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 ممخص: ال
عمى اتفاق  بناءً  تأتيالتحكيم الجانب التنفيذي لعممية نظر النزاع والتي  إجراءاتتمثل 

ىي مجموعة الخطوات  اإلجراءاتالطرفين عمى حل النزاع عن طريق التحكيم وتعين الحكمين ىذه 
المحاكم  إمامتنظر النزاع  إجراءاتالتي يتخذىا طرفا النزاع وىيئة التحكيم لمفصل في النزاع القائم 

بالنظام او  ألخرى ة) اختالف التسميو من دول المدنية اإلجراءاتتحكميا قوانين المرافعات او  المدنية
ونص قانون  الموضوعيةال تقل قدميا عن القوانين  اإلجرائية( وىذه القوانين المسطرةاو  المجمة

يجوز االتفاق عمى التحكيم في  يجوز االتفاق عمى التحكيم في نزاع معين كماالمرافعات العراقي )
 (.جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين

 .(، التحكيم، ىيئة التحكيمالطبيعة القانونية) كممات مفتاحية :ال
The legal nature of international arbitration 

researcher. Star Mohamed Ayin 

Dr. Thajeel Mankhi Al-Khafaji 

University of Qom / Iran 

Abstract:  

        Arbitration procedures represent the executive aspect of the dispute 

consideration process، which comes based on the parties’ agreement to 

resolve the dispute through arbitration and appoints the two arbitrators. The 

nomenclature differs from one country to another in terms of the system، 

journal or ruler) and these procedural laws are no less advanced than the 

substantive laws and the text of the Iraqi Code of Pleadings (it is permissible 

to agree on arbitration in a specific dispute، and it is also permissible to agree 

on arbitration in all disputes that arise from the implementation of a specific 

contract). 
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 المقدمة
يمعب التحكيم التجاري الدولي دورًا ىامًا في تسوية المنازعات العقدية وباألخص        

شرط التحكيم كوسيمة لحل تمك النزاعات يعد في الوقت  إلىالتجارية وان المجوء 
الحاضر اكثر األليات فاعمية وضرورة تفرضيا معطيات العمل التجاري الدولي نظرًا 
لمخصائص والفوائد التي يوفرىا التحكيم قياسًا عمى القضاء  من بساطة في اإلجراءات 

التي يتطمبيا القضاء  واختصار الوقت فيمجا األطراف تالفيًا لإلجراءات الطويمة
كاختصاص المحاكم  والمدد والمواعيد وما ٕالى ذلك من إجراءات قضائية ٕالى أبرام 
اتفاق تحكيم تفاديا منيم لتطبيق ىذه القواعد ، كما يتمتع اطراف التحكيم بميزة اختيار 
المحكمين فيختار كل طرف منيم محكما يرشحو ٔاو يختاره لمتعيين  مما يوفر لو راحة 
نفسية لمساىمتو في اختيار من سينظر قضيتو وعادة ما تكون ىيئة التحكيم مكونة من 
ثالثة محكمين يختار الطرفان محكمين ويتم اختيار المحكم الثالث ٔاما من  قبل 
المحكمين الذين تم اختيارىم ووفقا التفاق التحكيم عمى النقيض من ما ىو متبع فيما لو 

فيو ٕاذ تشكل ىيئة المحكمة ٔاو القاضي فييا ٕان كان منفردا ٔاحيل النزاع لمقضاء لمنظر 
 دون اختيار من قبل األطراف.

كما يتميز التحكيم عن القضاء في ناحية السرية ، فجرى العرف دوليا عمى ٔان 
يكون التحكيم سريًا ٕاال عمى أطرافو وىذا ما قد يحبذه األطراف خصوصا ٕان كانوا من 

التجار الذين يرغبون في حماية سمعتيم ضد ٔاي شيء من شٔانو المساس بيا ،  فٔية
عمى خالف الحال في القضاء العادي ٕاذ ٔان جمساتو وأحكامو عمنية من حيث المبدأ 

 العام ، األمر الذي قد يزعج اطراف النزاع في غالب األحيان.
 -أسباب اختيار الموضوع :

 -باب ذاتية وأخرى موضوعية:ترجح أسباب اختيار الموضوع ألس
 االسباب الذاتية :  -اوال

 رغبة الباحثة في التوسع والتعرف اكثر عمى موضوع التحكيم الدولي  . -1
توسيع معرفتنا بخصوص انواع التحكيم الدولي وبيان الطبيعة القانونية لمتحكيم  -2
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 الدولي .
 االسباب الموضوعية : -ثانيا 
 في التجارة الدولية . كثرة التعامل واالحتكام -1
جمع دراسة قانونية وفقيية متكاممة حول الموضوع من خالل بيان التعاريف  -2

 لمتحكيم .
 -اىمية البحث :

اذ يحتاج ،تكمن اىمية البحث في اىمية موضوع التحكيـم التجاري الدولي ذاتو 
 الناس في  الكثير من المنازعات التي يرغبون بعرضيا عمى اشخاص يختارونيم
ويتفقون بأحكاميم وخبرتيم في حسم موضوع النزاع بعيدا عن قاعدات ومرافعات . 
كذلك تسميط الضوء عمى احكام وقواعد التحكيـم التي تعتبر ضمانو ألطراف النزاع 

 وصيانة وحماية لحقوقيم .
 حيث ان نظام التحكيم يتميز بسمات ال يمكن ان تتوفر في نظام القضاء منيا : 

 ر الوقت واالقتصاد بالنفقات . اختصا -أواًل 
التيسير عمى اطراف النزاع وذلك عن طريق رفع العناء الذي تقتضيو اقامة  -ثانيًا 

 الدعوى امام المحاكم .  
وحاجة المعامالت التجارية التي تتضمن اسرارًا يحرص  ،السرية التي تنفق  -ثالثًا 

 الخصوم عمى بقائيا الكتمان. 
 تفادي البطء في االجراءات الشكمية لممرافعة الشكمية امام القضاء وتبسيطيا.  -اربعًا 

اطمئنان اطراف النزاع وقناعاتيم بأن الفصل في النزاع يكون عااًل لثقتيم  -خامسًا 
 بحياد المحكمين و نزاىتيم ألنو تم اختيارىم من قبل الخصوم انفسيم .

 ،تنازع القوانين في التحكيـم التجاري الدولي يعد مثار جدل واسع   -مشكمة البحث :
يتناول القانون الواجب التطبيق عمى التحكيـم . والتي تتميز بأنيا اتفاقيات او شروط 
يرغب من خالليا اطراف النزاع ابعاد عالقاتيم عن نطاق الحمول القانونية والقضائية 

ضوعية اخرى تتفق اكثر مع مصالحيم المتبادلة العادية والمجوء الى اجراءات وحمول مو 
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 ورغبة كثير من المستثمرين المجوء الى التحكيم كوسيمة فعالة لفض النزاعات التجارية .
وكذلك تتمحور مشكمة ىذه الدراسة في بيان كيفية تشكيل ىيئات التحكيم واختصاصاتيا 

 فعات المدنية .وتحميل نصوص القانون المتعمقة بالتحكيم وفقًا لقانون المرا
 -اهداف البحث :

تحديد مفيوم التحكيم كأحد واىم العمميات لفض النزاعات التجارية الدولية ، كما  -1
 يستوضح البحث تحديد التعريف الذي يعتمد عميو عند تحديد المقصود بالتحكيم .

 التعرف عمى التحكيم الدولي من حيت التعريف المغوي واالصطالحي والقانوني . - 2
 ايضاح انواع التحكيم وبيان الطبيعة القانونية لمتحكيم . - 3
 السعي نحو توسيع ىذه المفاىيم وترسيخيا . - 4

 -صعوبات البحث :
 اىم الصعوبات التي واجيتني في ىذا البحث ىي :

خطورة الوضع الراىن وحالة الطوارئ الذي يعيشو البمد بصورة عامة والمنطقة  -1
اجزا امام صياغتي ليذا البحث اال وىو صعوبة بصورة خاصة التي وقفت ح

 .المكتبات العامة وخصوصا الجامعيةالوصول والولوج الى 
 ندرة المصادر التي تطرقت لمفيوم التحكيم الدولي . -2

 -منهجية البحث :
تم االعتماد في ىذه الدراسة عل المنيج القانوني التحميمي من خالل الوقوف عمى 

القانونية المتعمقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، تحميل النصوص 
بالرجوع الى المصادر والمراجع الحديثة القانونية قصد اإلحاطة بأىم جوانب الموضوع 

. 
 -خطة البحث :

اقتضت طبيعة البحث في موضوع ) الطبيعة القانونية لمتحكيم الدولي ( ، تقسيمو الى 
 -:مقدمة ومبحثين 

يركز المبحث االول عمى التحميل لمفيوم التحكيم الدولي وذلك في ثالثة مطالب تناولنا 
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في المطمب االول : تعريف التحكيم الدولي، وفي المطمب الثاني : فأختص ببيان انواع 
 التحكيم الدولي، اما المطمب الثالث : يختص في بيان الطبيعة القانونية لمتحكيم الدولي.

اما المبحث الثاني فقد كان خاصًا بتشكيل ىيئة التحكيم واختصاصاتيا وكذلك في ثالثة 
مطالب بحثنا في المطمب اوليا : تعيين المحكمين ، في المطمب الثاني : خصص 

: فقد خصص لبيان مبدأ استقاللية اتفاق المحكمين ، اما في المطمب الثالثلبيان رد 
 ي. التحكيم التجاري واساسو القانون

 وانيينا الدراسة بخاتمة تضمنت اىم النتائج والتوصيات التي توصمت ليا .
 المبحث االول

 مفهوم التحكيم الدولي
 ان لبيان مفيوم التحكيم سوف نقسم ىذا المبحث الى ثالثة مطالب موزعة كالتالي     

 .تعريف التحكيم الدولي -المطمب االول :
 .الدوليانواع التحكيم  -المطمب الثاني :
 .الطبيعة القانونية لمتحكيم الدولي -المطمب الثالث :

 المطمب االول
 تعريف التحكيم الدولي

حكم عما يريد وحكم فالنًا  ،وحكم عميو  ،قضى . يقال حكم لو  -التحكيم لغًة : -أواًل 
في األمر والشيء جعمو حكمًا كما جاء في القران الكريم  : )) وربك ال يؤمنون كم 

 حتى يحكموك فييا شجر بيميم (( .
والتحكيم لغًة : مصدر حكم ويحكم بتشديد الكاف أي جعمو حكمًا والحكم بضم الحاء  

فصل بين المتنازعين وجاء أو لحكم ىو من يختار لم ،وسكون الكاف وىو القضاء 
 بمعنى العمم  

 والفقو والقضاء بالعدل ومنو قال اهلل تعالى : )) واتيناه الحكم صبيًا (( .
ومنو الحكمة بمعنى وضع الشيء في محمو والحكم والكاف من أسماء اهلل الحسنى قال 

 (11اهلل جل جاللو : )) أفغير اىمل ابتغي حكمًا (( .)
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الحكمة يطمق عمى من يختار لمفصل بين المتنازعين وبيذا ورد  ومنو منيا يريد لحكمو
في القران الكريم  في قول اهلل جل جاللو  : )) وان خفتيم شقاقًا بينيما فابعثوا حكمًا 

 من أىمو وحكمًا من أىميا (( .
 ( 2الحكم بفتح الكاف ليذا قيل لمحكم من الناس حاكم ألنو يمنع الظمم من الظالم.)

لقد عرف الفقياء التحكيم بأنو تولية المختصمين حاكما   -لتحكيم اصطالحَا :ا -ثانيَا 
يحكم بينيم أي اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر فيما تنازعا فيو دون أن يكون لمحكم 

 ( 3واليو القضاء بينيما.)
و لقد ذكر رجال القانون عدة تعاريف لمتحكيم منيم من قال ان -التحكيم قانونًا : -ثالثًا 

عقد يتفق بموجبو  شخصان أو أكثر عمى أن يحيموا الى شخص أو أكثر الفصل في 
تنازع قائم فعاَل أو متوقع الحدوث في المستقبل بخصوص تنفيذ عقد معين بداَل من 

 االلتجاء الى القضاء. 
وعرفو احمد أبو ألفا بأنو اتفق عمى طرح النزاع عمى أشخاص ليفصل فيو دون 

 . المحكمة المختصة بو
ومنيم من قال انو التحكيم بمقتضاه يتفق شخصان أو أكثر عمى حالة نزاع ينشأ بينيما 
أو ما ينشأ بينيما  من نزاع في تنفيذ عقد معين عمى محكمين لمفصل فيو بداَل من 

 االلتجاء الى القضاء المختص. 
فيذ عقد ومنيم من قال انو االتفاق عمى أحالو ما ينشأ بين األفراد من نزاع بخصوص تن

معين أو أحالو  نزاع ينشأ بينيم بالفعل عمى واحد أو أكثر من األفراد يسمون محكمين 
 (4ليفصموا في النازع المذكور بداَل من أن يفصل بو القضاء المختص.)

( بانو التحكيم بقوليا عبارة عن : )) 1791وقد عرفت مجمة األحكام العدلية في المادة )
ا لفصل خصومتيما ودعوىما ويقال لذلك حكم بفتحتين اتخاذ خصمين حكمَا برضاىم

 (5محكم يضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة (( .)
أما المشرع العراقي فأنو يكتفي بقانون المرافعات الممغي والحالي بتعريف خاص لمتحكيم 

ة (لسن 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي المرقم ) 251حيث نص المادة  )
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المعدل ، قد جاءت بما يفيد ذات  المعنى الذي ورد في التعريف المتقدم بذكر  1969
فقياء القانون ) يجوز االتفاق عمى التحكيم في نزاع معين كما  يجوز االتفاق عمى 

 (6جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين(.)
فض الخصومات قوامو وقد عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو : )طريق التي تنشأ ل

الخروج عمى التقاضي  العادي وما تكمفو من ضمانات ومن ثم فيو مقصور حتمًا عمى 
 (7ما تنصرف اليو ارادة المحكمين لعرضو عمى ىيئة التحكيم(.)

 المطمب الثاني
 انواع التحكيم الدولي

 -التحكيم الدولي والمحمي :  -اوال
التحكيـم الداخمي ) المحمي( : ىو التحكيـم الذي يكون داخل أطار الدولة الواحدة  -أ 

وعمى اساسيا يكون المجوء الى  ،وفي اشخاص عاديين او اعتباريين او شركات وطنية 
التحكيـم برضا االطراف  دون وجود اي عنصر اجنبي طرفًا في ىذا التحكيـم وبالتالي 

 (8)ية . عدم تعمقو بالتجارة الدول
التحكيـم الدولي : ىو التحكيـم الذي يكون بين دولة واخرى او بين شركة وطنية  -ب

ومن ىنا يتضح اىمية وجود عالقة تتعمق اساسًا بالتجارة الدولية  ،وشركة دولية اخرى 
وىذا التحكيـم في غالبيتو يكون اجباريًا ما ضمنتو المعاىدات التي تتضمنيا الدولة مع  ،

كاتفاقية ) تربس( او )باريس( والمتعمقة  ،خرى في اطار المعاىدات الدولية الدول اال
خصوصا في أطار الممكية الصناعية والعالقات التجارية فأن الدولة تكون مجبرة عمى 
التحكيـم ضمن نظام القانون الدولي الواجب التطبيق وىذا االجبار ال يكون اجبارَا اال اذا 

 (9)الممزمة لمتحكيم. وقعت الدولة عمى المعاىدات
 -التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي : -ثانيًا 

التحكيـم الحر: ىو ذلك التحكيـم الذي يعطي الحرية الكاممة لمخصوم في تحديد  -أ
القواعد واالجراءات التي يتبعيا المحكـم الذي يختارونو لكي يفصل في النزاع المطروح 
عميو وفقأ ليذه القواعد سواء كانت اجرائية او موضوعية وفي المكان الذي يحددونو بما 
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 االمرة او النظام العام. ال يتعارض مع القواعد 
وقد ظير التحكيم الحر قبل ظيور التحكيـم المؤسسي وفيو يعطي حرية كبيرة لألفراد في 

وكذلك تعيين  ،اختيار المكان والقواعد واالجراءات التي يرونيا مالئمو لظروف النزاع 
لنزاع المحكمين الذين يختارونيم يضعون فيييم ثقتيم . اعتمادا عمى خبرتييم في حل ا

وقد تكون ىذه القواعد اكثر مرونة وواقعية منيا في قواعد التحكيـم المؤسسي كما ان  ،
كما ان  ،عامل السرية والسرعة في حل النزاع قد يكون اكثر ما يميز ىذا النظام 

االعتماد عمى مؤسسة او ىيئة لحل النزاع القائـم قد تأتي بكثير من القواعد واالجراءات 
مى عكس توقعات االفراد والتي قد تساعد عمى اطالة زمن التحكيـم التي قد تكون ع

لتأخر فيم الخصوم ليا وما يتبعيا من تحضير مستندات ودفوع نستطيع الرد عمى ىذه 
 . 11القواعد واالجراءات 

التحكيـم المؤسسي: ىو ذلك التحكيـم الذي تتواله ىيئات ومنظمات دولية او وطنية  -ب
وضوعو ومحددة سمفًا تحددىا االتفاقيات الدولية او القرارات وفق قواعد واجراءات م

وقد شاع انتشار مراكز التحكيـم وبخاصة بعد الحرب العالمية  ،المنشئة ليذه الييئات 
ومن ىذه  ،وقد عظمت اىميتيا بعد انتشار االقتصاد الحر والتجارة الدولية  ،الثانية 

لحبوب ومنيا ما ىو عام يتولى المراكز ما ىو متخصص في مجال معين كتجارة ا
التحكيـم في مختمف اوجو النشاط التجاري ومنيا ما ىو وطني مثل غرفة التحكيـم 
بباريس ومنيا ما ىو دولي مثل مركز القاىرة االقميمي لمتحكيـم التجاري الدولي ، ولقد 
اصبح التحكيم المؤسسي ىو االساس في مجال التجارة الدولية فاألطراف عادة ما 

ضمون االستعانة بأنظمة التحكيـم المؤسسي لما تكفمو من تنظيـم مسبق ومفصل يف
مما يمكنيم من تفادي مسألة عدم من الوقت في االتفاق  ،لمعظـم مسائل التحكيـم 

الخبرة في وضع قواعد واجراءات التحكيـم واستيالك مزيدا من الوقت في االتفاق عمى 
ىذا فضاَل عن األمكانيات األدارية  ،تحكيـم العام ىذه القواعد كما ىو الحال في نظام ال

والمالية والتنفيذية التي تتمتع بيا تمك الييئات وتضعيا بين أيدي األفراد وكذلك الخبرة 
التي تتمتع بيا تمك الييئات نظرًا لوجود قواعد عممية وواقعية تمت تجربتيا وثبتت 
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 (11)نجاحيا في العديد من المنازعات التي فصمت فييا.
 -التحكيم االجباري والتحكيم االختياري : -ثالثا 

التحكيـم االجباري ) االلزامي( : عندما تفشل الوساطة كميًا بين ارباب العمل وتحل  -أ 
الخالفات فيما بينيـيم عن طريق التحكيـم امام المعبة التحكيمية لحل خالفات العمل 

من  ،ية بالطابع االلزامي الجماعية ويتصف التحكيـم في منازعات العمل الجماع
اي ان االطراف يمزمون بسموك طريق  ،ناحيتين االولى الزامية من حيث المجوء اليو 

 التحكيم في حالة فشل الوساطة . 
والثانية الزامية من حيث القرارات الصادرة عنيا والممزمة لمرقاء تحت طائمة الجزاء 

امكانية االطراف  ،والمقرر في القانون، وال يحق من حدة الطابع االلزامي لمتحكيـم 
بالمجوء الى حكـم خاص او ىيئة تحكيمية خاصة غير المجنة التحكيمية الممحوظة 

مكانية تتصف بالطابع االستثنائي وال يمكن العمل بيا اال ذلك ان مثل ىذه اال ،قانونًا 
في المؤسسات الخاصة التابعة لمقطاع الخاص دون المؤسسات الخاضعة لوصاية 

  (12)الدولة .
التحكيـم االختياري : يمكن الى التحكيـم لحل خالفات العمل الجماعية بواسطة  -ب 

جنة التحكيمية المنصوص عمييا حكـم خاص او ىيئة تحكيمية خاصة مختارة غير الم
في القانون اي المجنة التحكيمية لحل خالفات العمل الجماعية . ويالحظ انو يمكن 
المجوء الى التحكيـم في منازعات العمل الجماعية عن طريق خاصًا بوجوب المجوء الى 

فاق التحكيـم في حالة وقوع تضمن عقد العمل الجماعي بندا النزاع او عن طريق ابرام ات
وىنا يتضح الفارق الكبير بين التحكيـم بصدد منازعات  ،خاص يحكـم ىذه المسألة 

حيث يكون ميدان التحكيـم في  ،العمل الفردية والتحكيـم في منازعات العمل الجماعية 
ىذه االخيرة ارحب واوسع مما ىو عميو في االولى ويبرر ىذا التميز التوازن عمى االقل 

 (13)رب العمل واالجراء. في صورتو الدنيا بين
التحكيـم بالقضاء : ىو باختصار التحكيـم العادي الذي نعرفو والذي يعطي  -ربعًا 

سمطة المحكـم بالحكـم في النزاع مع التقيد بالقواعد الموضوعية واالجرائية لمقانون واجب 
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وىنا تصبح سمطة المحكم مقيدة بيذه القواعد فيعمل عمى تطبيقيا لموصول  ،التطبيق 
الى حكـم سديد غير مشوب بأي بطالن بعكس التحكيـم بالصمح الذي يعطي حرية اكبر 
لممحكـم بالفصل في موضوع النزاع المعروض عميو وفقًا لما يراه مالئمَا وعاداَل 

ألية لقواعد القانون الموضوعي من  لمصمحة طرفي التحكيـم بغض النظر عن مواقفو
من احترام حقوق الدفاع  ،عدمو مع وجوب تقيد المحكـم بالمبادئ االساسي لمتقاضي 

وتمكين االطراف من ابداء الدفوع والمساواة بين االطراف ومراعاة القواعد القانونية 
 (14المنظـم لمتحكيـم وما الى ذلك.)

ـم الحل في محاولة التقريب بين الطرفين او التحكيـم بالصمح : يعطي لممحك -خامسا 
ومن ىنا يصف حكـم التحكـم بالصمح بأنو يحل النزاع اكثر  ،الوصول الى حل وسط 

فمن المحظور عمى المحكـم  ،مما يحسمو . ولكن ىذا االمر ال يؤخذ عمى اطالقو 
بحجة تحممو بالصمح ان يخالف النظام العام او القواعد االمرة اثناء قيامو بحل النزاع 

من القواعد القانونية الموضوعية كذلك فأن المحكـم بالصمح يبقى متقيدَا بموضوع النزاع 
المعروض عميو وال يخرج عنو اال بغرض حكمو لألبطال باإلضافة الى مراعاة المحكـم 
لقواعد العدالة واالتفاق بما يحقق قبول االطراف لحكمو عمى نحو من الرحب 

 (15والسعة.)
 

 الثالث المطمب
 الطبيعة القانونية لمتحكيم الدولي

ًاثار جدل فقيي حول الطبيعة القانونية لحكـم التحكيـم التي درست تحت غطاء تحديد 
الطبيعة القانونية لمتحكيـم بوصفو عممية متكاممة منذ بدايتيا باتفاق االطراف وحتى 

لقضاء في كل نيايتيا بصدور حكـم فاصل في النزاع وعكس ىذا الجدل عمى موقف ا
 من فمسطين ومصر واالردن . 

قيل في ىذا الصدد ىناك عدة نظريات منيا النظريات االحادية التي تنظر الى     
التحكيم  من جانب احادي يحدد الطبيعة القانونية لحكـم التحكيـم ويتخذ مبدأ لتفسير كل 
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 حاد . لذلك سميت باأل ،ما يتعمق بالتحكيـم ابتداء انتيائو وصدور الحكـم 
واالخرى نظريات ثنائية التي تنظر الى التحكيـم في مجموعة لتحديد طبيعتو 
القانونية ليذا الحكـم بمعنى انيا ال تركز عمى جانب احادي معين فيو بحيث يتخذ مبدأ 

 (16لذلك سميت بالثنائية.) ،لمتفسير في كل ما يتعمق بنظام التحكيـم 
 -النظرية التعاقدية : -اوال

 ،مفيوم النظرية تذىب ىذه النظرية الى أن لمتحكيـم طبيعة تعاقدية وليست قضائية 
فاليدف منيا غالبًا اشباع رغبة االفراد في حل نزاعاتيم بطريقة ودية واساسيا  ارادة 
االطراف في التصالح ويتـم في صورتو العادية وفقًا لقواعد العدالة واستثناء وفقَا لقواعد 

ة اخرى فان االفراد باتفاقيم عمى التحكيم انما يتفقون ضمانَا عمى القانون. ومن جي
وسمطة تقوم عمى ارادة  ،التنازل عن الدعوى ويخولون المحكـم سمطة مصدرىا ا اردتـيم

كذلك ال يمكن اعتبار سمطة حكـم ليس قاضيًا  ،ذوي الشأن ال يمكن ان تكون قضائية 
المحكـم سمطة عامة انما نائب عن المحكمين في اعالن ارادتيما بشان ما يرد عميو 

 (17النزاع من خالل تفسير الشروط العقدية طبقَا إلحساسو الذاتي بالعدالة.)
لقول وحتى في االحوال التي يعين فييا المحكـم من جانب السمطة القضائية يظل با

بطبيعة القضائية بالتحكيـم غير وارد مادام ىذه السمطة يزد عن استعمال حق االفراد في 
ويضيف اصحاب ىذه النظرية في تبريرىا بأن التحكيـم  ،اختيار المحكمين فحسب 

ييدف  ،يختمف في اىدافو عن القضاء فيما يرمي القضاء تحقيق مصمحة عامة 
وفيما يفترض عدم ارادة الخصوم االمتثال  ،طرافو التحكيـم الى تحقيق مصالح خاصة بأ

 (18لمقاعدة القانونية التي تحمي مصمحة احدىم في مواجية االخر.)
 -نظرية الطبيعة القضائية لمتحكيم : -ثانيًا 

وىذا الحكـم  ،يرى انصار ىذه النظرية ان اذا كان التحكيـم يبدأ بعقد فانو ينتيي بحكـم 
بل ان فكرة  ،ضاء والمحكـم ال يعمل بإرادة الخصوم وحدىا يعتبر عماَل من اعمال الق

المنازعة وكيفية حميا واجراءات العدالة التي تحيط إجراءاتيا ىي التي توصل الطبيعة 
يختاره الخصوم ليقول كممة الحل  ،القضائية في العمل الذي يقوم بو المحكـم باعتباره 
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ابتدأوا التحكيـم ال لعمل االرادي ىو اتفاق وان كان الخصوم قد  ،او حكـم القانون بينييم 
فيذا االتفاق ال يستطيع بذاتو ان يتحرك اال من خالل عمل ذات  ،الذي وقع فيما بينيم 

مثل العمل االرادي الذي يقوم بو االفراد عند المجوء الى قضاء الدولة  ،طبيعة القضائية 
 17الدولة الفرنسي في  وقد بدأت ىذه النظرية في االنتشار خاصة بعد حكـم مجمس

م في قضية سكك الحديد الشمالية وذلك بأن اعتبر التحكيـم السيما الحكـم 1893مارس 
 (19الذي صدر فيو عماَل قضائيًا.)

 -النظرية المختمطة: -ثالثا
مفيوم ىذه النظرية تتمخص وجيتيا في رفض كل من الطبيعة التعاقدية لمتحكيـم وكذلك 

ان القانون يخول االفراد اختيار اشخاص ال عداد القرارات ترى  ،الطبيعة القضائية 
القضائية ليقوموا بتفويض من الخصوم بالبحث عن ارادتو في حالة محل النظر ، وليس 

اما العنصر الثاني الذي ال يكتمل  ،ىذا البحث عماَل قضائيا ولكنو يكون احد عنصريو 
ن التي بحث عنيا وعينيا قرار اال بو فيو عنصر االمر الذي بو تطبق ارادة القانو 

المحكـم وسمطة االمر غير موكمة الى المحكمين الذين ليست لييم والية القضاء ال 
اصاَل وال تفويضًا من الدولة وىي ال تكون اال لمقاضي الذي يطبق القانون ويصدر امر 

 (21تنفيذ لحكـم المحكمين.)
 المبحث الثاني

 تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها
نظام التحكيم ىو اداة فعالة لمفصل في المنازعات بين االفراد والجماعات  ان

بدال من القضاء العام في الدولة  الحديثة صاحبة الوالية العامة واالختصاص بالفصل 
في المنازعات واي ان كان موضوعيا اال ما استثنى  منيا قانوني وضعي خاص الن 

ديين او اشخاص غير قضائيين يطمق  عمييم ميمة التحكيم يتم اسنادىا الى افراد عا
ىيئة التحكيم ويجري اختيارىم بواسطة اطراف النزاع والتي قد ال تتوفر لغيرىم بجعميم 

 (21)اقدر من  األخرين عمى فيم المسائل المفروضة عمييم والفصل فييا .
، ان لتوضيح تشكيل ىيئة التحكيم واختصاصاتيا يتطمب ان نبين تعيين المحكمين اوالَ 
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ومن ثم بيان رد المحكمين ثانيَا ، ومن بعد ذلك سوف نبين مبدأ استقاللية اتفاق 
 التحكيم التجاري واساسة القانوني ثالثَا ، ولذلك نخصص لكل منيما مطمبَا.

 
 المطمب االول

 تعيين المحكمين
تعين المحكم يتم من قبل الخصوم انفسيم او من قبل القضاء في حاالت استثنائية 

وقد يعين الخصوم محكمَا  او اكثر من محكم  بشرط ان يكون عددىم فرديًا من  معينة
اجل حسم النزاع لذلك ىناك طريقتان فأما الطريقة االولى فيي طريقة تعيين المحكم 
عن طريق الخصوم اما الثاني فيي طريقة تعيين المحكم عن طريق القضاء وعميو 

الرادية او االتفاقية بين الخصوم لتعيين المحكم سنتناول : اواَل : الطريقة الرضائية او ا
 (22)اما الثانية فيي تتناول الطريقة القضائية لتعيين المحكم .

 الطرقة الرضائية او االرادية او االتفاقية بين الخصوم لتعيين المحكم  -الطريقة االولى 
 يحكم تعيين المحكم من قبل الخصوم مبدأن اساسيان ىم : 

ان تكون  إرادة الخصوم ىي االصل في تعيين المحكم فإذا اتفق الخصوم عمى  -اوالَ 
تعيين محكمًا واحدا او اكثر فأنو يجب االلتزام بما تم االتفاق عميو وغالبًا ما يعين 
الخصوم محكم يكون ىناك تقارب بينيما في االفكار واآلراء كما ان الثقة في حسم 

 تو ىو مبعث المجوء الى التحكيم. تقدير المحكم وعدالتو وحياد
مراعاة المساواة بين الخصوم في تعيين المحكمين فال يجوز ان يكون اولوية  -ثانيًا 

 في تعيين جميع المحكمين دون االخر. 
وىذه القاعدة من النظام العام فال يجوز التنازل عنيا اال بعد قيام النزاع ويترتب 

 (23عن مخالفتيا البطالن .)
أن االصل ان يتم تعيين المحكم برضا او اتفاق الخصوم وان يتم ىذا التعيين وعميو ف 

في وقت متوافر مع  االتفاق عمى التحكيم كطريق لحسم النزاع فيبرم اتفق التحكيم 
متضمن اسم المحكم المعين من قبل الخصوم  وقد يمر تعيين المحكمين بمناقشات 
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من المحكمين تتوافر فييم كافة ومفاوضات كثير من خالل اقتراح الخصوم عدد 
الشروط والقدرات ويتم التعيين من بينيم وقد يتم االستعانة بوسيط بين الخصوم لتقريب 

 (24)وجيات النظر وتعيين المحكم الذي تتفق عميو ارادة الخصوم .
اكثر من محكم واحد بشرط  (25)وقد يفضل الخصوم تعيين محكم واحد فقط ، 

ء كان التحكيم بالصمح او بالقضاء وذلك من اجل تفادي ان يكون عددىم وترَا سوا
االنقسام بالرأي وعدم حصول عمى االغمبية وىذا يجب ان يرعى الخصوم الشروط 
الواجب توافرىا في المحكم عند تعينو منيا ان يكون كامل االىمية او يكون  شخصًا 

 (26)طبيعيًا كون مؤىل لمقيام بميمة التحكيم وغير ذلك من الشروط .
ىذا واذا تم االتفاق بين الخصوم عمى ان يتم تعيين ثالثة محكمين مثاَل فيجب عمى كل 
خصم ان يعين  محكمًا ثم يقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث وتجري ذات 
القواعد عند االتفاق عمى تعيين اكثر من ثالثة محكمين حيث يعين كل طرف محكمين 

   (27)ون بتعيين رئيس الييئة وىو المحكم الخامس او السابع .او ثالثة ثم يبادر المحكم
ويجب عمى الخصوم ان يتفقوا عمى تعيين المحكم في اتفاق مستقل او في اتفاق 

   (28)التحكيم .
اما اذا جاء اتفاق التحكم او االتفاق المستقل قياسيًا في تعيين المحكم فأن 

ن المحكم اما اذا لم يتفقوا عمى تعيين القانون العراقي قد منع الخصوم الحق في تعيي
المحكم فال يبطل اتفاق التحكيم بل اجاز الي من  الخصوم مراجعة المحكمة المختصة 

ىذا  (29)بنظر النزاع بطمب لتعيين المحكم بعد تبميغ باقي الخصوم او سماع اقواليم ،
البعض من وال يشترط ان يكون المحكم المعين من قبل الخصوم محدد باسمو كما يرى 

الفقو  و انما يمكن ان يحدد المحكم المعين بصفتو يشرط ان تكون ىذه الصفة قاطعة 
 (31)الداللة عمى شخص معين دون غيره .

  -الطريقة القضائية لتعيين المحكمين : -الطريقة الثانية 
 االصل ان تعيين المحكم يكون باتفاق الخصوم ولكن اجاز المشرع لمقضاء استثناءاَ  

بأن يتولى تعيين المحكم من اجل القضاء في النزاع ثم عدم التراخي في حسمو وقد 
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اجازة معظم التشريعات  لمقضاء ان  يتدخل في تعيين المحكم في بعض الحاالت ، 
اال ان ىذه التشريعات قد اختمفت في تحديد المحكمة المختصة  بتعيين المحكم  (31)

 الى اتجاىين 
ذىب الى ان المحكمة المختصة بتعيين ىي المحكمة المختصة االتجاه االول : فقد  

 (32)اصاَل بنظر النزاع. 
االتجاه الثاني : فقد ذىب الى ان المحكمة المختصة في ذلك ىي محكمة االستئناف 
التي يجري ضمن  اختصاصيا التحكيم مالم يتفق الخصوم عمى محكمة استئناف اخرى 
والرأي االكثر عدالة ىو رأي االتجاه  االول من التشريعات وذلك الن ىذا الرأي اخذت 

لمحكمة المختصة بنظر النزاع تكون اكثر معرفة بو معظم التشريعات فضاَل عن ان ا
والمامًا بموضوع النزاع من غيرىا مما يساعدىا ذلك عمى تعيين محكم ذا خبرة بموضوع 
النزاع ومن ثم حسم النزاع المعروض عمى المحكم بأسرع وقت وىناك حاالت ال يجوز 

 نيا : لممحكمة المختصة ان تتدخل في تعيين المحكم اال في حاالت معينة م
الحالة االولى : قد يتفق الخصوم عمى احالة النزاع الى التحكيم ثم يقع النزاع ولم يكن 

فأنو يجوز الي من الخصوم ان يقدموا عريضة  (33)الخصوم قد اتفقوا عمى المحكم ، 
 (34)يطمب فييا تعيين المحكم لتقوم بعدىا  المحكمة بالبث بيذا الطمب وتعيين المحكم .

ة : حالة اتفاق الخصوم عمى المحكم ولكن عند وقوع النزاع امتنع المحكم الحالة الثاني
عن العمل او اعتزالو  او عزل عنو او توفي او تعذر عميو القيام بالتحكيم لوجود مانع 
كالمرض او السفر ولم يكن ىناك اتفاق بيذا  الشأن بين الخصوم عمى تعيين المحكم 

يتقدم بطمب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع البديل فأنو يجوز الي من الخصوم ان 
 (35)لتعيين المحكم بعد تبميغ باقي الخصوم وسماع اقواليم .

الحالة الثالثة : حالة اذا طمب احد الخصوم من بنظر النزاع ان تقوم بتعيين محكم او 
بحسم النزاع خالل المدة المحددة في  المعينينمحكمين جدد وذلك لعدم قيام المحكمين 

 (36)التفاق او القانون.ا
الحالة الرابعة : حالة اذا قرر الخصوم تشكيل ىيئة التحكيم من ثالثة محكمين وتم 
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تعيين المحكمين االول  والثاني من قبل الخصوم عمى ان يتم تعيين المحكم الثالث وىو 
رئيس ىيئة التحكيم من قبل المحكمين  المعيين اال انيم فشموا في ىذا التعيين جاز 

محكمة المختصة بنظر النزاع ان تقوم بيذا التعيين بناء عمى  طمب احد الخصوم لم
وبعد ان تتحقق من فشل المحكمين االول والثاني في تعيين المحكم الثالث خالل ثالثين  

 (37)يومًا من تاريخ تعيين اخرىما.
ولكي تقوم المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين المحكم البد يتقدم احد 

م بطمب الى المحكمة  وان يتضمن ىذا الطمب بيانًا بكافة الشروط والمؤىالت الخصو 
المتطمبة لتعيين محكم مرفقًا بيا صورة من اتفاق التحكيم ويقوم ىذا الخصم بتبميغ 
خصمو االخر بيذا لبو دعوتو لممشاركة في ىذا االجراء كما يتم تعيين  المحكم 

متنع عن الحضور رغم تبميغو تبميغًا بحضور الخصم االخر او بغيابو في حالة ا
 ( 38)صحيحًا.

وال يجوز لممحكمة المختصة بنظر النزاع ان تقوم بيذا التعيين اال بعد ان تتأكد 
من اختصاصيا بذلك ومن  عدم وجود شرط خاص بين الخصوم كما لو اتفق الخصوم 

التحكيم شخص عمى انو في حالة اعتذر المحكم او امتناعو او عزلو من قبميم يتولى 
( وتفعل 39اخر فأن وجود مثل ىذا الشرط فأنو ال يجوز لممحكمة ان تقوم بالتعيين ،)

المحكمة في طمب التعيين عمى وجو االستعجال كما لو كانت محكمة قضاء مستعجل 
( ويشمل ىذا القرار قرار محكمة 41( ويكون  قرارىا نيائيًا وغير قابل لمطعن ،)41،)

(  وعمى 42محكمين بأخر اذ  انو قرار قطعي ال يقبل التمييز،)المختصة بأبدال احد ال
الرغم ان قرار محكمة ىو قرار قطعي اال انو حجيتو تكون مقصورة فقط عمى المحكم 
واذا رفضت المحكمة طمب تعيين المحكم فأن قرارىا قاباَل لمطعن فيو تمييزَا خالل سبعة 

 (43ى وجو االستعجال .)ايام من اليوم التالي لمتبميغ بالقرار وينظر عم
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 المطمب الثاني
 رد المحكمين

يقصد برد المحكم او عزلو ىو تغيير الخصم عن ارداتو من منع المحكم من نظر 
الدعوى لسبب او ألخر من االسباب التي تثير الشكوك في حياده واستغاللو في 

ويخضع المحكم لما يخضع لو  القضاة من جواز ردىم عن  (44)خصومو معينة ،
الفصل في النزاع وعميو رد المحكم يكون لنفس االسباب واالجراءات التي يرد بيا 

 (45)القاضي .
وىناك اختالف بين رد المحكم ورد القاضي وذلك الن رد المحكم عن الفصل في النزاع 

لمختصة عند توافر اي سبب من يكون طمب بتقديم  بو احد الخصوم الى المحكمة ا
فأذا لم يطمب الخصوم  رد المحكم فانو يبقى ممتزمًا بالفصل  (46)اسباب رد القضاة،

بالنزاع ومن ثم اذا احد قراره التحكيمي يعتبر صحيحًا عمى خالف القاضي حيث ال 
يجوز لو الفصل في الدعوى والحكم فييا اذا توافر اي سبب من اسباب رده ولو لم احد 

خصوم رده  فضاَل عمى انو ال يجوز ان يرد المحكم عن الحكم اال عن اسباب تحدث ال
بعد تعيينو او ألسباب سابقة عمى تعيينو اذا كان الخصم طالب الرد لم يعمم بيا اال بعد 

 (47)تعيين المحكم .
( من قانون المرافعات المدنية العراقي عمى  91وان المشرع  العراقي نص في المادة ) 

  (48)وال التي يجب فييا ان المحكم وىي نفسيا التي يرد بيا القاضي . االح
( من القانون نفسو عمى اسباب رد 93وان المشرع العراقي عاد ونص في المادة )

المحكم وىي نفسيا اسباب رد القاضي اال انو فرق بين االسباب الواجبة لرد القضاة 
 93ائزة التي نصت عمييا المادة )( و االسباب الج 91التي نص  عمييا في المادة )

(اال ىذا التقسيم ال يمكن االخذ بو  بالنسبة لرد المحكم وانما يجب اعتبار اسباب رد 
المحكم اسباب جائزة فقط وذلك الن القول بوجود اسباب  واجبة الى جانب االسباب 

ص الجائزة لرد المحكم يستوجب ان يرد الخصوم المحكم في كل حالة يتوافر في  شخ
المحكم اي سبب من االسباب الموجبة وىذا غير مقبول من الناحية العممية ألنو قد تم 
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تعيين محكم  يتوافر فيو سبب من اسباب الرد الواجبة كما لو كان قريبًا او زوجًا او 
وكياَل الحد الخصوم ومع ذلك ال يمزم الخصوم برده مادام الخصوم قد في عمموا بيذا 

ن ذلك فان صيغة الجواز واضحة جدا نص الفقرة االولى من السبب مسبقًا فضاًل ع
 (49( من قانون المرافعات العراقي .)261المادة )

(من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي  261وان نص الفقرة االولى من المادة ) 
 نصت عمى : )) ال يجوز رد المحكم لنفس االسباب التي يرد بيا القاضي و اليكون

 ذلك اال االسباب تظير بعد تعيين المحكم((
نجد ان ىذه المادة لم تقيد الخصم بأن يرد المحكم الذي عينو بنفسو وانما اجازت بأن  

يرد المحكم الذي عينو خصمو  االفراد والمحكمة المختصة بشرط ان يتم ىذا الرد 
السباب تظير بعد تعيين والعمة في ذلك الن ىذا النص  جاء مطمق والمطمق يعمل 

لتي يقدم الييا الرد نجد ان المشرع العراقي قد  جعل بأطالقو اما فيما يتعمق بالجية ا
المحكمة المختصة بنظر النزاع ىي صاحبة االختصاص بنظر طمب الرد الذي يقدمو 
الخصوم عمى ان  يشمل الطمب عمى اسباب الرد ومرفقًا بيا ما لدى طالب الرد من 

اباَل لمطعن فيو اوارق ومستندات مؤيدة لطمبو ويكون قرارىا القضائي في ىذا الشأن ق
 (51)( من القانون المرافعات المدنية العراقي .261تمييزَا وبحسب نص المادة )

اما اذا اقرت المحكمة رفض ىذا الطمب فأن المشرع العراقي والقضاء كذلك لم يتطرق 
 ان يجوز الطعن  بيذا القرار ام ال .

واحدة وذلك من اجل ىذا وال يجوز لمخصم تقديم طمب رد المحكم نفسو اكثر من مرة  
اجبار الخصم عمى  تقديم كافة اسباب الرد مرة واحدة وحرصًا عمى عدم عرقمة ميمة 

 (51)التحكيم وزعزعة مركز المحكم دون مقتضى. 
اما بخصوص المدة الزمنية التي يقدم بيا طمب الرد فأن المشرع العراقي لم يحدد مدة 

من خالل مفيوم المخالفة نص العبارة زمنية معينة لتقديم  طمب الرد اال انو يالحظ 
( من  قانون المرافعات المدنية العراقي انو 95االخيرة من الفقرة الثانية من المادة )

يجب ان يقد طمي الرد بعد عمم الخصم بسبب الرد وذلك الن الخصم اذا  لم يقدم طمب 
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بالمحكم عمى  الرد بعد عممو بو يعتبر متنازاَل عنو حقو في طمب رد المحكم و ارضياً 
 (  52الرغم كون سبب من اسباب الرد .)

( فاذا قدم الخصم طمب  53ويجب ان يقدم طمب الرد قبل دخول في اساس الدعوى ،)
الرد بعد ذلك سقط حقو في طمب الرد اال انو يجوز لمخصم طالب الرد ان يقدم طمب 

لم يكن يعمم الرد بعد دخول في  اساس الدعوى اذا استجدت اسباب الرد او ثبت انو 
بيا من قبل ولكن يشرط تقديم طمب الرد قبل صدور قرار المحكم فال يجوز تقديم ىذا 
الطمب بعد صدور قرار المحكم او قفل باب المرافعة التحكيمية  والسبب في ذلك ألنو 

اذا صدر قرار المحكم من غير القيد ان يقدم الخصم طمب رد المحكم الن القرار  
 انو يجوز لو ان يتمسك برفض طمب التنفيذ لتوفر سب من التحكيمي قد صدر اال

 (  54اسباب الرد في احد المحكمين الذين تولوا اصدار القرار التحكيمي.)
اما االثر الذي يترتب عمى تقديم طمب الرد فأن المشرع العراقي قد جعل االثر الذي 

مب مانعًا من يترتب عمى تقديم  طمب الرد ىو توقف اجراءات التحكيم ويعتبر الط
سريان مدة التحكيم حتى يزول ىذا المانع بصدور القرار من المحكمة المختصة اصاَل 

( وحسنَا فعل المشرع العراقي ذلك من اجل تجنب صدور قرار من 55بنظر النزاع ، )
قبل المحكم الذي يتوافر فيو سبب من اسباب الرد او عدم صالحية من اجل عدم 

 يتطمبيا استمرار االجراءات. ضياع الوقت والنفقات التي
 

 المطمب الثالث
 مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم التجاري وأساسه القانوني

تشير مسألة االتفاق عمى التحكيم اي كانت صورتو تساؤال حول ما مدى ارتباط 
االتفاق عمى التحكيم بالعقد االصمي الذي اثير بشأنو النزاع او بعبارة اخرى ىل يتأثر 

التحكيمي عند ابطال العقد االصمي  او فسخو استقالل اتفاق التحكيم وشرط االتفاق 
التحكيم التجاري تنطبق عمى شرط التحكيم دون مشارطة التحكيم  وشروط التحكيم 
باإلشارة وذلك الن مشارطة تنعقد بعد ان يقع النزاع وال تكون مدرجة بالعقد االصمي 
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مبدأ التحكيم كان ىناك اتجاه تقميدي في  وكذا الحال بالصورة االخرى وقبل استقرار
بعض االنظمة القانونية يذىب  الى انو العقد االصمي اذا كان باطاَل او فسخ الى سبب 
فأن ذات االثر ينصرف عمى شرط التحكيم باعتباره تابعًا لو وجزء من العقد فالنتيجة 

لذلك ىو انتياء الشرط تبعًا النتياء االصل اال انو مع التطور الحاصل  في نظام  (56)،
التحكيم وقواعد استقر عمى ان عدم مشروعية العقد االصمي او عدم صحتو او بطالنو 
او فسخو الي سبب ال يؤثر عمى صحة اتفاق التحكيم التجاري سواء اكان ىذا االتفاق 

تقاَل عنو والسبب في ذلك اي في عدم تأثر اتفاق مندرجًا في العقد االصمي ام مس
التحكيم التجاري يبطالن العقد االصمي كون ان اتفاق  التحكيم يعالج موضوعًا مختمفًا 
عن موضوع العقد االصمي اذ االتفاق تصرفًا قائمًا بذاتو لو كيانو المستقل عن العقد 

يؤدي ذلك لعدم تأثر ( 57)االصمي والقول باستقالل شرط التحكيم عن العقد االصمي ،
شرط التحكيم باحتمال فسخ و بطالن العقد الذي كان ىذا الشرط احد بنوده وحتى 

 (58) الفسخ في شان موضوع العقد ال يؤدي الى سقوط شرط التحكيم .
 وىناك جممة نتائج التي تترتب عمى االخذ بمبدأ استقاللية التحكيم وىي:

بطالن شرط التحكيم ال يؤثر عمى صحة  ان بطالن كل من العقد االصمي او - 1
او بطالن االخر. اذ ان  ابطال العقد االصمي عندئذ التمسك بصحة شرط التحكيم 
وحسم النزاع بالتحكيم اما لو كان العقد االصمي  صحيحًا وشرط التحكيم باطاَل 

 (59)فينا يمكن ألي من طرفي المنازعة المجوء الى القضاء لفض النزاع .
كن ان يحصل اختالف بين القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم عن ذلك من المم - 2

الذي يخضع لو العقد  االصمي اال ان تطبيق قانون معين عمى العقد االصمي يعد 
قرينو عمى انصراف نية االطراف عمى تطبيق ذلك القانون عمى اتفاق التحكيم ما 

 ( 61)لم يوجد اتفاق بخالف ذلك.
ة لمبدأ استقاللية ىو انو يمكن لممحكم او ىيئة التحكيم من النتائج االساسي - 3

النظر في اختصاصو او  اختصاصيا اذ يمكن االستمرار باإلجراءات التحكيمية 
وىو الذي يقرر كونو مختصًا بالنظر في موضوع النزاع ام ال ويفصل باي دفع 
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 ( 61)يخص عدم صحة اتفاق التحكيم.
 ،م البد ىنا بيان اساسو القانوني الذي يقوم عميو وبعد ما تأكد مبدأ استقاللية التحكي

فيمكن ان نجد اساسو  في القواعد العامة في القانون المدني وبما يطمق عميو نظرية 
( ومؤدى ىذه 139انتقاص العقد اذ اخذ بيا القانون المدني العراقي النافذ ففي المادة )

زء منو فقط فيمكن ازالة الجزء النظرية ان العقد االصمي ليس باطاَل بالكامل بل في ج
 ( 62)الباطل منو واالبقاء عمى الجزء الصحيح.

اما بخصوص نظرية تحول العقد ال يمكن تطبيقيا عمى مبدأ استقاللية التحكيم الن ىذه 
النظرية تفترض ان يكون ىناك عقد باطل بأكممو لكي يتحول الى عقد صحيح اما اذا 

ىذا التعرف قابل لالنقسام فينا ينتقص العقد  كان جزء منو باطل واالخر صحيح وكان
 (63)و ال يتحول .

وعميو فأن استقاللية شرط التحكيم ينطمق من واقع عممي وىو ان سبب شرط التحكيم 
 (64)وىدفو في ان واحد  ىو تسوية النزاع طريق التحكيم بداَل من المجوء الى القضاء.

 
 الخاتمة

الطبيعة القانونية لمتحكيم الدولي ( ، بعد استعراض موضوع بحثنا الموسوم ب ) 
 -توصمنا الى عدد من النتائج والتوصيات نورد اىميا :

 -النتائج : -اواًل 
يعرف التحكيم بأنو عبارة عن اتخاذ الخصمين حكمًا برضاىما لفصل خصومتيما  - 1

 ودعواىما. 
االصل ان يتم تعيين المحكم باتفاق الخصوم ام االستثناء عمى ذلك فيو ان يتم  - 2

تعيينو من قبل المحكمة المختصة في حاالت معينة وقد يتم تعيين محكم واحدا او 
 اكثر من ذلك عمى شكل ىيئة 

يكون رد المحكم لنفس االسباب التي يرد بيا القاضي والمحكمة المختصة اصاًل  - 3
لنزاع ىي صاحبة االختصاص بنظر طمب الرد عمى ان يشتمل ىذا الطمب بنظر ا
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 عمى اسباب الرد. 
االصل ان القضاء ىو صاحب الوالية العامة لمفصل بجميع المنازعات التي تنشأ  - 4

بين الخصوم اما  قضاء التحكيم فيو قضاء استثنائي وخروج عن االصل العام لذا 
مسائل فقط ألنو اجيز استثناء من االصل فقد حدده المشرع ببعض االمور وال

 واالستثناء و ال يجوز التوسع بو.
التحكيم يتميز بأنو قضاء خاص مصدرة في الغالب اتفاق االطراف المتنازعة  - 5

وميمة المحكم كميمة القاضي والقرار الذي يصدر عن المحكم مثل القرار الذي 
 يصدر عن القاضي .

 ونو عادة من اختيار الخصوم  في اتفاق التحكيـم. سيولة اجراءات التحكيـم ك - 6
سرعة حسـم موضوع النزاع قياسًا بالمحاكـم التي تكون مقيدة بنصوص قانونية  - 7

 يجب مراعاتيا . 
حرية الخصوم في اختيار المحكمين من االشخاص ذوي الخبرة في موضوع  - 8

 لبًا ما يكونوا موضوع ثقتيم . التحكيـم والمعروفين بحيادتيم ونزاىتيم وبالتالي فيو غا
ان التحكيـم اكثر تقباًل بالنسبة من النزاعات التجارية ذات الطابع الدولي الذي  - 9

تتعدد فيو جنسية الخصوم عادة وينعدم فييا الميل الى المجوء الى المحاكـم دولية 
 اجنبية .

 
 -التوصيات : -ثانيًا 
 قانون عراقي خاص بالتحكيـم عمى غرار قوانين اغمبية الدول.  نوصي بأصدار - 1
انشاء دورات تثقيفية اليدف منيا لبيان اىمية التحكيـم ودوره الميم في حل  - 2

 المنازعات التجارية .
ينبغي إدراج مادة التحكيم ضمن المفردات الدراسية المتعمقة بالقانون التجاري في  -3

لما ليا من صمة وثيقة بمختمف جوانب العمميات التجارية كميات القانون في العراق 
، واقامة محاکم تحكيمية افتراضية دورية لمطمبة لتمكينيم من سبر أغوار التحكيم 
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وصقل مواىبيم وكفاءاتيم وتطويرىا نحو خمق گوادر بميارات عصرية عالية وما 
معيا و التحكيم  تقصده ىنا ىو التحكيم وصمتو الوثيقة بالتجارة الدولية وتناغمو

 وفق ما ورد في قانون المرافعات كوسيمة إجرائية بحتة.
نشر الثقافة القانونية والعامة بصدد التحكيم واىميتو في فض المنازعات التي  -4

 يحرص  أصحابيا عمى تسويتيا بطرقيم الخاصة .
 

ابن نجم ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الجزء السابع ، الطبعة األولى ، دار الكتب العممية ، بيروت  (1)
 .191م ، ص1997،
 .191ابن نجم ، مصدر سابق ، ص  (2)
 .289م، ص2115النداوي ، المرافعات المدنية ، الطبعة األولى ، مكتبة السنيوري ، بغداد ، د. ادم وىيب  (3)
د. اشرف عبد العميم الرفاعي ، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ، بدون طبعة ، دار الكتب القانونية ،  (4)

 .199م ، ص 2116
 .289د. ادم وىيب النداوي ، مصدر سابق ، ص  (5)
 م المعدل.1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  2519الى المادة) ينظر (6)
 .76م ، ص1971اميره حدقي ، النظام القانوني لممشروع العام ، بدون طبعة ، مطبعة االسكندرية  ،  (7)
بدون طبعة ، دار د. عصام رجب بيوض التميمي ، التحكيم في المنازعات المتعمق بالمعامالت التجارية ،  (8)

 .11م ، ص2118النيضة العربي ، 
 .11د. عصام رجب بيوض التميمي ، مصدر سابق ، ص  (9)
م ، 2119د. احمد محمد عبد البديع شتا ، شرح قانون التحكيم ، الطبعة الرابعة ، بدون دار لمنشر ،  (11)

 .11ص
 .55د. احمد محمد عبد البديع شتا ، مصدر سابق ، ص (11)
اد محمود بروان ، التحكيم والنظام العام ، بدون طبعة ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بدون سنة ، د . اي (12)

 .241ص 
 241د . اياد محمود بروان ، مصدر سابق ، ص (13)
 .63د. احمد محمد عبد البديع شتا ، مصدر سابق ، ص (14)
 .63د. احمد محمد عبد البديع شتا ، مصدر سابق ، ص (15)
فيصل شكري داود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن ، بحث تقدم الى جامعة اشجان  (16)

  .22م، ص2118النجاح الوطنية في نابمس ، فمسطين ، 
د. ابراىيم حرب محسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصوم المدنية ، بدون طبعة ، دار الثقافة والنشر  (17)

 .21م ، ص1999والتوزيع ، 
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 .21د. ابراىيم حرب محسن ، مصدر سابق ، ص  (18)
 .23د. احمد محمد عبد البديع شتا ، مصدر سابق ، ص (19)
 .23د. احمد محمد عبد البديع شتا ، مصدر سابق ، ص (21)
د. منير عبد المجيد ، االسس العامة لمتحكيم الداخمي والدولي ، الطبعة االولى ، منشأة المعارف ،  (21)

 .163م ، ص211االسكندرية ، 
 نفس المصدر ، نفس الصفحة . (22)
 .163د. منير عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص  (23)
د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمن ، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سمطاتو ، الطبعة االولى ،  (24)

 .117م ، ص 1915دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
 .137 -136، ص نفس المصدر  (25)
القاضي احمد سعيد المومني ، التحكيم في التشريع االردني والمقارن ، الجزء االول ، بدون طبعة ، مطبعة  (26)

 .231، ص1983التوفيق ، عمان ، 
 .139د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص  (27)
م، 1994االولى ، منشاة المعارف ، االسكندرية ، احمد ابو الوفاء ، التحكيم بالقضاء والصمح ، الطبعة  (28)

 .152ص
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .256ينظر الى الفقرة االولى من المادة ) (29)
م 1983احمد ابو الوفاء ، التحكيم االختياري واالجباري ، الطبعة الرابعة ، منشاة المعارف ، االسكندرية ،  (31)

 .146، ص 
سيد التحيوي ، العنصر الشخص لمحل التحكيم ،بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، محمود ال (31)

 .393م، ص2113
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.256ينظر الى المادة ) (32)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .256ينظر الى الفقرة االولى من المادة ) (33)
، مطبعة  األولى، الطبعة  األولد الكريم حافظ ، شرح قانون المرافعات العراقي ، الجزء د. ممدوح عب (34)

 .414م ، ص1971الزىراء ، بغداد ن 
، اشار اليو ابراىيم ميدي ، الطعن 2/11/1991، وتاريخ 18/91قرار محكمة التمييز العراقية رقم  (35)

 .43م، ص1995د ، لمصمحة القانون ، الجز الثاني ن مطبعة الجاحظ ، بغدا
 .35م ، ص1977المحامي حسين المؤمن ، الوجيز في التحكيم ، مطبعة الفجر ، بيروت ،  (36)
 .166د. منير عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص  (37)
عبد الرحمن العالم ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، الجزء الثاني ، مطبعة العاني ، بغداد ،  (38)

 ،439م، ص1972
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 نفس المصدر ، نفس الصفحة. (39)
 .337محمود السيد التحيوي ، مصدر سابق ، ص  (41)
 .75م، ص2111د. عباس العبودي ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، جامعة الموصل ،  (41)
محكمة قرار محكمة التمييز العراقية والذي يقضي ب) قررت محكمة التمييز العراقية المقدم ليا بكون قرار  (42)

تاريخ  1978( مستعجل 147المختصة بأبدال  احد المحكمين باخر ىو قرار قطعي التمييز( رقم القرار )
 .1978مجموعة االحكام العدلية ، العدد ثالثة ، السنة التاسعة ،  9/9/1978القرار 

 .414د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص  (43)
جاري الدولي في ظل القانون الكويتي والمقارن ، بدون طبعة ، دار د. حسني المصري ، التحكيم الت (44)

 .215م ، ص1996النيضة العربية ، القاىرة ، 
م 1987د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، بدون طبعة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  (45)

 .915م ، ص 1993-
والمحررات الموثقة ، الطبعة التاسعة ، دار النيضة العربية ، القاىرة د. رمزي سيف ، قواعد تنفيذ االحكام  (46)

 .76م ، ص 1971، 
عبد الوىاب العشماوي و محمد العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصر والمقارن ، بدون طبعة ،  (47)

 .31م، ص1957مكتبة اآلداب ، القاىرة ، 
نون المرافعات المدنية العراقي حيث نصت عمى انو ) ال يجوز رد ( من قا261الفقرة االولى من المادة ) (48)

 المحكم لنفس االسباب التي يرد بيا القاضي و ال يكون ذلك اال ألسباب تظير بعد تعيين المحكم (.
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .261ينظر الى المادة ) (49)
المرافعات المدنية العراقي حيث نصت عمى انو ) ال يجوز رد ( من قانون 261الفقرة االولى من المادة ) (51)

 المحكم لنفس االسباب التي يرد بيا القاضي ... (.
 .171د. منير عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص  (51)
( من قانون المرافعات المدنية العراقي نصت عمى انو ) يجوز تقديم طمب الرد 95الفقرة الثانية من المادة ) (52)

 ان استجدت اسبابو او اثبت انو طالب الرد لم يكن يعمم بيا (. بعد ذلك
( من نفس القانون اعاله نصت ) يجب تقديم طمب الرد من قبل الدخول في 95الفقرة االولى من المادة ) (53)

 اساس الدعوى و اال سقط الحق فيو (
 .33د. منير عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص  .(54)
( من نفس القانون اعاله حيث نصت ) في حالة وفاة او عزل المحكم او 262مادة )الفقرة الثالثة من ال (55)

 تقديم طمب يرده يمتد الميعاد المحدد إلصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول المانع(.
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د. حمزة حداد ، اتجاىات حديثة في التحكيم التجاري في الدول العربية ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر  (56)

، متاح عمى شبكة 9م، ص2111لمحكم في دول البحر المتوسط والشرق االوسط ، القاىرة ،خصائص ا
 11/1/2121، تاريخ الزيارة    www.iac.joاالنترنيت االلكترونية عمى الموقع االتي 

د. منير عبد المجيد ، التنظيم القانوني لمتحكيم الدولي والداخمي في ضوء الفقو وقضاء التحكيم ، بدون  (57)
 .117م ، ص1997بعة ، منشاة المعارف ، االسكندرية ، ط

د. ابو زيد رضوان ، االسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، بدون طبعة ، دار نير النيل ، القاىرة ،  (58)
 .37ص

نترنيت ، دراسة منشورة ، متاح عمى شبكة اال2جمال حمامة ، قانون التحكيم التجاري يواكب التطور االقتصادي ، ص (59)
 .11/1/2121، تاريخ الزيارة  www.buildex.comااللكترونية عمى الموقع االتي  

محمد جمال طاىر ، تسوية المنازعات الرياضية بالتحكيم ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة الموصل ،  (61)
 .43م ، ص2115

والداخمي في ضوء الفقو وقضاء التحكيم ، مصدر سابق ، د. منير عبد المجيد ، التنظيم القانوني لمتحكيم الدولي  (61)
 .63ص

د. عبد الرزاق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء االول ، بدون دار لمنشر ، القاىرة ، بدون سنة ،  (62)
ي نظرية االلتزام في . وينظر د. عبد المجيد الحكيم  و د. عبد الباقي البكري  و ا. محمد طو البشير ، الوجيز ف454ص 

 .125م ، ص1998القانون المدني العراقي ، الجزء االول ، بغداد ، 
 .215د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص  (63)
، 2م ، بحث منشور ، ص2111لسنة  31د. حمزة حداد ، االتجاىات الحديثة في قانون التحكيم االردني المرقم  (64)

 .11/1/2121، تاريخ الزيارة    www.iac.joونية عمى الموقع االتي متاح عمى شبكة االنترنيت االلكتر 
 

 المصادر والمراجع
 المصادر

 القران الكريم
 -المصادر العربية :  -اواًل 
ابن نجم ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الجزء السابع ، الطبعة االولى ، دار الكتب  - 1

 م .1997العممية ، بيروت ،
د. ادم وىيب النداوي ، المرافعات المدنية ، الطبعة االولى ، مكتبة السنيوري ، بغداد ،  - 2

 م.2115
د. اشرف عبد العميم الرفاعي ، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ، بدون طبعة ، دار  - 3

 م .2116الكتب القانونية ، 
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 م .1971دون طبعة ، مطبعة االسكندرية  ، اميره حدقي ، النظام القانوني لممشروع العام ، ب - 4
د. احمد محمد عبد البديع شتا ، شرح قانون التحكيم ، الطبعة الرابعة ، بدون دار لمنشر ،  - 5

 م .2119
د . اياد محمود بروان ، التحكيم والنظام العام ، بدون طبعة ، منشورات الحمبي الحقوقية ،  - 6

 بدون سنة .
اود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن ، بحث تقدم اشجان فيصل شكري د - 7

 م.2118الى جامعة النجاح الوطنية في نابمس ، فمسطين ، 
د. ابراىيم حرب محسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصوم المدنية ، بدون طبعة ، دار  - 8

 م .1999الثقافة والنشر والتوزيع ، 
المومني ، التحكيم في التشريع االردني والمقارن ، الجزء االول ، بدون  القاضي احمد سعيد  - 9

 .1983طبعة ، مطبعة التوفيق ، عمان ، 
احمد ابو الوفاء ، التحكيم بالقضاء والصمح ، الطبعة االولى ، منشاة المعارف ، االسكندرية  - 11

 م.1994، 
الطبعة الرابعة ، منشاة المعارف ،  احمد ابو الوفاء ، التحكيم االختياري واالجباري ، - 11

 م.1983االسكندرية ، 
د. ابو زيد رضوان ، االسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، بدون طبعة ، دار نير  - 12

 النيل ، القاىرة .
 م .1977المحامي حسين المؤمن ، الوجيز في التحكيم ، مطبعة الفجر ، بيروت ،  - 13
د. حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والمقارن ، بدون طبعة  - 14

 م .        1996، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
د. رمزي سيف ، قواعد تنفيذ االحكام والمحررات الموثقة ، الطبعة التاسعة ، دار النيضة  - 15

 م .1971العربية ، القاىرة ، 
د. عصام رجب بيوض التميمي ، التحكيم في المنازعات المتعمق بالمعامالت التجارية ،  - 16

 م .2118بدون طبعة ، دار النيضة العربي ، 
عبد الرحمن العالم ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، الجزء الثاني ، مطبعة العاني ،  - 17

 م.1972بغداد ، 
 م.2111انون المرافعات المدنية العراقي ، جامعة الموصل ، د. عباس العبودي ، شرح ق  - 18
عبد الوىاب العشماوي و محمد العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصر والمقارن ،  - 19
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 م.1957بدون طبعة ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، 
ول ، بدون دار لمنشر د. عبد الرزاق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء اال - 21

 ، القاىرة ، بدون سنة .
د. عبد المجيد الحكيم  و د. عبد الباقي البكري  و ا. محمد طو البشير ، الوجيز في نظرية  - 21

 م.1998االلتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء االول ، بغداد ، 
بعة ، دار النيضة العربية ، د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، بدون ط - 22

 م.1993-م 1987القاىرة ، 
د. منير عبد المجيد ، االسس العامة لمتحكيم الداخمي والدولي ، الطبعة االولى ، منشأة  - 23

 م .211المعارف ، االسكندرية ، 
محمود السيد التحيوي ، العنصر الشخص لمحل التحكيم ،بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي  - 24

 م.2113سكندرية ، ، اال
د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، شرح قانون المرافعات العراقي ، الجزء االول ، الطبعة االولى  - 25

 م . 1971، مطبعة الزىراء ، بغداد ن 
د. منير عبد المجيد ، التنظيم القانوني لمتحكيم الدولي والداخمي في ضوء الفقو وقضاء  - 26

 م.1997المعارف ، االسكندرية ،  التحكيم ، بدون طبعة ، منشاة
محمد جمال طاىر ، تسوية المنازعات الرياضية بالتحكيم ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ،  - 27

 م.2115جامعة الموصل ، 
د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمن ، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سمطاتو ،  - 28

 م .1915منشر والتوزيع ، القاىرة ، الطبعة االولى ، دار النيضة العربية ل
 -المواقع االلكترونية : -ثانيًا 

، دراسة منشورة ، متاح 2جمال حمامة ، قانون التحكيم التجاري يواكب التطور االقتصادي ، ص - 1
، تاريخ الزيارة  www.buildex.comعمى شبكة االنترنيت االلكترونية عمى الموقع االتي  

11/1/2121. 
د. حمزة حداد ، اتجاىات حديثة في التحكيم التجاري في الدول العربية ، ورقة عمل مقدمة  - 2

، 9م، ص2111لمؤتمر خصائص المحكم في دول البحر المتوسط والشرق االوسط ، القاىرة ،
، تاريخ الزيارة    www.iac.joمتاح عمى شبكة االنترنيت االلكترونية عمى الموقع االتي 

11/1/2121. 
م ، 2111لسنة  31د. حمزة حداد ، االتجاىات الحديثة في قانون التحكيم االردني المرقم   - 3
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   www.iac.jo، متاح عمى شبكة االنترنيت االلكترونية عمى الموقع االتي 2بحث منشور ، ص
 .11/1/2121، تاريخ الزيارة 

 
 -القرارات القضائية : -ثالثًا 
، اشار اليو ابراىيم ميدي ، 2/11/1991، وتاريخ 18/91ة رقم قرار محكمة التمييز العراقي - 1

 م.1995الطعن لمصمحة القانون ، الجز الثاني ن مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 
 9/9/1978تاريخ القرار  1978( مستعجل 147قرار محكمة التمييز العراقية ، رقم القرار ) - 2

 .1978التاسعة ، مجموعة االحكام العدلية ، العدد ثالثة ، السنة 
  -القوانين : -رابعًا 

 م المعدل .1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  - 1
 


