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 األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري
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 جامعة محمد بو ضياف بالمسيلة 

S 
يرتتب على اتفاق التحكيم أثر هام يعرف باألثر السليب الذي مبوجبه يتخلى القاضي 

عن اختصاصه هليئة التحكيم، وهذا ال يعنى أن عالقة القاضي بهيئة التحكيم 

يد املساعدة للمحكم يف عمله كما يبسط  ستنقطع بل بالعكس يبقى القاضي ميد

ن ختلي إف ومن جهة أخرى رقابته على احلكم التحكيمي عند صدوره، هذا من جهة،

حد األطراف، كما أن على أالقاضي عن اختصاصه ال يكون آليا بل جيب إثارته من 

 القاضي التحقق من عدم البطالن الظاهر التفاقية التحكيم.    

Résumé  
L’existence de la convention d’arbitrage a un effet important qui 
retire au juge étatique son pouvoir juridictionnel (effet négatif). En 
effet, la clause d’arbitrage oblige, en principe, la juridiction 
étatique saisie à se déclarer incompétente, et de donner 
compétence à l'arbitre pour statuer sur le litige que les parties lui 
ont soumis. Cela ne signifie pas que La relation entre le juge et 
l'arbitre sera coupée, au contraire, le juge reste étend un coup de 
main à l' arbitre durant toutes les etapes de  d'arbitrage. 
D'autre part, Le juge de l'Etat ne peut relever d'office son 
incompétence, sauf s'il constate l'existence d'une convention 
d'arbitrage à condition que celle-ci, soit invoquée par l'une des 
parties. 

  

حيث ِإْلَتَجأ التحكيم من أقدم الوسائل يف حل النزاعات وتسويتها،  يعّد

وعمل به األفراد منذ القدم، وأخذ يتطور شيئا فشيئا بتطور وازدياد 

غالبية  أصبحتاملعامالت وما ينشأ عنها من نزاعات بني أطرافها، و

العقود الدولية تتضمن شرط التحكيم حلل النزاعات اليت قد تنشأ 

 اجلزائرمستقبال، ومواكبة هلذه التحوالت االقتصادية والتجارية، أصدرت 

 52/90/3339بتاريخ  39/93باملرسوم التشريعي أول قانون يتعلق بالتحكيم 

 وقد ،م3311معدل ومتمم لقانون اإلجراءات املدنية الصادر يف جوان 
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جدد املشرع ثقته يف التحكيم عند إصداره للقانون اجلديد لإلجراءات 

   .5992فيفرى  52املدنية واإلدارية بتاريخ 

عقد كغريه من العقود خيضع ملا ختضع له االتفاقيات إال  واتفاق التحكيم

القانون يف للتصرفات القانونية عن اآلثار املعتادة آثارا متمايزة نه يرتب أ

وهنا تربز أهمية هذه الدراسة أي يف اجلانب اإلجرائي والذي  اخلاص،

ثرين هامني أوهلما هو اختصاص هيئة التحكيم اليت اختارها أيرتب 

بالفصل يف النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ عن تنفيذ العقد األطراف 

األصلي وهو ما بات يعرف باألثر االجيابي، وثانيهما هو األثر السليب أي 

حد أامتناع القاضي العام للدولة من نظر هذا النزاع عند متسك 

 األطراف بالدفع بوجود اتفاقية حتكيم.

ن نظر النزاع، وما طبيعة فما هو املقصود مببدأ بامتناع قاضي الدولة ع

 وأساس هذا املبدأ؟ وهل يؤخذ هذا املبدأ على إطالقه أم أن له استثناءات

وهل حيدث األثر السليب "؟ أنه ما من مبدأ إال وله استثناء" لقاعدة وفقا ل

 التفاق التحكيم قطيعة بني القضاء ونظام التحكيم؟

مطلبني تطرقنا يف  قسمنا هذه الدراسة إىل تولإلجابة عن هذه التساؤال

أوهلما ملبدأ عدم والية القاضي لوجود اتفاقية حتكيم أما يف املطلب الثاني 

 فتناولنا نسبية هذا املبدأ.

 املبحث األول: امتناع القاضي عن نظر اخلصومة

لقد نص املشرع اجلزائري على مبدأ عدم والية القاضي الوطين يف وجود 

نه "يكون القاضي أا، واليت نصت على ق ا م  3902اتفاق حتكيم يف املادة 

غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية 

حد األطراف" أقائمة أو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من 

بعد حتليلها هو أنها  ه املادةهذ يف وما يسرتعي انتباهنا)املطلب األول(، 

التحكيمية مبا ينتج  خلصومةيف ا الوطين وحي بإمكانية تدخل القضاءت

 هذا ملبدأ )املطلب الثاني(. نسبية واستثناء علىعنه اإلقرار بوجود 

يري مبدأ عدم والية القاضي لوجود اتفاقية حتكيم  املطلب األول:

عن عقد والذي اتفاقية التحكيم عبارة أن  Philippe Fouchardاألستاذ 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (26) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الفاتهم الناشئة أو اليت قد تنشأ عن مبقتضاه يلتزم األطراف على فض خ

طريق حمكمني وليس عن طريق قضاة الدولة.
(1)

 

ومن آثار مبدأ عدم والية القاضي الوطين لوجود اتفاقية حتكيم هو رده 

حد أطراف اخلصومة واملتفق بشأنها على أللدعوى اليت قد يرفعها أمامه 

 التحكيم وذلك عن طريق الدفع بوجود اتفاقية حتكيم.

تعد الدفوع من الوسائل اليت وفرها القانون للخصم لدحض ادعاءات و 

التحكيم يسلب القاضي واليته يف الفصل  وملا كان االتفاق علىخصمه، 

التحكيم  عليه يف التمسك باللجوء لنظامللمدعي يف اخلصومة ومينح احلق 

بدل القضاء الوطين بشرط أن يثري هذا األخري الدفع بوجود اتفاق 

الدعوى.موضوع يف الدخول قبل القاضي أمام  التحكيم
(2)

املطروح والسؤال  

القانونية للدفع بوجود اتفاقية حتكيم؟ الطبيعة حول ماهية يتمحور هنا 

 )الفرع الثاني(. )الفرع األول( واألساس القانوني هلذا املبدأ؟

لقد  للدفع بوجود اتفاقية حتكيمالقانونية الفرع األول: الطبيعة 

راء الفقهية حول طبيعة الدفع بوجود اتفاقية حتكيم فمنهم اختلفت اآل

 ومنهم من يري انه دفع بعدم القبول.االختصاص من يري انه دفع بعدم 

هذا   يعتنق الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم االختصاص :أوال

الفقه والقضاء الفرنسيني وجانب من الفقه اإليطالي  كل منالرأي 

اعتربته  واليت لنقض االيطالية يف بعض أحكامهاحيث أخذت به حمكمة ا

الدفع بعدم االختصاص شأن  همتعلق بالنظام العام شأن غريدفعا 

، مما يوجب التمسك به قبل الكالم يف املوضوع وإال سقط احلق فيه ،احمللي

اإليطاليةمن قانون اإلجراءات املدنية  9مكرر 233واعتمدته املادة  
(3)

 ،

ئري هذا الرأي يف العديد من القرارات منها قرار وساير القضاء اجلزا

عندما ُعرض  0/7/3379الصادر بتاريخ  333حمكمة استئناف اجلزائر رقم 

حتكيمي عليه خالف بني شركة جزائرية وشركة يوغوسالفية بينهما عقد 

وفقا لألثر السليب اختصاصها احملكمة حكما بعدم أصدرت دولي، حيث 

كيمي.املرتتب علي وجود عقد حت
(4)

العربية التشريعات وهناك الكثري من  

اليت أخذت بهذا املبدأ، على غرار املشرع اجلزائري الذي حسم يف هذه 
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ذهبت هو ما والذكر، السالفة ق ا م ا،  3902املسألة من خالل نص املادة 

للتحكيم التجاري واليت أقرها  العربية اتفاقية عمان من  50املادة  إليه

بأنه دفع بعدم االختصاص واليت  حيث اعتربتهالعربي  دلجملس وزراء الع

الشكلية  عوالدفواالختصاص بعدم الدفع  إبداء جيب " نهأنصت على 

اهليئة أن تفصل فيها قبل الدخول يف  ىاألخرى قبل اجللسة األولي وعل

 ."نهائيا الشأن  املوضوع ويكون قرارها بهذا

بعدم هو دفع تفاقية حتكيم ابوجود الدفع مؤيدو هذا االجتاه أن  ويرى

وهو حيجب سلطة القاضي الوطين عن نظر النزاع ومينحها االختصاص 

من قواعد لقاعدة يكون نتيجة خمالفة االختصاص للمحكم، والدفع بعدم 

الشكلية، وهو عدم اختصاص وضيفي النتفاء الوالية ينتج االختصاص 

لعام للدولة عن يسلب والية القضاء اجراء االتفاق على التحكيم الذي 

.نظر هذا النزاع
(5)

 

لقد وجه هلذا الرأي العديد من  بعض االنتقادات املوجهة هلذا الرأي

االنتقادات منها صعوبة حتديد نوع عدم االختصاص يف مثل هذه احلالة، 

 مومنها أيضا أن االختصاص حيدده القانون، وان القضاء يظل خمتصا رغ

البطالن. اختصاصه بدعوىويف احملكم م حكمراجعة يف التحكيم على االتفاق 
(6) 

أصحاب هذا ّد يع ثانيا: الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول

الرأي أن الدفع بوجود اتفاقية حتكيم ليس من شأنه أو من طبيعته نزع 

اختصاص القاضي الوطين، وهو دفع بعدم القبول ألنه يرتتب على اتفاق 

لعادي وااللتجاء إىل هيئة التحكيم، التحكيم ترك األطراف للقضاء ا

ومتى نزل اخلصوم بإرادتهم عن سلطة االلتجاء إىل قاضي الدولة تكون 

حد شروط قبوهلا مما ميتنع على احملكمة قبوهلا، ما دام أالدعوى قد فقدت 

اتفاق التحكيم قائما.
(7)

 

ب جينه "أاليت نصت على  39وقد اعتنق هذا الرأي املشرع املصري يف املادة 

حتكيم أن حتكم بعدم  اتفاقعلى احملكمة اليت يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه 

وهو ما تبناه املشرع السوري يف نص املادة العاشرة  ..."قبول الدعوى
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جيب على احملكمة اليت ترفع أمامها دعوى يف مسألة أبرم بشأنها بقوله " 

  ...".ن حتكم بعدم قبول الدعوىأاتفاق حتكيم 

لقد وجهت إىل نظرية عدم  دات املوجهة هلذا الرأيبعض االنتقا

القبول العديد من االنتقادات منها: صعوبة التمييز بني خمتلف الدفوع 

بعدم القبول، فهناك عدم قبول ملخالفة احلق يف الدعوى وشروط قبوهلا، 

 أو خمالفة حق اللجوء إىل القضاء وعناصر قيام هذا احلق، وقيل أيضا أن

تحكيم ال ميس باحلق يف الدعوى الذي يعرتف به القانون ال االتفاق على

والذي يظل قائما رغم االتفاق على التحكيم.املوضوعي ألصحاب احلق 
(8) 

جيب إثارة  الوقت الذي يتعني فيه إثارة الدفع باتفاق التحكيم .1

هذا الدفع قبل الدخول يف املوضوع، وهو ما أكدته غالبية التشريعات 

ق ا م ا. 4411اجلزائري يف صلب املادة التحكيم انون املقارنة مبا فيها ق
(9)

 

العليا يف أحد قراراتها أنها  احملكمة أن الشأن بهذا يالحظ ما أنه غري

 يتبني حيث" ، يف منطوقها الذي جاء فيه:ق ا م ا 3900ناقضت نص املادة 

 طرف من املثار الدفع برفض قضى أنه فيه املطعون القرار من فعال

 جاء الدفع هذا أن معتربا التحكيم إىل اللجوء بوجوب ملتعلقوا الطاعن،

 الدفع هذا أن واحلال ، أخرى جهة من بالشكل ويتعلق جهة من متأخرا

 أن كما ، العقد بنود من بند بتطبيق يتعلق بل شكلي بدفع يتعلق ال

 جيب بأنه ، للقول عليه اعتمد الذي النص يبني مل فيه املطعون القرار

 اجمللس خرق فقد ولذلك املوضوع، يف اخلوض قبل لدفعا هذا تقديم

 ،اتأسيس قبوله يتعني لذلك املدني القانون من 391 املادة نص حقيقة

 ما وجود لعدم القضية إحالة إىل حاجة ودون القرار نقض وبالتالي

 ".املدنية اإلجراءات قانون من 519للمادة طبقا وذلك فيها، يفصل
(10)

 

الدفع بوجود  م ال يتعلق بالنظام العامالدفع باتفاقية التحكي .2

اتفاقية حتكيم هو دفع غري متعلق بالنظام العام، وبالتالي ال جيوز 

للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه حتى ولو تبني له وجود اتفاق 

حتكيم، وبناء عليه اذ مل يتمسك اخلصم صاحب املصلحة بهذا الدفع 

حكما فيها. فيجب على القاضي أن ينظر اخلصومة ويصدر
(11)
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 بنصها: 5/9يف املادة  كوهو ما أقرته االتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويور

يتوجب على حمكمة البلد املتعاقد اليت تقام لديها قضية ذات عالقة "

باتفاقية معقودة بني الفرقاء ضمن منطوق هذه املادة، أن حتيل ذلك 

 ."...النزاع إىل التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء

وعدم تعلق الدفع باتفاقية التحكيم بالنظام العام أقرته أيضا التشريعات 

ق ا ف، واليت منعت القاضي  4111الوطنية كالقانون الفرنسي يف املادة 

من إعالن عدم اختصاصه من تلقاء نفسه، وهو نفس األمر بالنسبة 

 من القانون اجلزائري. 4411من للقانون املصري واملادة  41للمادة 

وقد تواترت أحكام النقض  هأما موقف القضاء فقد سار يف هذا االجتا

املصرية على اعتبار أن الدفع بوجود اتفاقية حتكيم غري متعلق بالنظام 

.4611مايو لسنة  41العام ومنها القرار الصادر بتاريخ 
(12)

 

أما القضاء الفرنسي بعدما كان يعترب سابقا أن الدفع باتفاق التحكيم 

الدفع بعدم االختصاص املتعلق بالنظام العام إال انه عاد وقرر  من قبيل

بوضوح أن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم االختصاص غري متعلق 

بالنظام العام.
(13)

 

لقد استمد  الفرع الثاني: األساس القانوني ملبدأ عدم والية القاضي

واملعاهدات  تهذا املبدأ أساسه من مصدرين أساسني هامني هما االتفاقيا

 .الدولية )أ( والتشريعات والقوانني الوطنية )ب(

انصب اجلهد الدولي على عقد  أوال: االتفاقيات واملعاهدات الدولية:

دني من التماثل يف املواقف من أاالتفاقيات اليت من شأنها أن تضمن حدا 

التحكيم ويف شروط االعرتاف بأحكامه وتنفيذها مبا يضمن حرمة والية 

م وحصانة رأيه ورفع عنه أسباب الوصاية وَتُحد من تدخل قاضى احملك

.الدولة يف اخلصومة التحكيمية
(14) 

وقد أقرت املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة بالتحكيم مبدأ عدم والية 

 املتفق على فضها بالتحكيم.املنازعات القاضي الوطين وامتناعه عن نظر 

أقرت مبدأ عدم اختصاص  أول من 4641ولقد كانت اتفاقية جنيف لعام 

طريق املتفق على حلها عن املنازعات الوطين ومنعه من نظر القاضي 
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 يت ألزمت حماكم الدول املنظمة إىلوال 1/4التحكيم وذلك بنص املادة 

االتفاقية أن حتيل األطراف املتنازعة إىل التحكيم إذا رفعت دعوى إىل 

زاع بطريقة التحكيم إذا احملاكم املذكورة وكان هناك اتفاق على حل الن

األخر مقدما بذلك طلبا يدفع بوجود شرط حتكيم.الطرف متسك 
(15)

 

بدورها كرست اتفاقية االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

4611(16)
واليت جاءت كما يلي "على حمكمة  4/1هذا املبدأ يف نص املادة  

ان حمل اتفاق من املتعاقدة اليت يطرح أمامها نزاع حول موضوع كالدولة 

األطراف باملعنى الوارد يف هذه املادة أن حتيل اخلصوم بناء على طلب 

حدهم إىل التحكيم وذلك ما مل يتبني للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو أ

ثر له أو غري قابل للتطبيق".أال 
(17)

 

من جانبها االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي املربمة يف جنيف 

اليت يوجد بشأنها النزاعات يف الوطين قرت مببدأ عدم والية القاضي أ 4614

نه أعلى   1/1اتفاق على التحكيم ولو بشكل غري مباشر يف نص املادة 

"يف حالة عدم االلتجاء السابق إىل أي قضاء وطين، والشروع يف اختاذ 

 إجراءات التحكيم فإن احملاكم القضائية يف الدول املتعاقدة، واليت عهد

إليها باملنازعة املنصبة علي ذات املوضوع املعروض على قضاء التحكيم 

الختصاص يف املوضوع اخلاضع الفصل و بني ذات األطراف، أن تتوقف عن 

ألسباب خطرية وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم". احملاكم، إاّل
(18) 

من جهته كرس القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة 

القاضي اختصاص مبدأ عدم  3322ملتحدة للقانون التجاري الدولي األمم ا

اليت جاءت كما يلي: "على احملكمة اليت  2/3الوطين من خالل نص املادة 

برم بشأنها اتفاق حتكيم أن حتيل الطرفني يف أترفع أمامها دعوى يف مسألة 

هلا موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول يف موضوع النزاع، ما مل يتضح 

 أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر أو ال ميكن تنفيذه.

نه مع تأكيدها على مبدأ أنصوص االتفاقيات السابقة جند  باستقرائنا لكل

إال أنها مل متانع من حتقق التحكيمية استبعاد والية القاضي يف القضايا 

 .التحكيم وصحتها ةالقاضي الوطين من التثبت للجود الفعلي التفاقي
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تبين  يف املباشر األثر هلا كان وأخرى الدولية االتفاقيات هذه نصوص ّنإ

التشريعات الوطنية هلذا املبدأ وهذا تنفيذا اللتزاماتها الدولية وهو ما 

 سنراه فيما يلي:

ملواقف العام املقارن االستقراء يتبني من  ثانيا: التشريعات الوطنية

تكرس مبدأ عدم اختصاص بيتها غالأن احلديثة للتحكيم القوانني الوطنية 

 تنفيذا ذلك كان سواءتكون حمل حتكيم، خصومة قاضي الدولة يف 

 تكريس يف جبدواه عن اقتناعها أو عليها صادقت الدولية اليت اللتزاماتها

 .التحكيم فعالية

اختصاص  برز القوانني اليت كرست مبدأ عدمأمن الفرنسي القانون  ويعّد

واليت نصت  3002اتفاقية حتكيم من خالل املادة القاضي املساعد يف وجود 

نه "عندما يرفع نزاع نشأ عن اتفاقية حتكيم أمام قاضي الدولة، أعلى 

مل التحكيم هذا األخري يصرح بعدم اختصاصه ماعدا إذا كانت حمكمة 

ظاهريا غري قابلة  باطل واوظاهريا التحكيم تتشكل بعد أو أن اتفاقية 

للتطبيق..."
(19)

القانون السويسري فقد نظم  ضا ما سار عليهوهو أي، 

مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطين يف نظر النزاعات املتفق بشأنها 

من القانون الفيدرالي املتعلق بالقانون الدولي  7يف املادة على التحكيم 

األطراف قد وقعوا عقدا  إذا كان: "نهأحيث نصت على  LDIPاخلاص 

ه للتحكيم فعلى احملكمة السويسرية اليت حتكيما يشمل نزاعا ميكن إحالت

يطلب منها النظر يف هذا النزاع أن تعلن عدم اختصاصها...".
(20)

 

من قانون التحكيم  35/3يف املادة أما القانون األردني فقد تبنى هذا املبدأ 

 بشأنه يوجد نزاع إليها يرفع اليت احملكمة على نه"أواليت نصت على 

 "....الدعوى برد ان حتكم حتكيم اتفاق

ق ا م ا السابقة الذكر  3902والقانون اجلزائري للتحكيم ومن خالل املادة 

نه "يكون القاضي غري أنفس املنوال حيث نص على  أنه سار علىجند 

خمتص بالفصل يف موضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة 

 ألطراف".حد اأأو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من 
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 ولقد أزالت هذه املادة الغموض الذي كان يكتنف النص القديم للمادة

 أن على تنص كانت واليت امللغى املدنية اإلجراءات من قانون 4 مكرر 485

 أمام دعوى األطراف أحد يرفع معلقة عندما التحكيم دعوى تكون "

 أحد باشري أو عندما التحكيم، اتفاقية يف املعنيني احملكمني أو احملكم

هذا  مثل غياب حالة يف التحكيم حمكمة تأسيس يف إجراًء األطراف

 دعوى كانت متى املوضوع يف للفصل خمتص غري القاضي يكون التعيني

(21)".معلقة التحكيم
 

مسألة  حيسم مل كونه إىل بالنظر كبري نقد حمل كان النص هذا إن

 من 3 رةالفق 2 املادة كما انه يناقض نص ،واضح االختصاص بشكل

املؤرخ  32/22اجلزائر مبوجب القانون  صادقت عليها اليت نيويورك اتفاقية

 .35/7/3322يف 

القاضي الوطين وامتناعه  صنستخلص مما سبق أن مبدأ عدم اختصا

عن نظر اخلصومة اليت اتفق على حسمها بالتحكيم أصبح من املبادئ 

للتشريعات بالنسبة  الدولية أوواالتفاقيات املستقرة سواء يف املعاهدات 

مشمول باتفاقية والقاضي عندما ميتنع عن نظر نزاع  الوطنية،والقوانني 

وهرية لنجاعة جميثل ضمانة مستوفية جلميع شروط صحتها حتكيم 

 .وفاعلية التحكيم

حظ أنها التقت جلميع املواد والنصوص السابقة نللكن من خالل متعننا 

دم تدخل حماكم الدولة حول نقطة هامة وهي عدم إطالق مبدأ ع

وجعلته نسبيا وحددت بعض احلاالت اليت جتيز للقاضي نظر النزاع، وهذا 

 ما سنحاول تبيانه يف املطلب القادم.

اجته  القاضي الرمسياختصاص نسبية مبدأ عدم  املطلب الثاني:

عدم اختصاص القاضي القضاء الفرنسي يف بادئ األمر إىل اعتبار مبدأ 

 رفوعةامل يتبني للقاضيأنه مبجرد أن  أيبغة مطلقة، صه ذو ّنأالوطين 

بعدم اختصاصه يصدر قراره وجود اتفاقية حتكيم فإنها  صومةاخل هأمام

سرعان ما نتظر إثارة أحد األطراف لذلك أو طلبه له، ولكن ي دون أن

إذ ما لبث أن غري موقفه فيما  ،القضاء الفرنسي على هذا االجتاهتراجع 
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يكتسي طابعا  اضي الوطيندأ عدم اختصاص القبعد معتربا أن مب

لعدم اختصاصه متوقف ضرورة على طلب  قاضيأن إعالن الأي نسبيا، 

وقد تأكدت  ،صرح به من تلقاء نفسهياألطراف له، وال ميكنه بالتالي أن 

  الفرنسي. ق ا م من 3002  فيما أوردته املادةهذه الصبغة النسبية 

ملشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية هذه الصبغة النسبية تبناها او

واليت جاءت  3902املادة صلب يف هذا الطابع النسيب  اقرحيث واإلدارية، 

كما يلي " يكون القاضي غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع، إذا كانت 

اخلصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن 

 اف."تثار من أحد األطر

متى أصبحت اخلصومة التحكيمية  هأّن ستخلصباستقراء هذه املادة ن

القاضي ختلي قائمة أي بعد تشكيل هيئة التحكيم وطرح النزاع أمامها  

وهذا عن النظر يف النزاع املعروض عليه لفائدة هيئة التحكيم  الوطين

 ولكنه ليس ختليا آليا ،هو نتيجة حتمية لوجود اتفاقية حتكيمالتخلي 

ألن مبدأ عدم اختصاص القاضي  من تلقاء نفسه يقوم به القاضي

العامالنظام الوطين يف وجود اتفاقية حتكيم ليس من 
(22)

أطراف ، بل على 

فعدم متسك األطراف بإثارته ُعَد ذلك تنازال  ،أن يتمسكوا به اخلصومة

 إلي القاضي.االختصاص عودة وبالتالي عن تطبيق اتفاقية التحكيم  منهم

إذا كان املدعي قد رفع دعواه قبل تشكيل حمكمة التحكيم وطرح  أما

النزاع أمامها فيبدو أنه يكون للمدعي أن يدفع ببطالن اتفاق التحكيم 

أو بعدم مشوله للنزاع املطروح على احملكمة وال يكون للقاضي أن ميتنع 

ويستعيد القاضي اختصاصه أيضا يف  عن النظر يف هذا الدفع أو ذاك،

االختصاص يعود  وعليه، بطالنهاأو التحكيم دم إثبات وجود اتفاقية حالة ع

اتفاقية عن األطراف إىل القاضي الوطين يف حالتني: إحداهما تنازل 

 .التحكيم )الفرع األول( وثانيهما بطالن االتفاقية )الفرع الثاني(

إن  الفرع األول: تنازل اخلصوم عن تطبيق اتفاقية التحكيم

كيم مصدره اتفاق األطراف وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة، اللجوء إىل التح

وهذا االتفاق ميكن الرجوع عليه صراحة أو ضمنيا وهو ما أشار إليه 
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ق ا م ا واليت تقضي بعدم اختصاص  3902املشرع اجلزائري يف املادة 

التحكيم  زاع إذا تبني له وجود اتفاقية علىالوطين بالفصل يف النالقاضي 

اخلصوم نه إذا تنازل أحد األطراف، ومبعنى املخالفة أ بشرط أن ثار من

عن عقد التحكيم بعدم إثارتهم للدفع بوجود اتفاقية حتكيم فإن 

الوطين، وهذا التنازل عن اتفاقية التحكيم القاضي يؤول إىل االختصاص 

 قد يكون تنازال صرحيا كما قد يكون تنازال ضمنيا.

يتم النزول الصريح عن  تحكيمأوال: التنازل الصريح علي اتفاقية ال

اتفاق التحكيم وذلك عن طريق إبرام اتفاق جديد بني األطراف يتضمن 

صراحة نزوهلم عن اللجوء للتحكيم، ويشرتط أن يكون هذا االتفاق 

اجلديد مكتوبا سواء كان يف صورة عقد أو يف صورة إعالنات على يد 

بته يف إنهاء حمضر متبادلة أو جمرد خطابات يعلن فيها كل طرف رغ

الن االتفاق على التحكيم يكون مكتوبا وال جيوز إثبات عكس  ،التحكيم

ما جاء يف الكتابة إال بالكتابة، وميكن أن يتم هذا االتفاق اجلديد بالنسبة" 

لشرط التحكيم" قبل قيام أي نزاع، ويكون هذا النزول من مجيع 

جيب أن يعرب ، كما التحكيمأطراف العقد، فال يكفي نزول احدهم عن 

صراحة وبوضوح عن إرادتهم يف النزول عن التحكيم.األطراف 
(23)

 

يكون التنازل ضمنيا  اتفاقية التحكيم ثانيا: التنازل الضمين على

عن اتفاق التحكيم ناجتا عن سلوك طريف العقد والذي يستفاد منه أنهم 

عن التحكيم لصاحل القضاء، كأن يلجأ احد أطراف اخلصومة  اتنازلو

تحكيمية إىل قضاء الدولة مع علمه بوجود اتفاقية حتكيم، ويستحضر ال

األخري بالعقد التحكيمي ويثري الدفع هذا يتمسك دو أن القاضي خصمه أمام 

نه يكون متوافقا إاالختصاص، وقام ببحث الدعوى وابدي دفوعه، فبعدم 

ا مع املدعي على التخلي عن اتفاقية التحكيم و العودة إىل القضاء، هلذ

فليس للقاضي الذي يعرض أمامه نزاع مشمول باتفاق حتكيمي أن 

يصدر قرارا بعدم اختصاصه ويتمسك باتفاقية ختلى عنها أصحابها.
(24)

 

أن سكوت املدعي عليه عن الدفع باالتفاق  أمجع الفقه والقضاء علىو

على التحكيم يفيد التحلل من االلتزام املتبادل بعدم االلتجاء إىل 



(26) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ين ويلتقي مع رغبة املدعي أو على األقل يفيد تنازله عن القاضي الوط

 بهذا االلتزام، الذي ال ميكن له إثارته بعد ذلك.بالتمسك حقه استعمال 

اتفاقية بالعودة إىل  اتفاقية التحكيم نالفرع الثاني: حالة بطال

حظ أنها كرست ، نلنيويورك املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ األحكام األجنبية

 5/9ية عدم اختصاص القاضي الرمسي للدولة املتعاقدة يف املادة مبدأ نسب

اليت تقام لديها قضية ذات عالقة املتعاقد على حمكمة البلد اليت أوجبت  

، أن حتيل ذلك النزاع إىل التحكيم وذلك بطلب من أحد حتكيمباتفاقية 

ما وهو ، وباطلة الغيهاالتفاقية بأن تلك للمحكمة إال إذا تبني  األطراف

املقارنة علي غرار ما ذهب إليه املشرع التشريعات من اعتنقته الغالبية 

السويسري يف صلب املادة السابعة واليت جاء يف مضمونها انه يف حالة 

اتفاق األطراف على اللجوء إىل التحكيم حلل اي نزاع ناشئ بينهم، فعلى 

م احملكمة السويسرية اليت يرفع أمامها هذا النزاع أن تعلن عد

 ،بطالن اتفاقية التحكيماختصاصها إال يف حاالت معينة ومن بينها حالة 

أما املشرع اجلزائري فلم يتطرق إلي حالة بطالن اتفاقية التحكيم ال يف 

التحكيم الداخلي وال يف التحكيم الدولي عند تعرضه ملسألة اختصاص 

لتحكيم بطالن شرط ا أنه أشار إىلق ا م ا، إال  3902القاضي يف املادة 

ق ا م ا، واليت أكد فيها  3993مبناسبة تشكيل هيئة التحكيم يف املادة 

املشرع أن عدم صحة شرط التحكيم أو عدم كفايته ُيرجع االختصاص 

إلي قاضى الدولة والذي يصدر قراره بأن ال وجه لتعني هيئة التحكيم، 

ي واليت ق ا م ا، املتعلقة بالتحكيم الدول 3909وأكد على ذلك يف املادة 

ربطت صحة اتفاقية التحكيم مبدي استجابتها للشروط اليت يضبطها 

القانون املطبق على النزاع.
(25)

 

يشرتط نه إفالرضائية ومبا أن االتفاق على التحكيم هو عقد من العقود 

و موضوعي ومنها ما هو شكلي لصحته جمموعة من الشروط منها ما ه

يف حالة عدم تعهد هيئة وهذا تفحصها يستوجب على القاضي واليت 

 التحكيم بالنزاع، أي أن هيئة التحكيم مل تتشكل بعد.
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تنقسم الشروط املوضوعية  أوال: التحقق من الشروط املوضوعية:

 شروط عامة وشروط خاصة. إىل

كما أسلفنا الذكر فان اتفاق التحكيم هو  الشروط املوضوعية العامة -أ

م باإلجياب والقبول ولصحته عقد كسائر العقود املدنية األخرى اليت تت

ونفاذه جيب أن يتوافر فيه كل من الرضا واألهلية الالزمة للطرفني وحمل 

 .وسبب مشروعني

الرضا ركنا أساسيا ألي عقد فالرضا  يعّد :التحقق من رضا األطراف -

اتفاق هو القانونية هو قوام العقد و أساسه، واملقصود بالرضا من الناحية 

ىل إحداث اثر قانوني، واجتاه اإلرادة هنا يف اتفاق إرادتني واجتاههما إ

لفض نزاعاتهم والفصل فيها عن طريق األطراف التحكيم هي اختيار 

هيئة التحكيم بدال من القاضي، ومبا أن االتفاق على التحكيم يشكل 

خروجا على األصل العام يف التقاضي، فكان ال بد من التعبري عنه 

صراحة وبوضوح بالكتابة
(26) 

جيب أن يكون الرضا يف إرادة األطراف و

 وإاّل صحيحا وسليما من العيوب اليت تفسده كالغلط والتدليس واإلكراه

 على التوالي من القانون املدني. 11،11،11باطال وفقا للمواد  عّد

التحكيم هو تصرف  إن االتفاق على التحقق من أهلية األطراف: -

األهلية وميلكون قانوني يستوجب أن يصدر عن أشخاص مكتملي 

سلطة التوقيع وإبرام العقود مبا تالقت عليه إراداتهم املشرتكة يف هذا 

الصدد، أي أن تكون هلم صفة قانونية ختوهلم اللجوء إىل التحكيم حلل 

نزاع معني، فان مل تتوافر فيهم هذه الصفة فان اتفاقهم يكون باطال 

وعديم األثر القانوني.
(27)

 

ق ا م ا واليت  3991ع اجلزائري يف صلب املادة وقد أكد على ذلك املشر

نه "ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت له أنصت على 

 مطلق التصرف فيها...".

ويتضح من هذا النص انه جيب توافر األهلية يف األشخاص الذين 

يف  أن األهلية هنا هلا معين حمدد، يتمثل يرغبون يف اللجوء إىل التحكيم، إاّل
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التصرف بالنسبة للحق املتفق على التحكيم بصدده، وليست أهلية أهلية 

 االختصام، إذ ال تكفي هذه األهلية على االتفاق على التحكيم.

وعليه ال ميلك القاصر أو احملجور عليه قبول التحكيم، وال ميلك الولي أو 

أمواهلم  الوصي أو القيم قبوله نيابة عنهم ألنه ال ميكن هلؤالء التصرف يف

 إال عن طريق احملكمة ويف األحوال املقررة يف القانون.

وأهلية التصرف الزمة سواء كان االتفاق على التحكيم يف صورة شرط 

أو يف صورة مشارطة.
(28)

 

حمل العقد ميثل ركنا أساسيا  التحقق من مشروعية حمل التحكيم: -

املدين بعمله طبيعة االلتزام أي الشيء الذي يلتزم  من أركانه ويقصد به

القانون املدني من  (61إىل  64)أو االمتناع عن عمله، وقد تضمنت املواد 

اجلزائري الشروط الواجب توفرها يف حمل العقد بصفة عامة، ويقصد 

مبحل اتفاق التحكيم، موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم، 

ن يكون أوينبغي أن يكون موضوع النزاع ممكنا وغري مستحيل و

 ق م. 61شروعا وفقا ملا جاء يف املادة م

وقد أورد املشرع اجلزائري فيما خيص حمل التحكيم جمموعة من القيود 

إخراج جمموعة من  حيث عمد إىل من ق ا م ا، 6001املادة جاءت يف نص 

املنازعات من دائرة التحكيم التجاري منها ما هو متعلق بالنظام واآلداب 

كما منع أيضا األشخاص وأهليتهم األشخاص ت العامة وكذلك بالنسبة حلاال

املعنوية العامة من اللجوء إىل التحكيم إال فيما تعلق باملعامالت 

االقتصادية الدولية أويف إطار الصفقات العمومية، وباملقابل فتح باب 

التحكيم أمام كل شخص يف حقوقه اليت له مطلق التصرف فيها.
(29)

 

املشرع اجلزائري بأن يكون  يوجب :التحقق من مشروعية السبب

لكل التزام سبب مشروع فإذا التزم املتعاقد لسبب غي مشروع أو لسبب 

خمالف للنظام العام أو اآلداب العامة كان العقد باطال، ويعتب السبب 

املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي ما مل يقم الدليل على خالف ذلك، 

كيم حبيث جيب أن يكون هذا والسبب هو الدافع إىل االتفاق على التح

السبب مشروعا وغري خمالف للقانون، فقد يكون السبب مشروعا لالتفاق 



           أ.محمد قبايلي                      األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (22) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

على التحكيم كأن يراد به االستفادة من مزايا التحكيم مثل السرعة 

السبب غري مشروع كأن يريد والسرية وبساطة اإلجراءات، وقد يكون 

.لنزاهة حلل النزاعال يتمتع باحلياد واشخص أحد الطرفني اللجوء إىل 
(30)

 

تتمثل الشروط املوضوعية اخلاصة  الشروط املوضوعية اخلاصة-ب

 و 4441يف وجوب تعيني احملكمني يف اتفاقية التحكيم وفق ما جاء يف املواد 

موضوع خاصة يف فهو إلزامية حتديد  الشرط الثانيمن ق ا م، أما  4444

حتديد اختصاص  مشارطة التحكيم، فتحديد موضوع النزاع يؤدى إىل

احملكم كما يؤدي إىل تبيان وحتديد نوعية املنازعات اليت قد تنشأ عن العقد 

األصلي املتضمن اتفاق التحكيم وبالتالي ميكن تقييد هيئة التحكيم 

مبوضوع النزاع و جتنب أحكام قد تصدر بغري ما طلبه اخلصوم مما قد 

 يعرض احلكم التحكيمي للبطالن.

فنري انه متى اتفق األطراف على اللجوء إىل أما من وجهة نظرنا 

التحكيم فال ضرورة أن نلزم األطراف بذكر أمساء احملكمني وإمنا يلزمون 

فقط بتبيان طريقة تعينهم، متاشيا مع ما تتطلبه وتتميز به املعامالت 

التجارية من بساطة يف اإلجراءات، أما فيما خيص حتديد موضوع النزاع 

 لتفادي صدور أحكام مبا مل يطلبه األطراف.فنري انه أمر ضروري 

اتفاق التحكيم عقد رضائي : ثانيا: التحقق من الشروط الشكلية

ملزم للجانبني وهو من عقود املعاوضة ومن العقود الشكلية ويتطلب 

النعقاده وإثباته شرط الكتابة سواء يف العقد األصلي أو يف ملحق للعقد، 

 5من القانون النموذجي، واملادة  (7/5)ة ولقد ُاشُترطت الكتابة يف املاد

لالعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية  3322من اتفاقية نيويورك 

وتنفيذها، إال أن القانون النموذجي، واتفاقية نيويورك مل يبينا فيما إذا 

كانت كتابة اتفاقية التحكيم شرط إثبات أم شرط انعقاد، و تركت ذلك 

اخلصوص للقانون الذي حيكم اتفاق  للتشريعات الوطنية، وعلى وجه

التحكيم.
(31)

 

ق ا  3935و  3992وقد نص املشرع اجلزائري على شرط الكتابة يف املواد 

ق ا م ا يف التحكيم الدولي وهذه  3909م ا يف التحكيم الداخلي ويف املادة 
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يلي "...جيب من حيث الشكل، وحتت طائلة البطالن،  األخرية جاءت كما

اإلثبات جتيز  خرىأاتصال كتابة، أو بأية وسيلة التحكيم ة أن تربم اتفاقي

 بالكتابة."

لصحة اتفاق بالكتابة ضرورة االلتزام النصوص ويتضح لنا من هذه 

التحكيم وانعقاده سواء قبل قيام النزاع أو بعده، نظرا خلطورة وأهمية 

هذا االتفاق لكونه ينزع االختصاص من القضاء الوطين وحييله على 

التحكيم، والكتابة تعد شرطا أساسيا وركنا من أركان صحة هيئة 

اتفاقية التحكيم ويرتتب على اإلخالل بهذا الركن بطالن االتفاقية، وهو 

املشرع ما قررته غالبية قوانني التحكيم، وخبصوص شكل الكتابة، مل حيدد 

شكال كتابيا معينا ال سيما يف التحكيم الدولي حيث وسع من اجلزائري 

الكتابة، حبيث يشمل ذلك وسائل االتصال احلديثة، مثل الفاكس  مفهوم

 والتلكس والربيد االلكرتوني. 

ونستخلص مما سبق انه يف حالة ما إذا عرض على القاضي اجلزائري 

نزاع اتفق بشأنه على اللجوء للتحكيم ومل تكن هيئة التحكيم قد 

التحقق من  ،التحكيم إىلاألطراف تشكلت فعال فإنه عليه قبل إحالة 

صحة هذه االتفاقية بتوافر مجيع الشروط السابقة الذكر أما إذا تبني له 

 بها فإنه يقضي بعدم اختصاصه.األطراف ومتسك التحكيم صحة اتفاقية 

8 

إنه عند مساع مصطلح األثر السليب التفاق التحكيم يتبادر إىل الذهن ألول 

تحكيم وأن هناك وهلة، أن هناك منافسة بني قضاء الدولة ونظام ال

قطيعة بينهما، غري أن هذا الفكرة غري صحيحة على اإلطالق، حيث جند 

أن واجب التعاون بني النظامني مطلوب، بل ومفروض وذلك ألن نظام 

التحكيم قضاء اتفاقي يستند على اتفاق األطراف الذي عََََقَده احملتكمون، 

لتنفيذ اجلربي على وبالتالي يفتقد إىل السلطة اليت تضع أحكامه موضع ا

احملكم قبل الفصل يف اخلصومة يصدرها تلك اليت سواء ، الغريأطرافه وعلى 

أو بعدها. ومن حيث أن سلطة األمر أو اجلرب ال تتوفر إال لقضاء الدولة، 

يف مرحلة  .فليس هناك ما مينع من طلب تدخله ملساندة قضاء التحكيم
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خاصة يف اختاذ التدابري ة اخلصومتشكيل هيئة التحكيم وكذا أثناء سري 

يف احلصول على األدلة، باإلضافة التحفظية واملساعدة الوقتية واإلجراءات 

االتفاق على التحكيم ال مينع القضاء الوطين من مراقبة  ّنإإىل ذلك ف

احلكم التحكيمي عند صدوره سواء يف حالة الطعن فيه بالبطالن أو 

من ق ا  3902رتح تعديل املادة عند طلب اكسائه بالصيغة التنفيذية. ونق

غري خمتص بالفصل يف موضوع القاضي "يكون  م ا حيت تصبح كما يلي:

النزاع، إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبني له وجود 

 حد األطراف". أأن تثار من  على صحيحةاتفاقية حتكيم 

اع إىل املشرع مل يوضح موقفه يف موضوع إحالة النز كما الحظنا أّن

هيئة التحكيم بعد احلكم بقبول الدفع باتفاقية التحكيم، ومل حيدد أي 

جزاء يف حالة عدم متسك املدعي عليه بالدفع باتفاقية التحكيم ومل حيدد 

على املشرع تدارك هذه ونتمنى ، باتفاقية التحكيموقت الفصل يف الدفع 

 واإلدارية.   األمور يف التعديالت القادمة لقانون اإلجراءات املدنية

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

(1) fouchard (philippe), gaillard (emmanuel) et goldman (berthold), 

«traité de l’arbitrage commercial international», edition litec 

,paris ,et delta,liban1996, p395 

«La convention d’arbitrage international se définit comme le 

contrat par lequel les parties se sont engagés à faire trancher 

leurs litiges , nés ou a maître, par des arbitres et non par des 

juridictions étatiques». 

عامر فتحي البطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان،  (2)

   .17ص  9002
شرف عبد العليم الرفاعى، اتفاق التحكيم واملشكالت العملية والقانونية يف العالقات أ (3)

 .493، ص 9002الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، اخلاصة الدولية، دار 

املذكور يف: عبد  3/1/7294الصادر بتاريخ 772قرار حمكمة استئناف اجلزائر رقم  (4)

احلميد األحدب، التحكيم يف البالد العربية، نوفل، بريوت، اجلزء الثاني، د ت ن، 

 .744ص

 عارف، اإلسكندرية، د ت ن، صمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املأ( 5)

799-794. 
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، 7221عبد احلميد املنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ( 6)

 .41-42ص 

التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة،  نبيل إمساعيل عمر،( 7)

 .709، ص 9001اإلسكندرية، 

 .704املرجع نفسه، ص نبيل إمساعيل عمر، ( 8)

نه " تفصل حمكمة التحكيم يف االختصاص بها وجيب أق ا م ا على  7033نصت املادة ( 9)

 إثارة الدفع بعدم االختصاص قبل أي دفاع يف املوضوع".

بتاريخ  ، 400561امللف رقم والبحرية، التجارية الغرفة العليا، احملكمة قرار( 10)

 ص  ، 2009أكتوبر ،3 العدد التحكيم ة، جمل996الفهرس  رقم 2007 /01/79
258 

األنصاري حسن النيداني، األثر النسيب التفاق التحكيم، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ( 11)

 .22، ص 9002االسكندرية، 

ق، جمموعة املكتب الفين، السنة  47لسنة  721طعن حمكمة النقض املصرية، رقم ( 12)

 .472عي، املرجع السابق، ص شرف عبد العليم الرفاأ، مذكور يف: 71

ن الدفع بوجود اتفاقية حتكيم غري متعلق أأحكام حمكمة النقض الفرنسية اليت اعتربت ( 13)

      .499املرجع السابق، ص  شرف عبد العليم الرفاعي،أبالنظام العام، مذكور يف: 

- Cass.cvi. 20 juin. 1968.  Bull. civ. 2. 1959 n° 185 

- Cass.cvi. 30 janv. 1966 Bull. civ. 1. 1967 n° 3 

احلسني الساملي، التحكيم وقضاء الدولة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ( 14)

 .22، ص 9009، 7بريوت، ط

 ، ص900907فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، طبعة( 15)

47. 
، اجلريدة 79/1/7299املؤرخ يف  79/99صادقت عليها اجلزائر مبوجب القانون ( 16)

  جويلية. 74، الصادر بتاريخ 99الرمسية، العدد 
اإلسكندرية،  دار الفتح، ناصر ناجي حممد مجعان، شرط التحكيم يف العقود التجارية،( 17)

 .944 – 949، ص 9009

(18) Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , Op cit , p 418 

,P 417. 

(19)  Art 1448 du cpc. Français. 

" lorsqu'un litige relevant d'un convention arbitrage est porté devant une 

juridiction de l'état , celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal 
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arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 

manifestement nulle ou manifestement inapplicable …". 

)20) Art. 7 , du Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 

décembre 1987 (Etat le 1er juillet 2014). 

" Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend 

arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que…". 
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