
 

 ا�حكم التحكي�ي  ع��دعوى اع��اض الغ�� 

 ميا�حا

 أحمد وليد منصور 

 لتجارة الدوليةى غرفة اقانون التحكيم لد عديل عضو �جنة �

 ت�� بقانون األعمال من جامعة باريس الثانية ماجس

 

 تمهيد 

 غ�� املوقع�ن ع�� اتفاق التحكيم، تث��  التحكي�ي إ��    زال مسألة امتداد ا�حكمالت
ً
 واسعا

ً
ة، قانونيباألوساط ال  جدال

أم  هيةواء من الناحية الفقس ى ض الغ�� ع�� ا�حكم التحكي�ي، إحد يعت�� موضوع اع��ا. و قية من الناحية التطبي، 

 � اإلطالق. أهمها ع�ر�ما هذه املسائل و 

 جد نفس، يفالغ�� الذي تأثرت حقوقھ من حكم تحكي�ي
ً
 نحھ عاجزا

ً
 جبتو ثل الذي يمو الطر�ق ال�حيح واأل  محتارا

لالع اتباعھ  ع��  عليھ  و ��اض  التحكي�ي.  ا�حكم  هذاهذا  �شتتھ   �� ساعد  عدقد  ن،  وجود  قانو�ي  م  ح �ر صص 

املو بخ الصوص هذا  والتخبط  باالج��اد فيما  ضوع،  باوا�ح  يتو يتعلق  الذي  ��  لطر�ق  اتباعھ  الغ��  ع��  سبيل  جب 

 اع��اضھ ع�� ا�حكم التحكي�ي. 

ومن   ج��اد الصادرة �شأنھ،�ن واال نقواتناسب مع اليا  بم  ، وضوع جة هذا امل�معا  ناإلم�ا  رقد، سنحاول  قالنا هذاو�� م

ال رأينا  لنضع  اثم  فيھ،  صلقانو�ي  ا�و الذي  ر�ح  ��ذا  العم��  للتطبيق  مالئمة  أك��  للطبيجدناه   
ً
وفقا ة عخصوص، 

 من التحكيم ا�لقانونية ا
ً
 و اع��اض الغ��. خاصة ال�ي تحكم كال

 
ً
 �حكم الصادر عنھوا ة للتحكيمالطبيعة القانوني -أوال

طبيعةإ "التحكيم    ن  ف�ي  مزدوج،  عنصر  ع��  تقوم  رغب  �عاالقانونية،  إذا  إال  التحكيم  ينعقد  فال  ابتداًء،  قدية" 

بإحا العقد  نزاعهمأطراف  ا  لة  التحكيم واستبعاد  للنظر فيھ ضلقإ��  الوط�ي  فااء   ،
ً
  حكلت، و"قضائية" الحقا

ُ
منذ يم 

قرار   صدور  إ��  إما�عقاده  قضائية  طبيعة  لھ  ي�ون  خالل  تحكي�ي  من  التحكا  كعمل  إجراءات  ا�حكم�ن  وعمل  يم 

 تدخل القضاء الوط�ي فيھ ب�افة مراحلھ.قضائي، أو من خالل 

السو   تبنتوقد   النقض  المحكمة  هذه  املر�ة  للتحكيم،طبيعة  منفاستقر   زدوجة  بالعديد  ع��:  ا�اج��اد  ت  (أن  �ا 

 . ١ة من نوع خاص) قضا  ذا��م بحد� ومن نوع خاص، بمع�ى أن ا�حكم�ن اتفا�ذاتھ قضاء  التحكيم �عت�� بحد

أن  يتب�ن  ومن هنا اتفا��    حكيم" الت"،  ال�ي  هو عقد  الوسيلة  إ�� تحديد  بسيتم  ��دف  الن�اعات  �ن من خاللها حسم 

 . طرافھأ
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من القانون املد�ي، ال�ي    /١٤٦املادة /  السيما مانصت عليھ  و�التا��، فإنھ كعقد يخضع للقواعد العامة �� العقود،

/ من القانون املد�ي ع�� أنھ:  ١٥٣املادة /) كما نصت  .)....   عامينصرف أثر العقد إ�� املتعاقدين وا�خلف الجاء ف��ا: ((

 �� ذمة ال�قد اليرتب العال ((
ً
))�اما

ً
 . غ��، ولكن يجوز أن يكسبھ حقوقا

  جوز أن يرتب العقو�التا��، فإن املبدأ العام أنھ الي
ً
متد ��ا العقد إ�� الغ��  ، يع�� الغ�� باستثناء حاالت معينة د أثرا

 خلف العام وا�خلف ا�خاص.كما �� حال�ي ا�

 الناتج عن اتفاق التحكيم،  ونتيجة  
ً
طبيعة خاصة بھ، تت�خص  لهذه الطبيعة التعاقدية، �ان ل�حكم التحكي�ي أيضا

ا� التحكي�يبأن  طر�ق  حكم  ألي   
ً
خاضعا غ��   

ً
م��ما صدور   يصدر  بمجرد  و�تمتع  الطعن،  طرق  بحجمن  األمر  يه  ة 

 ألطرافھاملق��
ً
  .٢ي بھ، و��ون ملزما

،  أما تنفيذه، فهو إما أن ينفذ ط
ً
، وذلك بأن يتقبل الفر�ق ا�خاسر ا�حكم التحكي�ي، و�قوم بتنفيذه تلقائيا

ً
وذلك  وعا

ي ا��أن  بمجرد صدور حكم  الدائن  إ��  املدين  بملبغ دين رده  التحكي�ي  ا�م،  ا�حك  حكم  إذا حكم  التحكي�ي  أو  حكم 

 إ�� الدوائر ا�ختصة لفراغبتثبيت بيع عق
ً
 ع�� اسم املش��ي.ھ ار قام البائع بالن�ول طوعا

ا�ج��ي،   التنفيذ  و أما  التنفيذ،  دائرة  طر�ق  عن  اليفقط  هنا  في�ون  االستئناف  محكمة  دور  التحكيم  ��ز  جرى  �ي 

 ب  بدائر��ا،
ً
   ليتم تنفيذهلتحكي�ي،  الصفة الرسمية ع�� ا�حكم ا  إسباغكجهة قضائية مختصة قانونا

ً
من خالل    ج��ا

 دائرة التنفيذ. 

التحكي�ي،  وهنا �� ا�حكم  ب�ن اإللزامية والرسمية  باللغط  الكث��ون  التحكي�ي، بمجرد صدوره ي�ون ، يقع  فا�حكم 

جهة ألي  بحاجة  ليس  وهو  لألطراف،   
ً
اإللزامية  ليكتسب  قضائية   ملزما الصفة  محكمة  اتم  اأم،  هذه  بھ  قوم 

اا إسباغ  ا�الستئناف، فهو  الرس�ي ع��  تنفيذلطا�ع  ليتم  التحكي�ي،    حكم 
ً
�� حال  ه ج��ا التنفيذ،  دائرة  طر�ق  عن 

.و ه ط رفض ا�ح�وم عليھ تنفيذ
ً
 عا

   ودور محكمة االستئناف بإعطاء الرسمية ل�حكم التحكي�ي
ً
متعلق ، هو دور رقا�ي بحت،  ح�ى يصار إ�� تنفيذه ج��ا

ا�حمخالف�عدم   هذا  و ة  سور�ا،   �� العام  للنظام  التحكي�ي  ا�حاكم  كم  عن  صادر  سابق  حكم  مع  �عارضھ  �عدم 

للمح  السور�ة،  
ً
�حيحا  

ً
تبليغا  

ً
مبلغا ي�ون  ما�و و�أن  فإذا  عليھ،  مستجم   م  التحكي�ي  ا�حكم  الشروط  �ان  لهذه   

ً
عا

 .اإلكساءب اجي و ، �ان ا�حكم التحكي�/ من القانون ٥٦املنصوص عل��ا �� املادة /

أخرى،  وم ناحية  و ن  التحكي�ي،  ا�حكم  ع��   
ً
آخرا  

ً
رقابيا  

ً
دورا االستئناف  محكمة  البحث  تمارس  ا�حكم  هو  ببطالن 

الالتحكي�ي،   بل يجب إثارة هذه األسباب بدعوى مستقلة (دعوى  ا�حكمة من تلقاء نفسها،    تقوم بھث ال  بحوهذا 

دعوى البطالن عندها ينحصر دور محكمة االستئناف بالنسبة لي�ي، البطالن) من قبل الفر�ق ا�خاسر ل�حكم التحك

  ى ق ع�� الدعو ينطبفإذا لم  / من قانون التحكيم،  ٥٠املعددة باملادة /  باب ا�حصر�ةتوافر إحدى هذه األسالبحث ب

 
الم  - ۲ /نصت  ال٥۳ادة  التحكیم  قانون  /سوري  / من  لعام  ۸رقم  المحكمی  ۲۰۰٤/  أحكام  ((تتمتع  مایلي:  القانون  على  ھذا  أحكام  الصادرة وفق  ن 

ملزمة وقابلة للتنفیذ تلقائیاً من قبل األطراف، أو بصفة إجباریة إذا رفض المحكوم علیھ تنفیذھا طوعاً بعد إكسائھا    بحجیة األمر المقضي بھ، وتكون
 صیغة التنفیذ)).
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�ي  سر �ع الي�ي، وهو إسباغ الطاتئناف ا�جوهري �� ا�حكم التحكور محكمة االسيبدأ دسبب من هذه األسباب،  أي  

هذاع عليھا�حكم،    ��  ي��تب  البطالن  دعوى  رد  فإن  �ون  وعليھ،  التنفيذ،  صيغة  ا�حكم  هذا  ع��إكساء  محكمة   ھ 

الرد    شرة برد دعوى البطالنأال تحكم مبا  االستئناف عندما تجد أن أسباب البطالن غ�� متوفرة بالدعوى  ألن هذا 

 وهو منح الرسمية ل�حكم الت
ً
 قانونيا

ً
 أمام دائرة التنفيذ، بل    حكي�يسي��تب عليھ أثرا

ً
 للتنفيذ ج��ا

ً
ح�ى ي�ون قابال

ى مالئمة هذا ا�حكم التحكي�ي للنظام العام قبل أن �عطيھ الطا�ع الرس�ي، فإذا ماوجدت أن عل��ا أن تبحث بمد

التحك ا�حكم  للي�ي  هذا  مخالف  اغ��  دعوى  برد  قراراها  أعطت  العام،  مالبط نظام  ه  الن  إكساء  بمثابة  ذا �عت�� 

 حكم صيغة التنفيذ. ا�

القول،   بالنسبةوخالصة  االستئناف  محكمة  دور  رقا�ي   أن  دور  هو  التحكي�ي،  بحت  ل�حكم  ا�حكم    إجرائي  ع�� 

 للتنفيذ  تئالتحكي�ي، فتلعب محكمة االس
ً
ناف دور ممثل الدولة إلعطاء هذا ا�حكم الرسمية املطلو�ة، لي�ون قابال

العر�ية السور�ة�� أرا�� بأي، وعلي ا�جمهور�ة  الدور  أثر هذا ش�ٍل من األش�ال، مل  يھ، اليمكن أن يمتد هذا  ناقشة 

 �� الدعوى التح ا�حكم التحكي�ي ع�� الغ�� الذي لم ي
ً
 وال متدخال

ً
بما يتعلق كيمية، �ون طلبات هذا الغ��  كن ممثال

التحكي�ي   با�حكم 
ً
جوهر�ا  

ً
اختالفا تختلف  اال ،  محكمة  تمارسھ  الذي  القانو�ي  الدور  ا�حكمستئنعن  ع��    اف 

 . ي�يالتحك

 
ً
 القانونية لدعوى اع��اض الغ�� الطبيعة  -ثانيا

 كب�� بما هو متعلق بدعوى اع��اض الغ��، فقد اعت��ها البعض طر�قة من طرق الطعن،  
ٌ
اعت��ها   �� ح�نيوجد لغط

دع اآلخر  قواعالبعض  لها  مبتدئة  قرارات  دها  وى  إ��  اللغظ  هذا  امتد  فقد  ولألسف  ��ا،  الالهيئا�خاصة  عامة  ة 

هو طعن غ�� ت الهيئة العامة �حكمة النقض ماي��: ((دعوى اع��اض الغ��  �حكمة النقض، فقد جاء بإحدى قرارا 

عليھ املع��ض  القرار   ��  
ً
ممثال يكن  لم  �خص  قبل  من  يمارس  هذا عادي  من  حقوقھ  مصا�حھ  تضررت  وقد   ،

 .٣))القرار

 الدعوى املبتدئةإن اع��اض الغ�� يأخذ شك، ماي��: ((لنقضكمة اة �حالعامبينما جاء �� اج��اد آخر للهيئة  
ً
، وهذا  ال

ر�ق اختياري يجوز للغ�� أن �سلكھ، كما يجوز  �اض الغ�� ط، بأن اع�ائي إ�� تقر�ر املبدأ القائلدا باالج��اد القضما ح

رار قبل صدور الق  لثابت�ر حق املع��ض اأن يطلب حقھ بدعوى أصلية. وهذه الدعوى غاي��ا تقر أن �ستغ�ي عنھ و 

عليھ ا�حقاملع��ض  ��ذا  الذي مس   ،   
ً
يكن خصما لم  بالدعوى، وهذل�خص   

ً
 والمتدخال

ً
ممثال ا هو صر�ح نص  وال 

نازعة من حيث لتا�� فإنھ �� دعوى اع��اض الغ�� البد من حسم امل، و�ا/ أصول مدنية٢٦٨ة /الفقرة األو�� من املاد

 املوضوع إما 
ً
 وعدما

ً
 . ٤)) ثبوتا

 
 . ۰٦/۰۲/۲۰۲۲تاریخ  -/ ۲۷۸أساس / -/ ۲۱/القرار  –الھیئة العامة المدنیة لمحكمة النقض  - ۳
 . ۲۷/۰۲/۲۰۲۲تاریخ  -/ ۲٤۹أساس / -/ ٤۲/رار الق –الھیئة العامة المدنیة لمحكمة النقض  - ٤
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إ��  عد  ذاو� الطعن    وصنصنا  طرق  التاسع  الباب   �� حدد  قد  املشرع  أن  نجد  املدنية،  ا�حاكمات  أصول  قانون 

وهو    ولمباألح�ام،   بھ   
ً
خاصا  

ً
بابا الطر�ق  لهذا  أفرد  بل  طعن،  كطر�ق  الغ��  اع��اض  طر�ق  اإلطالق  ع��  ف��ا  يذكر 

 الباب العاشر.

  عتبار ارأينا، اليمكن ا�و 
ً
 �ان أم غ�� عادي، وذلك، أن ا  الطعن  طرق   نمع��اض الغ�� طر�قا

ً
ملقصود باألح�ام عاديا

، ماي��تب ع�  ب�لمة طعن، هو تجر�ح ا�حكم �خلل اعتوره
ً
 أو موضوعا

ً
جراء ضھ  ا�حكم أو نق� الطعن ف�خ  إما شكال

 الذي أصاب رك هذا ا�خلل
ً
 من أر�انھ.نا

، فا�حكم صدر �
ً
 حيأما �� اع��اض الغ��، فاألمر مختلف تماما

ً
��يھ أي خلل قانو�ي شك�� أو موضو��، إنما �ع الحا

 فيھ، ماي��تب عليھ، إفساح ا�جال  
ً
 أو متدخال

ً
 أو خصما

ً
امتد أثر هذا ا�حكم بنتيجتھ إ�� الغ�� الذي لم يكن ممثال

   م.الذي تأثر جراء صدور هذا ا�حك الدستوري لهذا الغ�� بال�جوء إ�� القضاء والدفاع عن حقھ

ى  �ش�ل صر�ح عن األثر الذي ي��تب عليھ رفع دعو   ات املدنية،اكم أصول ا�حمن قانون    /٢٧٣دة / ت املاوقد أو�ح

 من قبل ا�حكمة،  وق  اع��اض الغ�� 
ً
 بما يديل ا�حكفمنحت ا�حكمة حق �عبولها موضوعا

ً
مس حقوق الغ�� م جزئيا

 إذا �ان ا�حكم غ�� قابلقابل للتجزئة، و�تعديل ا�حكم إذا �ان ا�حكم 
ً
 . ٥زئةللتج �ليا

بل هو قرار مستجمع   ،عليھ، هو قرار باطلدعوى اع��اض الغ��  ومن هنا اليمكن القول بأن القرار الذي تم قبول  

قد   أثره  ولكن  أر�انھ،  و ل�افة  للغ��،   
ً
حقا عرضة  أصاب  �ان  مب�التا��  بدعوى  فيھ  الغ��  هذا  �ان تدئة  لتدخل  إذا 

أو    ،
ً
أصليا استدعاء  االع��اض  ش�ل  ايقدم  ع��  النإ��  أع���حكمة  أو  مساو�ة  �انت  إذا  بالدعوى  من    اظرة  درجة 

   .٦ع��اض الغ�� الطارئ ا�حكمة ال�ي أصدرت ا�حكم املع��ض عليھ، وهذا �س�ى با

 
ً
 التحكي�ي اع��اض الغ�� ع�� ا�حكماملتعلق ب��اد ا�حاكم السور�ة جا -ثالثا

السور�ة ا�حاكم  الج��اد  دعو   املتا�ع  يخص  اع��افيما  الغى  ع�ض  ا�ح��  التحكي�ي،  �  قد  كم  ا�حاكم  هذه  أن  يجد 

، أن دعوى اع��اض  ثا�يقبول دعوى اع��اض الغ�� ع�� ا�حكم التحكي�ي، والاستقرت ع�� مبدأين، األول هو عدم  

صيغة   ا�حكم�ن  حكم  بإكساء  االستئناف  محكمة  عن  الصادر  القرار  ع��  فقط  ت�ون  التحكي�ي  ا�حكم  ع��  الغ�� 

 ملا استقر عليق��القرار هو الذي أعطى حكم ا�حكم�ن حجية األمر امل ن هذاالتنفيذ، �و 
ً
 ھ االج��اد. ي، وفقا

 و�نما هو قضاء  إنفقد جاء باج��اد �حكمة النقض السور�ة، ع�� أنھ: ((حيث  
ً
من نوع    التحكيم ليس قضاًء عاديا

األ   ذال تأخت وحاالت معينة و�التا�� فاألح�ام الصادرة عن هيئات التحكيم  العتباراخاص شرع   ح�ام ال�ي ��  صفة 

 .لألح�ام الصادرة عن محاكم القضاء العادي

 
دلت المحكمة الحكم في  إذا كان الغیر محقاً في اعتراضھ ع  -من قانون أصول المحاكمات المدنیة السوري على مایلي: ((أ /۲۷۳مادة /نصت ال - ٥

 الحكم بكاملھ)). ل التجزئة عدلت المحكمة المعترض علیھ الیقبكان الحكم  إذا  -حقوق ھذا الغیر. بحدود مایمس  
 اعتراض الغیر على نوعین أصلي وطارئ.   -مات المدنیة السوري على أنھ: ((أ/ من قانون أصول المحاك ۲٦۹نصت المادة / - ٦

 عادیة. ال لإلجراءاتن فیھ باستدعاء وفقاً  یقدم االعتراض األصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعو -ب
من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض  في الدعوى إذا كانت مساویة أو أعلى درجة ة  ظرالنا ء إلى المحكمة باستدعاالعتراض الطارئ یقدم ا -ج

 ھا)). علیھ وكان النزاع الذي صدر فیھ الحكم داخالً باختصاص 
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�حجية األمر املق��ي  قد علقت اكتساب حكم ا�حكم�ن    ٢٠٠٨لعام    /٤قانون التحكيم // من  ٥٣وحيث أن املادة /

/ من ٥٤ة /يھ املادت علوهذا االكساء يحصل من قبل القضاء العادي كما نصغة التنفيذ  بھ، ع�� حالة إكسائھ صي

�ن وقت االكساء القبلھ وذلك حكم� قرارات ا�تضفى ع�هذا القانون مما �ع�ي أن ا�حجية ال�ي �� لألح�ام القضائية  

�نما الذي �اض الغ�� و و�التا�� ف�ي التخضع للطعن بطر�ق اع�  ل�و��ا ليست قرارات قضائية ب�ل ما�عنيھ هذه ال�لمة

ل القيخضع  الطر�ق هو قرار اإلكساء ألنھ هو  ��ذا  ماسالطعن  القضائي وهذا  بقرار رار  النقض  عليھ محكمة  ها  رت 

 .٠٩/٢٠١١/ ١٩تار�خ  /٥٨٥/ أساس غرفة مدنية أو�� /٥٦٢/

كمة االستئناف  ء أمام محي�ي يخضع حسب هذا القانون لدعوى اإلكساار تحكوحيث أن القرار املع��ض عليھ هو قر 

 اليقبل الطعن بالنقض، و�التا�� فإن  
ً
قرار محكمة االستئناف بدعوى االع��اض  ال�ي تصدر قرارها ��ذا الشأن م��ما

 . ٧اليمكن أن يقبل الطعن بالنقض))

عن بدعوى اع��اض الغ�� ع�� حكم تحكي�ي  نقض الط و�� اج��اد آخر �حكمة النقض السور�ة، رفضت محكمة ال

 لتعليمقام أمام م
ً
حكمة االستئناف سواء  حيث أن القرار الذي يصدر عن ملها التا��: ((حكمة االستئناف، وذلك وفقا

التحكيم حكم  اإلكسا  بإكساء  دعوى  برد  أم  التنفيذ،  /صيغة  املادة  بأح�ام   
ً
عمال  

ً
م��ما يصدر  قانون  ٥٤ء  من   /

 لذلك فإن القرار الصاد٢٠٠٨/ لعام  ٤التحكيم رقم /
ً
ر عن هذه ا�حكمة �� معرض نظرها بدعوى ، وحيث أنھ تبعا

 ألن الفرع يتبع األصل و غ�� املنصبة ع�� قرار  اع��اض ال
ً
اليمكن أن �عطى الفرع طر�ق  اإلكساء هو اآلخر يصدر م��ما

 .٨طعن ليس لألصل مثلھ)) 

 �يةباألك�  بلتفق  ق،بر�ف دمشالقضايا التحكيمية  ا�ختصة بملدنية  تجاه محكمة االستئناف اوقد سارت ع�� هذا اال

 ع��اول دعوى ا، وحكمت بقب � حكم صادر ع��ا بخصوص دعوى اإلكساءدعوى اع��اض الغ�� ع�
ً
ض الغ�� موضوعا

ق السكنية موضوع الدعوى التحكيمية لصا�ح  باستعادة الشققية الغ��  ي�ي بما يتناسب مع أحعدلت القرار التحكو 

 . ٩ا�جهة املع��ضة

و�ما يتعلق بدعوى اع��اض الغ�� ا�ختصة بالقضايا التحكيمية بدمشق،  دنية  محكمة االستئناف امل  �� ح�ن سارت

ئناف املدنية ا�ختصة بالقضايا التحكيمية، �� محكمة غ��  اعت��ت أن محكمة االستحيث    ،ع�� ا�حكم التحكي�ي

 . ١٠مختصة بالنظر بدعوى اع��اض الغ�� ع�� ا�حكم التحكي�ي

 
ً
 ع��اض الغ�� ع�� ا�حكم التحكي�يدعوى ابما يتعلق ب ينا القانو�يرأ -را�عا

إ إننا نخالف و�شدة ع��اض �ون ا�حكم التحكي�ي اليقبل بذاتھ اج��اد ا�حاكم �� سور�ة، بخصوص  ليھ ا، ماذهب 

ة التنفيذ،  غم�ن صيرار الصادر عن محكمة االستئناف بإكساء حكم ا�حكالقالغ��، وأن اع��اض الغ�� مقبول ع��  

 
 . ۰۸/۰۷/۲۰۱۷تاریخ  -/ ٥٦/أساس  -/ ۲۱القرار / -دنیة األولى /أ/ المالغرفة  – محكمة النقض السوریة  - ۷
 . ۰۷/۰٦/۲۰۲۰تاریخ  -/ ۷٦/ أساس  –القرار  -المدنیة األولى /ب/ الغرفة  –حكمة النقض السوریة م - ۸
 .۱۰/۰۲/۲۰۲۲تاریخ  -تحكیم/  ٤أساس / -/ ٤/القرار  –بریف دمشق  األولى محكمة االستئناف المدنیة  - ۹

 . ۱۳/۱۰/۲۰۲۱خ تاری  -/ ٤۲أساس / -/ ۷۷/القرار  –األولى بدمشق  ئناف المدنیة محكمة االست - ۱۰
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بر  الصادر  القرار  اأو  دعوى  التنفيذد  صيغة  ا�حكم�ن  حكم  إكساء  بمثابة  �عت��  الذي  وذلك  لبطالن  إ��  ،  يرجع 

 األسباب التالية:

 ملا استقر علإن الطبيعة القانونية لدعوى اع��اض ال  -١
ً
يھ  غ��، تجعل من هذه الدعوى دعوى موضوعية بحتة وفقا

��ي الذي ينظر بدعوى اع��اض الغ��، أن ينظر بموضوع  ھ ع�� القا اج��اد الهيئة العامة �حكمة النقض، و�التا�� فإن

 عليھ، ومدى أحقية الغ�� بتعديل هذا القرار بما يتناسب مع حقوقھ. الن�اع �� القرار املع��ض 

البط  أو  اإلكساء  لدعوى  القانونية  الطبيعة  أن  ح�ن  بحتة،  ��  إجرائية  ش�لية  طبيعة   �� ف��ا  الن،  للقا��ي  ليس 

ال بموضوع  ا�خوض  ا صالحية  هذا  مالئمة  بمدى  يبحث  هو  بل  التحكي�ي،  العام  ن�اع  للنظام  التحكي�ي  �� �حكم 

 عن طر�ق   ع�� ا�حكم التحكي�ي ليصار إ�� تنفيذه  تم اسباغ الصفة الرسميةا�جمهور�ة العر�ية السور�ة، ح�ى ي
ً
ج��ا

 . دائرة التنفيذ

ية األمر املق��ي إال �عد إكسائھ من حج  ز و و�ن ماجاء باج��اد محكمة النقض السور�ة، بأن ا�حكم التحكي�ي اليح

/ من قانون التحكيم السوري ع�� ٥٣باملادة /  ارةمخالف للقانون الذي نص بصر�ح العب، هو أمر  محكمة االستئناف

بحجية األمر املق��ي بھ وت�ون ملزمة وقابلة للتنفيذ هذا القانون  ع أح�ام ا�حكم�ن الصادرة وفق أح�ام  : ((تتمتأن

 من
ً
 قبل األطراف، أو بصفة إجبار�ة �عد إكسا��ا صيغة التنفيذ)).  تلقائيا

اليمنح   اإلكساء  أن  ال�ي  أي  الرسمية  الصفة  فقط  يمنحھ  هو  بل  بھ،  املق��ي  األمر  حجية  التحكي�ي  مكن تا�حكم 

 عن طر�ق دائرة التنفيذ. من تنفيذ هذا ا�حكم ج�طراف األ 
ً
 �ا

، فهو يمت  ض الغ�� واسعةادعوى اع�� ��ي عندما ينظر ��  صالحيات القا  إن  -٢
ً
�عديل القرار املع��ض عليھ لك  جدا

جزء أو   
ً
الن�اع  كال موضوع  با�حق  الغ��  هذا  أحقية  بحسب   

ً
عليھا املع��ض  القرار  �ونھ ��  لھ  أصيلة  صفة  وهذه   ،

 بالنظر ��ذا الن�اعالقا
ً
 . ��ي ا�ختص أصال

أل  بالنسبة  االستئناف  محكمة  صالحيات  أن  ح�ن  التحكيم،  ��   ح�ام 
ً
جدا محدودة  صالحيات  لقا��ي  ��  واليحق   ،

محكمة االستئناف النظر بموضوع الن�اع و�عديلھ والبحث فيھ، و�ن مايملكھ هو دور رقا�ي يتعلق إما بإكساء حكم 

صيغة العام    التحكيم  النظام  مع   
ً
من�جما ا�حكم  هذا  أن  وجد  إذا  الن�اع  التنفيذ  بذات  سابقة  أح�ام  وال�عارض 

التحكي�ي لشروط اإلكساء، ال�ي كما ذكرنا �� شروط  خالفرد اإلكساء �لسور�ة، أو  صادرة عن ا�حاكم ا ة ا�حكم 

 غ�� مرتبطة بموضوع الن�اع.  ةش�لية بحتإجرائية 

 بإبطال التحكيم    وقا��ي
ً
 محكمة االستئناف الناظرة بدعاوى البطالن، اليملك إال أن يصدر قرارا

ً
، أو برد  كال

ً
 أو جزءا

،  نتيجة األصيلة لدعوى اع��اض الغ�� ك ا�حق بتعديل ا�حكم التحكي�ي، والتعديل هو الليمدعوى البطالن، فهو ال 

اع��اض الغ�� هو قرار �حيح وليس باطل كما ذكرنا، و���تب ع�� قبول دعوى اع��اض �ون القرار املع��ض عليھ  

 لنص القانون. الغ�� �عديل القرار وليس بطالنھ
ً
 وفقا

 ملا هو منصوص عليھ بقانون التحكيم، يحوز حجية األمر املق��ي بمجرد صدوره    ملا �ان  -٣
ً
ا�حكم التحكي�ي وفقا

ا� أن أطراف  ولنف��ض  التحكيم،  التحكيعن هيئة  إكساحكم  برفع دعوى  يقوموا  لم  أو  �ي  التحكي�ي  ا�حكم  ء هذا 
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ب لھ،  بطالن  بي��مدعوى  فيما   
ً
طوعا ا�حكم  هذا  تنفيذ  قرروا  اج��اد .  ل  عليھ  استقر  ملا  هذه  وا�حال  يمكن  فكيف 

يق أن  النقض،  التحكي�ي    اع��اضدم  محكمة  ا�حكم  ع��  االسالغ��  محكمة  بالقضايا    تئنافأمام  الناظرة 

 ��ذا ا�حكم التحكي�ي بل أودع �� ديوا، و�� لم تةالتحكيمي
ً
 . ��ا فقطنظر أصال

تحفظية، ع�� سبيل املثال وضع حجز احتياطي لصا�ح امللف ية و ا�حكم التحكي�ي لھ إجراءات تدب�� ومن املعلوم أن  

لف التحكي�ي، من قبل محكمة  ى ع�� ع�ن العقار لصا�ح امللقضاء املست�جل، وضع إشارة دعو من قبل ا  التحكي�ي

ت فرض  وع��  ا�حكم  االستئناف،  أطراف  م�� قصد  تحكي�ي  قرار  ع��  وحصلوا  الغ��  بمصا�ح  اإلضرار    م التحكي�ي 

االستئناف فأين يتوجب  اكساء أو بطالن أمام محكمة  وضعت ألجلھ تداب�� تحفظية، ولك��م لم يقوموا برفع دعوى  

 ع�� هذا الغ�� التوجھ لالع��اض ع�� ا�حكم التحكي�ي الذي أضر بمصا�حھ ..؟؟

  غ�� وطبيعة دعوى اتعلقة بطبيعة اع��اض الاستعراض هذه النقاط امل د�ع
ً
كساء و�طالن ا�حكم التحكي�ي، وتماشيا

تقام  التقا��ي  ق  حمع   أن  يجب  التحكي�ي،  ا�حكم  ع��  الغ��  اع��اض  دعوى  أن  نجد  بالدستور،  املصان  والتمثيل 

النظر   عن  تخلت  وال�ي  بالن�اع  بالنظر   
ً
أصال ا�ختصة  ا�حكمة  ت  عنھأمام  شرط  تخ�لوجود  أن  حيث  �  حكي�ي، 

 لن�اع الل عن نظرها �حكمة ا�ختصة ا
ً
 تحكيميا

ً
هو تخ�� محصور ب�ن أطراف هيئة التحكيم، صا�ح لذي تضمن شرطا

�عطيل دور ا�حكمة  اتفاق التحكيم الذين رغبوا بإحالة نزاعهم إ�� هيئة التحكيم، واليمكن بأي ش�ٍل من األش�ال  

ال للغ��  بالنسبة  يكن  ا�ختصة  لم  باذي   
ً
و طرفا التحكيم،  ختفاق  يكن  ملم  أو   

ً
ممثال أو   

ً
بالدعوى صما  

ً
تدخال

ا�ختصة   النقض  محكمة  تصدر  أن  من  ونتم�ى   التحكيمية، 
ً
ا�حكم قرارا ع��  الغ��  اع��اض  بدعوى  يتعلق   

ً
وا�حا  

 حا��. قانون التحكيم السوري ا�حال تم �عديل ه الدعوى بقانون التحكيم �� ن�ن هذالتحكي�ي، �ح�ن أن يتم تق


