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الحمد هلل خالق اإلصباح ومرسل الرياح ,الذي أنشأ ف أحسن اإلنشاء ثم قدم ما شاء  ,أحمده حق حمده
سرا وعلنا ,وأشكره على إحسانه وال يزال محسنا ,والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا محمد
صلى اهلل عليه وسلم أما بعد:
إلى أعز ما أملك في الوجود:
إلى من رباني على أصول الدين وفتح لي طريق العلم ,وكان سببا في وصولي إلى هذه المرتبة
من الدراسة "والدي العزيز".
إلى التي رآني ق لبها قبل عينيها ,وكانت رمز العطاء ولحن الوف اء ,ونبع الحنان"والدتي الحبيبة".
وأشكرهما على ما قدماه لي ,ويبقى الشكر ق ليل من بحر الحب الذي غمراني فيه.
إل من تق اسمت معهم حلو الحياة ومرها وكانوا نعم السند ونعم المعين إخوتي و اخواتي االعزاء

إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي المتواضعة.

امجاد

كلمة شكر وعرف ان

إعتراف ا بالفضل والجميل أتوجه بخالص الشكر وعميق االمتنان
والتقدير إلى األستاذ

خديجي أحمد
الذي أشرف على هذا العمل وتعهد بالتصويب في جميع مراحل
انجازه فجزاه اهلل خيرا
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة أعضاء لجنة
المناقشة الذين يباشرون على مناقشة هذه المذكرة

سلطاني أمجاد

مقدمة
مقدمة
يعتبر التحكيم بصفة عامة هو الوسيلة االولى التي عرفتها البشرية منذ اقدم العصور لحل
الخالفات ,لما شعر االنسان بان القوة الذاتية ال تكفي وحدها لفض المنازعات ,حيث عرف العرب قديما
وقبل ظهور االسالم التحكيم  ,وكان النظام القبلي يحكم كافة العالقات داخل القبائل والعشائر ويمثل
التحكيم فيه المظهر االول للعدالة في المجتمعات البدائية ومن اشهر المحكمين في دلك العصر الحارث
بن عوف وهرم بن سنان اللذين كان لهما الفضل في وقف الحروب والتطاحن الذي كان قائما بين القبائل
في جزيرة العرب .
وعند ظهور االسالم كان التحكيم مظهر من مظاهر حسم الخالفات والمنازعات وترسخ التحكيم
اكثر من ذي قبل ويكفي في هذا المقام ان نشير الى قوله تعالى في اآلية  65من سورة النساء (فال وربك
ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
وفي القرن  20ذاع التحكيم وانتشر نطاقه ليصبح قضاءا خاصا ينصبه أطراف النزاع بأنفسهم ولقد
اهتم الفقهاء ورجال القانون بتنظيم التحكيم واقامته على مبادئ معينة وجوهر فكرة التحكيم واحدة سواءا في
النظم القديمة او الحديثة بمعنى انه يهدف الى تحقيق مدى شرعية ادعاءات الخصوم حول مسالة معينة
حقا كانت او مرك از قانونيا عن طريق طرف ثالث يتفقان عليه .
وا ضحى التحكيم في الوقت الحاضر اهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء اليها
في حسم خالفاتهم الناتجة عن تعامالتهم  ,فال يكاد عقد من العقود التجارة الدولية يخلو من شرط يصار
بموجبه اللى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع او خالف يتعلق بتفسير او تنفيذ العقد المذكور  ,ذلك الن
العقود الدولية تختلف عن العقود الخاصة بالتعامل الداخلي باعتبار ان هذه االخيرة تحكمها قواعد القانون
الداخلي  ,اما العقود الدولية فتكون في الغالب بين اطراف تنتمي الى دول مختلفة وتختلف قوانين تلك
الدول في معالجة القضايا التي تطرح نتيجة الخالف بين االطراف في الوقت الذي نجد فيه على الصعيد
الدولي قواعد التحكيم اصبحت معروفة ومتبعة من قبل التجار  ,واالمر االخر الذي جعل االقبال شديدا
على حسم المنازعات بالتحكيم هو تجنب المتعاقدين عرض خالفاتهما لحسمها من قبل محاكم دولة
الطرف االخر لما في ذلك من تحمل الرسوم وتكاليف باهضة واستغراق وقت طويل للنزاع ولما يتضمنه
الحكم القضائي من عنصر االجبار والقسر في حالة عدم تنفيذه ويضاف الى ذلك بان التحكيم يستند في
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مقدمة
االساس الى ارادة الطرفين اللذين يختران االشخاص من اللذين يتولون مهمة التحكيم ويتصفون بمعرفة
نوعية التعامل التجاري الذي حدث النزاع بسببه وللطرفين ايضا حرية اختيار مكان التحكيم والقواعد
الواجبة التطبيق على سير اجراءات التحكيم وعلى موضوع النزاع  ,كل هذه االمور تجعل اطراف النزاع
على ثقة بان نزاعهما سوف تتم تسويته بشكل عادل وقانوني  ,االمر الذي يجعل تنفيذ الحكم التحكيمي
يتم في الغالب بشكل طوعي وليس قس ار وهذا ما يجعل العالقة بين الطرفين مستمرة والتعامل التجاري
مستمربينهما دون ضغينة او قطيعة .
وبانتشار التحكيم في مجال التجارة الدولية وجدت مراكز للتحكيم و مؤسسات متخصصة اصبح لها
مكانة دولية ونشاطا واسعا في تسوية عديد القضايا التي تعرض للتحكيم سنويا تم تحصينها بموجب عدة
اتفاقيات دولية منها على وجه الخصوص اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ احكام التحكيم
االجنبية ,وألهمية التحكيم بصفة عامة في الدول العربية في المجال االقتصادي والتجاري نجد ان الدول
العربية قوة اقتصادية كبيرة بعد نيل االستقالل لهذه الدول وسيطرتها على ثرواتها الطبيعية وقيامها بتنفيذ
خططها التنموية حيث حاولت في بادئ االمر ان تتجنب في عالقاتها التجارية مع الدول االجنبية وضع
شرط التحكيم في العقود ,لكن حرصها على تحقيق البناء الحضاري والحصول على التكنولوجيا الحديثة
جعلها في نهاية المطاف تساير ما هو معمول به في التعامل التجاري الدولي وذلك بقبول شرط التحكيم
في تعاملها مع الدول الصناعية ,اما في عالقات الدول العربية في ما بينها فان شرط التحكيم يجد مكانه
في التعامل التجاري العربي ولتنفيذ ق ارراته بين الدول العربية نذكر منها على سبيل المثال اتفاقية الرياض.
وفي هذه المقدمة فانه من الجدير بالذكر التعريج عن وضع التحكيم التجاري الدولي في الجزائر
والتي هي كغيرها من دول العالم الثالث وحتى تواكب التحديات االقتصادية المتعددة لجات للتحكيم
التجاري الدولي وذلك بتمكين االفراد و المتعاملين التجاريين منهم كوسيلة بديلة لحل نزاعاتهم وتجسد ذلك
بانضمام الجزائر للعديد من االتفاقيات الدولية منها اتفاقية نيويورك لالعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الدولي
واتفاقية الرياض وغيرها  ,اضافة لذلك من خالل المرسوم التشريعي رقم  09-93المؤرخ في
 25.04.1993المعدل والمتمم لالمر رقم  154- 66المؤرخ في  08.06.1966المتضمن لقانون
االجراءات المدنية و االدارية الذي سن بعض القواعد والمبادئ المطلوبة في هذا الشان .
وبالنظر ايضا الى التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي طرات على المجتمع مما ادى
الى تنوع المنازعات وتعقيدها عمل المشرع الجزائري في ايطار تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية الصالح
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مقدمة
العدالة الرامية الى التفكير في اعداد نظام اجرائي جديد يساير التطور في المجاالت المختلفة ويكون
الهدف منه بالدرجة االولى تكرييس مبادئ االجتهاد القضائي الوطني وتوفير شروط ضمان المحاكمة
العادلة باعتماد جملة من المبادئ والمعايير المعمول بها دوليا فاصدر المشرع الجزائري القانون رقم -08
 09المؤرخ في  25.02.2008المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية والذي خصص الجزء االخير
منه للوسائل البديلة لفض المنازعات ومن بينها التحكيم .
ولكن ومن خالل ما تقدم من ذكر لاليجابيات للتحكيم الدولي بصفة عامة والتحكيم التجاري الدولي
بصفة خاصة تبقى عوامل نجاعته معلقة على فاعلية تنفيذ احكامه  ,وفي هذا االيطار فان التشريعات
الوطنية عموما شهدت وضع قواعد قانونية متباينة من اجل تنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي  ,وطغى
مبدا السيادة الوطنية على كثير من التشريعات ليجعل جملة من االليات القانونية من اجل تحقيق تنفيذ
احكام التحكيم التجاري الدولي  ,وبمرور الزمن ولتطور العالقات التجارية الدولية وتشابكها وارتباط
المصالح بين الدول والمجتمعات في شتى مجاالت االقتصاد والتجارة كان لزاما على التشريعات الوطنية
ان تساير هذا التطور وتسن قواعد قانونية اكثر سرعة ومرونة لتنفيذ االحكام والسندات االجنبية عموما بما
فيها احكام التحكيم الدولي  ,فانقلب االتجاه الدولي الى موقف اكثر نجاعة في تنفيذ االحكام االجنبية
بمناسبة حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية (منزر) الشهيرة  ,وانه ال قيمة لحكم قضائي وطني او
دولي او تحكيمي اذا لم تتوفر لتنفيذه نصوص قانونية فاعلة .
االشكالية:
وعليه نطرح االشكالية الرئيسية ما مدى السلطات القانونية التي خولها المشرع الجزائري للقاضي
الوطني من اجل مراقبة وتنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ؟
ولإلجابة عن هذه االشكالية ارتأيت تقسيم موضوع البحث الى فصلين اثنين  ,تطرقت في الفصل
االول الى اجراءات تنفيذ ورقابة حكم التحكيم التجاري الدولي وفيه تعرضت الى انماط الرقابة على حكم
التحكيم الدولي من طرف القاضي الوطني .
اما الفصل الثاني ويتعلق بقبول طلب التنفيذ ألحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر او رفضه
وتبيان طرق الطعن الممكنة المقررة قانونا لمصلحة طرفي النزاع .

4

مقدمة
وان من اهم االسباب التي ادت الى اختياري لهذا الموضوع هي عراقة التحكيم بصفة عامة كونه
اول وسيلة وضعت لفض المنازعات عبر التاريخ  ,اضافة لتزايد اهميته في عقود المعامالت التجارية
الدولية في العصر الحالي ويمثل التحكيم بحق الرافد الحقيقي لفض النزاعات بعد القضاء الوطني .
وتهدف هذه الدراسة الى تحديد اهم المسائل واالشكاالت والعراقيل التي تطرح بشان تنفيذ االحكام
والسندات التجارية الدولية بما فيها احكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر
وتكمن اهمية هذا البحث في ابراز دور القضاء الوطني في تنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي
على ضوء ما جاء في القانون  09-08المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية وتوضيح فاعلية
التحكيم بكونه بديال لقضاء الدولة

.
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الفصل األول

الفصل األول :إجراءات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
إن أحكام التحكيم التجاري الدولي القابلة للتنفيذ هي تلك األحكام النهائية التي فصلت في أصل
لتزما ألحد طرفي النزاع ،1وأن إجراءات التنفيذ بالنسبة ألحكام التحكيم التجاري
النزاع وقررت حقا أو ا ا
الدولي ال تختلف كثي ار عن تلك اإلجراءات المقررة لتنفيذ األحكام القضائية  ،إذ أن الحصول على الصيغة
التنفيذية أم ار أساسيا إلنجاز التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي وللحصول على الصيغة التنفيذية هناك
طريقتين فإما أن يتم الحصول عليها ،بموجب حكم قضائي بناءا على رفع دعوى قضائية واما عن طريق
استصدار أم ار بالتنفيذ 2وغالبا يكون رفع الدعوى أو طلب األمر بالتنفيذ يقدم من الذي كان حكم التحكيم
التجاري في صالحه وسوف يتم تبيان ذلك في المبحثين اآلتيين:

المبحث األول :طرق تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
لقد اختلفت وجهات نظر رجال القانون بصدد تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي حول الطرقة التي
يتعين اتباعها في طريق التنفيذ ،إذ أن بعض التشريعات اشترط إتباع طريقة رفع دعوى قضائية وهذا
االتجاه مدعم من التشريعات األنجلوسكسونية ،والطريقة الثانية هي نظام األمر بالتنفيذ وهذا االتجاه مدعما
من فرنسا وغالبية الدول العربية ونأتي على الطريقتين كاآلتي.

المطلب األول :طريق رفع الدعوى القضائية
ذلك أن صاحب المصلحة في تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي وعادة يكون ممن صدر حكم
التحكيم لصالحه أن يلجأ إلى نظام رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الوطنية للدولة التي بها محل
التنفيذ .وذلك بغرض الحصول على الصيغة التنفيذية ،وان إجراءات رفع الدعوى هذه المتعلقة بالحصول
على الصيغة التنفيذية التختلف عن رفع الدعوى القضائية العادية ،وحسب المشرع الجزائري فإن الدعوى
القضائية ترفع وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 14من قانون إجراءات المدنية و اإلدارية.3
 -1يوسف حسن يوسف ،التحكيم الدولي ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية  ،مصر ،2011ص.98
 -2زرقون نور الدين ،محاضرات في تنفيذ األحكام األجنبية السنة أولى ماستر ،قانون دولي خاص ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة
 -3فريجة حسين ،المبادئ األساسية لقانون االجراءات المدنية واالدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،2بن عكنون،
الجزائر  ،2013ص.16
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ومن خالل هذه الدعوى يقوم القاضي الوطني المختص بنظرها بتخصيص ذلك الحكم األجنبي
ومدى توفره على الشروط المطلوبة وعلى عدم مخالفته للنظام العام.

الفرع األول :شروط رفع الدعوى القضائية
في هذا المجال نكتفي بالتعرض لشروط رفع الدعوى القضائية الواردة في قانون إ.ج.م.إ الجزائري،
إذ جاء في نص المادة  13منه " ال يجوز ألي شخص التقاضي مالم يكن له صفة أو مصلحة قائمة أو
محتملة يقرها القانون"

1

وعلى هذا األساس فإن رفع الدعوى القضائية مقترن بتوفر شرطين هما الصفة –المصلحة.
)1

الصفة :بحيث أن رافع الدعوى يتعين أن يكون على عالقة مباشرة بموضوع الدعوى وله مركز
قانوني يخول له رفعها وكذلك الشأن بالنسبة للمدعي عليه في الدعوى.

)2

المصلحة :ذلك أنه ال يجوز ألي شخص التقاضي مالم تكن له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها
القانون وأن تكون شخصية ومباشرة.

الفرع الثاني :عريضة إفتتاح الدعوى القضائية.
تنص المادة  14من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن الدعوى القضائية ترفع بعريضة
مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط بالمحكمة من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من
النسخ يساوي عدد األطراف المدعي عليها ،وهذه العريضة مسألة أصلية في رفع الدعوى إذ ال يمكن قبول
النظر في النزاع موضوعا إال بوجودها وفي حالة إيداعها يتم القضاء بعدم قبول الدعوى شكالً.
)1

شروط العريضة االفتتاحية
باإلضافة لما ورد بنص المادة  14من قانون إ .ج .م.إ فيما يتعلق بما تشتمله العريضة اإلفتتاحية

فإنه يتعين أن تكون العريضة اإلفتتاحية وكل الوثائق المقدمة لملف الدعوى باللغة العربية وهذا ما تم
التأكيد عليه بنص المادة  08من نفس القانون.2

 -1المادة  13ق .إ.ج.م.إ على " ال يجوز ألي شخص التقاضي مالم تكن له صف وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها
القانون"

 -2فريحة حسين ،المرجع السابق ،ص.18
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البيانات الواردة في العريضة اإلفتتاحية
إن عريضة إفتتاح الدعوى المقدمة بغرض الحصول على النسخة التنفيذية لحكم التحكيم التجاري
الدولي هي ال تختلف عن العريضة االفتتاحية للدعوى العادية المنصوص عن وجوب توفر البيانات

الشكلية فيها.
وفقا لما جاء في المادة 15من قانون إ ج م إ وهي بيان الجهة القضائية التي ترفع أمامها
الدعوى ،واسم ولقب المدعي وموطنه ،واسم ولقب المدعي عليه وموطنه ،واإلشارة إلى تسمية وطبيعة
الشخص المعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوني ،وكذلك عرض مفصل للوقائع والطلبات
واإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى

1

المطلب الثاني :أنماط الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
يعد تنفيذ األحكام و األوامر القضائية األجنبية وأحكام التحكيم الدولي من المسائل المتصلة بمفهوم
السيادة ،ونظ ار لحساسية الموضوع تسعى كل دولة إلى تنظيم كيفية تنفيذ تلك األحكام عامة سواء
القضائية أو ما تعلق منها بأحكام التحكيم الدولي فوق إقليمها وهذا بإبرام إتفاقيات ومعها تحدد فيها نوعية
األحكام التي يجوز تنفيذها والشروط الواجب توفرها واإلجراءات التي يتعين إتباعها للحصول على أمر
التنفيذ

2

إال أنه وفي حالة عدم وجود االتفاقيات الخاصة فإن الدول سلكت عدة مسالك وغلب عن ذلك
اتجاهين مختلفين يتمثل االتجاه األول في إقامة دعوى جديدة واعادة النظر في الحكم األجنبي أو حكم
التحكيم وهو ما يعرف بنظام المراجعة أما االتجاه الثاني فيتمثل في االعتراف بالحكم األجنبي وحكم
التحكيم لكن يتم إخضاعه للرقابة القضائية وهو مايعرف بنظام المراقبة وهناك نظام ثالث هو مزيج بين
بين نظام المراجعة ونظام المراقبة 3وهو ما يعرف بنظام المراقبة الغير محدود وسنتعرض ألنماط الرقابة
القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي المذكورة سلفا ،بشيء من التفصيل في الفروع الثالثة التالية:

 -1المادة  15من قانون إ ج.م.إ على أنه " يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى البيانات المنوه عنها في صلب المادة"
 -2فوزي محمد سامي ،التحكيم التجاري الدولي ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.124
 -3محمد حسنين ،طرق التنفيذي في قانون اإلجراءات المدنية و الجزائرية ،ط ،1ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،
الجزائر ،2006 ،ص.172
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الفرع األول :نظام المراجعة

يعتمد نظام المراجعة أساسا على إعادة تفحص الحكم األجنبي سواء أكان قضائيا أو حكم التحكيم
وكذلك المستندات المرفقة به ومراقبة القانون الذي تم تطبيقه على موضوع النزاع واذا ما ثبت للقاضي
القائم بالمراجعة أن الوثائق المقدمة صحيحة.
وأن القانون قد تم تطبيقه تطبيقا سليما يأمر بتنفيذ الحكم وفي حالة ثبوت عكس ذلك يأمر بعدم
التنفيذ.
إذا فإن نظام المراجعة يقتضي إعادة النظر في الحكم التحكيم األجنبي من جديد 1وهو نظام يسمح
للقاضي الوطني المطلوب منه التنفيذ للحكم األجنبي في أراضي دولته بممارسة سلطة أوسع من سلطة
المراقبة ،إذ يعتمد سلطان القاضي الوطني إلى مراجعة تقدير الوقائع بحيث يستطيع تعديل الحكم األجنبي
إلى درجة يمكن معها القول أن القاضي الوطني بمكنه أن يصدر حكما على الحكم األجنبي 2وقد أخذت
بهذا النظام الدول األنجلوسكسونية وكذلك فرنسا التي يتعين التطرق إلى مشرعها الذي كان في السابق قد
إستقر على هذا النظام متمسكا بمبدأ سيادة الدولة ورفض تنفيذ الحكم األجنبي بفرنسا إستنادا لمبدأ
إقليمية الحكم في الدولة الذي أصدرته دون غيرها ،إال أن مع تطور العالقات التجارية الدولية بات من
الضروري الحفاظ على الحقوق المكتسبة في الخارج لألطراف إذا صدر القانون المدني الفرنسي سنة
1884م ،الذي سمح لألحكام األجنبية بإحداث أثرها بفرنسا وهكذا تخلصت فرنسا من تعقيدات هذا النمط
الرقابي الذي تم العدول عنه بصفة نهائية في سنة 1964م ذلك بمناسبة الحكم الشهير لمحكمة النقض
الفرنسي المسمى بحكم "منزر" الصادر بتاريخ 1964-01-07م وقد تضمن هذا الحكم بندا صريحا
لنظام المراجعة جاء فيه (إنه يتعين على القاضي الفرنسي إلعطاء األمر بالتنفيذ أن يتحقق من توفر
الشروط الخمسة )...
وأن هذا التحقق في موضوع نظام األمر بالتنفيذ يكفي لحماية النظام القضائي الفرنسي والمصالح
الفرنسية وهو يعبر عن كافة المواد عن سلطة الرقابة التي بيد القاضي المنوط به إصدار األمر بتنفيذ

1ولد الشيخ شريفة ،تنفيذ األحكام األجنبية ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ،الجزائر  ،2004ص.63
 -2عبد النور أحمد ،إشكالية تنفيذ األحكام األجنبية  ،مذكرة نيل شهادة الماجيستير في القانون الدولي الخاص ،جامعة أبو
بكر بالقايد ،تلمسان ،الجزائر  ،2010/2009ص.423
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الحكم من حيث الموضوع ،وهكذا يبدو أن مبررات التخلي عن نظام المراجعة منها ما يعود الى طبيعة
الحكم ذاته ومنها ما يعود الى قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ومنها ما يعود الى
مقتضيات التعاون بين الدول.

الفرع الثاني :نظام المراقبة
لقد تعرض نظام المراقبة إلى كثير من النقد ،كونه يعيد النظر في الوقائع من جديد ويفصل فيها
متجاهال نوعا ما إرادة

األطراف التي اختارت التحكيم الدولي التجاري كوسيلة مثلى لفض المنازعات إذ

كما سبق اإلشارة إليه لقد اتخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا في حكمها الشهير الصادر بتاريخ -07
 1964-01المتعلق بقضية (منزر) وانطالقا من هذا الحكم انقلب موقف المشرع الفرنسي رأسا على
عقب ليتبنى نظام المراقبة ،1والمقصود منه أن القاضي الوطني اليأمر بالتنفيذ اال بعد التحقق من توفر
عدة شروط وتم حصر هذه الشروط في اآلتي:
)1ضرورة كون المحكمة األجنبية مختصة بإصدار الحكم.
)2صحة وسالمة المرافعة التى أتبعت أمام المحكمة األجنبية.
)3تطبيق القانون المختص.
)4عدم وجود أي غش.
)5أن يكون الحكم األجنبي غير مخالف لقواعد النظام العام.
وأنه من الجدير بالذكر أن نظام المراقبة ليس نظاما جديدا الحق لنظام الراجعة بل كان متعايشا
معه إذ لما كان نظام المراجعة في أوج تطوره 2كان نظام المراقبة مقتص ار فقط على مراقبة األحكام التي
تخص حالة األشخاص وأهليتهم.
إذن فالمراقبة لحكم التحكيم األجنبي يمكن أن تؤدي إلى قبوله ويمكن أن تؤدي إلى رفضه ،ولما
كانت قضية "منزر" الشهيرة هي التي أسست لنظام المراقبة يتضمن التعريف بهذه القضية وهي أن سيدة

 -1حمة مرامرية ،األمر بتنفيذ األحكام القضائية األجنبية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ملتقى وطني حول تنظيم
العالقات الدولية الخاصة في الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة22-21 ،أفريل ،2016ص.424

 -2عبد النور أحمد ،مرجع سابق ،ص.59
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أمريكية صدر لها حكم قضائي من محكمة أمريكية ضد زوجها المقيم بفرنسا وتمت المطالبة بتنفيذ هذا
الحكم بفرنسا ،فقضت المحكمة الفرنسية بتأييد الحكم األمريكي.
هذا الحكم الذي اعتمدته محكمة النقض الفرنسية وأيدته بقولها أنه يخضع لنظام المراقبة وليس
لنظام المراجعة وعليه ال يمكن اعادة النظر فيه ،وتم حينئذ

اعتماد نظام المراقبة شريطة توفر الخمسة

شروط التي سبق التعرض لها بمناسبة سابقة في هذا البحث وهناك قضية أخرى سنة 1967م هي قضية
"بشير" الشهيرة حيث تبنى فيها القضاء الفرنسي نفس الحكم السابق.
وفي ظل هذا النظام فإن الحكم األجنبي أو حكم التحكيم اليمكن تنفيذه 1بشكل مباشر اال بعد اطفاء
الصيغة التنفيذية عليه التي تمنحها له المحكمة المختصة وقبل منح الصيغة التنفيذية تتحقق المحكمة من
توفر الشروط المطلوبة وهي الشروط الخمسة وأن القاضي الوطني في نظام المراقبة ال يتعرض الى
فحص الموضوع إال بالقدر الالزم للتحقق من أنه ال يتعارض مع النظام العام ،إذن فهو بصفة عامة فإن
نظام المراقبة يتعلق بالجانب االجرائي و للوقوف عند توفر الشروط الشكلية الخارجة عن محتوى الحكم
األجنبي محل طلب التنفيذ.
وبموجب هذا المبدأ يتم االكتفاء بأن يحترم النص األجنبي لقواعد النظام العام و األداب العامة
وتأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين الصادر عنها السند وتلك التي سينفذ على ترابها مع
إعطاء األولوية للسند الوطني إذا كان قد تصدى لنفس الخصومة ،2ولتنفيذ الحكم األجنبي في ظل نظام
المراقبة يقع على صاحب المصلحة أن يرفع دعوى أمام القضاء المختص إقليميا يلتمس من خاللها
استصدار أمر بالتنفيذ واعطائه القوة التنفيذية وهي:
أ .أن تكون اإلجراءات المتبعه في هذا الحكم قد احترمت حق الدفاع.
ب .أن يكون الحكم األجنبي قابل للتنفيذ في البلد األصلي.
ج .أن يكون الحكم األجنبي غير مخالف لقواعد حقوق اإلنسان.
هذا وتجدر االشارة في هذا المجال إلى أن األحكام القضائية األجنبية الخاصة باألموال و الصادرة
بين دول اإلتحاد األ وربي تنفذ مباشرة دون منحها األمر بالتنفيذ ،وكذلك األحكام األجنبية الخاصة
 -1محمد حسنين ،مرجع سابق ،ص.177

 -2أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ،ط ،6دار هومة للنشر ،الجزائر ،2012 ،ص.57
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باألحوال الشخصية فيكفي أن يتحقق القاضي فقط من صحة ذلك الحكم ،ومن الدول التي أخذت بنظام
المراقبة هي دول المشرق العربي كمصر ولبنان والدول األوربية كتركية وألمانيا

الفرع الثالث :نظام المراقبة غير المحدود
هو نظام وسيط بين نظام المراجعة ونظام المراقبة ،حيث يسمح للقاضي الوطني بتطبيقه متى
توفرت الشروط األساسية كما يمكن للقاضي التعرض لموضوع الحكم األجنبي للحكم دون تعديله ضمن
حالة ما إذا رأى القاضي الوطني أن الحكم غير مؤسس موضوعا يصدر أمره برفض طلب التنفيذ ،إذن
فالفرق بين نظام المراقبة غير المحدود ونظام الرقابة هو أن هذا األخير يكتفي من مراقبة الشروط
األساسية لكن عكس نظام المراقبة غير المحدود فإنه إضافة إلى التأكد من مراقبة الشروط األساسية فإنه
يمكن أيضا مراجعة الموضوع بصفة كلية .أما الفرق بين نظام المراقبة غير المحدود ونظام المراجعة أن
األول األقل ال يمنح للقاضي الوطني سلطة تعديل الحكم األجنبي وأن أقصى ما يمكن أن يفعله هو أن
يقضي برفض طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لذلك الحكم ويأخذ بهذا النظام بعض الدول مثل ليبيا
واألردن.

الفرع الرابع :اإلتفاقيات الدولية وأثرها في نجاعة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي
ساهمت اإلتفاقيات الدولية من وضع ضوابط قانونية موحدة تسمح لجميع الدول المنضوية حولها
بإيجاد السبل المثلى في التعامل مع مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الدولي في دولة الطرف اآلخر ويكفي في
هذا المجال التطرق إلى إتفاقية نيويورك لإلعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي المبرمة في سنة 1958
والتي وضعت أرضية صلبة لباقي اإلتفاقيات الدولية ونكتفي بالتعرض إلى هاته اإلتفاقية من ناحية ما
تعلق منها بإجراءات التي تمت المصادقة عليها في 10جوان من عام 1958وأصبحت نافذة المفعول
إبتداءا من  ،1959/09/04وأنضمت إلى هتهاإلتفاقية لغاية منتصف عام  1990ثالثة وثمانون دولة
ومنها الجزائر وورد فيها في مايتعلق بجانب التنفيذ.
أنها يسرت إجراءات التنفيذ في بلد الطرف اآلخر بأن يقدم طلب اإلعتراف وتنفيذ الحكم أن يرفق
الطلب بأصل الحكم الخاص بالتحكيم أو صورة منه مصادق عليها وكذلك أصل اإلتفاق أو صورة منه
مصادق عليها.
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فيما يتعلق بإيقاف أو رفض التنفيذ فإنه يمكن للقضاء الوطني للدولة المراد التنفيذ على إقليمها أن تقرر
إيقاف تنفيذ الحكم أو رفض تنفيذه ،ووقف التنفيذ يكون عادة إلعطاء مهلة لمن صدر الحكم ضده لكي
يتمكن من اإلثبات.
بأن الحكم غير قابل للتنفيذ لسبب من األسباب التي تدعو إلى رفضه وجاءت أسباب رفض اإلعتراف
والتنفيذ في هذه اإلتفاقية على سبيل الحصر فيما يلي:1
)1عدم أهلية أطراف إتفاق التحكيم وفق للقانون الواجب التطبيق
)2إذا صدر الحكم التحكيم ولم يبلغ المحكوم ضده بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم.
)3إذا كان حكم التحكيم إنصب على خالف لم ترد اإلشارة إليه في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم.
)4إذا كانت إجراءات التحكيم أو هيئة التحكيم ال تتطابق مع ما إتفقت عليه األطراف.
)5إذا أصبح الحكم غير ملزم لألطراف بأن أبطل أو أوقف العمل به في البلد الذي صدر فيه.
وعليه فإن هذه اإلتفاقية قد دعمت التشريعات الوطنية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الدولي
وأصبحت تمثل مع تلك التشريعات كل ال يتج أز في معالجة تنفيذ أحكام التحكيم الدولي.

المبحث الثا ني :موقف المشرع الجزائري من األنظمة السائدة لتنفيذ حكم التحكيم التجاري
الدولي
لقد ورد في نص المادة  605من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية :أنه اليجوز تنفيذ األوامر
واألحكام والق اررات الصادرة عن جهات قضائية أجنبية في اإلقليم الجزائري إال بعد منحها الصيغة
التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط التالية:
)1أال يتضمن السند األجنبي ما يخالف قواعد االختصاص
)2حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه
)3أال يتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدور من حصة جهة قضائية جزائرية وأثير من المدعى عليه
)4أال يتضمن ما يخالف النظام العام وآلداب العامة.
)5أال يتعارض الحكم األجنبي مع حكم أجنبي آخ ار.1
1فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص .42-34
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كما ورد المادة  606من نفس القانون " أنه اليجوز تنفيذ العقود و السندات الرسمية المحررة في بلد
أجنبي في اإلقليم الجزائري إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى
استوفت الشروط التالية:
)1

توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه .

)2

توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه

)3

خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام واآلداب العامة.
وبالتمعن في مضمون نص المادتين اآلنفتي الذكر يكون المشرع الجزائري تبنى وأخذ بنظام المراقبة

لما ربط مسألة تنفيذ الحكم األجنبي بضرورة الحصول على الصيغة التنفيذية من القضاء الجزائري،
وأعطى للقاضي الوطني سلطة مراقبة الحكم األجنبي قبل إعطائه القوة التنفيذية ،وبالرجوع إلى الشروط
التي من خاللها يقوم القاضي الوطني بمراقبة الحكم األجنبي يؤكد تبني نظام المراقبة إال في فيما يتعلق
بوجود إتفاقية دولية فإنها تسمو على القانون ويتعين تطبيقها.
ومن أهم اإلتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر إتفاقية الجزائرية وفرنسا سنة  1965التي نصت
في مادتها األولى على أن الق اررات الصادرة حسب اإلختصاص القضائي و اإلختصاص الوالئي في
األمور المدنية والتجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا تحوز حكما قوة القضية المقضية في
بلد الدولة األخرى إذا توفرت فيها جملة الشروط المعروفة وهذا ما يجسد فكرة نظام المراقبة في التعامل
في نظر أحكام البلدين من أي منهما.
وكذلك إتفاقية راس النوف بليبيا حيث نصت المادة ( 40على تقتصر الجهة المختصة على
التحقيق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه
التمتع قانونا بقوة األمر المقتضي به .)...وال يصدر األمر بالتنفيذ إال إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه
موضوع طعن غير عادي )...وكذلك نفس اإلتفاقية من المادة  37فقرة ب والتي نصت على أن يكون
المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب
أحكام هذه االتفاقية ) وبالتالي يعتبر شرط الوجاهية أساسي لمنح األمر بالتنفيذ إذ أنه بالرجوع إلى نص
 -1المادة 605قانون إ.ج.م.إ" ...أنه اليجوز تنفيذ األوامر واألحكام والق اررات  ...إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من
إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط.
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المادة  605من م.إ.م.إ فإنها لم تنص على شرط الطعن غير العادي في الحكم إال أن إتفاقية رأس النوف
بليب يا أضافت هذا الشرط وبالتالي أي دولة من الدول المصادقة على االتفاقية وأحد مواطني يريد تنفيذ
حكمه في الدولة األخرى فإن الحكم المراد تنفيذه يخضع لهذا الشرط.

المطلب األول :الجهة القضائية المختصة للنظر في طلب تنفيذ حكم التحكيم التجاري
الدولي
ذلك أنه باالطالع على نص المادة  607من قانون االجراءات المدنية واالداريةأنها تنص بأن يقدم
طالب منح الصيغة التنفيذية لألوامر واألحكام والق اررات والعقود والسندات التنفيذية األجنبية أمام محكمة
مقر المجلس التي يوجد من دوائره واختصاصها موطن المنفذعليه أو محل التنفيذ.1
ومن خالل إستقراء هذه المادة فإن المشرع الجزائري لم يوسع في نظر السندات التنفيذية بمختلف
أنواعها بما فيها أحكام التحكيم التجاري الدولي ومنحها الصيغة التنفيذية وخص فقط محكمة مقر
المجلس بذلك.

الفرع األول :االختصاص النوعي
حسب نص المادة 607من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن محكمة مقر المجلس القضائي
هي المختصة في نظر السندات التنفيذية األجنبية بمختلف أنواعها بما فيها أحكام التحكيم التجاري الدولي
ومن ثمة فإن طلب استصدار أمر بالتنفيذ يتم إيداعه في كتابة ضبط محكمة مقر المجلس التي يقع
بدائرة اختصاصها موطن المراد التنفيذ عليه أو محل التنفيذ.2

الفرع الثاني :االختصاص اإلقليمي
إنه كذلك حسب نص المادة  607من م.إ.م.إفإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن المنفذ
عليه أو محكمة محل التنفيذ ،علما وأن االختصاص اإلقليمي ليس من النظام العام وهذا حسب مفهوم

 -1المر رقم  09-08المتضمن قانونإ.ج.م.إ.ج ،الجريدة الرسمية الصادر 23أبريل2008العدد.21
 -2حميد باشا عمر ،طرق التنفيذ وفقا لقانون 09-08المؤرخ في  2008/02/25المتضمن قانون إ.ج.م.إ ،دار هومة
للطباعة والنشر ،الجزائر.
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نص المادة  45من م.إ.م.إ يجب إثارته من الخصوم قبل التطرق للموضوع و إال سقط حق التمسك به
حسب نص المادة 47من نفس القانون

1

المطلب الثاني :الشروط الواجب توافرها لقبول تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
ذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة  605من قانون إجراءات مدنية وادارية فإنها علقت منح الصيغة
التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية بغرض تنفيذ السندات األجنبية عموما على أن تستوفي شروط
محددة تضمنتها المادة سالفة الذكر والتي سوف تأتي عليها بشيء من التفصيل حسب ما يأتي من
فروع.

2

الفرع األول :أال يتضمن السند األجنبي ما يخالف قواعد االختصاص
إن مراقبة االختصاص من طرف القاضي الوطني قبل منح الصيغة التنفيذية من أجل التحقق من
أن هذا الحكم لم يكن قد صدر من جهة غير مختصة إال أن هناك إشكالية في صلب نص المادة 605
من قانون إ.ج.م.إألنها لم تحدد القانون الواجب الرجوع إليه لمراقبة مدى اختصاص المحكمة التي
أصدرت ذلك الحكم األجنبي فهل هو القانون الجزائري باعتباره قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ أم أنه
قانون الدولة التي صدر منها الحكم األجنبي؟

الفرع الثاني :حيازة الحكم األجنبي لقوة الشيء المقضي فيه
وهي أن الحكم المراد تنفيذه يتعين أن يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن حتى ولو كان معجل
النفاذ ،وبالتالي يجب الرجوع إلى البلد الذي صدر فيه الحكم للتأكد من حيازة ذلك الحكم لحجية الشيء
المقضي فيه ويثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة القضائية مصدرة الحكم بأنه نهائي ومن ثم ال يمكن
منح الصيغة التنفيذية ألي حكم أجنبي غير نهائي ألنه قد تعرض ألحد طرق الطعن وثم إلغاؤه.

 -1حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص.153

 -2المادة  ،605قانون إجراءات مدنية و اإلدارية .
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الفرع الثالث :عدم تعارض الحكم األجنبي مع حكم قضائي سبق صدوره من جهة قضائية
جزائرية
ذلك أنه ال يتأت تنفيذ السند األجنبي وال تمنح الصيغة التنفيذية له متى كان موضوعه محل حكم
صادر من جهة قضائية جزائرية وتمت إثارة ذلك من المراد التنفيذ ضده.

الفرع الرابع :أال يكون الحكم األجنبي مخالفا للنظام العام واآلداب العامة
حيث أنه إذا ثبت للقاضي الذي قدم أمامه طلب استصدار أمر التنفيذ من أجل منح الصيغة
التنفيذية للحكم األجنبي في أنه يتضمن ما يخالف النظام العام واآلداب العامة ،فإنه يرفض إعطاء
الصيغة التنفيذية لذلك الحكم ،تلكم هي الشروط األربعة التي تضمنتها المادة  605من قانون إ.ج .م
والتي ال يمكن في حالة عدم توفر أي منها منح الصيغة التنفيذية للمستند األجنبي بصفة عامة بما في
ذلك أحكام التحكيم التجاري الدولي.
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الفصل الثاني :إجراءات قبول طلب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر
إنه من أجل الح صول على الصيغة التنفيذية بغرض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي يتعين على
طالب التنفيذ وعادة ما يكون الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يتقدم أمام الجهة القضائية المختصة
للفصل في هذا الطلب ،وهي كما سبق اإلشارة إليه وحسب نص المادة  607من قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية هي محكمة مقر المجلس التي بها موطن المنفذ عليه أو تلك التي بها محل التنفيذ ،وذلك بغرض
استصدار أمر بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم ،وأن التأشير بمنح الصيغة التنفيذية على الحكم
األجنبي يمنحه القوة التنفيذية حتى يصبح قابل للتنفيذ.

المبحث األول :مراحل استصدار أمر التنفيذ ودعوى طلب منح الصيغة التنفيذية لتنفيذ
حكم التحكيم التجاري الدولي
إنه بقراءة نص المادة  1035من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فإن حكم التحكيم النهائي
يكون قابال للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ،1وذلك يتأتى بوضع
أصل حكم التحكيم التجاري الدولي ألمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل وتنبع في عملية
إيداع طلب استصدار األمر بالحصول على الصيغة التنفيذية االجراءات المطلوبة في رفع الدعوى
القضائية وكذلك احترام مقتضيات نص المادة  08من قانون إ .م  .إ .بأن تكون كل الوثائق محررة
باللغة العربية أو مترجمة إليها .

المطلب األول :مراحل استصدار أمر التنفيذ
إنه بغرض الحصول على أمر التنفيذ لق اررات التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ،فقد نصت المادة
 1054من قانون إجراءات المدنية واإلدارية على القول بأنه تطبق أحكام المواد من 1035إلى 1038
من نفس القانون فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي وبقراءة نصوص المواد المذكورة سلفا فإن مراحل
استصدار أمر التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي في الجزائر يستدعي أوال القيام بإيداع حكم التحكيم مع

 -1المادة  ، 1035قانون إ.ج.م.إ" .حكم التحكيم النهائي يكون قابال للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في
دائرة اختصاصها.
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طلب التنفيذ ذلك الحكم مع إرفاق ذلك بنية من االتفاقية 1وهذا ماسوف نعالجه بإيجاز حسب الفرعين
التاليين:

الفرع األول :إيداع حكم التحكيم
إنه بموجب نص المادة  1035من قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية يتعين على طالب التنفيذ
إيداع أصل حكم التحكيم التجاري الدولي في أمانة ضبط المحكمة من الطرف صاحب المصلحة الذي
يهمه التعجيل وغالبا مايتم اإليداع من طرف الشخص الصادر في صالحه حكم التحكيم مع إلزام المودع
المؤرخ باحترام 2مقتضيات نص المادة  08من م.إ.م.إ المتعلقة بوجوب أن تكون كل الوثائق المودعة
باللغة العربية أو أنها مترجمة إليها هذا ويرى بعض الفقهاء أنه اليوجد ما يمنع من أن يتولى إيداع طلب
التنفيذ أحد المحكمين وهذا ما قرره المشرع الفرنسي في المادة  1477من قانون المرافعات الفقرة الرابعة "
تودع مسودة الحكم عن طريق أحد المحكمين أو الخصم األكثر نشاطا في حين أن المشرع المصري
يشترط أن يقوم باإليداع من صدر حكم التحكيم لصالحه.
ويكتسي إيداع حكم التحكيم الدولي بأمانة ضبط المحكمة أهمية كبيرة وذلك بوضع مستندات التنفيذ
تحت تصرف قضاء الدولة المراد التنفيذ بإقليمها ،وذلك بغرض تمكين الخصوم من االطالع على الملف
المودع وبدرجة أهم تمكين القاضي الوطني من بسط رقابته على جميع مشتمالت الملف وعلى حكم
التحكيم.3

الفرع الثاني :تقديم طلب التنفيذ
يعتبر تقديم طلب التنفيذ إجراء جوهري ،ال يتم إيداع حكم التحكيم إال ومرفقا بطلب يحرره طالب
التنفيذ ،حتى يبلغ به ويتسلمه الممنفذ عليه وتمكنيه من إبداء طلباته حوله ويكون هذا في شكل عريضة
وبعدد من النسخ منها لتمكين المنفذ عليه من االجابة عما ورد فيها.

 -1أمال يدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،2012 ،
ص.164
 -2أحمد هندي ،تنفيذ الحكم التحكيمي ،ط ،1دار الجامعة العربية الجديدة ،االسكندارية ،مصر  ،2013ص.268
 -3عليوشقربوع كمال ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ،ط ،3ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،
 ،2006-2005ص.63
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المطلب الثاني :التعريف بالصيغة التنفيذية
من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية من الجهة القضائية المختصة ،ومن أجل إعطاء القوة
التنفيذية لتنفيذ السند األجنبي مما يعني أن الدولة تبنت تنفيذ الحكم األجنبي ومنحته القوة التنفيذية ومن
األهمية بمكان التعريف بالصيغة التنفيذية وبمعرفة مضمونها.1

الفرع األول :تعريف الصيغة التنفيذية
إ ن الصيغة التنفيذية هي عبارة عن ورقة رسمية تصدر من المحكمة أو المجلس على حسب الحالة
وتتضمن البيانات التالية:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري وتنتهي بالصيغة التالية ( وبناءا على ما تقدم فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمرجميع المحضرين وكذا كل العوان الذي طلب إليهم ذلك ،تنفيذ هذا الحكم ،القرار ،وعلى النواب العامين
ووكالء الجمهورية لدى المحاكم مديد المساعدة الالزمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية
تقديم المساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عند االقتضاء إذا أطلب إليهم ذلك بصفة قانونية.

الفرع الثاني :مضمون الصيغة التنفيذية
إنه كما سبق ذكره أن الصيغة التنفيذية هي تلك الورقة الرسمية المختومة بختم الدولة ومعنونة
بالجمهورية الجزائرية وباسم الشعب الجزائري والحاملة في مضمونها أمر السلطات المخولة قانونا بالتنفيذ
بتنفيذ النسخة التنفيذية للحكم أو القرار محل التنفيذ سواء اكان صاد ار من القضاء الوطني أو القضاء
األجنبي أو أنه كان مستندا رسميا وطنيا أو دوليا أو حكم تحكيم وطني أو دولي سواء أكان ذو طابع
تجاري أو أي طابع آخر.2
أما النسخة التنفيذية فهو ذلك السند المراد تنفيذه مختوم عليه من أمانة الضبط بأنه قابل للتنفيذ ،أي
أنه ا ستوفى آجال طرق الطعن ويسمى ذلك السند نسخة تنفيذية ويتمثل الفرق بين الصيغة التنفيذية
 -1حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص.151
 -2حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص.152
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والنسخة التنفيذية فإن الصيغة ا لتنفيذية هي التي تضفي صفة النسخة التنفيذية على المستند المراد تنفيذه،
أي أن الصيغة التنفيذية هي التي تمنح ثوب النسخة التنفيذية .إذ اليمكن أن يكون هناك نسخة تنفيذية
دون أن تكون ممهورة ...بالصيغة التنفيذية.
هذا وتجدر االشارة إلى أنه ال يقبل إمهار الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية من طرف الدولة التي
صدر فيها وتنفيذه مباشرة داخل الدولة المستقبلية بناءا على إمهارها في البلد الذي صدر فيه بل يشترط
إمهاره بالصيغة التنفيذية داخل الدولة التي سيتم فيها التنفيذ وهذا متعلق بسيادة الدولة ألنه ال يجوز أن
تأمر جهة قضائية أجنبية السلطة القضائية الوطنية ألن ذلك يعد مساسا بسيادتها.

المبحث الثاني :مراحل الفصل في دعوى منح الصيغة التنفيذية حكم التحكيم التجاري
الدولي
ذلك أنه باستقراءنص المادة  607من ق.إ.م.إ .التي تنص على أنه (يقدم طلب منح الصيغة
التنفيذية لألمر والق اررات والعقود والسندات التنفيذية األجنبية أمام محكمة مقر المجلس التي توجد في مقر
دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ) 1و أن دعوى استصدار الصيغة التنفيذية تطبق
عليها نفس قواعد رفع الدعوى العادية وفق لإلجراءات المتبعة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،
بحيث أن القاضي المعروض أمامه طلب أمر استصدار التنفيذ ومنح الصيغة التنفيذية يتعين عليه التقيد
بالشروط المنصوص عليها في المادة 605من ق.م.إ المشار إليه سالفا.
وأن دعوى ا ستصدار األمر بالتنفيذ ومنح الصيغة التنفيذية قد ينتهي إلى القبول ومن ثمة يستصدر
الطالب أمر التنفيذ ويحوز على الصيغة التنفيذية للسند األجنبي ،أو ينتهي مآل الدعوى رفض إلى منح
أمر التنفيذ ودنه عدم إمهار الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية وسنتناول حالتي القبول والرفض بشيء من
التفصيل.2

 -1األمر رقم  09-08المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الج ازئرية الصادر بتاريخ  25فبراير  ،2008الجريدة
الرسمية الصادرة بتاريخ  23أبريل  ،2008العدد.21

-2
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المطلب األول :حالة قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
إنه بالرجوع إلى نص المادة 1051من ق.إ.م.إ .في فقرتها الثانية  ...وتعتبر قابلة للتنفيذ في
الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها
أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر المحكمة التحكيم موجود خارج اإلقليم الوطني.1
هذا ولما يصير حكم التحكيم قابال للتنفيذ وتوفرت جميع الشروط الالزمة لصحته من الناحية
الوطنية والدولية فإنه يتم القضاء بشمول الحكم األجنبي بأمر تنفيذه اعتمادا على نص المادة  604من
ق.إ.م وأن حكم األمر بالتنفيذ ال يحل محل الحكم األجنبي وانما متى أصبح هذا األخير نهائيا في البلد
الذي صدر فيه وكانت له القوة التنفيذية وهي الغاية من شموله بأمر التنفيذ ،فهذه القوة التتحقق إال إذا تم
إمهاره بالصيغة التنفيذية وال يحق للقاضي أن يعدل في الحكم األجنبي الذي أصدر األمر بتنفيذه ،هذا
األمر بالتنفيذ الذي يستفيد منه طالب التنفيذ ليقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ طبقا لإلجراءات المعمول بها
في تنفيذ األحكام الصادرة من المحاكم الوطنية مهما كان الحكم يجب تبليغه إلى المحكوم عليه قبل البدء
في إجراءات التنفيذ حتى يتمكن المحضر القضائي من تحرير محضر التبليغ والذي يدخل ضمن مراحل
التنفيذ متبعا بذلك المواد من 405إلى  416من ق.م.إ.م.إ .

الفرع األول :المقصود باالستجابة لطلب أمر التنفيذ
إنه وفقا لنص المادة  1035من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن حكم التحكيم النهائي أو
الجزائي أو التحضيري قابال للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ويودع
أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل وعند صدور األمر بالتنفيذ فإن
طالب التنفيذ يمكنه الحصول على نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم الدولي لمن
يطلبها من األطراف وهذا ما أشارت إليه المادة  1036من ق.م.إ.م.إ.2

 -1نص المادة  1051من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،الفقرة الثانية ..." ،وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر ...موجودا
خارج اإلقليم الجزائري.

 -2ولد الشيخ شريفة ،مرجع سابق ،ص.87
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الفرع الثاني :أثار قبول دعوى األمر بالتنفيذ
إن قبول دعوى األمر بالتنفيذ ترتب أثا ار على الحكم األجنبي المراد تنفيذه وذلك بإمهاره بالصيغة
التنفيذية الوطنية وهذا ما يترتب عنه استرجاع الحكم االجنبي لحجية التي فقدها بمجرد دخوله اإلقليم
الجزائري ومن ثمة 1بإمكان طالب التنفيذ القيام ومباشرة إجراءات التنفيذ طبقا لألحكام المطبقة في تنفيذ
األحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.

المطلب الثاني :الحكم برفض استصدار أمرالتنفيذ أو قبوله
إن األمر برفض استصدار األمر بالتنفيذ ليس أم ار نهائيا بل هو أمر يخضع لطرق الطعن المقررة
قانونا وهذا ما أكدت عليه المادة 1035التي تمت االحالة إليها بموجب المادة  1054من قانون
االجراءات المدنية واإلدارية ،2بقولها يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابال للتنفيذ

3

بأمر من طرف رئيس المحكمة التي صدر من دائرة إختصاصها ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط
المحكمة من الطرف الذي يحكمه التعجيل ويأتي في الفقرة الرابعة لينص على أنه "يمكن للخصور
إستئناف األمر القاضي برفض التنفيذ في أجل 15يوما ابتداء من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي
وجاء في المادة 1055من نفس القانون لتأكد أيضا على حق االستئناف ألمر الرفض أو القبول ألمر
التنفيذ وجاء المشرع في نص المادة  1057من نفس القانون لينص على "أن االستئناف يرفع أمام
المجلس القضائي خالل أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر رئيس المحكمة القاضي
بالتنفيذ.
إذن يكون األجل المحدد لإلستئناف لألمر القاضي برفض التنفيذ هو 15يوما وفقا لنص المادة
04/1035من ق.إ.م.إ .ويكون أجل االستئناف شه ار واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر
الصادر من المحكمة المتضمن األمر بالتنفيذ.

 -1حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص156
 -2المادة  1054من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي :تطبق أحكام المواد من 1035إلى  1038أعاله فيما
يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي"

 -3عبد النور أحمد ،مرجع سابق ،ص.118
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كما أن المشرع الجزائري أجاز الطعن بالنقض في األمر الصادر برفض التنفيذ أو ذلك الذي قضى
بالموافقة على التنفيذ ،وذلك حسب ماورد في المادة  1061من ق.إ.م.إ.

الفرع األول :طريق الطعن باالستئناف
أوال :اإلستئناف
إن األمر القاضي برفض التنفيذ الوارد بالمادة  1055من قانون إجراءات قابل للطعن فيه
باالستئناف في أجل  15يوما من تاريخ صدوره وهذا نوهت عنه المادة  04/1035من قانون االجراءات
المدنية واإلدارية ،وتتبع نفس إجراءات التقاضي المقررة في المجالس القضائية للدعاوى العادية.
أما األمر القاضي بالتنفيذ يحوز استئناف في ستة حاالت فقط أوردتها المادة 1056من ق.إ.م.إ .وهي:
 .1إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة االتفاقية.
 .2إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوسيط مخالف للقانون
 .3إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها.
 .4إذا لم يراع مبدأ الوجاهية.
 .5إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في األسباب.
 .6إذا كان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي.
هذا وأن أجل االستئناف يكون خالل أجل شهر واحد1إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر رئيس
المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة  1057من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

الفرع الثاني :طريق الطعن بالنقض
جاء في المادة  1061من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية النص على أنه " تكون الق اررات
الصادرة تطبيقا للمواد 1055و 1056و 1058قابلة للطعن"
وبتحليل المواد المذكورة يكون الطعن بالنقض جائ از فيما يلي:2

 -1قانون رقم  09-08مؤرخ في 18صفر 29فبراير 2008المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واالدارية ،جريدة رسمية
عدد 21المؤرخ في 23أبريل .2008

 -2قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري ،ص .422
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الحالة األولى :تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الق اررات الصادرة عن المجالس القضائية
والتي موضوعها النظر في االستئناف ألوامر رفض تنفيذ أحكام التحكيم الدولي هذا ما أشارت إليه المادة
1055المنوه عنها أعاله.1
الحالة الثانية :تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أيضا الق اررات الصادرة عن المجالس
القضائية والتي موضوعها النظر في االستئناف ألوامر تنفيذ أحكام التحكيم الدولي وهذا ما أكدت عليه
المادة 1056المنوه عنها سلفا.
الحالة الثالثة :وهي تعني أحكام التحكيم الدولي الصادر في الجزائر فإنه يمكن أن تكون موضوع طعن
بالبطالن في الحاالت الستة ( )06المنوه عنها في المادة 1056من ق.إ.م.إ ،وهذه الحالة هي ماجاء في
نص المادة 1058من نفس القانون.2
إال أنه ورد في الفقرة الثانية من المادة  1058من ق.إ.م.إ .ما يفيد أن األمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم
الدولي المشار إليه أعاله أي طعن غير أن الطعن ببطالن حكم التحكيم يرتب بقوة 3القانون الطعن في
أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه وهذا يخص حكم التحكيم
الدولي الصادر في الجزائر وأن الطعن بالبطالن يرفع في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر أمام
المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة إختصاصه .ويقبل الطعن بالبطالن إبتداء من تاريخ
النطق بحكم التحكيم.
وال يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ.
هذا وأكدت المادة  1060أن تقديم الطعون وأجل ممارستها يوقف التنفيذ أحكام التحكيم الدولي ،وهذا على
خالف الطعن بالنقض في الق اررات القضائية العادية فإن القاعدة العامة هي أن الطعن بالنقض ال يوقف
التنفيذ.
هذا وتجدر المالحظة بأنه في األحكام الواردة في باب التحكيم الدولي في قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية والمتعلقة بطرق الطعن في األوامر القضائية باستصدار أمر برفض التنفيذ أو تلك التي يصدر
 -1أنور طلبة ،الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية  ،ط  ،2004ص.2
 --2قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري ،ص .422
 -3إبراهيم رضوان الجغبير ،بطالن حكم التحكيم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

27

الفصل الثاني

إجراءات قبول طلب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر

بالموافقة على التنفيذ أو الطعن بالبطالن في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر فإن المشرع
الجزائري أشار فقط إلى اإلستئناف و الطعن بالنقض ،ولم يورد المعارضة كطريق للطعن في األوامر
القضائية الرامية إلى التنفيذ ،مما يوحي بأن المشرع الجزائري يتعامل مع هذه األوامر وكأنها أوامر
إسعجالية والتي هي حسب القواعد العامة ال معارضة فيها وال اعت ارض عليها رغم عدم النص عنها
صراحة في الباب الخاص بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي بأنها أحكام أو أوامر من طبيعة استعجالية.

28

خاتمة
خاتمة
لقد تم التناول في هذا البحث والذي هو بعنوان تنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي في
الجزائر،اجراءات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي وانماط الرقابة القضائية عليه من القاضي الوطني
واستصدار امر بالتنفيذ او االمر برفض التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي في الجزائر وطرق الطعن
المتاحة لطرفي النزاع  ,واستخالصا من ذلك نشفع هذا البحث بالنتائج التالية :
اوال :انه حسب الدراسات الفقهيه والمراجع القانونية التي اتيحت لي الفرصة باالطالع عليها فان التحكيم
بصفة عامة ليس هو كما يذكر في كتب بعض رجال القانون انه احد الوسائل البديلة لفض المنازعات
بل هو يعتبر الوسيلة االولى لفض المنازعات ولكن طغى عليه قضاء الدولة فتراجع التحكيم ليحتل وسيلة
ثانوية بعده .
ثانيا  :ان تطور العالقات الدولية وتشابك المصالح بين الدول واالفراد وازدهار التجارة الدولية كل هذه
جعلت من العالم قرية صغيرة من حيث سهوله االتصال وعقد االتفاقيات االقتصادية والمعامالت التجارية
اهتدى المتعاملون في هذا المجال الى التحكيم كوسيلة ايسر واكثر مرونة لفض الخالفات التي يمكن ان
تحصل في اتفاقاتهم وعقودهم .
ثالثا  :ينفرد حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في سنة  1964باالمتياز لما جعل من التشريع
الفرنسي ينقلب راسا على عقب ليتحول من النظام المعروف بنظام المراجعة ليعيد النظر في حكم التحكيم
الدولي الى دور المراقب  ,وقد ساهم هذا التحول التاريخي في موقف المشرع الفرنسي الى تقليص مبدا
سيادة الدولة وتقبل تنفيذ االحكام والسندات االجنبية في االقليم الوطني بطريقة اكثر مرونة من ذي قبل
وساير هذا االتجاه كثير من التشريعات الوطنية ومنها التشريع الجزائري .
رابعا :رغم ما شهدته مواقف مختلف التشريعات الدولية من تحول تاريخي في مواقفها بمناسبة االجتهاد
القضائي الفرنسي في قضية منزر مازال موقف مبدا سيادة الدولة قائما ومحجما لدور حكم التحكيم
الدولي.
خامسا  :ان ظاهرة انتشار المنازعات بمختلف انواعها بين االفراد فيما بينهم او بينهم وبين مؤسسات
الدولة اثقلت كاهل القضاء الوطني بتضخم الفت لكثرة القضايا المطروحة عليه مما سبب تأخي ار فاضحا
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خاتمة
في الفصل في تلك القضايا وهذا شجع المتعاملين التجاريين الى اعتماد التحكيم كوسيلة يتفقون عليها
لفض نزاعاتهم المحتملة .
سادسا :قلة المواد القانونية التي تضبط اجراءات التنفيذ ألحكام التحكيم الدولي وطرق الطعن فيها الى
 15مادة فقط حسب ما هو وارد في قانون االجراءات المدنية واالدارية االمر الذي يستدعي اعادة النظر
في هذا المجال بوضع تعديالت تساهم في تشجيع اعتماد التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات .
سابعا:يالحظ انه لم يرد النص صراحة على ان االحكام الصادرة من القاضي الوطني باألمر بالتنفيذ او
باألمر برفض التنفيذ انها قابلة للمعارضة او غير قابلة لها  ,لكن من خالل الوقوف على بعض المسائل
الواردة في المواد القانونية ذات الصلة يفهم منها ان االمر الصادر برفض التنفيذ او االمر الصادر بالتنفيذ
هو ذو طابع استعجالي كما تم استعمال لفظ االمر بدال من لفظ الحكم في المواد المنوه عنها .
ثامنا :لقد فرق المشرع الجزائري في اجل االستئناف بين االمر القاضي برفض التنفيذ وجعله في اجل 15
يوما من تاريخ صدور االمر برفض التنفيذ في حين جعل اجل االستئناف في االمر بالتنفيذ شه ار واحدا
ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي به .
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع

)1إبراهيم رضوان الجغبير ،بطالن حكم التحكيم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع .سنة 2008
)2أحمد هندي ،تنفيذ الحكم التحكيمي ،ط ،1دار الجامعة العربية الجديدة ،االسكندارية ،مصر .2013
)3أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ،ط ،6دار هومة للنشر ،الجزائر.2012 ،
)4أمال يدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،
.2012
 )5أنور طلبة ،الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية  ،ط
.2004
)6حميد باشا عمر ،طرق التنفيذ وفقا لقانون 09-08المؤرخ في  2008/02/25المتضمن قانون إ.ج.م.إ،
دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر.
)7عليوش قربوع كمال ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ،ط ،3ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،
الجزائر.2006-2005 ،
 )8فريجة حسين ،المبادئ األساسية لقانون االجراءات المدنية واالدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط،2
بن عكنون ،الجزائر .2013
)9فوزي محمد سامي ،التحكيم التجاري الدولي ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2008 ،
)10محمد حسنين ،طرق التنفيذي في قانون اإلجراءات المدنية و الجزائرية ،ط ،1ديوان المطبوعات الجامعية
بن عكنون ،الجزائر ،2006 ،ص.172
)11ولد الشيخ شريفة ،تنفيذ األحكام األجنبية ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ،الجزائر .2004
)12يوسف حسن يوسف ،التحكيم الدولي ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية  ،مصر.2011

المواد واألوامر

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية االمر رقم  09-08المتضمن ق ا ج ا 2008.

الملتقيات والمحاضرات:
 -01حمة مرامرية ،األمر بتنفيذ األحكام القضائية األجنبية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ملتقى
وطني حول تنظيم العالقات الدولية الخاصة في الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة-21 ،
22أفريل.2016
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قائمة المصادر والمراجع
-02زرقون نور الدين ،محاضرات في تنفيذ األحكام األجنبية السنة أولى ماستر ،قانون دولي خاص،
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

المذكرات:
-01عبد النور أحمد ،إشكالية تنفيذ األحكام األجنبية ،مذكرة نيل شهادة الماجيستير في القانون الدولي
الخاص ،جامعة أبو بكر بالقايد ،تلمسان ،الجزائر .2010/2009
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الملحق الوحيد:

قرار صادر عن المحكمة العليا – الغرفة التجارية والبحرية في الملف رقم

 626204بتاريخ  2010-06-03بين ديوان المركب األولمبي محمد بوظياف ضد الشركة التجارية
ذ.م.م .لألشغال (ر.ك)
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 -مجلة المحكمة العليا ،العدد  ،2012 ،01قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية.250-247 ،

المالحق

المالحق

المالحق

المالحق
التعليق على القرار المنوه عنه في الملحق:1
ذلك أنه يتبين من الفرار  626204الصادر بتاريخ  2010/06/3عن الغرفة التجارية
والبحرية ن بالمحكمة العليا أن مجلس قضاء الجزائر قضى بتاريخ  ،2009/02/15بتأييد
الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس الذي قضى بتعويض ديوان المركب
األولمبي (محمد بوضياف) وعدله فقط بخفض مبلغ التعويض إلى  200ألف دينار جزائري
على عاتق الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة لألشغال ( ر.ك).
طعن ديوان المركب األولمبي – محمد بوضياف -بالنقض في القرار المذكور وآثار وجهين.
عن الوجه المؤدي للنقض :المأخوذ من مخالفة القانون:
ذلك أن الطعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف مبدئيا واستبعد
الدفع المثار المتمثل في مخالفة احكام البند  13من االتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع التي
تنص صراحة أنه في حالة نشوب أي نزاع يسوى بصفة ودية وفي حالة الفشل يطرح على
لجنة التحكيم .
قاضي الدرجة األولى استبعد هذا الدفع بحجة أن التقاضي حق دستوري لكل شخص
وان عدم اللجوء إلى التحكيم ال يحرمه من هذا الحق.
أما قضاة المجلس فسببوا قضاءهم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مستبعدين هم أيضا
الدفع المثار على أساس وأن المطعون ضدها راسلت العرض في سنة  2005أين التمست
تسديد مبلغ األشغال وأن هذه اإلرسالية ترقى إلى إجراء تحكيمي .

المالحق
تأسيس قرار المحكمة العليا :
إن الطعن خالف أحكام المادة  13من اإلتفاقية التي تلزمه والمطعون ضدها باللجوء إلى التحكيم
في حالة نشوب أي نزاع وأن الطرفين ملزمين بتطبيق ما جاء في العقد الرابط بينهما وال يجوز تعديله أو
نقضه إال باتفاقهما تطبيقا لنص المادتين  107-106من القانون المدني وأن مجرد إرسالية من المطعون
ضده للمطالبة باستالم األشغال وبدفع قيمتها ال تفيد أن النزاع خضع للحل الودي مما جعل من القرار
معرض للنقد واإلبطاء

موقف المحكمة العليا:
انتهت المحكمة العليا إلى التقرير إلى أنه ال بد من عرض النزاع على التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء
طبقا للمادة  13من اإلتفاقية المبرمة بين الطرفين .
ونقضت القرار وبدون إحالة وصرف األطراف إلى ما يبدوا لهما وهو في نظر المحكمة العليا كما
سبقت اإلشارة إليه هو تطبيق بنود االتفاقية وبالضبط نص المادة  13منها أي اللجوء إلى التحكيم أوال.

المبدأ المستخلص:
ال يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي الستبعاد شرط اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه .
وهكذا فان القرار الصادر عن المحكمة العليا أعطى الضمانات الكافية ألولئك الذين يعتمدون
التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات ،ويدفع باألط ارف المتنازعة إلى اعتمادها ،ويتفادون بذلك طول أمد
المنازعات في التقاضي أمام القضاء العادي.

مالحظة :نالحظ وأنه بتفحص عدد  25مجلة قضائية صادرة عن المحكمة العليا – من قسم الوثائق
والدراسات القانونية والقضائية وفي البحث عن اجتهاد الغرفة التجارية والبحرية لم نرصد لألسف سوى
القرار محل التعليق مما يدل على ندرة في اعتماد التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات في الجزائر ،وقلة
في االجتهاد القضائي في هذا المجال.

