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 ممخص البحث: 
تعتبر فكرة النظام العام صمام األمان لؤلنظمة القانونية اال انيا تتمتع بمرونة تسمح ليا بتطبيق حكم التحكيم عندما يصطدم 

يقول الفقيو عبد الرزاق السنيوري في شرح مفيوم النظام العام ضمن منشورات  باألسس التي يقوم عمييا كيان المجتمع.
بيروت ما يمي:" المسألة ال يجدي فييا نص تشريعي، و ىي من أكثر المسائل القانونية تعقيدا، فنحن نريد أن  -محمد الداية

يا الجميع وال يجوز ألحد مخالفتيا، أو نعرف ما إذا كانت قاعدة قانونية معينة تتعمق بنظام المجتمع األعمى حتى يخضع ل
في ىذا  لذاىي قاعدة اختيارية ال ييم المجتمع أن يأخذ بيا كل الناس، و كل شخص حر في إتباعيا أو تعديميا كما شاء". 

ما قد يثيره من مشاكل متعددة في و تحديد مفيوم النظام العام  البحث سنتطرق من جية، الى األىمية التي تمكن في
ة القانونية المختمفة االمر الذي يعيق الوصول إلى غاية األطراف في سرعة فصل المنازعات. ومن جية أخرى مدى األنظم

أثر ىذا المفيوم عمى حكم التحكيم. لذا نسأل من بعد السنيوري ىل يحقق النظام العام الضمان الكافي لحماية المبادئ 
 المجتمع؟ اھالتي يقوم عمیواألسس العامة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 سمطنة عمان -النظام العام -: التحكيمكممات دالة
 

 
 البحث: مـــقدمة

في ظل تطور الظروف االقتصادية التي تشيدىا الدول وما لحق ذلك من أغراءات لكثير من المستثمرين االجانب إلى 
مزيد من االستثمارات األجنبية، أصبحت الحاجة توظيف أمواليم خارج حدود دوليم ورغبة من ىذه الدول في زيادة وجذب 

قامت سمطنة عمان  ممحة إلي خمق بيئة تشريعية مناسبة تشجع ىؤالء المستثمرين عمى المخاطرة بأمواليم خارج ببلدىم .لذا
عمى باجراء تعديبلت عمى قانون االستثمار االجنبي  و سعيا" منيا إلى جذب المستثمرين لجأت إلى النص في تشريعاتيا 

ي عن أة لحل مسألة العقود ذات الطابع االجنبي لما في ذلك من أثر يبعث الطمأنينة في نفوسيم ويجعميم بنأداالتحكيم ك
 مخاطر التحييز وميل القضاء المحمي لحماية مصالح المواطنين.

 تيمالتحكيم ، يكشف عن رغبعادة بالبطء والتعقيد و كثرة التكاليف، لذا فان اتفاق االطراف عمى  فاجراءات التقاضي تتسم
في الفصل فيما قد يثور بينيم من خبلفات. والتحكيم ىو اتفاق بين طرفين عمى ان يتم الفصل في المنازعات التي ثارت 
بينيم او التي يمكن ان تحدث عن طريق اشخاص يتم اختيارىم كمحكمين. ويتولى االطراف تحديد اشخاص المحكمين 

نا لكيفية اختيار المحكمين او ان يعيدوا لييئة او مركز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عممية عمى ان يضمنوا اتفاقيم بيا
 التحكيم وفقا لمقواعد الخاصة بيذه الييئات او المراكز.

عات الدولية يمعب دورا اىم، ألن األمر ليس متروكا االتحكيم اصبح من ضرورات التعاقد في مجتمعنا الحالي إال أنو في النز 
حالة تنازع القوانين لقواعد اإلسناد التي تؤدي إلى تطبيق قانون قد يصدم توقعات األطراف. بالمقابل يمنح التحكيم  في

األطراف في عبلقات التجارة الدولية ميزة تحديد العبلقة أو القانون الواجب التطبيق، االمر الذي يشجع عمى أن يثق احدىم 
وحضارة وبيئة غريبة عنو باعتبار انيم غالبا ما يكونون من  جنسيات مختمفة  ثقافة وليدفي قانون بمد الطرف األخر 

 وأنظمة قانونية متباينة.
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والتحكيم لو حسناتو وسيئاتو إال أنو أصبح واقع عمى الدول أن تتأقمم معو عبرسن تشريعات وطنية تكرس نصوص كفيمة 
د. لذلك تدخل المشرع العماني واصدر قانونا ينظم التحكيم بتحقيق جودة وضمان حسن وكفاءة التحكيم الذي يتم داخل الببل

، ضمنو العديد من النصوص التي تواكب االتجاىات الحديثة وتسيم في تحقيق قدر من الرعاية 7994السنة  74تحت رقم 
 .عمى أحكام التحكيم عمى أال تخالف ىذه األحكم النظام العام في السمطنة

س حكم تحكيم باالسس التي يقوم عمييا كيان المجتمع والتي قد تكون عائقا  يمنع تنفيذه وتظير فكرة النظام العام حيث يم
كميا او جزئيا او قد يؤدي الى عرقمة الوصول الى الغاية التي تبتغييا االطراف المعنية في سرعة فصل المنازعات. ولقد 

عمى ان احكام التحكيم ال تقبل الطعن )   م.ما. 088م.  (استقر المشرع العماني عمى عكس المشرع الفرنسي و المبناني
فييا باي طريق من طرق الطعن وانيا مقيدة فقط بما ال يخالف النظام العام ، فبل يجوز االمر بتنفيذ ىذه االحكام االبعد 

ضوابط  التحقيق من عدم مخالفاتيا لمنظام العام . فاصبح االمر حينئذ بيد الفقو والقضاء ليحاوال معا ان يضعا اطرا و
قانونية وفقيية يمكن من خبلليا التوفيق بين اعتبارات النظام العام واحكام التحكيم  وبين االتجاه الدولي لنمو التجارة 

 الداخمية والخارجية .
 
 لذا سوف نتناول فكرة النظام العام وتأثيرىا عمى صحة حكم التحكيم في غضون فصمين: 

 األول: ماىية النظام العام.
 ثر النظام العام عمى حكم التحكيمالثاني: ا

 
 الفصل االول: ماهية النظام العام

فمقد تصدى الفقو الغربي بعدما تراجع المشرع لميمة تعريف النظام العام النظام العام فكرة تستعصي بطبيعتيا عمى التحديد. 
( " النظام العام ىو تنسيق النظم وتنظيم القواعد القانونية التي ىي ضرورية 98ص.  ،7998حيث قال الفقيو كابتان )

( بأنو " فكرة ذات مضمون واسع تشمل صور النظام العام 74ص.  ،7970لمدولة في استعماليا وعمميا،  وعرفو بيردو)
يون دوجي بأنو" المصمحة االجتماعية أيا المادي واألدبي واالقتصادي كافة ، ويمتد ليشمل النشاط االجتماعي" ، كما عرفو ل

( بأنو 737، ص.  1993(، أويضا عرفو موريس ىوريو)3887كانت وفق النيج المتعارف عميو في دولة معينة" )بوديار، 
 (حالة واقعية عكس الفوضى، أما بيمفوت فقال "غاية الضبط ىي حالة واقعية سمبية وكل أعمالو تستيدف منع االضطراب"

، وعن اسمان فعرفو بأنو" مجموعة القواعد الرا سخة لحماية مصالح األفراد أنفسيم بوصفيا ضرورية لسبلم ) 9790 ،حممي
. وعرفو جودو ليوري بأنو" مجموعة الشروط البلزمة لؤلمن واآلداب ) 7941 ،مختار(وازدىار الجماعة التي ينتمون الييا"

ص.  ،7994لمواطنين بما يناسب عبلقاتيم االقتصادية ")الطماوي، ،لقيام عبلقات سميمة بين ا العامة التي ال غنى عنيا
منفعة عامة تكون في خطر إذا  ببلنيول فيقول" يكون أحد األحكام من النظام العام إذا كان مستوحى من اعتبار (. أما798

التي ال غنى عنيا كما عرفو مالوري بأنو" حسن سير عمل المؤسسات  .كان األفراد أحرا ر في منع تطبيق القانون "
 (7، ص. 7997لمجماعة")غسطين،

اما العبلمة جان كربونيو ربط مفيوم (. 74، ص. 3889إشعار النظام العام ىو إشعار غامض وغير قابل لمتغيير )نمور،
النظام العام بمعيار " المصمحة العامة " وسيادة المجتمع عمى الفرد.  والنظام العام في رأيو يعبرعن النواة الصمبة لممجتمع 
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الرزاق ما العبلمة عبد ا(. 3888 ،وعن ارادة الحياة لممجتمع الميدد ببعض المبادرات الفردية من خبلل العقود" )كاربونيو
"القواعد القانونيـــة التــي يقصــد بيــا  السنيوري فقد اقترب في تعريفو من العبلمة جان كربونيو حينما عرف النظام العام بانو:

اواقتصادية تتعمق بنظـام المجتمع االعمى وتعمو عمى مصمحة االفـراد، فيجـب  تحقيـق مصمحة عامـة سياسيـة او اجتماعية 
حتى لو حققت ىذه  اد مراعـاة ىــذه المصمحــة وتحقيقيا وال يجوز ليم ان يناىضوىا باتفاقيات فيما بينيم،جميع االفر  عمى 

 ( 777، ص7997ال تقوم امام المصمحة العامة".) السنيوري،  الفرديـة  االتفاقات ليم مصالح فرديــة، فان المصالح
ديسمبر  7، إذ صّدقت محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ  سابقا حتى ان االجتياد لم يخرج عن اإلطار الفقيي الذي بيّناه

من القانون المدني أن السبب يعتبر  7777، قرار صادرا عن محكمة استئناف ورد فيو أنو يتبين من نص المادة 7939
ع النزاع غير مشروع عندما يخالف النظام العام دون أن يكون حتما ممنوعا بوجب القانون .وبالتالي اعتبرت أن موضو 

باطل ألنو مخالف لمنظام العام.  المتعمق باستغبلل المرضى من خبلل المجوء إلى دعاية مكثفة لمتأثير عمى الجميور،
أن النظام العام يتكون من المبادئ األساسية التي  (1،ص.  7907) مجمة العدل، أيضا" اعتبرت محكمة التمييز المبنانية 

تي يحمييا القانون باسم المحافظة عمى ىذا النظام. كذلك حدّدت محكمة التمييز المبنانية يقوم عمييا المجتمع المبناني وال
  .(3883النظام العام " كمجموعة من القواعد اآلمرة ذات الصمة بمصالح المجتمع ") تمييز، 

القواعد الخمقية التي تدين بيا و في اغمب التشريعات نرى فكرة النظام العام مزامنة لفكرة اآلداب العامة التي تعتبر مجموعة 
الجماعة في بيئة معيشة وعصر معين. فيي بيذه المثابة تشكل الشق الخمفي لقواعد النظام العام، وليس المقصود باآلداب 

نما يقصد بيا قدرا من ىذه القواعد تمثل األصول األساسية لؤلخبلق في الجماعة ) سميم العامة كل قواعد األخبلق، وا 
 (77، ص. 3871 ،زىرة -4، ص. 3873عوض،  -91، ص.  3877،
ذ تختمف فكرة النظام العام و االداب العامة من بيئة الخرى، فكثير من التعامبلت التي كانت تعتبر صحيحة سابقا"،   وا 

أصبحت اليوم مخالفة لمنظام العام في ظل التشريعات الحديثة التي تدخل فييا المشرع بنصوص آمرة ال تجوز مخالفتيا 
فيقول الفقيو وبناء عمى ذلك فإن فكرة النظام العام تتصف بالمرونة تبعا لؤلفكار السائدة في المجتمع.  (. 7940الصدة ،)

(: "ال نستطيع أن نحصر النظام العام النو شيء متغير يضيق و يتسع حسبما يعده الناس 7، ص 3883السنيوري)
. لذلك فانو ينحصر كل مكان و زمان" عام تحديدا مطمقا يتماشى مع مصمحة عامة ، فبل توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام ال

في أضيق الحدود في ظل المذاىب الفردية التي تبدي حرية الفرد عمى الصالح العام، بينما يتسع في ظل المبادئ 
كرة النظام االشتراكية التي تضحي في سبيميا بالمصمحة الفردية عمى حساب المصمحة العامة. ونظرا" لمرونة وتطور ف

واآلداب، فإنيا تعتبر المخرج لمعوامل االجتماعية واالقتصادية والخمقية في النظام القانوني، لمواكبة التطور الذي يتعرض لو 
 (.2014كيرة ،المجتمع في وقت واحد)

مرة في مبحث ونعرض النظام العام في القانون العماني في مبحث أول ثم نعرض العبلقة بين النظام العام والقواعد اآل 
 ثاني.

 
 المبحث االول: النظام العام في القانون العماني

فكرة النظام العام فكرة مرنة جدا و تعتبرىا التيارات االجتماعية واالخبلقية  منفذا رئيسا منو في سبيميا إلى النظام القانوني 
من إبداء آرائو الخاصة في العدل لتثبت فييا ما ينقص من عناصر المجتمع والحياة. لكن يمكن لمقاضي ان يتحرر 
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االجتماعي محل فكرة النظام العام أو اآلداب فالواجب يقتضيو ان يطبق مذىبا عاما يدين بو الجماعة بأسرىا ال مذىب 
 فرديا خاصا.

 
 تطبيقات فكرة النظام العاممطمب اول: 

االفراد في المجتمع في نطاق القانون العام. بالنسبة لما تطبيقات فكرة النظام العام متعددة وتشمل العبلقات التي تربط معيا 
يقرره القانون الدستوري واالداري من قواعد دستورية و تنظيمية تتعمق بالنظام العام ال يجوز مخالفتيا. وكذلك القانون 

محاكم وطرق يضاف الى ذلك النظام القضائي من حيث تحديد االختصاص النوعي لم ،واحكام القانون الجزائي ،المالي
فكل اتفاق يخالف ىذه  االحكام يعتبر باطبل بطبلنا مطمقا لمخالفتو   الطعن في االحكام الى غير ذلك من االجراءات.

 لمنظام العام.
فنجد ان غالبيتيا تمتق بفكرة النظام العام ومن ثم ال يجوز االتفاق بما يخالفيا ،  ،اما في نطاق روابط القانون الخاص

فبل يجوز االتفاق   ،ية لبلنسان من حيث: اسمو ،جنسيتو ،اىميتو، وعبلقتو باسرتو كميا تتعمق بالنظام العامفالحالة المدن
عمى تعديل الجنسية او التنازل عنيا وكذلك االسم او احكام االىمية واحكام االسرة فكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطبل 

 (.71 ص. ،3887، بطبلنا مطمقا ) صادق
يجب تمييز النظام العام من االداب العامة التي تعتبر مجموعة من القواعد والمبادئ متبعة في زمن معين من جية اخرى 

ومكان من قبل الناس طبقا لمبادئ ادبية تسود عبلقاتيم االجتماعية ،وىذه المبادئ ىي نتيجة االعتقادات الموروثة والعادات 
يضاف  ،تبر الدين اىم العوامل التي تؤثر في المبادئ االدبية لبلمةالمتاصمة وما جرى بو العرف وتعامل الناس بو. ويع

 ،اليو العرف والعادات والتقاليد التي يسير عمييا المجتمع. ولمعرفة ما اذا كانت القاعدة تتعمق باآلداب العامة من عدمو
ص.  ،3888 ،تناغوبطبلن )فيجب الرجوع الى المتعارف عميو من الناس حيث مخالفة القاعدة عندئذ تؤدي الى جزاء ال

وان كان غير ثابت بل ومتطور  ،. فالمعيار اذن اجتماعي عام وليس معيارا ذاتيا خاصا(71زىرة، و أبوزيد، ص.  - 01
 (.139.ص. ، 7997 ،طبقا لمبيئة االجتماعية ) فرج 

دفة ليا. فاذا اعتبرت جزءا من و الجدير بالمبلحظة ان فكرة االداب اما ان تعتبر جزءا من النظام العام او تعتبر مرا 
النظام العام فيقصد بيا الناموس االدبي الذي يقوم عميو المجتمع وىو الجزء الذي يضاف الى االساس السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي ليتكون بعد ذلك ما يقصد بالنظام العام .ومع ذلك فان فكرة االداب قد تكون مرادفة لفكرة النظام 
االصطبلح االداب،االفكار االخبلقية السائده في المجتمع وىذا االتجاه يعتبر موسعا لفكرة االداب العامة العام اذا قصد ب

 ،2011،يعبر عن الناموس االدبي في المجتمع ) السنيوري  ولكن في التطبيقات سوف ناخذ باالتجاة الضيق ،وىو ما
 (.139ص
حيث من االمثمة االتفاقيات المخالفة لبلداب،كاالتفاق عمى اقامة عبلقة غير مشروعة مقابل مبمغ من النقود، عقود   

المقامرة والرىان ويستثنى منو الرىان الرياضي والسباق وما شابو ذلك وكذلك يعتبر االتجار بالبشر من االتفاقيات المخالفة 
  (787.ص ،2014كيرة ،ب العامة ) البلد
 

 العامة تطوره بالنسبة لتحديد مفهوم النظام العام واالدابو  دور القاضي مطمب ثاني:
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كما اشرنا سابقا ان معيار النظام العام واآلداب العامة ىو معيارعام موضوعي ناجم عن ناموس أدبي ينظر فيو الى  
االشارة الى ان قواعد النظام العام ال تشتمل المصمحة العامة وما تواترعميو الناس دون النظر إلى الفرد. تجدر  المجتمع

والمستمد من  Virtuel عمى االحكام  القانونية االلزامية المكتوبة فقط بل تتجاوزىا الى النظام العام غير المكتوب والمفترض
ثر اتساعًا من لذا فان النظام العام ىو اك  .( 3887لوغو،  (روح التشريع والمباديء القانونية العامة واالعراف وغيرىا

االحكام القانونية االلزامية حيث ترك لمقاضي صبلحية تقدير قواعد النظام العام والتحري عنيا.  ويكاد القاضي ان يكون 
مشرعًا في ىذه الدائرة المرنة، مقيدا" بآداب عصره ومجتمعو ونظم االمة االساسية دون االنجراف نحو ارائو الخاصة 

. ومن ثم ال يجوز لمقاضي أن يفسر (337العمال التحضيرية لمقانون المدني المصري، ص. مجموعة اومعتقداتو وفكره )
النظام العام واآلداب بطريقتو الخاصة او وفق معتقداتو الشخصية انما يتعين عميو أن يفسره تفسيرا" مبلئما" لروح 

بسمطة  تقدير ما اذا كان أمرا مخالفا العصروآدابو وفق نظرالمجتمع ومصالحو العامة. فالقاضي في ىذا المجال يتمتع 
(. 134.ص ،3877السنيوري،لمنظام العام واآلداب أو متفقا معيا، وذلك إذا خبل من تكييف البطبلن المطمق أو النسبي)

وبالرغم  من مرونة النظام العام واآلداب و استنسابية سمطة القاضي في تحديد مضمونيا اال انو نجد أن القاضي مقيد نوعا 
 ،3877السنيوري،)ن ، ال بما يراه ىو ولكن بالتيار العام السائد بشأنيما في ىذه الجماعة المعينة في الزمن المعيما

(. لذلك يعتبر جوىريا" حسن اختيار القضاة وتعدد درجات التقاضي ما يكفل درء ىذه مخاوف تعسف سمطة 787.ص
 (. 787.ص 3877عامة )كيره، استعمال القاضي في تقدير فكرة النظام العام و االداب ال

نجد أن تمتع القاضي بسمطة تقديرية واسعة عند أعمالو لفكرة النظام العام، ال تعني امكانية تحديده لما  ترتيبا عمى ذلك و 
يعد من النظام العام وفق نظرية الشخصية، حيث انو يفصل في النزاع لكونو يمثل المجتمع في تطبيق القانون، وبالتالي 

نحصر في أعمال االفكار السائدة في ىذا المجتمع، فالقاضي مقيد ىنا بالنص القانوني الواجب التطبيق، عندما فدوره م
عرض عميو نزاع، ومن ثم يكون دوره سيبل عند تطبيق النظام العام سواء كان عمي المستوي الداخمي أو عمى المستوي 

ريعي يستند الية القاضي في حكمو، وتكون ىناك مسألة الدولي، ولكن المشكمة تثار ىنا في حالة عدم وجود نص تش
معروضو عميو قد تضر بكيان المجتمع، ومن ىنا ونظرا لمتطورات الموجودة في كافة مجاالت الحياة االقتصادية 
واالجتماعية، كان عمى القاضي ان ينظر بشكل متطور في كل النزاعات المعروضة عميو وعميو أن يحدد كافة القواعد التي 
تصدم مع قانونو الوطني، ويوضح االثر الذي قد يترتب من جراء تطبيق قاعدة مخالفة لمنظام العام، وفي مجال القانون 
الدولي الخاص، يجب عمى القاضي ان يحدد مضمون القواعد القانونية الوطنية التي تصطدم مع القانون االجنبي وبالتالي 

كان القانون األجنبي متعارض مع قانون دولة القاضي، فعميو أن يقف عند حد يؤدي األمر إلى المساس بالنظام العام، فمو 
أن القانون االجنبي معارض مع النظام العام من الناحية النظرية المجردة، بل أن ىذا يمتد إلى بحث النتيجة العممية التي 

ان يكون تطبيق القانون االجنبي فقد يحدث  .(789ص.  ،3888،) عبد السيد تناغوتترتب عمى تطبيق القانون االجنبي
غير مخالف لنظام العام في دولة القاضي ، وىنا يجوز تطبيقو اما في حالة ثبوت مخالفتو تطبيق القانون االجنبي لمنظام 

 ،3889 ،العام في دولة القاضي فبل بد ىنا من عدم تطبيق ىذا القانون حفاظا عمى النظام العام في دولة القاضي) ىندي
 (.78ص. 

ومراعيا  ،يحكم بالقانون متسمحا بمفيومو الصحيح واذا كان القاضي ال يحكم وفق معتقداتو الشخصية، لكن ،من جية اخرى
ال  ،ومن المعروف ايضا ان كل قاعدة من القواعد المتعمقو بالنظام العام ،لممصمحة العامة التي ىي غاية التشريع وىدفو
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حيث ان القاضي ممزم باثارتيا ولو  ،سواء كان صراحو او ضمنا امام القضاء يكون لبلطراف حق التنازل عن التمسك بيا 
 .(3887المنصوري، ) من تمقاء نفسو

وعميو اذا وجدت شروط مخالفة لمنظام العام في العقد بدال من الحكم بالبطبلن فييا ظير اتجاه اخر فرنسي عمى يد االستاذ 
Ripert حيث ان التطويع ىنا   ،وىي من المستجدات التي ظيرت مع النظام العام باشكالو ،حيث نادى بفكرة التطويع

واحبلل مكانو النص القانوني الصحيح حيث يتسائل ىنا التيار  ،معناه تصحيح العقد عن طريق استبعاد الشرط المخالف
ع افضل من فكرة البطبلن المطمق الفرنسي في مدى فائدة الحكم بالبطبلن المطمق عمى العقد. فيمكن اعتبار فكرة التطوي

حيث انو ما دام التعاقد مرغوبا في ذاتو ولكن قد يخالف بعض الشروط ، فمن االفضل تصحيح ىذه الشروط واستمرار 
 (.318ص. ،1972التعاقد بدال من الحكم بالبطبلن المطمق عمى العقد )صادق، 
جود نص قانوني ودوره في التطويع في حالة عدم وجود نص و الفقو الفرنسي فرق بين دور القاضي في التطويع في حالة و 

او تعديل تشريعي يتم بموجبو التغيير في  ،االمر ال يخمو من صدور قانون جديد ،قانوني. ففي حالة وجود نص تشريعي
لجديد وبتالي قيمة بعض االداءات وااللتزامات العقدية السارية، وتصبح العقود المبرمة قبل ذلك مخالفة لما ورد في النص ا

يقوم القاضي بتعديميا لتتوافق مع النص الجديد حيث يعمل عمى عدم وجود اي خبلف بينيما. اما في حالة عدم وجود نص 
تشريعي يمكن ايضا ىنا تطويع العقد، النو ايا كانت الحمول المطروحة فان الرغبة عمى ابقاء العقد يجب ان تكون ىي 

ففكرة المصمحو اصبحت تييمن عمى التشريع وتيدف الى ابقاء التصرفات القانونية   ،يائوال بطبلنو اوان ،الفكرة الرئيسية
 (.19، ص7999 دون االضرار بيا)سبلمة،

 ،الحياة في كافة المجبلت، وبالتالي فسياسة البطبلن كجزاء المنوط بو نتيجة تطور ان القاضي ىنا ممزم بالقيام بالدور
تطمع كل يوم الى استحداث احكام جديدة وبالتالي عمى القاضي ان يكون ممما بمجريات اصبح امرا ال يواكب العصر الذي ي

وبالتالي يساىم في تطوير التصرفات القانونية بما يتبلءم والمصمحة  ،السياسة االقتصادية واالجتماعية والدينية في المجتمع
تو االساسية وىي تطبيق القانون الصحيح عمى العامة لممجتمع. واخيرا القاضي وىو يقوم بيذا الدور ال يخرج عن ميم

نتيجة  ،ورغم ان ىذه الميمة لم يألفيا القضاء في ظل النظريات التقميدية  ،حيث ان التطويع ال يتعدى ىذه الميمة ،الواقعة
 .(3887المنصوري، تطور نظرية البطبلن في القانون المدني ، اال ان االمر يستوجب اعادة النظر)

 
 المبحث الثاني:  عالقة فكرة النظام العام بالقواعد االمرة 

فكرة النظام العام واالداب ىي قاعدة آمرة ال يجوز االتفاق عمى مخالفتيا وااّل وقع ىذا االتفاق باطبل بطبلنا مطمقا. 
شخص معين والبطبلن المطمق يجوز لكل ذي مصمحة ان يتمسك بو عمى خبلف البطبلن النسبي الذي يتقرر لمصمحة 

 . (789ص.  ،3888 ،تناغووبالتالي اليجوز لغير ىذا الشخص التمسك بو) ،بالذات بقصد حمايتو وحده
واضحة ألن ىذه القواعد بحسب تعريفيا ال يجوز اإلتفاق عمى ما يخالفيا. أما  تعتبر بيد أن صفة اإللتزام في القواعد اآلمرة

ما يخالفيا اضاقة الى انيا ليست اختيارية يجوز األطراف االستعان بيا عمى القواعد المكممة فيي قواعد يجوز اإلتفاق عمى 
. بعبارة اخرى القواعد االمرة تنطبق عمى كل ما يتعمق بكيان الدولة ) 7997،فرج  (تنظيم قانوني آخر غير الذي تقضي بو

 عمى مصالح االفراد، بعيدا عن كيان الدولةومصالحيا االساسية وليذا ال يجوز مخالفتيا . اما القواعد المكممة فانيا تنطبق 
 (.530ص ،3877السنيوري،)
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ن كانت ىناك بعض المسائل التي ال يؤثر تنظيميا بشكل أو  و تعامل األفراد ال بد أن يكون خاضع لقانون معين حتى وا 
تنظيم ىذه المسائل ووفقا بآخر عمى األسس الجوىرية التي يقوم عمييا المجتمع. ومن جية اخرى فإن القانون يخول االفراد 

فإذا حدث مثل ىذا الترك فإن القواعد المكممة  إال أنو ال يمكن ترك ىذه المسائل دون أي تنظيم عمى االطبلق. ،إلرادتيم
تنطبق في ىذه الحالة عمى المسائل المتروكة وتكون ممزمة كالقواعد اآلمرة تماما من حيث تطبيقيا. كل ذلك شرط اال يوجد 

االفراد عمى تنظيم المسائل المذكورة تنظيما مختمفا، وعدم وجود مثل ىذا االتفاق ىو بمثابة شرط النطباق ىذه اتفاق بين 
 .)3877، سميم  (القاعدة

ولقد اعتمد المشرع عمى معنى النص ومضمونو خاصة عندما يتضمن قاعدة آمرة ال يصمح االتفاق عمى خبلفيا نظرا 
من قانون المعامبلت المدنية. اما اذا افاد  979و  977و  179االساسية كما في المواد لتعمقيا بكيان الجماعة ومصالحيا 

فان القاعدة  ،معنى النص عمى تنظيم عبلقة خاصة بين االفراد وليس فييا مساس بكيان الجماعة او مصالحيا االساسية
فاق عمى خبلفيا وىذا ما يكون في م.م (. عندىا موضوع تمك المعامبلت ال يستوجب عدم االت 743تكون مكممة ) م. 

ويكون لبلفراد ان ينظموا اتفاقيم بالطريقة التي  ،النصوص المتعمقة باااللتزامات والعقود المختمفة حيث يسود سمطان االرادة
 .) 7997، فرج  (يرونيا  مناسبة ليم

لعبلقة بينيا وما ثار بشأنيما من واذا كان من الممكن اعطاء الحرية لبلطراف في اختيار القانون الذي يحكم موضوع ا
منازعات فان ىذه الحرية مقيدة بضرورة مراعاة القواعد والقوانين االمرة التي يحتم المشرع العماني عند تطبيقيا اخذ بعين 

ن من االعتبار المعايير االقتصادية او االجتماعية او السياسية او نظرا" لحماية النظام العام واالداب العامة. ومن ىنا كا
المستقر عميو ان لمدولة سمطة منع تنفيذ أحكام التحكيم التي تمس باالسس االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تقوم 
عمييا الدولة. بمعنى اخر اذا كان مضمون تمك االحكام يتعارض مع النظام العام حيث يراعى فييا مصالح االطراف فيجب 

، عبد التواب و 3877 سميم، (العامة التي تعتبر من القواعد المتعمقة بالنظام العامعدم تطبيقيا لعدم حمايتيا المصالح 
7994 .) 

اما فيما يتعمق بتنفيذ االحكام في مجال القانون الذي يحكم اجراءات تحكيم. فمقد اخذ المشرع العماني باالتجاىات الحديثة 
يجعل سريانو مفروضا عمى اجراءات التحكيم التي تجري في التي تضفي قيمة و أىمية عمى سمطان االدارة و بالتالي لم 

موضحا" انو : "لطرفي التحكيم االتفاق عمى  7994( لسنة 74" من القانون )31عمان. من ىنا اتى نص المادة "
ركز االجراءات التي تتبعيا ىيئة التحكيم بما في ذلك حقيا في اخضاع ىذه االجراءات لمقواعد النافذة في اي منظمو او م

ان تختار اجراءات التحكيم التي تراىا مناسبة " وكذلك فعل المشرع  ،تحكيم في سمطنة عمان مع مراعات احكام ىذا القانون
حيث قرر" يجوز االتفاق  7993لسنة 77من قانون االجراءات المدنية رقم  387/7االماراتي اذ قرر ىذا المعنى في المادة 
 اصة ".عمى التحكيم في نزاع معين بشروط خ

، إال أن الفقو الحديث قد انتقد ىذه  جرى الفقو التقميدي عمى التفرقة بين النظام العام الداخمي والنظام العام الدوليبالمقابل 
التفرقة حيث ال توجد سمطة عميا فوق الدول يمكن ليا أن تفرض ىذا النظام، كما أن النظام العام في القانون الدولي 

 النظام العام الداخمي و الدولي.كل   لذا سنستعرض نية دائمًا .الخاص يتسم بصفتو الوط
 

 مطمب اول: النظام العام الدولي 
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سبق وان تطرقنا الى صعوبة تحديد وضبط فكرة النظام العام بشكل تام، حيث من جية، كثيرا ما يثار الخبلف بين الفقو 
ام ال.  ومن جية اخرى المرونة التي تتمتع بيا الفكرة تترك  والقضاء بشان اعتبار بعض القواعد القانونية من النظام العام

لمقاضي حرية واسعة لكن مقيدة بالقانون حتى النكون امام قاض يحدد ما ىو من النظام العام وما ىو من ليس من النظام 
ن الدولي الخاص حيث الشخصي. ونجد ايضا ان ىذه االشكالية متواجدة في فكرة النظام العام في القانو  والعام طبقا لمذىب

و تستطيع السمطة االقميمية بمقتضاه ان تنطبق في اي  ،قضي بانيا تخضع لو القواعد التي تقضي بتطبيق قوانين اجنبية
، عبد التوابوفقا لظروفيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية ) ،وقت بالنسبة لكل االشخاص المقيمين في اقميميا

 من جية. ىذا  (788، ص.7994
وبتالي يجوز الي محكمة اقميمية وطنية ان  ،ة اخرى فان فكرة النظام العام اخذ بيا احيانا الستبعاد القانون االجنبييومن ج

اال اذا لم يكن في تطبيقيا اعتداء عمى النظام العام في الدولة التي تتبعيا  ،ال تقضي بقانون اجنبي اقتضتو قواعد االسناد
ما قضي بو عندما كان ىناك نزاع خاص بتأميم روسيا لبلساطيل التجارية التابعة ليا حينما رسى احد  مثال ذلك ،المحكمة

ىذه االساطيل في ميناء مرسيميا  فطالبت بو روسيا انذاك بعتبار ان ليا عميو حقا مكتسبا طبقا لمقانون السوفياتي الذي 
، معمبل بان نزع الممكية بدون تعويض يخالف النظام العام  اكتسب الحق طبقا لو.  لكن القضاء الفرنسي رفض طمب روسيا

. ومما سبق يمكن (97، ص. 3884)شرف الدين ،  وبالتالي اليمكن تطبيق ىذه القاعدة السوفياتية في فرنسا ،في فرنسا
ة وتطمعاتو التي في تعريف فكرة النظام العام الدولي بانيا فكرة واسعة جدا لتحوي المجتمع بانظمتو ومصالحو المختمفة العام

كثير من االحيان تصطدم مع الكيان الواحد المتمثل في الدولة والذي  بدوره يختمف من زمن الخر نظرا"لغموض ىذه الفكرة 
 (.3871ىندي،  و 3887،بريريمن ناحية اىدافيا)

 
 مطمب ثاني: النظام العام الداخمي

الدخمي والنظام العام الدولي من الناحية االقتصادية. فبل يصح تجاىل ليس من المستحسن محاولة التفرقة بين النظام العام 
النظام العام ذو المفيوم الوطني تحت ستار فكرة غامضة تتمسك بيا الدول المتقدمة ليدم مصالح الدول النامية نظرا" لعدم 

المقبول القول  لداخمي . وانو من غيرارتباط  نصوصيا الوطنية االمرة بالنظام العام الدولي الذي يعمو عمى النظام العام ا
، 3884 ،والي (بوجود نظام عام دولي حقيقي اال عندما تختفي الفجوة التي تفصل بين دول العالم المتقدمة والدول النامية

 . 505 )ص
ي قد يحمل في وذلك الن مصطمح النظام العام الدول ،فالتفرقة بين النظام العام الداخمي والنظام العام الدولي تفرقة خادعة

حيث يمكن ان  ،طياتو  معنى "نظام عام مشترك بين الدول " مع ان النظام العام في القانون الدولي الخاص يتميز بالوطنية
اال انو ال يحقق اال في اضيق الحدود. وبالتالي فان ما   ،تكون ىناك مسألة معينة متعمقة بالنظام العام في اكثر من دولة

الدولي ما ىو اال نظام عام داخمي في حقيقتو. فالنظام العام الدولي والنظام العام الداخمي، ىما وجيان  يسمونو النظام العام
ىما النظام العام الوطني كالنظام العام العماني او الفرنسي انما  ،لعممة واحدة متمثمة بالنظام العام لمدولة، او بعبارة اخرى

ونجد ايضا ان النظام العام في  ات الداخمية وفي العبلقات الخاصة الدولية .مقتضيات ذلك النظام ليست واحدة في العبلق
القانون الدولي الخاص ليس اوفر حظا" من النظام العام الداخمي حيث كبلىما عبارة عن فكرة مطمقة . فالنظام العام الدولي 

امان عامان في وقت واحد، رغم اختبلفيما حيث ال يتصور ان يقوم في دولة واحدة نظ ،والنظام العام الداخمي غير مختمفين
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من حيث تطابقيما فالنظام الداخمي يتناول عبلقات وطنية محضة عكس النظام العام في القانون الدولي الخاص الذي 
حيث نص عميو صراحة في تشريعات معظم دول العالم نظرا  ،يبلزمو عنصر اجنبي  مفديا" الى تطبيق قانون اجنبي

 (.737،ص.  3874الىمية الدور الذي يمعبو النظام العام الدولي) شرف الدين،
ونجد ىنا أيضا أن النظام العام الدولي يقف عائقا أمام تطبيق القانون األجنبي، وبالتالي يقف مانعا أيضا أمام تنفيذ األحكام 

ىذا التنفيذ متعارضا معو. و بالمقابل أن التصرفات التي تشتمل عمى  عنصر أجنبي وتتضمن مخالفة  األجنبية، متى كان
لمقواعد المكممة في قانون دولة القاضي، تعتبر صحيحة وتنتج آثارىا متى ال يكون ىناك تعارض بينيا وبين النظام العام 

واحد من النظام العام فقط، اال أن ىذه القواعد يختمف  في قانون االخير. ومن ىنا يؤكد البعض انو ليس ىناك اال نوع
 .(3887المنصوري،  مفعوليا ومدى تطبقيا باختبلف الغرض منيا)

والثاني   ،مما سبق شرحو نجد انفسنا امام  تيارين االول ينادي بالتفرقة بين النظام العام الداخمي والنظام  العام الدولي
. )788، ص. 7994، و عبد التواب 99ص ،3887القصاص، غير صحيحة ومخادعة )ينادي بعدم التفرقة بينيما النيا 

ذلك ان النظام العام الداخمي ييدف الى ابطال التصرفات القانونية الداخمية المخالفة  ،و نؤيد التيار الذي يفرق بين النظامين
ن ان النظام العام الدولي ييدف الى في حي ،لو كما ان لو اشكاال مختمفة. والبطبلن الذي يسببو ىو البطبلن المطمق

فيو استثناء عمى االصل الذي يقضي بوجوب تطبيق  ،استبعاد القانون االجنبي المخالف لو، وليس لو اال شكبل واحدا
فبل عبلقة لو باالوضاع القانونية  ،القانون الذي اشارت قاعدة االسناد الوطنية باختصاصو، وطنيا كان ام اجنبيا

 (.7909راشد، المجردة)
كما ان نطاق كبل من النظامين العامين يختمف عن االخر. فنطاق اعمال فكرة النظام العام يضيق في مجال القانون 
الدولي عما ىو الحال عميو في مجال القانون الداخمي، ذلك ان القانون االجنبي ال يستبعد فحسب بمجرد مخالفة احكام 

كما ال يؤدي ذلك الى تعطيل نظرية التنازع في كل مرة يستبعد فييا   ،م الداخميالقوانين االمرة الداخمية او النظام العا
القانون االجنبي لمخالقة القواعد االمرة الداخمية. لكن البد ان يكون ىناك تعرض موصوف فالعبلقات في النظام العام 

الداخمي ىي عبلقات داخمية مجردة. اما العبلقات في النظام العام  ،الدولي ىي العبلقات الخاصة ذات الطابع الدولي
حيث  ،فالقوانين المتصمة بالنظام العام في مجال القانون الداخمي ىي القوانين التي ال يمكن لبلفراد تجاوزىا باالراة المنفردة

 ( .737، ص 3884شرف الدين، ان ىذا المفيوم يستخدم لضمان عدم الخروج االرادي عمى احكام القواعد اآلمرة)
نطاق القانون الدولي الخاص فان القوانين االجنبية التي تخالف النظام العام، ىي تمك التي تختمف أساسا مع أما في 

القواعد الجوىرية التي يقوم عمييا مجتمع قاضي النزاع، فيي تشكل المانع أمام تطبيق القانون االجنبي. وبالتالي فانو يبقي 
قاضي بحسب كل حالة عمى حده، في الوقت الذي يتصدي فيو الصدار أمر تكيف النظام العام الدولي من اختصاص ال
 (.7999حكمو في المسألو المعروضو عميو)عبد العال، 

وال يغفل اختبلف فكرة النظام العام من دولة الخرى، االمر الذي يوجب المحكم في التحكيم التجاري الدولي مراعاة النظام 
وعبد المجيد،    3887بريريضة لبلبطال لمخالفتو لمنظام العام في ىذه الدولة )العام في دولة التنفيذ واال كان حكمو عر 

يجب عمى المحكم أن يظل مختًصا  في تطبيق القواعد الآلمرة من النظام العام حتى لو ارتبط . في ىذا الصدد (7991
وبالتالي يجب عمى المحكم أن  (.77. ، ص3889نمور،)الموضوع ببراءة االختراع التي تشكل مسألة تتعمق بالنظام العام 
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. ، ص3889نمور،)يعمن دون أي تأثير عن أي اشتراط  تعاقدي مخالف لمنظام العام في القانون الذي اختاره الطرفان
77.) 

وال بد الى أن نشير أنو في حال تعارض النظام العام الدولي مع النظام العام الداخمي في سمطنة عمان يتم تغميب النظام 
اخمي. االمر الذي يشكل تعارض مع الغرض من التحكيم حيث ال بد في ىذه الحالة من تغميب النظام العام الدولي العام الد

ولكي ال يكون النظام العام الداخمي عائقا أمام تنفيذ أحكام  ،وذلك حتى ينتج التحكيم ويحقق أىدافو المرجوة من جية
 (181، ص3884والي، التحكيم الدولية من جية أخرى)

 
 
 

 الثاني:  اثر النظام العام عمى حكم التحكيم الفصل
عمى ثمانية أسباب لقبول دعوى  -74/7994في قانون التحكيم العماني الجديد رقم  17نصت الفقرة الثانية من المادة 

بطبلن حكم التحكيم جاءت عمى سبيل الحصر _ مما يعني عدم جواز الطعن بالبطبلن عمى حكم التحكيم ألي سبب أخر 
 وىذه األسباب ىي كاألتي :

 عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطبلنو أو قابميتو لئلبطال أو سقوطو بإنتياء مدتو.-7
 تعذر إبداء دفاع أحد الخصوم.-3
 إستبعاد تطبيق قانون اإلرادة عمى موضوع النزاع .-7
 مخالفة القانون أو اتفاق األطراف بشأن تشكيل ىيئة التحكيم .-7
 في مسائل ال يشمميا اتفاق التحكيم أو تجاوزه لحدود ىذا اإلتفاق. فصل حكم التحكيم-1
 وقوع بطبلن في حكم التحكيم او في اجراءات التحكيم عمى نحو أثر في الحكم .-9
 .إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامو فاقد األىمية أو ناقصيا.4
 .إذا كان الحكم مخالفا لمنظام العام .0
 

 يرة ىي موضوع ىذه الدراسة حيث عندما يخالف حكم التحكيم النظام العام يفترض صدور حكم متضمن ماو الحالة االخ
يخالف  مفيوم النظام العام وىي مسألة عمى جانب كبير من األىمية. ففكرة النظام العام تكسب القاعدة اإلجرائية أىمية 

ك بو عمى رغبة المضرور فقط بل عمى المحكمة أن تثيره بالغة، حيث جزاء لمخالفتيا  تبطل وىو بطبلن ال يتوقف التمس
 . (737. ص 3887٬مجموعة احكام  المحكمة العميا، عفوا". كما يمكن التمسك بالبطبلن ولو ألول مرة أمام محكمة العميا)

التحكيم. مثبل لو أبرم فالفكرة بتضّمن الحكم فعبل ما يخالف النظام العام وتأكيد وجود تعارض بين اتفاق التحكيم و حكم 
الورثة المحتممين إتفاقا بشأن تركة مستقبمية قبل وفاة مورثيم وضمنوا إتفاقيم شرط تحكيمي. فاذا ما ثار نزاع بين الورثة 

فأقرت اإلتفاق وأصدرت حكميا بتسوية النزاع فالحكم يكون باطبل لمخالفتو النظام  ،وعرض األمر عمى ىيئة التحكيم
(. وعند 778، ص.3873و عفيفي،  989، ص3884و والي 79، ص.3877وعمر ، 399ص ، 7900 العام)ابوالوفا،

النظر الى ما سبق شرحو نجد ان النظام العام ال يتعمق اال بالبطبلن المطمق لذلك سندرس في مبحث اول مخالفة النظام 
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المحكمة المختصة  حث ثاني دور( و في مب399ص. ، 7900 العام كسبب لبطبلن حكم التحكيم بطبلنا مطمقا)ابوالوفا،
 لبطبلن حكم التحكيم. 

 
 . المبحث االول: النظام العام كسبب  لبطالن الحكم التحكيمي في سمطنة عمان

ان أحكام التحكيم الصادرة في سمطنة عمان و المخالفة لقواعد المنافسة المشروعة أو لقوانين مكافحة االحتكار او لقوانين 
تعتبر مخالفة لمنظام العام العماني نظرا" إلرتباط ىذه القوانين بالمصالح اإلقتصادية. من  ون العمانيالعقارات الخاصة بالقان

وبالتالي السماح لمقاضي العماني  ،ىنا تبرر أىمية التثبث بالمفيوم العماني لمنظام العام حيث يجب التمسك بطابعو الوطني
من الحكم ببطبلن حكم التحكيم العماني حتى لو كان صادرا في ظل تحكيم دولي استنادا الى التساق الحكم مع النظام العام 

( الذي يغمب بطابعو عمى النظام العام الوطني متى لو تم تحميل النظام العام بعكس المفيوم 7994)شرف الدين،  الدولي
فعمى سبيل المثال اتفاقية نيويورك تجيز في  ،ني. وال يشكل ىذا المسار تعارضا مع انضمام  السمطنة الي اتفاقيةالعما

/ب "رفض االعتراف وتنفيذ االحكام اذا كان مخالفا لمنظام العام في البمد المطموب تنفيذ الحكم فييا" لكن 3المادة الخامسة 
شرف الدين، ود مخالفتو لمنظام العام اذا كان ممكنا تجزئة ما قضى بو)يبلحظ ان بطبلن حكم التحكيم يقف عند حد

. وفي ىذا الصدد، اتى قرار المحكمة العميا الذي لم منع تنفيذ حكم التحكيم اال في حدود ما قضى بو  متجاوزا (3884
ام كما ىو الشأن في الحد االقصى لسعر الفائدة دون حاجة المحكمة لتمسك احد االطراف بمخالفة الحكم لمنظام الع

في  االسباب االخرى وانما عمييا ان تقضي بالبطبلن من تمقاء نفسيا حتى لو كانت دعوى البطبلن مبنية عمى سبب اخر.
نفس الصدد عرضت عمى المحاكم العمانية مسألة تتضمن حكم التحكيم لفوائد محسوبة بسعر يتجاوز السعر المحدد في 

ك مخالف لمنظام العام في عمان وىو ما يعتبر مانعا من اصدار االمر بتنفيذ حكم التحكيم ، القانون العماني باعتبار ان ذل
وقد قضت المحكمة العميا في ىذا الشأن بأن حكم التحكيم ال يكون قاببل لمتنفيذ في حدود زيدة الفوائد عن السعر المقرر في 

 .( 7998ميا، مدني )محكمة ع334القانون العماني وفي ىذا تطبيق لنص المادة  
وىذا ما اكده واضعوا قواعد لجنة االمم المتحدة بالصمت امام ما قد يعد في اطار نظام قانوني وطني معين بمثابة قواعد 
اختيارية وتمك التي تعد قواعد وجوبية ال يجوز لبلطراف في العبلقات الدولية الخاصة ان يتفقوا عمى التنصل منيا . بمعنى 

ى من قواعد االمم المتحدة الخاصة بالنزاع لم تمجأ االمم المتحدة الى استخدام تعبير )النظام العام (  انيم في المادة االول
شرف بل أفصحت عنو بالقواعد التي اليجوز الخروج عنيا و التي تغمب عمى القواعد االتفاقية وما في حكميا)

 .(3884الدين،
نص عمى  (17/3م التحكيم الذي يرفعو صاحب المصمحة )م بعد ان اورد قانون التحكيم حاالت قبول طمب بطبلن حك

حالة أجاز فييا لممحكمة ان تقضي من نفسيا بالبطبلن وىي حالة ما اذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في  
 ،3884والي،سمطنة عمان : كأن يخمو اتفاق التحكيم من اسماء اطراف التحكيم او يحتوي عمى ورقة ثبت تزويرىا)

عمى خبلف ما قضي بو في فرنسا  حيث إن البطبلن الناجم عن إغفال أسماء المحكمين ليس من النظام  ،(173ص.
 (.7907العام)تمييز مدني 

وبذلك يكون المشرع العماني قد حدد مفيوم النظام العام بأنو النظام العام الداخمي وليس نظام عام المصمحة العميا لممجتمع 
المانعة من تنفيذ حكم التحكيم غير واضحة ومحددة كما ىو الشأن في النظام العام الداخمي .  ىذه الفكرةالدولي والواقع ان 
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ولكنيا تعّبر في النياية عن المقومات االجتماعية  ،و فكرة النظام العام مرنة و مطاطة تختمف وفق المكان و الزمان
تحكيم اجنبي فيجب النظرالى فكرة النظام العام الداخمي بمفيوميا  واالقتصادية والسياسية  لمدولة . ومتى ارتبط االمر بحكم

 . (389، ص3874لطفي ، و 3884شرف الدين، الموجود في النظرية العامة لمقانون الدولي الخاص)
القانون  بالمقابل ىذا ال يبرر االلتجاء الى فكرة النظام العام الدولي، باعتبار ان النظام العام الداخمي يمعب دورا في مجال

الداخمي يختمف عن الدور الذي يمعبو في القانون الدولي الخاص. فاىمية فكرة النظام العام في القانون الداخمي تتمثل في 
و بالتالي اي مخالفة لقواعد آمرة تعد خرقا لمنظام العام متى كانت العبلقة وطنية  ،ضمان االلتزام االدراي بالقواعد اآلمرة

ن الدولي الخاص وفي مجال تنفيذ احكام التحكيم االجنبية فتتمثل فكرة النظام العام في بطبلن ىذا بحتة. اما في القانو 
 .(740ص. ، 3873عفيفي ،  و  7994الحكم عمى عكس االصل الذي يقضي بصحة ىذا الحكم)شرف الدين، 

االستثنائي بخبلف دور النظام العام في وبناء عمى ذلك فان دور فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص يتسم بالطابع 
القانون الداخمي وعميو ال تعتبر اي مخالفة لمنظام العام في اطار القانون الداخمي مخالفة في اطار القانون الدولي الخاص. 

لمنظام  بعبارة اخرى ليست كل مخالفة لقاعدة آمرة تعد مخالفة لمنظام العام كذلك يجب االخذ بعين االعتبار االثر المخفف
 (.79، ص.3877العام في مجال تنفيذ االحكام عنو في نطاق تطبيق القانون االجنبي)عمر،

ويرتبط مفيوم النظام العام بمحظة تطبيق الرقابة عمى الحكم ،والقاعدة االمثل ليذا المبدأ و المطبقة عمى االحكام االجنبية 
يطمق عمييا مبدأ وقتية النظام العام. من ىنا قد يحدث ان يكون حكم التحكيم متوافقا مع النظام العام لحظة صدوره بينما 

حيث سبق التعرض لمعديد من الحاالت التي دفع فييا ببطبلن حكم ة اصدار االمر بتنفيذه. يعتبر مخالف لمنظام العام لحظ
مثل حالة عدم تضمنو السماء المحكمين و  ،التحكيم او عدم جواز تنفيذه وذلك بسبب ان اتفاق التحكيم مخالفا لمنظام العام

يث تعتبر قواعد االختصاص الدولي لممحاكم من كذلك االمر باحالة نزاع تختص بو المحاكم العمانية وحدىا لمتحكيم ح
ويراعي في ىذا الصدد أن قضاء المحكمة بالبطبلن استنادا إلى سمطتيا المقررة في النص يظير أكثر حين  النظام العام.

يكون القانون الواجب التطبيق عمى التحكيم خصوصا عمى موضوعو، ىو قانون آخر غير القانون العماني، حيث يحتمل 
كون ىذا القانون مخالفا لمنظام العام العماني. وتجدر االشارة إلى انو يجوز لممحكوم عميو في حكم تحكيم أن يرفع أن ي

(. وتقرير البطبلن يكون بدعوى 79، ص.3877دعوى بطبلن من نفسو وان يتمسك بيذا وىو مخالفة النظام العام)عمر،
ك  من الكشف عن البطبلن بدعوى ابتدائية او التمسك بو في صورة البطبلن القائمة عمى البطبلن النسبي دون ان يمنع ذل

 (.3877دفع دعوى قائمة )عمر،
 

 المبحث الثاني : المحكمة المختصة لبطالن حكم التحكيم و دورها 
 عمى صبلحية المحكمة التي تنظر 74/7994من قانون التحكيم العماني الجديد رقم  17الفقرة الثانية من المادة  نصت
البطبلن  ببطبلن حكم التحكيم من تمقاء نفسيا إذا تضمن ما يخالف النظام العام فـي سمطنة عمان. وفي تحديد  دعوى

 المحكمة المختصة بدعوى البطبلن البد ان نفرق بين امرين :
التي كان أ_ اذا كان التحكيم داخميا فان المحكمة المختصة بدعوى البطبلن ىي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لممحكمة 

 يجب ان يعرض عمييا النزاع و لو لم يوجد اتفاق التحكيم .
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ب_اذا كان التحكيم تجاريا دوليا فالمحكمة المختصة  بدعوى البطبلن ىي محكمة استئناف مسقط ما لم االتفاق عمى 
ن قانون التحكيم ، م 9والمادة  17/3محكمة استئناف اخرى بين الطرفين. ىذا ىو الحكم المستفاد من الجمع بين المادة 

( 9بانو " تختص بدعوى البطبلن في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار الييا في المادة ) 17/3حيث تقضي المادة 
من ىذا القانون وفي التحكيم التجاري الدولي يكون االختصاص لمحكمة الدرجة االستئناف التي تقع في دائرة المحكمة 

. وتظل المحكمة التي ينعقد ليا االختصاص وفقا لمفقرة السابقة (3887 ،القصاص النزاع ")المختصة اصبل بنظربموضوع 
 (7991و عبد المجيد،  3887بريري،  دون غيرىا  صاحبة االختصاص حتى انتياء جميع اجراءات التحكيم ")

دون التقّييد بما يصفو المدعي  ،من المفترض ان قاضي الدعوى ىو صاحب السمطة في تكييفيا التكييف القانوني الصحيح
لدعواه . فالعبرة ىي بالّنية الحقيقية المقصودة من المدعي في تقديم دعواه وليس بالطريقة التي صيغت بيا صحيفة 
الدعوى. لذلك فان الدعوى المرفوعة الي المحكمة بطمب ابطال حكم التحكيم تعتبر في تكييفيا الصحيح دعوى بطبلن ولو 

صفة االستئناف وطمب فييا المدعي الحكم مجددا في الموضوع الذي فصل فية حكم التحكيم)استئناف كانت قد اعطيت 
3881.) 

ويبلحظ ان دعوى البطبلن ليست طريقا من طرق الطعن في االحكام التي ينص عمييا قانون االجراءات المدنية. وليذا بعد 
عدم قابمية احكام التحكيم الي طريق من طرق الطعن التي  من قانون التحكيم في فقرتيا االولى عمى 13ان نصت المادة 

اضافت في فقرتيا الثانية انو"يجوز رفع دعوى بطبلن حكم التحكيم وفقا لبلحكام  ،نص عمييا قانون االجراءات المدنية
 .(3883استئناف  المبينة في المادتين التاليتين" )

وىو ما نص عميو قانون االجراءات  ،مصمحة في ىذه الدعوىويجب عمى المحكمة لقبول دعوى البطبلن توافر شرط ال
. ويعتبر شرط المصمحة متعمقا باالنظام العام . وال تتوفر المصمحة اال  (173ص.، 3884 ،واليالمدنية  لقبول الطعن )

لحكم صراحة لمن كان طرفا في الخصومة التي فصل فييا حكم التحكيم، وكان محكوما عميو. واذا قبل المحكوم عميو ىذا ا
سقط حقو في رفع دعوى البطبلن. من جية اخرى اشترط قانون التحكيم شرطين خاصين يجب توافرىما لقبول  ،او ضمنا

 دعوى البطبلن الى جانب شرط المصمحة االساسي ىما:
وص عميو ان يكون مدعي البطبلن قد سبق لو التمسك بالعيب اثناء الخصومة. حيث اذا لم يتمسك بو في ميعاده المنص-7

سقط حقو فيو وال يجوز التمسك بو الحقا" امام محكمة البطبلن. ولكن يستثنى من ذلك ان يكون العيب المؤدي لمبطبلن ال 
يقبل التصحيح. وتطبيقا لذلك حكم بانو اذا رفعت دعوى تحكيمية ضد شخص متوفي او انقضت شخصيتو االعتبارية قبل 

ويمكن رفع دعوى بطبلن الحكم   ،الصادر فييا باطبل بطبلنا ال يقبل التصحيحرفعيا فبل خصومة  قانونية ويكون الحكم 
 (.399، ص.7900حتى لو لم يجري التمسك بيذا العيب قبل صدور الحكم)أبو الوفا ،

اال يكون مدعي البطبلن قد سبق لو التنازل عن حقة في االعتراض عمى المخالفة. فمو كان ىذا الشخص عمى عمم  -3
استمر في الخصومة يعتبر تنازال منو عنيا وال يقيد ىذا المبدا اال حالة مخالفة العيب لمنظام العام او اذا كان بالمخالفة و 

 ) 173.ص ،2007 ،والي (العيب تم اكتشافو بعد صدور الحكم التحكيمي
ي: "ترفع دعوي بطبلن تحكيم بالتال 17/7عمى انو يجب التذكير بميعاد التقدم بدعوى البطبلن و التي نصت عميو المادة  

حكم التحكيم خبلل تسعين يوما تالية لتاريخ اعبلن الحكم لممحكوم عميو". حيث ان الميعاد ىو تسعون يوما من تاريخ 
 ).ص ،2007 ،والي (اعبلن المحكوم عميو بالحكم وىذا الميعاد ىو ميعاد حتمي ال يجوز مخالفتو وال االتفاق عمى تمديده
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ويسري الميعاد من اعبلن الحكم الى المحكوم عميو، ولو كان المحكوم عميو قد حضر جمسات التحكيم أو قدم مذكرة  .606
وال يوجد ما يمنع المحكوم ضده من رفع الدعوى فور صدور الحكم، او بمجرد العمم بو حتى . 2001) ،استئناف (دفاعو

االعبلن الى شخص المحكوم ضده أو في موطنو االصمي، حيث أن (. وال بد أن يكون 7991، استئنافولو لم يتم اعبلنو)
وبالتالي البد من التأكد من االعبلن حتى يبدأ ميعاد  (. 3881استئناف ىذا االعبلن يبدأ بو ميعاد طعن بدعوي البطبلن)

 الطعن عمى حكم التحكيم.
عوى او الحكم بالبطبلن وىي ال تقضي التي تنطر دعوى البطبلن فيقتصر عمى الحكم برفض الد اما عن دور المحكمة 

بالبطبلن اال استنادا لتوافر سبب من االسباب السابق حصرىا. واذا قضت بالبطبلن فبل تتطرق لموضوع النزاع كونيا ال 
تممك  حق التصدي لمتدقيق في طمبات االطراف واصدار حكم ينيي النزاع.  فااللتجاء الييا انما يقتصرعمى طمب النظر 

ن حيث صحتو او بطبلنو وفقا لمنصوص القانونية المنتظمة لذلك. فيي ال تممك سمطة مراجعة الحكم موضوعيا" بالحكم م
بريري والحكم ببطبلنو تأسيسا عمى سوء تفسير نص العقد او نص القانون الن اسباب البطبلن وردت عمى سبيل الحصر)

 . (7991وعبد المجيد ،  3887،
الفة حكم التحكيم لمنظام العام تمسك احد بو كما ىو الشأن في االسباب االخرى وانما عمييا وال تحتاج المحكمة في حالة مخ

ان تقضي بالبطبلن من تمقاء نفسيا. فيعد النظام العام السبب الوحيد الذي يمكن لممحكمة ان تتصدى لو دون حاجة لتمسك 
. و شرف 989، ص 2007والي ، (سببالن اسباب البطبلن وردت عمى سبيل الحصر دون ذكر ىكذا  االطراف بو

. وبالتالي، لقد قضي في فرنسا بأن "المحاكم التجارية ، من حيث المبدأ، غير مختصة عمى (99،ص.7994الدين، 
اإلطبلق لتقييم مدى انتظام أو صحة أو تسوية قرار تحكيمي؛ ان عدم االختصاص ىذا يعتبر من النظام العام، ويجب 

 (.7099روين ،م طرح عمييا مثل ىكذا نزاع، ان  تجّرد نفسيا تمقائيا و في أي حال" )تمييزعمى ىذه المحاكم عندما يت
كما اننا نجد ان االسباب االخرى معظميا يرتقي الى مستوى البطبلن النسبي، الذي يتحدد وفقا لتصحيح االجراء الباطل 

االطراف بمثابة تراضي ويعد نزوال ضمنيا عن تارة بتحقق الغاية من االجراء بالرغم من بطبلنو و طورا باعتبار صمت 
 (.3877تمسكيم بالحق المقرر ليم التمسك بو)عمر ،

 
  :الخاتمة

في ختام بحثنا يمكن القول إن نظام التحكيم كسبيل إستثنائي لفض الخصومات قوامو الخروج عمى طرق التقاضي العادية 
إن نظام التحكيم يجد اسسو في   وما تكمفو من مصاريف وضمانات، ييدف إلى حل المنازعات بطريقة سمسمة وسريعة.

و بالتالي فإن   التحكيم.  ف إرادة المحكمين إلى عرضو عمى ىيئةو ىو يقتصر حتمًا عمى ما تنصر   اإلتفاق بين الطرفين
إصدار أحكام مخالفة  لفكرة النظام العام التي تعد فكرة مرنة تتغير بتغير الزمان والمكان، يفقد التحكيم أىم مميزاتو إال وىي 

اعبله ان مخالفة حكم التحكيم لمنظام مما يتضح سرعة الفصل فيو بأحكام نيائية ال تقبل الطعن فييا بطرق الطعن العادية. 
العام ىو السبب الوحيد الذي يستوجب البطبلن المطمق لحكم التحكيم وىذه نتيجة منطقية لما يحتوي ىذا السبب من مبررات 
تجعمو في مقدمة ىذه االسباب لتعمقو بالكيان االقتصادي واالجتماعي لمدولة طبقا لمفيوميا ومنظورىا ىي ليذه 

بالمقابل يجب العمل عمى عدم إتساع الفجوة بين معايير النظام  .(378، ص 3884و شرف الدين ، 3887 ،ريبريالفكرة)
العام الدولي والنظام العام الداخمي، مع األخذ بعين اإلعتبار إن فكرة النظام العام فكرة وطنية بحتة تنتمي لكل وطن وأمة.  
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 ند وضع شرط تحكيمي في العقود التي تبرم مع أطراف أجنبية مع األخذالقوانين والتشريعات الوطنية ع  لذا يجب مراعاة
بعين اإلعتبار بمراكز التحكيم العربية حيث يمكن ان تتضمن ىيئة التحكيم عضوًا يكون عالمًا بقواعد النظام العام داخل 

حكم التحكيم صحيحًا ال تشوبو شائبة  فإذا ما صدر .الدولة المراد التنفيذ فييا أو الدولة التي يخضع التحكيم وفقًا لقواعدىا
 أمكن تنفيذه وتحققت الغاية من حكم التحكيم.

 
 
 
 
 
 
 

 المراجع بالمغة العربية:
 رسالة دكتوراه  ،فكرة النظام العام واآلداب العامة في القانون والفقة مع التطبيقات القضائية  ،أبو جعفر المنصوري

 3887القانونية، الدار البيضاء،،المممكة المغربية، كمية العموم 
 ،7900 التحكيم االختياري واالجباري، دار منشأة المعارف، االسكندرية، الطبعة الخامسة، احمد ابوالوفا. 
  ،3884احمد شرف الدين ، قواعد التحكيم ، الطبعة االولى. 
 ، 3874احمد شرف الدين، المرشد إلى قواعد التحكيم،  الطبعة الثالثة . 
  7994الدين، سمطة القاضي المصري ازاء احكام التحكيم، النسر الذىبي لمطباعة، الطبعة الثانية، احمد شرف.  
  ،أحمد عبد الكريم سبلمة، عمم قاعدة التنازع واالختبار بين الشرائع، دار الجبلء الجديدة،  الطبعة االولى

 .7999مصر،
 ، جراءاتو ، دار الجامعة الجديدة   .3871، رمص احمد ىندي، التحكيم وا 
 3889 ،دار الجامعة الجديدة، مصر ،تنفيذ أحكام المحكمين ،أحمد ىندي.  
  9977، لبنان ،الطبعة الثالثة  ، الدار الجامعية  ،المدخل لمعموم القانونية  ،توفيق حسن فرج. 
  ، 2014 ،مصرحسن كيرة ، المدخل الى القانون، دار منشأة المعارف.  
  دار العموم لمنشر و التوزيع، عنابة الجزائر3887القانون الدستوري، طبعة حسين بوديار، الوجيز في ، 
 الجامعية ،  رقابة القضاء عمى المشروعية الداخمية ألعمال الضبط اإلداري، دار المطبوعات ،الدقدوقي حممي

 7909اإلسكندرية ، 
  ،7909.سامية راشد ، التحكيم في إطار المركز االقميمي بالقاىرة، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية. 
 3888 مصر، ،دار منشاة المعارف ، النظرية العامة لمقانون ،سمير عبد السيد تناغو . 
 7994، الوجيز في القانون االداري، دار الشروق، القاىرة، سميمان الطماوي 
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 ،مذكور لدى فيصل  ،7941رسالة ماجستير جامعة بغداد  تنظيم سمطة الضبط اإلداري، عامر أحمد مختار
 .1العدد  مجمة المنتدى القانوني، مقال بعنوان : النظام العام، رياض دنش، نسيغة،

 الوجيز في شرح القانو ن المدني الجديد ، نظرية االلتزام بوجو عام ، مصادر االلتزام ،  ،عبد الرزاق السنيوري
 . 3883منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، طبعة 

 الجزء 3877بد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرع القانون المدني، مصادر االلتزام، نيضة مصر، مصر، ع ،
 االول طبعة ثالثة

 13بند   7940دار النيضة العربية لمطباعة و النشر، لبنان،، أصول القانون  ،فرج الصدة عبد المنعم. 
 ،2012، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع عبد اليادي عوض، المدخل لقانون العماني. 
 2011،عصام أنور سميم، المدخل لمعموم القانونية، الجزء األول، نظرية القانون، دار الجامعة الجديدة، مصر . 
 القانون الدولي الخاص، الجنسية المصرية، االختصاص القضائي، تنفيذ االحكام االجنبية، عكاشة عبد العال، 

 .7999دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 
  3887عيد محمد القصاص ، حكم التحكيم، دار النيضة العربية، القاىرة. 
 3884قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة االولى،  ،فتحي والي . 
  3مجموعة االعمال التحضيرية لمقانون المدني المصري، جزء 
  محمد المرسي زىرة، محمد أبوزيد، المدخل لدراسة القانون وفقًا لقانون العماني، دار الكتاب الجامعي، االمارات

 .2015 ،العربية المتحدة 
 ،3874دار الكتاب الجامعي، االمارات العربية المتحدة، محمود لطفي، الوجيز في قانون التحكيم العماني. 
 3887، دار النيضة العربية، القاىرة ،التجاري الدوليالتحكيم  ،محمود مختار أحمد بريري.  
  ، 3873معتز عفيفي، شرح قانون التحكيم العماني ، دار الجامعة الجديدة، مصر. 
 المستحدث في تحكيم التجاري الدولي، الطبعة االولى، دار الفكر الجامعي، اسكندرية،  ،معوض عبد التواب

7994. 
 ، 7991في منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  قضاء التحكيم منير عبد المجيد. 
 ،3877، دار الجامعة الجديدة، مصر ، دعوي بطبلن حكم المحكم نبيل اسماعيل عمر. 
  3887، مصر، ، دار المطبوعات الجامعية  ، القانون الدولي الخاص ،ىشام صادق. 
 1972،  مصردار منشأة المعارف ، تنازع القوانين،  ،ىشام عمي صادق. 

 أحكام قضائية
 

 _ تحكيم 774لسنة 70_في الدعوي 37/9/3887تجاري _4استئناف القاىرة 
 _ تجاري _ 97.واستئناف القاىرة _7997لسنة  79_ في الدعوي  7/7/7991تجاري _4استئناف القاىرة

 تحكيم . 737لسنة  777_ في الدعوي 78/1/3881
 _ تحكيم737لسنة 777_في الدعوى  78/1/3881تجاري _ 9استئناف القاىرة 
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 39/9/3881 -تجاري 79 -استئناف القاىرة  
 ق 770لسنة 739في الدعوي 31/9/3883جمسة  -تجاري 0دائرة  -استئناف القاىرة 
  793تحرير االحكام .ص  3889/ 79/78لدى  محكمة عميا جمسة  17/3881الطعن رقم. 
  مجموعة احكام  المحكمة العميا، 79/7/3887جمسة  7/3887الطعن رقم في  99قرار المحكمة العميا رقم ،

 737. ص 3887٬
  3883اكتوبر  77تاريخ  779بيروت رقم  -محكمة التمييز المدنية 
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Abstract 
The idea of public order is considered the safety valve for legal systems, but it is flexible in 
a way to apply the arbitral sentence when it clashes with the community foundations. The 
jurist Abdel-Razzaq al-Sanhouri explains the concept of public order in the publications of 
Muhammad al-Dayya-Beirut as: ‘‘The issue cannot be solved in a legislative text, and it is 
one of the most complicated legal issues. We want to know whether a particular rule of law 
relates to the higher society system is subject to it all and no one may violate it, or it is an 
optional rule that does not matter to the community to be taken by all people, and every 
person is free to follow it or modify it as he wants’’. So, in this paper, we will discuss the 
importance of defining the concept of public order and the various problems that may arise 
in the various legal systems. Thereby leads to block reaching the goal of the parties 
involved in the expeditious settlement of disputes. On the other hand, the extent to which 
this concept has affected the arbitral sentence. So we ask, after Al-Sanhouri, does the 
public order ensure enough the guarantee to protect the principles and the general 
economic, social and political principles on which the society is based? 
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