االفادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة أو انقاص أي حق من حقوق الفريقينالقسمي

ان ما قضى به في وبالتالي ال يمكن القول  اتخاذ إجراءات معيّنة تتعلق بالتحقيق في النزاع توصلا الى الفصل في موضوعه، الناحية ينطبق عليه مفهوم 
ا في شقه هذا لتعارضه مع مفهوم ومضمون القرار التمهيدي. ا يعتبر تمهيديا  البند خامسا

، يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة 2و 1أ.م.م فقرتيها  800أ.م.م معطوفة على المادة  796وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، واستناداً الى المادة    
 التنفيذية.

 لذلك
 ، وإبالغ من يلزم.27/12/2009طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن المحكم األستاذ بتاريخ : رد يقرر
  19/10/2009قراراا صدر في بيروت بتاريخ          

 الكاتب                                                                            الرئيس 
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ألمر ناتج عن البيان العام والواسع لعناصر النزاع الذي ومتصلة بالنزاعات السابقة، وهذا ا

 . (11)يستخلص من مضمون البند التحكيمي

                                                 
أ.م.م.، يجوز للمتعاقدين ان يدرجوا في العقد التجاري او المدني المبرم بينهم بنداً ينص على ان تحل بطريق التحكيم  762/1انه وفقاً للمادة وحيث  - 11

 جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره؛

 تجارية بصرف دنية اومتجاري وبالنسبة ألي نزاع يتعلق بروابط قانونية ذات طبيعة  وحيث ان البند التحكيمي يعتبر جائزاً في اي موضوع مدني او

ك التي يتعلق وال سيما تل بشأنها النظر عن مصدر هذه الروابط سواء أكان عقدياً ام غير عقدي، وبالتالي فهو ال يستبعد اال في المنازعات التي ال يجوز الصلح

 موضوعها بالنظام العام؛

ً دقيوحيث انه ال ً فيه تعيينا ً ووا يشترط بشأن البند التحكيمي، كما يشترط بشأن عقد التحكيم، ان يكون موضوع النزاع معي نا نه ال يكون اضحاً، طالما قا

 762ساسي)المادة العقد األير او تفس ناشئاً بعد عند انشاء البند التحكيمي، اذ تكفي االشارة بوجه عام الى تعلق البند المذكور بالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ

 ن الطرفين؛اقشة بيأ.م.م.(، بحيث يجري فيما بعد تعيين موضوع النزاع بدقة عند رفع القضية امام المحكم وتقديم المطالب فيها ووضعها قيد المن

 عات نشأت بعدفي نزا طبيقه والفصلوحيث من المعلوم ان موضوع البند التحكيمي يتعلق بنزاعات لم تكن ناشئة بعد عند تاريخ ابرامه، فإذا جرى ت

، وهذا اعات السابقةة بالنزالتاريخ المذكور، فإن ال شيء يحول دون عرض نزاعات اخرى تكون قد نشأت الحقاً وهي متعلقة بالرابطة القانونية ذاتها ومتصل

 ؛ األمر ناتج عن البيان العام والواسع لعناصر النزاع الذي يستخلص من مضمون البند التحكيمي

 يراجع بهذا الخصوص:
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1020: ARBITRAGE . -Compromis et clause compromissoire 

2°  Objet du litige et clause compromissoire 

اد الى ضوعه باالستنبطة بمويكون نتيجة نشوء نزاعات مرت وحيث ان البند التحكيمي هو عقد اجرائي قائم بذاته ذا تنفيذ متتابع، وان استمراره قائماً 

العادية  تصاص المحاكمائرة اخاالتفاق الحاصل سابقاً بشأنه بين الطرفين، بحيث يكفي ان يتمسك  احد هذين الطرفين باالتفاق المذكور كي يخرج النزاع من د

في وجود كيمية مما ينكمة التحوان النزاع المعروض على المحكم قابل للتطور أثناء المحابالنسبة الى كل أمر له عالقة سببية او تالزمية مع موضوعه، سيما 

 اي مبرر لتحديد نطاق االختصاص التحكيمي في هذه الحال باتفاق جديد بين الطرفين؛

 يراجع:
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile,Fasc.  1032 : ARBITRAGE . -Compétence arbitrale . 

1o Interprétation large de l’objet de l’arbitrage eu égard à l’incompétence des tribunaux étatiques 

a)Litiges nés d’une même convention 

شوء نظيمها عند نا حصل توحيث انه اذا كان التحكيم ناشئاً عن بند تحكيمي، كما هو الحال في القضية الحاضرة، فإن انتهاء المحاكمة التحكيمية كم

لى التحكيم في ين باللجوء اي للطرفالنزاع، وذلك بعد انقضاء المهمة التحكيمية بإصدار المحكم لقراره التحكيمي النهائي، ليس من شأنه ان يزيل االلتزام األصل

ً باللجوء الى التححال حصول نزاع مستجد بعد انتهاء تلك المهمة، ولم يتم عرضه على المحكم، بحيث يبقى هذا االلتزام قا ألساسي اما ان العقد كيم طالئما

ً وان النزاعات المستجدة تتصل بصلة وثيقة بموضوع البند التحكيمي، اذ يعود من ث م جديد ين تعيين محكم للطرفالمرتبط به البند التحكيمي ال يزال قائما

ة ن رئيس الغرفن يطلب مفي حال عدم االتفاق على ذلك يبقى ألحد الطرفين اللفصل في النزاع المستجد او اسناد هذه المهمة الى المحكم السابق، واال 

 االبتدائية القيام بتعيين المحكم؛

امة، لبند بصورة عاضى هذا وحيث انه تبقى االشارة الى انه عندما يكون التحكيم حاصالً باالستناد الى بند تحكيمي، فيتحدد االختصاص التحكيمي بمقت

ديداً لتحديده، فيكون ج عاقداً تيتطلب ن الى انشاء اتفاق تحكيمي جديد او الى عرض النزاع على المحكم باالشتراك، فإن موضوع النزاع ال فإذا لم يعمد الطرفا

 كيمي؛لتحة للبند ات العاملكل طرف عندئذ  ان يأخذ المبادرة باللجوء الى التحكيم بوجه الطرف اآلخر حول المطلب الذي يشاء شرط ان يندرج ضمن البيانا

 يراجع:
Jean Robert, et B. Moreau, L’arbitrage, droit interne, droit international privé , 5e éd., Dalloz, 1983, no 99, p.83. 

اته ذيثبت الصك د قألحيان وحيث ان البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد، إذ انه في أغلب ا

ها انشاء او نقل : احداهما يكون موضوعnegotium (، لكنه يحتوي على اتفاقيتين مختلفتينInstrumentumاالتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره )

( وهو الذي عي نه convention de procédureاو انقضاء الحقوق الشخصية األساسية، واالتفاقية االخرى تتعلق بالبند التحكيمي أي العقد االجرائي )

وق ئد لهذه الحقاة العاالطرفان بشكل مستقل عن العقد األصلي لينظم إجراءات التقاضي بينهما عند إخالل أحدهما بموجباته، فيكون موضوعها حق المداع

 األساسية؛

كون د التحكيمي يوع البنق في المقاضاة الذي هو موضالذي يضمهما، ذلك ان الح وحيث ان طبيعة البند التحكيمي توضح استقالليته عن العقد األساسي 

ي الذي لشخصي األساسالحق ا مستقالً ومختلفاً عن الحقوق األساسية الناشئة عن العقد والتي هي جوهره، ألن قبول الدعوى يكون سابقاً ومستقالً عن إقرار

قاللية اتفاقية ما يفسر است د، وهذاالذي يكون بدوره تابعاً للحق األصلي موضوع العق يكون موضوع المطالبة امام القضاء، فاتفاقية التحكيم تتعلق بحق المداعاة

لتأثير في بقاء ايس من شأنها ألصلي لالتحكيم عن العقد األساسي بحيث انها تبقى قائمة طالما ان الحق في المداعاة ال يزال قائماً، اذ ان اسباب انتهاء العقد ا

 ً  ؛ مفاعيل البند التحكيمي قائما

 :يراجع بهذا الشأن
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1020: ARBITRAGE . -Compromis et clause compromissoire 
7. -   Principe de l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat qui la contient 

لمتصلة به سوف تحل انص على ان كافة النزاعات الناشئة عنه او  5/2/2009من عقد التسوية تاريخ  Eوحيث ان البند التحكيمي الوارد في المادة 

ة بها والمرتبط نهاعلناشئة ابطريق التحكيم ويفصل فيها محكم واحد، مما يجعل اختصاص المحكم متناوالً اي خالف متعلق بهذه التسوية وبتنفيذ االلتزامات 

ً وهو يقضي بعرض اي نزاع قد ينشأ على التحكيم وب اد يقضي باستبع المقابلباعتبار ان طلب التحكيم يستند الى االتفاق التحكيمي الذي ال يزال قائما

ها فيكون زع عليائل المتنااختصاص القضاء العادي بشأنه، بحيث ان االختصاص التحكيمي ال ينقضي اال بصدور قرار نهائي عن المحكم في احد المس

 لتحكيم؛ادت بعد حصول تي استجانقضاؤه مقتصراً في هذه الحال على المسألة التي فصل بها نهائياً دون باقي المسائل التي لم تعرض أصالً على المحكم او ال

 يراجع:
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile,Fasc.  1034 : ARBITRAGE . -Compétence arbitrale . - Conflit entre la compétence 

arbitrale et la compétence judiciaire Date du fascicule : 30 Septembre 2009Date de la dernière mise à jour : 29 Novembre 2013 

2. -   Effet négatif de la convention d'arbitrage 
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ً لألصول، وعدم تقيد  - الحالة التي لم تتم فيها المداولة بين أعضاء الهيئة التحكيمية وفقا

تحكيمياً صدر تتلخص هذه القضية بان قراراً : المحكمين بمبدأ الوجاهية الذي يتعلق بالنظام العام

عن محكمين اثنين، وعندما عرض هذا القرار على رئيس الغرفة االبتدائية العطائه الصيغة 

 771التنفيذية قضى بردها لوجوب صدور القرار عن محكمين بعدد وتر وفقا لما توجبه المادة 

مي ذاته امام برز القرار التحكيأ.م.م.، فقام المحكمان باالستحصال على توقيع محكم ثالث ومن ثم أ  

رئيس الغرفة بموجب طلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية، فأصدر رئيس الغرفة قراراً 

كلف بموجبه المستدعي بإبراز محاضر الجلسات التحكيمية، وبعد تنفيذ هذا القرار تبين ان 

ن دو المحاكمة جرت بحضور محكمين فقط بحيث أضيف اسم المحكم الثالث على القرار التحكيمي

فقضي مجدداً برد طلب اعطاء الصيغة  ان يكون قد اشترك في المحاكمة وال في المداولة،

 .(12)التنفيذية

                                                                                                                                                                  
لم يعرض أصالً على المحكم او ان يكون قد ظهر سببه بعد حصول التحكيم كي يصح عرضه مجدداً أمام وحيث انه يكفي ان يكون هنالك مطلب جديد 

من قانون اصول المحاكمات  785وذلك عمالً بالمادة  سلطة الفصل في صحة واليته، ،بعد ان يضع يده على النزاعمحكم للفصل فيه، فيما تبقى للمحكم، 

 ؛المدنية

ق. محاكمات مدنية لبناني، والمادة  785التي ترعى هذا الموضوع تتشابه في معظم القوانين التي تنظم التحكيم)المادة  وحيث ان النصوص القانونية

يضاً النظر ق. محاكمات فرنسي(، اذ انها اجازت للمحكم ليس فقط تدقيق مدى واليته اي مدى السلطة العائدة له بمقتضى اتفاق التحكيم، انما خول ته ا 1466

تحكيم الداخلي أ او في صحة الوالية العائدة له اي في وجود او في صحة اتفاق التحكيم الذي يستمد منه واليته، كما ان القانون الفرنسي الجديد حول الفي مبد

امل وذلك عبر ( أكد على هذه المبادئ عبر االعتراف بممارسة المحكم للسلطة القضائية بشكل ك2011 /1/ 13تاريخ  2011-48والدولي)المرسوم رقم 

 1980مايو  14القديمة( بحيث كرس تعديل الثمانينات )المرسومين اللذين صدرا بتاريخ  1466- 1458تأكيده على مبدأ "االختصاص باالختصاص")المواد 

 ( لناحية السلطة الكاملة للهيئة التحكيمية لجهة الفصل في الدعوى؛1981مايو  12و 

 يراجع:
JurisClasseur Procédure civile,., Fasc.  1034 :   ARBITRAGE . op. cit.  

A. - Contestation de la compétence arbitrale devant les arbitres 

1° Principe de "la compétence de la compétence" 

49. -   Définition  
ً بأنه كان من حقه نتيجة للتنازل /3,200,000يتعلق بمبلغ/وحيث انه باالستناد الى كافة ما جرى بيانه، وبالنظر لكون المستدعي تقدم بطلب  د.أ. مدليا

، فيما لم يتبين من التدقيق في الطلبات ان هذا الطلب قد ورد في مطالبه السابقة  الشامل الذي صدر عن المستدعى بوجههم عن كافة الحقوق العائدة لشركة ج

، سيما وان رئيس هذه المحكمة سئ المقدم في معرض الطعن بالقرار الصادر عن المحكم األستاذ التي عرضت على المحكم األستاذ وال في استئنافه الطار

ً للظاهر  ، بحيث يعود للمحكم التدقيق في مسألة اختصاصه Prima facieينظر في الطلبات المثارة من قبل المستدعي وبمدى اتصالها بالبند التحكيمي وفقا

 ند عرض النزاع أمامه؛ أ.م.م. ع 785باالستناد الى المادة 

تضي اجابة طلب وحيث انه بالنظر لكون الطلب المشار اليه أعاله قد استجد بعد حصول التحكيم،  فيصح بالتالي عرضه مجدداً أمام محكم للفصل فيه، مما يق

 ...المستدعي

 
 إن رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت، - 12

، بواسطة وكيلهم ...و من ورثة المرحوم عبد 10/7/2008لدى التدقيق وبعد االطالع على األوراق كافة، وال سيما على االستدعاء الوارد بتاريخ      
 . ...وابراهيم ا...عامر  عن المحكمين األستاذين 18/6/2008، والرامي الى إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ  ...األستاذ عامر

 .م.أ.م 771المادة  صدر قرار عن رئيس هذه المحكمة قضى بتكليف الجهة المستدعية بمناقشة طلبها في ضوء أحكام 14/7/2008تبين أنه بتاريخ       
التي وافقت ...ألستاذة رنا ثالث هي ا تقدمت الجهة المستدعية بالئحة إنفاذ للقرار المذكور، مدلية بأنه قد جرى تعيين محكم 17/7/2008وأنه بتاريخ     

 ووقعت على مندرجات القرار التحكيمي موضوع االستدعاء.
 ر في ضوء ذلك الىقراراً قضى بتكليف الهيئة التحكيمية بإبراز محاضر الجلسات التحكيمية، ليصا 21/7/2008وأن رئيس المحكمة أصدر بتاريخ     

 إجراء المقتضى.
 بناءا عليه

 اطالً.بتحكيم وإال كان ال أ.م.م نصت على أنه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع األحوال أن يكون عددهم وتراً، 771ناحية أولى، ان المادة حيث من      
ة لزاميكام اإلته األحوحيث انه نظراً لصدور القرار التحكيمي، المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية، عن محكمين اثنين فقط، وبالتالي عدم مراعا    

 المشار اليه آنفاً. 14/7/2008المنصوص عنها في المادة المذكورة أعاله، فقد صدر قرار رئيس هذه المحكمة تاريخ 
أ.م.م، على تسمية  771/2 ، وفقاً للمادة15/7/2008قد اتفقا بدورهما بتاريخ  21/3/2005وحيث ولئن كان المحكمان المعينان باتفاق الطرفين بتاريخ    

ن ميمة المؤلفة ئة التحكالثالث لكن بعد إصدارهما قرارهما التحكيمي، فإن المسألة التي تطرح من ناحية ثانية تكمن في معرفة مدى تقيّد الهيالمحكم 
 المحكمين الثالثة بمبدأ وجاهية المحاكمة التحكيمية.

 لجلسات التحكيمية.ابتكليف الهيئة التحكيمية بإبراز محاضر  قضى 21/7/2008وحيث انه لهذا الغرض فقد أصدر رئيس هذه المحكمة قراراً بتاريخ    
الئحة مرفقة بمحاضر جلسات منعقدة بتاريخ سابق لصدور القرار  28/7/2008وحيث انه انفاذاً للقرار المذكور فقد أبرزت الجهة المستدعية بتاريخ    

حكمين المذكورين، فيما أنه لم يتم إبراز أية محاضر تثبت حصول المحاكمة وموقعة من الم...و...التحكيمي األول الصادر عن المحكمين األستاذين 
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الحالة التي لم يكن فيها القرار التحكيمي يتخذ شكل القرار من خالل عدم وجود فقرة حكمية -

شبه المحكم بحيث جاء ي توجب اعطاءها الصيغة التنفيذية، بل اقتصر على مجرد رأي أعطاه

ً  تقريراً فنياً مرفوعاً من قبل خبير  .(13)وبالتالي فهو ليس قراراً تحكيميا

 

ان القرار التحكيمي هو الذي بمقتضاه يفصل : خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم -

بحسب السلطات المخولة له  المحكم، في المسائل المتنازع عليها والتي عرضت عليه من الخصوم

                                                                                                                                                                  
الموقع من  17/7/2008التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية المكتملة المؤلفة من المحكمين الثالثة، وهذا ما يستدل عليه من مضمون القرار التحكيمي تاريخ 

 المحكمين الثالثة.
أ.م.م هو من أهم المبادىء األساسية التي تخضع لها المحاكمة، إذ يضمن حق الدفاع  373و 372و371كرسته المواد وحيث ان مبدأ الوجاهية الذي    

 للخصوم وحسن سير العدالة توصالً الى إصدار الحكم في النزاع بأفضل الشروط وأكثرها انطباقاً على الحقيقة.
التحكيم يتالزم مع الطبيعة القضائية لهذا التحكيم ويضمن تحقيق غرضه على وجه سليم،  وحيث ان تطبيق النصوص المقررة لمبدأ الوجاهية في مجال   

ن حق الدفاع ذلك ان القرار القضائي إذا كان يقوم بمعناه المادي على الفصل بمنازعة أوعلى األقل على تكريس حماية حق بعد إجراء التدقيق بشأنه، فإ
 يضمن عرض الطلب على القاضي وإجراء تدقيقه بصورة فعالة وصادقة.يعتبر العنصر المالزم لهذا العمل إذ أنه 

 وحيث انه يتعيّن تبعاً لذلك على المحكم التقيد بمبدأ الوجاهية تحت طائلة فقدان التحكيم الصفة القضائية العائدة له.   
نواع ذات الوظيفة وحيث ان االلتزام بهذا المبدأ يُفرض على المحكم بالشروط عينها أياً كان نوع التحكيم المتفق عليه، إذ يمارس المحكم في جميع هذه األ   

كيماً مطلقاً كما هو الحال في القضائية، ومن ثم فإن خصائص التحكيم ال تؤثر بشكل مباشر على واجب التقيد بمبدأ الوجاهية حتى وان كان هذا التحكيم تح
 أ.م.م. 777/2القضية الحاضرة، وذلك عمالً بأحكام المادة 

لملف حصول وحيث انه تبعاً لذلك، فإنه يتوجب على الهيئة التحكيمية دعوة كل من الخصوم لسماعه وتمكينه من إبداء دفاعه، فيما لم يثبت من أوراق ا   
 االجراءات التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين الثالثة. تلك الدعوة وبالتالي علم الخصوم بسير

ً لما تقدم، فإنه يجب سماع الخصوم من كامل الهيئة التحكيمية، إذ ال يتحقق احترام مبدأ الوجاهية اال إذا وصلت حجج ا     لخصوم وحيث انه تطبيقا
 القضية الحاضرة. ومدافعاتهم الى جميع المحكمين، األمر غير الحاصل في

 يراجع بهذا المعنى:  
Cass. civ. 31/1/1979, Bull.civ.II, 23,et Rev. de l’arbitrage 1979, p.366.      

الصادر قرار األول وحيث انه نظراً لكون القرار التحكيمي الموقع من الهيئة التحكيمية بأعضائها الثالثة، والمطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية بدالً من ال   
م المحكم الثالث، بحيث فقط عن محكمين اثنين من أعضاء الهيئة المذكورة، لم يراعِ مبدأ الوجاهية ألنه لم تتم دعوة الخصوم الى إبداء أقوالهم ومدافعاتهم أما

 انه لم تتم مراعاة األحكام اإللزامية في المحاكمة التحكيمية التي انتهت بصدور القرار المذكور.
 يتعيّن بالتالي رد طلب إعطائه الصيغة التنفيذية لهذه العلة. وحيث انه   

 لذلك                                    
، ...الصادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة األساتذة  17/7/2008رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ  يقرر:  

 عاتق من عجلها. وإبقاء النفقات على
  23/10/2008قراراً صدر في بيروت بتاريخ       

 الرئيس                                الكاتب                                                             
 
 
، وقد جاء 50، ص45اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد، المجلة 21/5/2008، تاريخ 15/54قرار رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت رقم - 13

على  يشتمل مل، يتبين انه فيه:..."وحيث انه من مراجعة القرار التحكيمي المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية والصادر عن المحكم المهندس ... بتاريخ...

 المنطوق او الفقرة الحكمية.

د نه ينتفي وجولذي بدوار التحكيمي الذي يشتمل على ما قضى به المحكم من حل للنزاع، فهو الجزء األساس منه وحيث ان المنطوق هو الجزء من القرا   

 القرار التحكيمي ويستحيل تنفيذه، والذي يرد بعد األسباب وكخاتمة للقرار.

 يرد بطريقة اإللزام. وحيث ان منطوق القرار يجب ان يتسم بالصفة التقريرية الحاسمة لما قضى به المحكم، على ان   

ه يشتمل على حكمية، اذ انفقرة الوحيث ان القرار التحكيمي المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية ليس له مظهر القرار التحكيمي وهو يفتقر الى المنطوق أو ال   

 نفيذية".مجرد رأي للمحكم مما يجعله بمنزلة تقرير الخبير، ويحول بالتالي دون امكانية إعطائه الصيغة الت

 :وكذلك في االتجاه ذاته

51. -   Etendue du contrôle opéré par le juge de l'exequatur sur la sentence - L'article 1488 du Code de procédure 

civile énonce que : "l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public". La 

précision est la bienvenue, car, avant le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, l'étendue de ce contrôle n'était pas définie 

par les textes. La Cour de cassation avait jugé que : "l'exequatur devait être refusée si l'acte qui lui était soumis n'a pas 

un caractère contentieux et ne constitue pas une sentence arbitrale, ou si ses dispositions sont contraires à l'ordre public" 

(Cass. 2e civ., 17 juin 1971 : JCP G 1971, II, 16914, note Level ; Gaz. Pal. 1971, 2, p. 528 ; Rev. arb. 1972, p. 10, note 

B.M.). 

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc.  1042 : ARBITRAGE . - Sentence arbitrale, op. cit.      
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وهو يعتبر قراراً قضائياً اذ يفصل المحكم فيه بمطالب مقدمة اليه من شخص في في اتفاق التحكيم، 

مواجهة شخص آخر ينازعه في موضوعها، وبعد التدقيق في األسباب والوسائل المقدمة من كل 

، فإذا لم يكن المستدعي الذي يطلب تنفيذ القرار التحكيمي الذي قضى له بمطالب من الخصمين

ً في االتفاق المتضمن البند  هو من الخصوم في المحاكمة التحكيمية كونه حددةم لم يكن طرفا

التحكيمي، فتكون الهيئة التحكيمية قد أصدرت قرارها خارج اطار االتفاق التحكيمي، وبالتالي فإن 

القرار التحكيمي الذي يحكم بغير ما هو مطلوب من الفرقاء يكون عرضة لالبطال لخروجه عن 

)تبقى مالحظة تجب االشارة اليها هي مسألة امتداد البند التحكيمي  دود المهمة المعي نة للمحكم.ح

 الى غير موقعيه، وهي تخرج عن موضوع دراستنا وليس هناك وقت كاف  الستعراضها مفصالً(

 

 

 تنفيذ القرار التحكيمي الدولي -ب

يمية جميع القرارات التحكأصول مدني(،  815و  814بحسب القانون اللبناني)المادتين 

رة في لصاداالدولية سواء أكانت صادرة في لبنان أم في الخارج، والقرارات التحكيمية الوطنية 

يغة الص الخارج أي في بلدان أجنبية، أصبحت تعامل على قدم المساواة لناحية كيفية اعطائها

ة ة الصادرلدوليرات التحكيمية ااروهو اخضاع الق نفيذية )باستثناء أمر واحد يتعلق بطرق الطعنتال

 أ.م.م(. 819/1في لبنان للطعن بطريق االبطال)م 

أصول مدنية العطاء القرارات التحكيمية المذكورة الصيغة التنفيذية  814/1وتشترط المادة 

أال تكون مخالفة "بصورة واضحة" للنظام العام الدولي. ففي اطار المادة المذكورة يجب ان يقتصر 

ذي يقرر اعطاء الصيغة التنفيذية على التحقق من الصفة الواضحة أو غير الواضحة القاضي ال

لمخالفة القرار النظام العام الدولي دون ان ينساق الى فحص دقيق أو بحث موضوعي لتلك 

غير قضائية نزاعيةـ وهو ال -المشكلة، ال سيما وان األصول التي يتبعها في ذلك هي أصول رجائية

ً للظاهر  .(14)سائل التحقق الالزمةيملك بالتالي و ( دون prima facie(فالمراقبة تحصل اذا وفقا

 امكان اجراء اي تعديالت على مضمون القرار عن طريق اضافة اية الزامات جديدة لم يتضمنها.

 

، باعتبار تطرح مسألة بشأن اتفاقية التحكيم غير المكتوبة او اذا كانت ناتجة عن تبادل رسائل

ان هذا أمر جائز في التحكيم الدولي، اذ يمكن للقاضي المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية الذي 

يعرض عليه هكذا طلب )قرار تحكيمي مع اتفاقية تحكيم ناتجة عن تبادل رسائل(  االكتفاء بوسيلة 

القاعدة التي تحكم اثبات مقبولة حول وجود اتفاق بشأن التحكيم من خالل ربط القاعدة االجرائية ب

تكون العبرة للطابع االكيد للقبول باللجوء الى التحكيم، وذلك مهما تكن االساس التي بمقتضاها 

 .(15)الدالئل المثبتة لوجوده

                                                 
 .183، ص12د. ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء - 14
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ً  هناك مسألة تطرح على صعيد تنفيذ القرارات التحكيمية الدولية بشأن مدى وجوب  ايضا

تنفيذ القرارات التحكيمية  السند القانوني لطلبان  ذلك، 1958تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 

أ.م.م.، اما بالنسبة لالجراءات الواجب  814هو المادة  الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي 

من  797لغاية  793أ.م.م. بشأنها الى المواد  815اتباعها من أجل طلب الصيغة فقد أحالت المادة 

من اتفاقية نيويورك نصت على حاالت محددة يمكن فيها  5ادة القانون ذاته، مع االشارة الى ان الم

رفض االعتراف بالقرار التحكيمي او اعطاءه الصيغة التنفيذية، فيما ان الفقه واالجتهاد استقرا 

على اعتبار ان المادة السابعة فقرتها األولى من االتفاقية المذكورة تتيح للقاضي المطلوب منه 

لقرار تحكيمي دولي ان يستند من أجل ذلك على قانونه الداخلي في حال اعطاء الصيغة التنفيذية 

كان ينص على شروط أكثر سهولة من تلك التي نصت عليها اتفاقية نيويورك وذلك من أجل 

 االعتراف بالقرار التحكيمي الدولي او تنفيذه؛

                                                                                                                                                                  
قضى بتكليف المستدعي بإبراز صورة عن االتفاق التحكيمي مصدقة من المحكمين  18/11/2105وحيث ان رئيس هذه المحكمة أصدر قراراً بتاريخ 

 أ.م.م؛ 814او من سلطة مختصة وفقاً للمادة 

وضحت فيها ان البند التحكيمي هو الذي يتضمنه عقد ايجار السفينة الئحة انفاذ قرار اعدادي أ 2/12/2015وحيث ان الجهة المستدعية أبرزت بتاريخ 

 المعروف بـ :

“Standard voyage charter perty for the transportation of bulk cement and cement clinker in bulk code name:  

‘Cement Voy’ ” 

 المتعلقة بالتحكيم؛ 41.1وبالتحديد المادة 

وذلك نتيجة تبادل رسائل الكترونية  ’Cement Voy‘وحيث ان المستدعية أوضحت ان الطرفين توافقا على اعتماد عقد ايجار السفينة المعروف بـ 

انوني ، وان المستدعية تعتبر ان السند الق8/11/2008والثانية صادرة عن الشركة السعودية بتاريخ  22/10/2008األولى صادرة عن المستدعية بتاريخ 

 أ.م.م.؛ 814لطلبهما هو المادة 

من القانون ذاته،  797لغاية  793أ.م.م. بشأنها الى المواد  815وحيث انه بالنسبة لالجراءات الواجب اتباعها من أجل طلب الصيغة فقد أحالت المادة  

عتراف بالقرار التحكيمي او اعطاءه الصيغة التنفيذية، فيما ان من اتفاقية نيويورك نصت على حاالت محددة يمكن فيها رفض اال 5مع االشارة الى ان المادة 

التنفيذية لقرار تحكيمي الفقه واالجتهاد استقرا على اعتبار ان المادة السابعة فقرتها األولى من االتفاقية المذكورة تتيح للقاضي المطلوب منه اعطاء الصيغة 

ال كان ينص على شروط أكثر سهولة من تلك التي نصت عليها تفاقية نيويورك وذلك من أجل دولي ان يستند من أجل ذلك على قانونه الداخلي في ح

 االعتراف بالقرار التحكيمي الدولي او تنفيذه؛ 

 لي علىوحيث انه تقتضي االشارة الى ان القوانين التي تناولت التحكيم الدولي لم تنص على شروط شكلية معي نة يخضع لها االتفاق التحكيمي الدو

كيمي وذلك في غرار ما ورد النص عليه بصدد االتفاق التحكيمي الداخلي، وجل ما تضمنته النصوص المتعلقة بالتحكيم الدولي هو اشارة الى وجود اتفاق تح

المحاكمة التحكيمية، او ما صدد اثبات وجود القرار التحكيمي، والى ما يجوز ان يتضمنه هذا االتفاق من تعيين المحكمين او من تحديد األصول التي تتبع في 

ً للقانون المحلي، ال تطبق عليه أحكام المواد المتعلقة بالتح كيم الداخلي اال اذا لم نصت عليه بعض القوانين في الحالة التي يكون فيها التحكيم الدولي خاضعا

 أ.م(؛ 812توجد اتفاقيات خاصة بهذا الصدد)م 

التحكيم الداخلي وبالتالي القاعدة التي تفرض الشكل الكتابي لصحة البند التحكيمي او الثبات عقد التحكيم، وحيث طالما ان هناك اعفاء من تطبيق قواعد 

 فإن الرأي يتجه الى ان الكتابة ال تعتبر الزامية في النطاق الدولي طالما انه يجوز الخروج عن تلك القواعد باتفاق الطرفين؛

 يراجع:

Philippe Fouchard/ Emmanuel Gaillard/ Berthold Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, p.373 et 

.590 et 591 osuiv., n 

 

ان هذا االتفاق يجب  1فقرة  2قد نصت صراحة على شكل االتفاق التحكيمي الدولي، اذ قررت في المادة  1958وحيث ان اتفاقية نيويورك لعام 

ً من الطرفين أو  2قرة ان يكون خطياً، ونصت في الف ً موقعا على ان االتفاق الخطي يمكن ان يكون بنداً تحكيمياً مدرجاً في عقد أساسي، أو عقداً تحكيميا

 ؛مكوناً بتبادل الرسائل او البرقيات

 ؛طرفينوحيث انه تبعاً لذلك، فإن الرسائل المتبادلة بين الطرفين تكون كافية  لنشوء البند التحكيمي واعتباره ملزماً لل

معرض وحيث انه بعد االطالع على األوراق كافة وذلك في إطار الحدود التي تمكن رئيس الغرفة االبتدائية من ممارسة رقابته على طلب رجائي في    

 راق والمستندات؛إعطائه الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لناحية عدم تضمنه أية مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي وفقاً لظاهر األو

 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ 814وباالستناد الى أحكام المادة    

عن المحكم السيد ادوارد موكاتا عضو جمعية المحكمين البحريين في لندن،  21/5/2009: إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ يقرر   

 .83/2015المحكمة تحت رقم  والمودع أصله في قلم هذه

  9/12/2015قراراً صدر في بيروت بتاريخ              

 الكاتب                                                                 الرئيس فادي الياس  
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و االتفاقية ا هذه من االتفاقية المذكورة على انه: "عند توقيع 3نصت المادة األولى فقرة  وقد

كل ، يمكن لاشرةتصديقها او االنضمام اليها او عند االبالغ بتوسيع تطبيقها حسبما تنص المادة الع

ات بالقرار ترافدولة ان تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، انها ال تطبق االتفاقية اال بشأن االع

 اقية علىالتفان تعلن انها تطبق ا الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة وتنفيذها، كما يمكنها

ها ها تشريععتبرالنزاعات الناشئة عن عالقات قانونية فقط، سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية، وي

 الوطني تجارية"؛

ية أجاز للحكومة اللبنان 23/4/1997تاريخ  629ان القانون رقم تقتضي االشارة الى 

تحكيمية المتعلقة باالعتراف بالقرارات ال 1958 /10/6االنضمام الى معاهدة نيويورك تاريخ 

 .9/11/1998وتنفيذها وهي أصبحت نافذة بتاريخ 

اتفاقية نيويورك الشروط التي بموجبها تتعهد كل دولة متعاقدة باالعتراف بأحكام تحدد و

ة التحكيم الصادرة في دولة أخرى، فهي تعطي اهتماماً كبيراً لشروط االعتراف بالقرارات التحكيمي

وتنفيذها في الدولة التي تستقبل هذ القرار، ذلك ان الشروط المتعلقة بقابلية النزاع للتحكيم وبمطابقة 

القرار التحكيمي للنظام العام يجري تقديرها باالستناد الى مفاهيم الدولة التي تستقبل القرار 

عن النظرية  (، بحيث تكون بذلك اتفاقية نيويورك قد ابتعدت صراحة2فقرة  5التحكيمي)م 

ً على النظام القانوني لدولة  التقليدية للتحكيم التي تبني الطابع القانوني لحكم التحكيم حصريا

 ؛(16)المقر  

انه استناداً الى ما تقدم، فإن تطبيق اتفاقية نيويورك ال يجري انطالقاً من مبدأ سمو االتفاقات و

الدولية على القانون الداخلي او من المبدأ الكلي القائل بأن الخاص يلغي العام، ذلك ان هذه االتفاقية 

يضع مبادئ اكثر رعاية قد وضعت قواعد تعتبرها حداً ادنى مقبوالً اما اذا كان القانون الداخلي 

ً من مبدأ الفعالية القصوى  لصحة القرار التحكيمي فإنه يكون هو الواجب التطبيق انطالقا

efficacité’principe de l ؛(17)الذي يرعى تنازع القانون الوطني مع احكام االتفاقية المذكورة 

ول كل من الدمن اتفاقية نيويورك على ان تعترف  3في هذا السياق، فقد نصت المادة و

ي لمتبعة فمة االمتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد اصول المحاك

ن م تفرض، ة: الاألقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار طبق الشروط المنصوص عليها في المواد التالي

وط أقسى ، شرالية وتنفيذهاأجل االعتراف بالقرارات التحكيمية التي تنطبق عليها االتفاقية الح

ومصاريف قضائية تفوق بشكل ملحوظ الشروط المفروضة لالعتراف بالقرارات التحكيمية 

 الوطنية وتنفيذها"؛ 

تبعا لذلك، فإن اتفاقية نيويورك لم تحجب دور القاضي في دولة االستقبال بتطبيق قانونه و

نظر في طلب منح الصيغة التنفيذية لقرار الوطني، اذ يعود لرئيس الغرفة االبتدائية المختصة ان ي

رئيس لمكن ، وبالتالي يتحكيمي صادر في الخارج باالستناد الى القواعد الواردة في القانون اللبناني

                                                 
16 -                                       .35-droit de l’arbitrage  international, P. 52 ques duEmmanuel Gaillard, Aspects philosophi  
وما  22، صفحة 12، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد 20/11/2001، تاريخ 141/2001محكمة التمييز، الغرفة  الخامسة، قرار رقم  - 17

 يليها.
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الغرفة االبتدائية ممارسة رقابته على طلب رجائي في معرض إعطائه الصيغة التنفيذية للقرار 

رة واضحة للنظام العام الدولي وفقاً لظاهر األوراق التحكيمي لناحية عدم تضمنه أية مخالفة بصو

 .وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية 814باالستناد الى أحكام المادة ذلك والمستندات، و

تحكيمي ار الوتجب االشارة الى انه ال يمكن للقاضي الذي يعطي الصيغة التنفيذية تعديل القر

 بإعطائه صيغة النفاذ المعجل.من خالل اضافة فقرة عليه تقضي 

 

ً في معرض التحكيم الدولي وذلك حول مدى امكانية اعطاء ا  لصيغةتبقى مسألة هامة ايضا

تة لمؤقالتنفيذية للقرارات التي يتخذها المحكم في معرض المحاكمة التحكيمية كالتدابير ا

  : والحفظية

ة تحول دون قيام المحكم مباشرة بتنفيذ ، فإن هناك استحالكما هو الحال بالنسبة للتحكيم الداخلي

ً وبصورة تلقائية للتدابير  التدابير التي يتخذها، اال انه في أغلب االحيان يخضع الفرقاء طوعا

الحفظية واالحتياطية المتخذة من المحكم. وهذا التنفيذ الطوعي ينبع من حسن النية الواجب ان 

المحكم وتسهيل مهمته  أوامرخالل ارادتهم بتنفيذ  يتحلى به الفرقاء في المحاكمة التحكيمية  ومن

بغية تسيير اجراءات المحاكمة التحكيمية على أفضل وجه ممكن، مخافة ان يتحمل هؤالء نتائج 

معارضتهم وامتناعهم عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المحكم وما قد يستتبعه ذلك من عدم استجابة 

ً يتمثل بالعطل والضرر عن سوء النية في  لمطالبهم وبالتالي خسارتها، مع امكان تحملهم تعويضا

 .(18)المداعاة

                                                 
18 - 

III. -  Exécution des mesures provisoires et conservatoires 
76. -   Impossibilité pour l'arbitre d'exécuter directement les mesures ordonnées - Les parties se soumettent 

souvent spontanément aux mesures provisoires et conservatoires ordonnées par les arbitres. L'exécution volontaire 

relève alors de la bonne foi des parties, ainsi que de leur volonté de ne pas irriter les arbitres, qui auront à connaître du 

fond et pourraient sanctionner la partie récalcitrante lors de l'allocation des coûts de l'arbitrage (J.-F. Poudret et S. 

Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, p. 569). Lorsque les parties n'exécutent pas spontanément, la 

question de l'exécution forcée pourra se poser. Cette dernière échappe bien sûr au pouvoir des arbitres, qui sont 

dépourvus d'imperium (V. Ch. Jarosson, Réflexions sur l'imperium, Etudes offertes à P. Bellet : Litec, 1991. - P. Mayer, 

Imperium et mesures provisoires, in Mélanges J.-F. Poudret, 2000, p. 437). L'exécution forcée pourra alors être obtenue 

sous le régime des sentences (A), ou au bénéfice de mécanismes spécifiques d'assistance judiciaire (B). 

79. -   Droit comparé. Convention de New York - La question est de savoir si la décision d'un tribunal arbitral 

ordonnant une mesure provisoire peut être considérée comme une sentence au sens de la convention de New York. 

Cette question a donné lieu à un vaste débat théorique qui peut être résumé en deux questions. La première question est 

de savoir si une sentence intérimaire ordonnant une mesure provisoire est une sentence au sens de l'article 1(1) de la 

convention de New York. La convention de New York ne comporte aucune disposition sur les mesures provisoires et 

conservatoires. L'article 1 se contente de préciser que sont visées "non seulement les sentences rendues par des arbitres 

nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents 

auxquels les parties se sont soumises". La deuxième est de savoir si le caractère final de la sentence est une condition 

pour que celle-ci puisse bénéficier du mécanisme de reconnaissance de la convention. Pour la majorité des auteurs, la 

convention de New York n'est pas applicable à la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence ordonnant une 

mesure provisoire. En effet, la notion de sentence arbitrale au sens de la convention de New York impliquerait, aux 

termes de l'article V, une décision « obligatoire », c'est-à-dire une sentence ayant tranché tout ou partie du fond (J.-F. 

Poudret et S. Besson, op. cit., § 639. - L. Craig, W. Park et J. Paulsson, op. cit., p. 465). D'autres auteurs estiment en 

revanche qu'une sentence intérimaire n'en est pas moins obligatoire au sens de l'article V (M. De Boisséson, Le droit 

français de l'arbitrage interne et international : GLN Joly, 2e éd. 1990, p. 750. - Y. Derains, Expertise technique et 

référé pré-arbitral : Rev. arb. 1982, p. 247). 
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وفي ضوء اتفاقية نيويورك المشار اليها آنفاً، يطرح السؤال حول معرفة ما اذا كان القرار 

ً بمفهوم  الصادر عن هيئة تحكيمية والقاضي باتخاذ تدابير احتياطية يمكن اعتباره قراراً تحكيميا

 ؟المذكورةاالتفاقية 

تدابير اضي بدر عن المحكم والقايقتضي من ناحية اولى معرفة ما اذا كان القرار المؤقت الص 

 تتضمن تفاقية اله االوفقاً للمادة األولى من اتفاقية نيويورك، ذلك ان هذوقتية يشكل قراراً تحكيمياً 

قية ه االتفان هذممادة األولى اية احكام بشأن التدابير المؤقتة االحتياطية والحفظية، اذ اكتفت ال

 ائية.ية ام نهوقت باالشارة فقط الى القرارات التحكيمية دون تمييز بين طبيعتها لناحية ما اذا كانت

اجب وشرط  ومن ناحية ثانية، يقتضي معرفة ما اذا كان الطابع النهائي للقرار التحكيمي هو

 اتفاقية نيويورك.تحققه كي يمكن االعتراف به وفقاً لآللية المحددة في 

نفيذ اف او تالعترلوفقاً للرأي الغالب في الفقه، ال يمكن تطبيق احكام اتفاقية نيويورك بالنسبة 

 القرارات التحكيمية القاضية فقط بتدابير مؤقتة.

ً التفاقية نيويورك يعني بحسب عبارا ادة ت المفي الواقع ان مفهوم القرار التحكيمي وفقا

ساس اهو الذي يفصل بصورة كلية او جزئية في ار المقصود بأحكامها الخامسة منها ان القر

 النزاع.

  

 القسم الثاني : دعوى االبطال

أ.م.م. بالنسبة  800في المادة حصراً االبطال معددة ان اسباب : مفهوم دعوى االبطال -أ

 الصادر في لبنانالقرار التحكيمي الدولي أ.م.م. على ان  819للتحكيم الداخلي، فيما نصت المادة 

 أ.م.م. 817يقبل الطعن بطريق االبطال في الحاالت المنصوص عليها في المادة 

الطعن عن طريق االبطال يشكل طريق مراجعة خاص بالتحكيم، وهو ال يختلط مع االستئناف. 

انه يسمح فاالبطال ال يهدف مبدئياً الى تصحيح القرار التحكيمي وال حتى الى مراجعة مضمونه. 

أ.م.م. وبالتالي فهو يرمي  800فقط بمراقبة مدى قانونية القرار التحكيمي اي توافقه مع احام المادة 

 الى ابطاله في حال مخالفته احد بنود المادة المذكورة.

ان طريق الطعن باالبطال يتعلق بالنظام العام وبالتالي ال يجوز التنازل عنه مسبقاً قبل نشوء 

 الحق به.

 

بالطبع هو كل فريق الذي لم تتم : ين يحق لهم التقدم بطعن االبطالذص المن هم االشخا

استجابة مطالبه من قبل الهيئة التحكيمية . وباالضافة الى الفرقاء المحددين في اتفاقية التحكيم، 

ً لمن تدخل في المحاكمة التحكيمية على ان يكون هذا التدخل حاصالً  فيبقى الطعن جائزاً ايضا

 رقاء. بموافقة الف

وفي هذا االطار قضت محكمة استئناف باريس في قضية تحكيم دولي بأنه وان يكن الطابع 

العقدي للتحكيم ال يجيز التدخل من قبل شخص ثالث في المحاكمة التحكيمية باعتبار ان البند 

التحكيمي ال يسري بوجهه، اال ان ذلك ال يحول دون التدخل في اطار دعوى ابطال حيث يجد هذا 
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شرط توافر لتدخل مصادره في نصوص قانون اصول المحاكمات وليس في ارادة الفرقاء ا

 المصلحة الشخصية للمتدخل. 

يمكن اعتماد الحل نفسه في التحكيم الداخلي بالطبع هذا القرار صدر في قضية تحكيم دولي وال 

 .(19)أ.م.م. 808طالما ان اعتراض الغير يبقى جائزاً في التحكيم الداخلي عمالً بالمادة 

ت جراءااما هي القرارات التي تقبل الطعن عن طريق االبطال: هي القرارات التي تنتج عن 

ن ممل . فإذا كان عتحكيمية)اي نتيجة محاكمة( تكون خاضعة لقانون اصول المحاكمات المدنية

ً يستوجب ضرورة تفسيره الزالة الغموض الذي يشوبه  ل بن قماعمال الوالية القضائية ملتبسا

ن عالمحكمة، بحيث تبين ان القرار موضوع الطعن ال يتصف بالطابع القضائي كونه عبارة 

 هيئةمصالحة، او اذا كان القرار المطعون في هو عبارة عن مالحظة موجهة من قبل رئيس ال

جرد نه ماالتحكيمية الى الفرقاء دون ان تفصل بأي نقطة من النزاع المعروض على الهيئة، او 

و ات اجهة للطرفين تتضمن تحليالً للمستندات المبرزة في الملف، فإن هكذا اجراءرسالة مو

ات لقرارلكون هذا الطعن ال يصح اال بالنسبة قرارات متخذة ال تقبل الطعن عن طريق االبطال 

ً او جزئياً، او ا اً ان متعلقنه كالتحكيمية التي تفصل النزاع بصورة نهائية سواء كان فصلها كليا

 من 3كأن يعلن المحكم عدم اختصاصه بحيث ينصب الطعن الفقرة  س ام باالختصاصباالسا

ائي دفع اجركان يتعلق ب اذا او لجهة خروج المحكم عن حدود المهمة وعدم نقيده بها، 800المادة 

ً  اصلةمن شأنه ان يضع حداً للمحاكمة، وبالتالي القرارات التي لها طبيعة قضائية تكون ف  نهائيا

 .الينة من النزاع بعد مناقشتها من قبل الطرفين فهي تقبل الطعن بطريق االبطبنقطة مع
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1) Personnes pouvant exercer les voies de recours 
 

18. -   Notion de "partie" - Toute partie, à qui le tribunal arbitral n'a pas donné gain de cause sur tous les chefs de 

demande, peut interjeter appel lorsque celui-ci est ouvert ou dans le cas contraire exercer un recours en annulation de la 

sentence. La difficulté est alors de déterminer qui est partie à l'instance arbitrale. Outre les parties à la convention 

d'arbitrage, les personnes qui sont intervenues à l'instance, avec l'accord des parties, pourront contester la sentence, soit 

par la voie de l'appel, soit par la voie du recours en annulation. Un arrêt de la cour d'appel a étendu l'usage du recours en 

annulation à des tiers à la convention d'arbitrage au motif que :  

Si le caractère contractuel de l'arbitrage fait en principe échec à l'intervention dans la procédure arbitrale d'un 

tiers à qui la clause compromissoire ne peut être opposée, il n'interdit pas une intervention dans le cadre du 

recours en annulation qui trouve sa source dans les textes de procédure et non dans la volonté des parties à la 

condition que l'intervenant justifie d'un intérêt propre à agir (CA Paris, 5 avr. 1990 : Rev. arb. 1992, p. 110, note 

H. Synvet). 

L'arrêt a été rendu en matière internationale et sa solution ne peut, à nos yeux, être transposée dans l'arbitrage interne, 

dès lors que la tierce opposition était ouverte en matière d'arbitrage interne (CPC, art. 1501), alors qu'elle était fermée 

lorsque l'arbitrage est international (V. E. Loquin, Perspective pour une réforme des voies de recours : Rev. arb. 1992, 

spéc. p. 332). Aussi doit-on approuver la cour d'appel de Paris, qui, en matière d'arbitrage interne, a jugé que l'appel en 

intervention forcée d'un tiers à la convention d'arbitrage, interjeté par une partie à un recours en annulation, était 

irrecevable (CA Paris, 27 févr. 1997 : Rev. arb. 1998, p. 159). 
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ن ان تكو يمكن فإن األوامر والقرارات االجرائية التي تصدرها الهيئة التحكيمية ال مقابلوبال

ً لطلب ابطال على حدة بمعزل عن القرار التحكيمي النهائي الذي يفصل في اسا س موضوعا

 النزاع.

د مكان كتحدي األوامر االجرائية هو تنظيم المحاكمة التحكيمية والتحقيق في النزاعان موضوع 

.(. شاهد).. فادةالتحكيم، ومواقيت المحاكمة، او تعيين خبير، او القرار الذي قضي باالستماع الى ا

ن لطعن علبلة مبدئياً هذه القرارات ال يمكن ان تشكل قرارات تحكيمية نهائية، ولذلك فهي غير قا

 ع.طريق االبطال بصورة مستقلة عن القرار التحكيمي النهائي الذي يفصل في اساس النزا

 

من أسباب  باب خاص يتعلق باستعراض آراء الفقه واالجتهاد الحديثين حول التخفيف -ب

 البطالن.

 

 التخفيف من أسباب البطالن: -

 

ة عليه القوانين المختصلمحكمة االبتدائية )أو رئيسها بحسب ما تنص تحصين قرارات ا –1

مؤازرة وحكيم ان رئيس الغرفة االبتدائية يتولى وظيفة تقوم على مساعدة أطراف الت بهذا الصدد(.

تي تحول ت المؤسسة التحكيم ومساعدتها على االنتظام والقيام بتحقيق مهامها اذ هو يزيل العقبا

صادرة رارات الالق د مبدأً هاماً هو اندون تعيين المحكم وتكوين الهيئة التحكيمية، وقد أقر االجتها

رات ذه القراه، هعن رئيس الغرفة االبتدائية والتي ال تقبل الطعن أصالً، اال اذا تجاوز حدود سلطت

ة شكيل هيئق بتتكون لها حجية الشيء المحكوم به تجاه قضاء البطالن فال يمكن استعادة أسباب تتعل

ائي في كل نهالى تحصين المرحلة األولية من التحكيم بشالتحكيم او انصرام مدته، وهذا ما يؤدي 

 ى.كما هو الحال بالنسبة للتحكيم موضوع هذه الدعو Ad Hokحالة التحكيم الفردي الحر 

قاعدة ال بطالن دون ضرر:  ان المخالفات والعيوب التي ترتكب في نطاق التحقيق او  -2

أصاب المدعي ضرر من جرائها أثر في  المحاكمة ال تؤثر في صحة القرار التحكيمي اال اذا

 .)20)النتيجة وال رقابة للقضاء على صحة التعليل

ً واجتهاداً وما استقر عليه اجتهاد هذه  :استقالل البند التحكيمي -3 ان من المتفق عليه فقها

المحكمة، ان البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في 

صك واحد، إذ انه في أغلب األحيان قد يثبت الصك ذاته االتفاق على موجبات الطرفين وهي 

(، واالتفاق اآلخر على البند التحكيمي أي العقد االجرائي Instrumentumجوهره )

(convention de procédure وهو الذي عي نه الطرفان بشكل مستقل عن العقد األصلي لينظم )

ان التوجه المذكور أعاله الذي يعتبر ان  هما عند إخالل أحدهما بموجباته.إجراءات التقاضي بين

                                                 
20 -                                                                                                         

 Paris 16/6/1994, Rev. arb. 96, p 198, obs. Pellerin.                                                                                                            
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البند التحكيمي مستقل عن العقد األساسي المدرج فيه، يستتبع اذن نتيجتين تتمثالن بما يلي: من 

جهة اذا تم فسخ هذا العقد باتفاق الطرفين أو بإرادة منفردة فإن البند التحكيمي يبقى قائماً وصحيحاً 

دام ان البطالن أو الفسخ او أي سبب آخر من أسباب انقضاء العقد لم يلحقه بحد ذاته، ومن جهة  ما

أخرى حق المحكم في الفصل بأمر واليته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجة 

ادة الدعاء بطالن العقد المذكور او انقضائه نتيجة فسخه من قبل أحد الطرفين وذلك عمالً بالم

أ.م.م، إذ أضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد األساسي ان ينظر باالستناد الى  785

البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول واليته اي في وجود او في صحة اتفاق التحكيم الذي 

 يستمد منه هذه الوالية.

 .(21)التعامل مع أسباب البطالن وفقاً لمبدأ حسن النية –4

انطلق االجتهاد الفرنسي من فكرة العدول المفترض ليفرض على الفريق الذي يشكو من  –5

عيب يطال التحكيم في موضوعه او شكله ليفرض عليه واجب التذرع به أثناء المحاكمة 

على سكوته المقرون بالعلم دليل تنازل، له صفة ملزمة، ويالحظ ان  كي يرتبالتحكيمية ول

كز في هذا المجال على مبدأ التنازل الضمني عن التذرع بالعيوب التي االجتهاد الفرنسي يرت

، ولم يذهب الى القول بوجود مبدأ يفرض على المتحاكمين (22)شابت المحاكمة التحكيمية

  .التذرع بأسباب البطالن أمام هيئة التحكيم تحت طائلة سقوط حقهم حتماً  في ذلك
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Enc. Dalloz. Rép. proc. civ., vo Arbitrage en droit interne – Bertrand MOREAU – Andrian BEREGOI, Romy 

DESCOURS-KARMITZ, Paul E. MALLET et Adrien LELEU – juin 2017, no 456 et s.  

 En cas de recours dilatoire ou abusif, le demandeur peut être condamné à une indemnité sur le fondement de 

l'article 700 du code de procédure civile, voire à des dommages et intérêts au profit du défendeur (Paris, 12 sept. 2002, 

Rev. arb. 2003. 173, note M.-E. Boursier. - Paris, 16 janv. 2003 et 13 févr. 2003, D. 2003. Somm. 2479, obs. T. Clay  . 

 - Paris, 14 avr. 2005, Rev. arb. 2005. 793. - Paris, 19 janv. 2006, Rev. arb. 2006. 285. - Civ. 1re, 31 janv. 2006, no 03-

19.054, Rev. arb. 2006. 285). 
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Enc. Dalloz. Rép. proc. civ., vo Arbitrage en droit interne –MOREAU –BEREGOI, DESCOURS-KARMITZ, 

E. MALLET et LELEU – juin 2017, op. cit no 458  

Il doit cependant être noté que tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence pour en solliciter la nullité doit, pour être 

recevable, avoir été préalablement soulevé lorsque cela était possible devant l'arbitre. Cette règle avait été dégagée par 

la jurisprudence (Paris, 22 mai 2003, Rev. arb. 2004. 132. - Paris, 29 janv. 2004, Rev. arb. 2004. 448. - Paris, 11 mars 

2004, Rev. arb. 2004. 453). Il peut en être ainsi si la partie a activement participé à l'arbitrage, ce qui vaut renonciation à 

invoquer le grief (Civ. 2e, 11 juill. 2002, no 00-21.823 , et 21 nov. 2002, no 00-22.864, Rev. arb. 2004. 283, note 

M. Bandrac. - Civ. 2e, 20 nov. 2003, no 02-10.101, Rev. arb. 2004. 283. - Paris, 7 avr. 2005, Rev. arb. 2005. 792. - 

L. CADIET, La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitale, Rev. arb. 1996. 3). Reprenant l'état 

de la jurisprudence précitée, l'article 1466 du code de procédure civile dispose désormais qu'une partie qui a 

connaissance d'une irrégularité et qui s'abstient de l'invoquer devant le tribunal arbitral chaque fois que cela est possible, 

mais qui poursuit l'arbitrage, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir, même s'il s'agit de la violation alléguée d'une 

règle d'ordre public mais de protection à laquelle par conséquent il est possible de renoncer (Paris, 25 févr. 2014, RG 

no 12/17739).  Aucun motif de nullité ne saurait être admis, sauf violation de l'ordre public, si une partie soutient un 

moyen qui contredit ses prétentions antérieures (Paris, 3 juin 2004, Rev. arb. 2004. 683, note P. Callé). La nécessaire 
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المحكمين تحت طائلة رفض الدفع به اال اذا لم يكن معلوماً يجب االدالء بالعيب االجرائي امام 

ممن تذرع به قبل النطق بالقرار او في حال عدم استجابة الهيئة التحكيمية وتصحيح العيب 

 .(23)الحاصل

دأ ان االجتهاد اللبناني كذلك قد خطا خطوة واسعة اذ عمد الى فرض عدم التناقض كمب –6

ا تم من من ينقض مرء الية الواردة في  المجلة القائلة بأنه ال يسع الملزم انطالقاً من القاعدة الك

 .(L’Estoppel)جهته

 

                                                                         

 القاضي فادي الياس

 رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة استئناف بيروت

                                                                                                                                                                  

loyauté des débats, aujourd'hui imposée par l'article 1464, alinéa 3, du code de procédure civile a été affirmée par la 

Cour de cassation qui n'a pas admis qu'un dirigeant partie ès qualités à une procédure arbitrale puisse faire valoir que, 

n'ayant pas été personnellement mis en cause, la sentence était contraire à l'ordre public (Civ. 1re, 8 juill. 2010, no 09-

14.280, D. 2010. Pan. 2933, obs. T. Clay). 
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 36. -   Renonciation à invoquer un grief - Cependant, ce principe est tempéré par le constat que les parties doivent 

invoquer devant le tribunal arbitral tous les griefs connus d'elles au moment de l'instance arbitrale, susceptibles de 

permettre d'obtenir l'annulation de la sentence, à peine de perdre le droit de les invoquer au soutien d'un recours en 

annulation dirigé contre la sentence. Cette règle à l'origine jurisprudentielle a été consacrée par le décret n° 2011-48 du 

13 janvier 2011. 

Exemple  

"Une partie ayant eu connaissance des communications téléphoniques échangées entre le président du tribunal arbitral et 

l'autre partie de manière tout à fait fortuite, à la fin de la procédure, une cour d'appel peut en déduire que cette prise de connaissance étant 
intervenue avant l'audience de plaidoiries et la clôture des débats et en conclure que, s'étant abstenue de protester à ce moment là contre 

l'irrégularité alléguée, elle était réputée y avoir renoncé" (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 04-13.999 : Rev. arb. 2008, p. 345) 

Ou encore la cour d'appel dispose que "la partie recourante n'ayant pas fait valoir devant les arbitres les critiques qu'elle 
formule pour s'opposer à l'exequatur de la sentence, est irrecevable le moyen par lequel elle soutient que les délais imposés par le 

règlement de la CIETAC ne lui ont pas permis de préparer utilement sa défense" (CA Paris, 31 janv. 2008 : Rev. arb. 2008, p. 487). 

L'obligation faite à la partie, victime de la violation d'une règle de procédure par le tribunal arbitral, de 

dénoncer cette violation devant les arbitres, s'impose tant que cette dénonciation peut avoir pour effet de permettre 

aux arbitres de supprimer le vice qui affecte la procédure arbitrale.A défaut, le recours en annulation fondé sur ces 

mêmes griefs sera irrecevable. Le recours ne pourra être reçu que si le grief ne pouvait être connu de la partie qui 

l'invoque avant que la sentence ne soit rendue ou si le tribunal arbitral, malgré sa dénonciation pendant l'instance par 

la partie qui en est la victime, ne le répare pas. 

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc.  1046 : ARBITRAGE . - La décision arbitrale . - Voies 

de recours, Date du fascicule : 2 Novembre 2011Date de la dernière mise à jour : 12 Juin 2014  
  

 

 

  

 
 

 


