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  .)1( التحكيم مجلةبإصدار يتعلّق  1993أفريل  26مؤّرخ في  1993لسنة  42قانون عدد 

  )1993ماي  4بتاريخ  33الرائد الرسمي عدد ( 

  بإسم الشعب،
  وبعد موافقة مجلس النواب،

  :نصههورية القانون اآلتي يصدر رئيس الجم
  

  لوالفصل األ
  .المنظمة إلجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي "مجلة التحكيم" تصدر بمقتضى هذا القانون

  
   2الفصل 

طريق  تحجر تسوية منازعات معينة عن أنهاتمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح  ال
  .إليه لتجاءإللخاصة  إجراءاتتفرض  أوالتحكيم 
  

   3الفصل 
من مجلة المرافعات المدنية والتجاريـة الواقـع إدراجهـا     284 إلى 258 تلغى أحكام الفصول من

  .1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة  130عدد بمقتضى القانون
المعمول بها في  لإلجراءاتالمحاكم تبقى خاضعة  أوالمحكمين  على أن قضايا التحكيم الجارية أمام

  .فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها أن يتم إلىلك التاريخ ذ
  .التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق وال تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات

  
   4 الفصل

  .بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق
  .ية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهور

  
  .1993أفريل  26تونس في 

  
  زين العابدين بن علي                                            

  
                                                 

 .1993أفريل  21مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ : األعمال التحضيرية) 1



3 
 

  مـلة التحكيـمج
  لواب األــالب

 ةــمشترك امـحكأ
 

  
   1الفصل 

 األطراف إليهاتحكيم يسند  النزاعات من قبل هيئة أصنافالتحكيم هو طريقة خاصة لفصل بعض 
                                                                . مهمة البتّ فيها بموجب اتفاقية تحكيم

  2الفصل 
بعض النزاعات القائمـة   أويفضوا بواسطة التحكيم كل  أنعلى  أطراف اتفاقية التحكيم هي التزام

صـيغة   وتكتسي االتفاقيـة  .غير تعاقدية أوبينهم بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت  التي قد تقوم أو
  . صيغة االتفاق على التحكيم أوالشرط التحكيمي 
   3الفصل 

 .مالنزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكي بإخضاعأطراف عقد  الشرط التحكيمي هو التزام

   4الفصل 
نزاع قائم عرض هذا النزاع علـى هيئـة    أطرافالتزام يتولى بمقتضاه  االتفاق على التحكيم هو

  .المحكمة أمامقضية منشورة  أثناءاالتفاق على التحكيم ولو  إبرام ويجوز .تحكيم
   5الفصل 
  : يقصد

  . التحكيم إلجراءاتالنص الجامع المحدد لطريقة معينة  ،بنظام التحكيم -أ 
  .المحكمينفريق من  أوالفرد  المحكم ،بهيئة التحكيم -ب 
  .القضائيالجهاز من النظام  أوالهيئة  ،بالمحكمة –ج 

   6الفصل 
محضرا محررا  أومحضر جلسة  أوخط يد  أوبكتب سواء كان رسميا  إالال تثبت اتفاقية التحكيم 

  .وقع اختيار لدى هيئة التحكيم التي
تلكسـات   أوتبادل رسائل  أو األطرافوردت في وثيقة موقعة من  إذاوتعتبر االتفاقية ثابتة بكتب 

في تبـادل ملحوظـات الـدعوى     أو وجود اإلتفاقية،غيرها من وسائل االتصال التي تثبت  أوبرقيات  أو
في  اإلشارةوتعتبر  .جود اتفاق وال ينكره الطرف اآلخرو األطرافحد أالدفاع التي يدعي فيها  وملحوظات

يكون العقد ثابتا بكتـب   أنتشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط  وثيقة إلىعقد من العقود 
  . قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزءا من العقد اإلشارة ن تكونأو
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   7الفصل 
  :يجوز التحكيمال 
  ،في المسائل المتعلقة بالنظام العام : الأو

  ،في النزاعات المتعلقة بالجنسية :ثانيا 
 ،الناشئة عنها في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخالفات المالية :ثالثا 

 ،في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح :رابعا 

 والجماعـات  اإلداريـة لدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة النزاعات المتعلقة با في :خامسا 

مالية وينظمهـا   أو تجارية أوكانت هذه النزاعات ناتجة عن عالقات دولية اقتصادية كانت  إذا إالالمحلية 
  . الباب الثالث من هذه المجلة

  8الفصل 
  . التصرف في حقوقهم أهليةاتفاقية التحكيم  أطرافتتوفر في  أنيجب 
   9ل الفص
 إلـى ذلك النـزاع   بإحالةما في اليوم الذي يتسلم المدعى عليه طلبا  التحكيم في نزاع إجراءاتتبدأ 

  . على خالف ذلك األطرافيتفق  ، ما لمالتحكيم

   10الفصل 
متمتعا بكامل حقوقه المدنية وباالستقاللية والحيـاد   كفؤاطبيعيا رشيدا  يكون المحكم شخصا أنيجب 

  .فاألطرا إزاء

في تعيين هيئة  ن هذا الشخص االعتباري ينحصر دورهإعينت اتفاقية التحكيم شخصا اعتباريا ف إذاو
  .التحكيم

والحصول  األصليةبالوظائف  اإلخالل يكون محكما بشرط عدم أنللعون العمومي  أويجوز للقاضي 
  .مهمة في التحكيم بأية على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام

  .اإلدارةالمهمة بمصالح  ال تخل أنللعون العمومي يجب زيادة على ذلك  وبالنسبة
   11الفصل 

بقيامه بعمـل يـدل علـى     أوبتوقيعه على االتفاق على التحكيم  أوكتابة  يثبت قبول المحكم لمهمته
  . شروعه في المهمة

قد تسبب فيه بـذلك   يكون أنكان مسؤوال بغرم ما عسى  وإالوال يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر 
  . لألطرافمن الضرر 

   12الفصل 
  . التجريح فيه بعد ختم المرافعة أوال يقبل عزل المحكم 
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   13الفصل 
 .بتكليف مـؤسسة تحكيم أويكون التحكيم حرا  أن يمكن

ما لم يتفـق   إتباعهاالواجب  اإلجراءات في صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد
  .نظام تحكيم معين إتباعيفضلوا  أوالنزاع على خالف ذلك  أطراف

  . تنظيمه طبق نظامها وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فان هذه المؤسسة تتولى
والتجارية، خاصة منها المتعلقة بحق  للمرافعات المدنية األساسية المبادئوفي جميع الصور تراعى 

  . الدفاع

   14الفصل 
صـفة المحكمـين    األطـراف ما لم يفوض لهم يطبقوا القانون موضوعا،  أنيجب على المحكمين 

 التحكيم، وفي هذه الصورة ال يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونيـة ويتبعـون   المصالحين في اتفاقية

  . واإلنصافقواعد العدل 

     15 الفصل

ن هيئـة التحكـيم   إما بينهم، فالتحكيم، على تسوية النزاع في إجراءاتخالل  ،األطرافاتفق  إذا -1
تقـرر   أن - ولم تر مانعا من االستجابة للطلـب  األطرافطلب منها ذلك  إذا -وعليها  .راءاتاإلج تختم

  .فاألطراالتسوية بحكم تحكيم باتفاق 

مـن هـذه المجلـة     75 الفصل أو 30الفصل  ألحكاموفقا  األطراف يصدر حكم التحكيم باتفاق -2
ويحدث نفس ما تحدثـه   األصلالتحكيم الصادرة في  أحكام، ويعتبر بمثابة تحكيم منه حكأوينص فيه على 

  . ثرأمن 

  ي ــاب الثانـالب
 يـالداخل مـي التحكيـف

 
   16الفصل 

التحكيم في كل نزاع معين موجـود،   من هذه المجلة يجوز االتفاق على 7الفصل  أحكاممع مراعاة 
المتعلقة بااللتزامـات والمبـادالت المدنيـة     من النزاعاتأ كما يجوز اشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينش

  . في شأن الشركة والتجارية والنزاعات بين الشركاء

   17الفصل 
 وإالداللة  أوالمحكمين صراحة  أسماءاالتفاق على التحكيم مع بيان  يجب تعيين موضوع النزاع في

  . كان االتفاق باطال
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   18الفصل 
  . يكون عددهم وترا أنتعدد المحكمون وجب  إذا
محكم  بإضافةهيئة التحكيم تكتمل  نإالنزاع شفعا ف أطرافكان عدد المحكمين المعينين من قبل  وإذا

  :رئاستها إليهتسند 
 ،األطرافباتفاق  إما -

  .من قبل المحكمين المعينين وإما -
ة التي يوجد بدائرتها ن رئيس المحكمة االبتدائيإالمحكمين ف بين أو األطرافوعند تعذر االتفاق بين 

وجـه   أليتعيين المحكم بقرار استعجالي غير قابل  - األطرافحد أعلى طلب  بناء -مقر التحكيم يتولى 
 مراعيا في ذلك المؤهالت المطلوب توافرها في المحكم واالعتبارات الضامنة الستقالليته الطعن جهأومن 

   .هوحياد
المبينة بهـذا   اإلجراءات تعيين هيئة التحكيم هي اءاتإجروفي صورة تعيين نظام تحكيم معلوم فان 

  .النظام
   19الفصل 

هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم، فعليها التصـريح بعـدم    أماممنشور  المحكمة نزاع أمامرفع  إذا
  . األطرافحد أ اختصاصها بطلب من

يح بعدم اختصاصها ما لم التصر أيضاتعهدت بالنزاع، فعلى المحكمة  أنلم يسبق لهيئة التحكيم  وإذا
الحالتين ال يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسـها بعـدم    وفي كلتا. تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطالن

في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لـم  وسيلة  ةللقاضي اإلستعجالي إتخاذ أيويمكن  .االختصاص
  . أعمالهاتباشر 

  . وسيلة وقتية من اختصاصها أيةيصبح اتخاذ  أعمالهاباشرت هيئة التحكيم  وإذا
 أوالقـرارات الوقتيـة    كسـاء إويتولى رئيس المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكـيم  

  . غة التنفيذيـةيية التي تصدرها هيئة التحكيم الصالتمهيد
  20الفصل 

امتنع مـن   أومن مباشرته للتحكيم قام مانع  أوحد المحكمين أ أوالمحكم  توفي إذاتنحل هيئة التحكيم 
  .انتهت مدة التحكيم أوعزل عنه  أوتخلى  أومباشرته، 

  . التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة المتقدمة االتفاق على لألطرافنه يجوز أعلى 

  21الفصل 
خلف عن القيام بهـا  ت أومهمته  أداءعلى غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع المحكم  أصبح إذا

  .كان عرضة للعزل وإالن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها إيوما ف جل ثالثينأفي 
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نه يكون بحكم من المحكمة بناء علـى  إوفي صورة عدم االتفاق ف. األطرافكل  ويتم العزل باتفاق
 مفي صـورة عـد   -الطعن، والمحكمة المختصة  جهأووجه من  ألي، غير قابل األطراف حرصأطلب 

 .مالتحكي تكون المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر -تعيينها في اتفاقية التحكيم 

مـن   أشـهر ثالثة  يتجاوزوقت وعلى كل حال في ظرف ال  أسرعويجب البت في الموضوع في 
  . تاريخ تقديم المطلب

  . نظامها ن طلب العزل يتم النظر فيه طبقإف ،مؤسسة تحكيم معينة إلىوفي صورة االلتجاء 

   22الفصل 
التي من شأنها  األسبابيصرح بكل  أن -احتمال تعيينه محكما  حين يعرض عليه -على الشخص 

 التحكـيم  إجراءاتمنذ تعيينه وما دامت -وعليه . استقالليته أويبررها حول حياده  تثير شكوكا لها ما أن

 أنقد سـبق لـه    كان إذا إالالقبيل  سبب من هذا أيالنزاع بوجود  أطراف إعالمأال يتأخر عن  -سارية
بعد موافقتهم  إاليتمادى فيها  أو ال يقبل المهمة بأنه إشعارهمللرد مع  أجال، ويضرب لهم علما به أحاطهم

  . الصريحة
تثير شكوكا لها ما يبررهـا حـول    أنمن شأنها  أسبابوجدت  إذا إالال يجوز التجريح في المحكم 

 أطرافمن  أليوال يجوز  .األطرافم تتوفر فيه المـؤهالت التي اتفق عليها ل إذا أواستقالليته  أوحياده 
 .تم التعيين أنتبينها بعد  ألسباب إالاشترك في تعيينه  أوالتجريح في محكم عينه  النزاع

  . في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي أيضاويجرح 
ئرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبـق  المحكمة االبتدائية التي يوجد بدا إلىويرفع طلب التجريح 

  . المرافعات المدنية والتجارية مجلة أحكام

   23الفصل 
يقع توقيـف   وإنماانحالل الشخص االعتباري،  أوبموت أحد األطراف ال تنقضي خصومة التحكيم 

  . للحضور للحكم باألمراستدعاء المعنيين  يتم أن إلىالنظر فيها 
 .الخصومة لمحدد للبت فيا األجل األثناءويعلق في 

جل ستة أنفسه حضوره للحكم في  من تلقاء باألمرلم يعلن المعني  أولم يتم االستدعاء المذكور  وإذا
  . ، تنقضي خصومة التحكيمأشهر

   24الفصل 
آخر  أومن تاريخ قبول المحكم  يبتدئ األجلن سريان ذلك إالخصومة ف جل للبت فيأوقع تحديد  إذا

  .المحكمين لمهمته

ـ  ، وعلى كل حال في ظرف الوقت أسرعجل، وجب البت في الخصومة في ألم يحدد  وإذا ز وايتج
  . أشهرستة 

تعـذر البـت فـي     إذاجل التحكـيم  أ مرتين في أوتمدد مرة  أننه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أعلى 
  .الطعن جهأووجه من  أليوقرار التمديد غير قابل  .الخصومة في اآلجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين
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  . عمال بنظام تحكيم أو األطرافباتفاق  وهذه اآلجال يمكن التمديد فيها

   25الفصل 
حـين البـت فـي     إلىفي التجريح فيه  أوقدم طلب في عزل المحكم  إذاالتحكيم  إجراءاتتتوقف 

  .الطلب

   26الفصل 
المعروض عليها فإن البـت فيهـا   باختصاصها في النزاع التحكيم مسألة تتعلّق هيئة  أمام أثيرت إذا

  . األصلمع  إالبقرار غير قابل للطعن  أنظارهايكون من 
  . ستئنافيكون معلال وقابال لإل ن هذا القرارإقضت بعدم االختصاص ف إذا أما

   27الفصل 
هيئة التحكيم  قفتأوتخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها عالقة بالتحكيم  مسألة توقيفية أثيرت إذا

 إعالميقع  أن إلىالمحدد للحكم  األجلتقضي المحكمة في الموضوع، ويتوقف بموجب ذلك  أن إلىر النظ

  . هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثـارة

   28الفصل 
 األعمالغير ذلك من  إلىاالختبارات  وإجراءمن تلقي الشهادات  األبحاث تتولى هيئة التحكيم جميع

  .ةللحقيق ةالكاشف

  . بتقديمها فلها مطالبته اإلثباتماسكا لوسيلة من وسائل  األطرافحد أكان  وإذا
  . سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع أيضاولها 
  .للقيام بعمل معين أعضائهاحد أتعين كتابة  أنالتحكيم  ولهيئة

  .الواردة بهذا الفصل األغراضتحقيق  قرار يمكنها من أيبالقضاء الستصدار  ستنجادويجوز لها اإل

   29الفصل 
  . النزاع بتاريخ ختم المرافعة أطرافتعلم هيئة التحكيم  عندما تهيأ القضية للحكم

   30الفصل 
، ويشتمل الحكم على جميع البيانـات التـي   المفاوضةاآلراء بعد  بأغلبية تصدر هيئة التحكيم حكمها

 من مجلة التحكيم 14الفصل  أحكامالمدنية والتجارية مع مراعاة  من مجلة المرافعات 123 الفصل جبهاأو

  .المتعلقة بالمحكمين المصالحين
  .عليه من طرف المحكمين اإلمضاءيقع  أنكما يجب 

  .ذلك كان عاجزا عنه، ينص بالحكم على أو، اإلمضاء أكثر أورفض واحد منهم  وإذا
 .لبيتهمأغعليه من طرف  اإلمضاءوقع  إذايكون الحكم صحيحا 

في  ويكتفي .رأيهن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق إف األغلبيةتتكون  لم إذاو
  . على الحكم بإمضائههذه الصورة 
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   31الفصل 
بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على  تنسحب القواعد الخاصة

  . التحكيم أحكام هيئة

   32الفصل 
  . التراب التونسي يصدر حكم هيئة التحكيم داخل

 .الخالف الذي بت فيه المقضي به بالنسبة لموضوع األمرنفوذ  -بمجرد صدوره-ويكون له 

   33الفصل 
مـن رئـيس    بـإذن  إجباريةبصفة  أو األطرافللتنفيذ تلقائيا من قبل  يكون حكم هيئة التحكيم قابال

التحكـيم   كان إذا إال، قاضي الناحية، كل في حدود نظره أو، ئرتها الحكمالتي صدر بدا المحكمة االبتدائية
رئيس هذه المحكمـة هـو    ، فاناالتفاق على التحكيم إبراميتعلق بخالف منشور لدى محكمة استئناف عند 

  .ناإلذ إصدارالذي له وحده الحق في 

وما من صدوره، وتودع ي 15في ظرف  األطراف إلىتوجيه نسخة من الحكم  وتتولى هيئة التحكيم
 الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل وال يخضع أصل األجلفي نفس 

  . أداء ألي داعياإل
المدنية والتجارية لتجـري آجـال    الطرف اآلخر وفقا لمجلة المرافعات إعالموعلى من له مصلحة 

  . الطعن فيه
ن رئيس المحكمة المختصة ينظر إفيذ حكم هيئة التحكيم فبتن اإلذنر استصدا األطرافحد أأراد  وإذا

 .الحكم أسفلبالتنفيذ، ويحرر صيغته  اإلذنمانعا يصدر  لم ير وإذافي المطلب، 

التخلي من قبـل قاضـي    أوبالتنفيذ  اإلذنالطعن في  -كان ممكنا إن-قانونا  وينتج عن االستئناف
  . ا تسلط عليه الطعنوذلك في خصوص م إليهالمشار  التنفيذ

 اإلجـراءات المجردة منه حسب  أوالمحكمة، وتسلم النسخ التنفيذية  الحكم مودعا بكتابة أصلويبقى 
  . الشأنفي هذا  الواردة بالقانون

  .لالستئناف يكون معلال وقابال إذنهن إرفض رئيس المحكمة المختصة المطلب ف وإذا

   34الفصل 
الغلط فـي   إصالح، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها التحكيم صدور حكمخالل عشرين يوما من 

 . الحكم إلىغلط مادي تسرب  أي أو في الحساب أوالكتابة 

   35الفصل 
بالحكم وبعد  اإلعالمخالل عشرين يوما من تاريخ  طرافاألحد أيقدمه  بطلب-يجوز لهيئة التحكيم 

 بـاإلعالم  يوما من اتصاله 15قتضاء ما له من الملحوظات خالل الطرف اآلخر ليقدم عند اال بإعالمقيامه 
  :جديد يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من أنالتالية دون  باإلعمالتقوم  أن -
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 .الحكم إلىغلط مادي تسرب  أي أوفي الحساب  أوالغلط في الكتابة  إصالح. 1

 .شرح جزء معين من الحكم .2

  .وقع السهو عنه في الحكم األصليزء من الطلب حكم تكميلي في ج إصدار .3
  . األصلييتجزأ من الحكم  الصور المتقدمة جزءا ال إحدىويكون الحكم الصادر في  

   36الفصل 
 إلصـالحه استصدار حكم  لألطرافنه ال يجوز إ، فلهيئة التحكيم تلقائيا األصليوقع تنفيذ الحكم  إذا

 .هتكميل أوتفسيره  أو

 أو إلصـالحه استصدار حكـم   لألطرافنه ال يجوز إ، فستئنافئة التحكيم قابال لإلكان حكم هي وإذا
  . تكميله أوتفسيره 

 أن إلـى التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ  أوالتفسيري  أو اإلصالحيالحكم  إصداروطلب 
  . يصدر الحكم المذكور

   37الفصل 
، خالل ثالثين يوما من تـاريخ  التكميلي أوي التفسير أو اإلصالحي تنظر هيئة التحكيم في المطلب

ز عشـرين يومـا مـن    واجل ال يتجأ، في األطرافحرص أ إليهايتقدم به  أنيجب  تعهدها بالمطلب الذي
  .بحكم هيئة التحكيم إعالمهتاريخ 

التكميلـي   أوالتفسـيري   أو اإلصالحي ، فان الحكمتجمع من جديد نأتعذر على هيئة التحكيم  وإذا
  . ثالثين يوما يتجاوزجل ال أالتحكيم وذلك في  يس المحكمة التي صدر بدائرتها حكميتواله رئ

   38الفصل 
فـي   األطراف إلىالتكميلي  أوالتفسيري  أو اإلصالحينسخة من الحكم  تتولى هيئة التحكيم توجيه

مقابـل  ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في  أصل األجل، وتودع في نفس صدوره يوما من 15ظرف 
  .أداء ألي اإليداعوال يخضع  وصل

مودعا بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمـي   التكميلي أوالتفسيري  أو اإلصالحيالحكم  أصلويبقى 
 . التكميلي أوالتفسيري  أو اإلصالحيعلى الحكم  األخيرالحكم  ة هذاينص بطّر أن، وعلى الكاتب األصلي

  . األصليالتكميلي مع الحكم  أوالتفسيري  أو حياإلصالتنفيذ الحكم  ويقع النظر في مطلب
   39الفصل 

  : ال يجوز الطعن باالستئناف
 .المحكمين المصالحين أحكامفي  .1

 .التحكيم على خالف ذلك صراحة التحكيم ما لم تنص اتفاقية أحكامفي  .2

لمرافعات المدنية القضائية بمجلة ا لألحكامالمقررة  وفي هذه الصورة يجري االستئناف طبق القواعد
  .والتجارية
  . كسائه الصيغة التنفيذيةإتأذن ب فإنها-بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه  قضت المحكمة فإذا
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  . الموضوع بحكم قضائي أصلتقضي في  فإنهاقررت النقض  وإذا
   40الفصل 
  . بطاللالستئناف ال يجوز الطعن فيها باإل هيئة التحكيم القابلة أحكام

   41الفصل 
محكمة االستئناف التي  إلىيرفع  أنعتراض من الغير على التحكيم باإل هيئة أحكاميجوز الطعن في 

  . الحكم صدر بدائرتها
   42الفصل 

 األحوالفي  -خالف ذلك األطرافولو اشترط -التحكيم الصادر نهائيا  بطال حكم هيئةإيجوز طلب 
  : التالية

  .خارج نطاقها أواتفاقية تحكيم كان قد صدر دون اعتماد على  إذا -الأو
  . خارج آجال التحكيم أوصدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة  إذا -ثانيا
  .لم يقع طلبها أموراشمل  إذا -ثالثا
 .خرق قاعدة من قواعد النظام العام إذا -رابعا

 .لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية إذا -خامسا

  . لإلجراءات ألساسيةا لم تراع القواعد إذا -سادسا
   43الفصل 
 .التنفيذ ال يوقف اإلبطالطلب 

محكمة االستئناف التـي   إلى -مجلة المرافعات المدنية والتجارية أحكامطبق - اإلبطالويرفع طلب 
  . المذكور يسقط القيام األجلوبمضي  به، اإلعالمصدر بدائرتها حكم التحكيم خالل ثالثين يوما من 

يتم تأمين المبلغ الذي تحدده  أنعلى  -طلب منها ذلك كلما-أذن بتوقيف التنفيذ ت أنوعلى المحكمة 
  . ضمانا للتنفيذ

   44الفصل 
 أوالتحكـيم كـال    إجراءات أوتقضي ببطالن الحكم  فإنهاقبول الطعن  قررت المحكمة المختصة إذا

   .جزءا، حسب الحال
المحكم المصالح  ويكون لها صفة .طرافاألطلب منها ذلك  إذاتحكم في موضوع النزاع  أنوعليها 

  .توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم إن

منشـورة لـدى محكمـة     أخرىكان لها ارتباط بقضية  إذاتوقف النظر في القضية  أنويجوز لها 
  .أخرىقضائية 
  .فيهبتنفيذ حكم التحكيم المطعون  األمرن حكم الرفض يقوم مقام إقررت رفض الطعن ف إذا أما
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   45صل الف
  . الطعن بالتعقيب هيئة التحكيم ال تقبل أحكام

المتعقلة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات  الصادرة من المحاكم القضائية األحكامويجوز هذا الطعن في 
  . مجلة المرافعات المدنية والتجارية

   46الفصل 
هذا الباب وفـي الصـور    أحكاموالتجارية فيما ال يتخالف مع المرافعات المدنية مجلة  أحكامتنطبق 

  . أحكامه إليها التي لم تتعرض
 

  ث ـاب الثالــالب
  يــالدول مـفي التحكي
   لواألم ـــالقس
 ةــام عامــأحك

  
  

  : 47الفصل 
 الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي التزمت الدولـة  هذا أحكامتنطبق  -1

 .بتنفيذهاالتونسية 

 إذا إالهذا الباب  أحكامالمجلة ال تنطبق  من هذه 82-81-80-54-53الفصول  أحكامباستثناء  -2
 أو األطـراف سواء من قبل  األحكاموقع اختيار هذه  إذا أوكان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي، 

  . من قبل هيئة التحكيم
  48الفصل 

  : الحاالت التالية إحدىفي  يكون التحكيم دوليا -1
 .انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين اتفاقية التحكيم زمن أطرافكان محل عمل  ذاإ -أ 

  .األطرافخارج الدولة التي فيها محل عمل  التالية واقعا األماكنحد أكان  إذا -ب 
 . وقع تحديده وفقا لها أوالتحكيم  نصت عليه اتفاقية إذامكان التحكيم ) 1

المكان الذي يكون لموضـوع   أوالناشئة عن العالقة  لتزاماتمكان ينفذ فيه جزء هام من اال أي) 2
  . ثق صلة بهأوالنزاع 

 . من دولة واحدة بأكثرموضوع اتفاقية التحكيم متعلق  أنصراحة على  األطرافاتفق  إذا -ج 

   .تعلق التحكيم بالتجارة الدولية إذابصفة عامة  - د
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 :النحو التالي يحدد محل العمل على -2

صـلة باتفاقيـة    ثـق واأل من محل عمل فالمعتبر هو محل العمل أكثر األطراف ألحدان ك إذا -أ 
 .التحكيم

  . المعتاد إقامتهمحل  محل عمل فالمعتبر هو األطراف ألحدلم يكن  إذا -ب 
  49الفصل 

 :على خالف ذلك األطرافما لم يتفق  .1

 إقامتـه في محـل   أو إليهالمرسل  سلمت في محل إذاتعتبر كل رسالة كتابية في حكم المتسلمة  -أ 
تحريـات معقولـة    إجراءبعد  األماكنمن هذه  أي وإذا تعذر العثور على  البريدي،في عنوانه  أوالمعتاد 

عنـوان   أومعتـاد   إقامةمحل  أوآخر محل عمل  إلى أرسلت إذا تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة
تثبـت بهـا    أخرىوسيلة  بأية أووب مضمون الوصول مكت، وذلك بموجب إليهبريدي معروف للمرسل 

  . لة تسليمهاوامح
  . الفقرة السابقة تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في -ب
 . المحاكم أمامالقضائية  العالماتهذا الفصل على  أحكامال تسري  .2

  50الفصل 

نص من  أومع علمه بمخالفة شرط من شروط التحكيم -لدفع كل طرف ا يعتبر متنازال عن حقه في
الدفع  إلىن يبادر أالتحكيم دون  إجراءاتيستمر في -التمسك بها  لألطرافيجوز  نصوص هذا الباب التي

 . سبق تعيينه إن األجلخالل  أو حاال

   51الفصل 
 بأحكـام عمال  إالفي المسائل التي هي موضوع اتفاقية تحكيم دولي  تتدخل أنمحكمة  يألال يجوز 

  . هذه المجلة
 

  الثاني القسم 
 مــالتحكي ةــاتفاقي 

  
  52الفصل 

 إلى األطرافتحيل  أناتفاقية تحكيم  بشأنها أبرمتدعوى في مسألة  أمامهاعلى المحكمة التي ترفع 
اريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع مـا لـم   ت أقصاهحدهم في موعد أطلب منها ذلك  إذاالتحكيم 

 . ال يمكن تنفيذها أو األثرعديمة  أواالتفاقية باطلة  أنيتضح لها 

  53الفصل 
، تعهدت بالنزاع أنلم يسبق لهيئة التحكيم  أوبالفصل المتقدم  إليه أشير رفعت دعوى من نوع ما إذا

 . هذه المجلةمن  19الفقرة الثانية من الفصل  أحكامتطبق 
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  54الفصل 
مـن   أثناءها أوالتحكيم  إجراءاتقبل بدء  األطرافحد أيطلب  أنالتحكيم  ال يعتبر مناقضا التفاقية 
 .وقائيا مؤقتا إجراءيتخذ  أناالستعجالي  القاضي

  . وقتية بناء على هذا الطلب يتخذ وسيلة أنوللقاضي االستعجالي 
 

  القسم الثالث 
  مـالتحكي تشكيل هيئة

  
 55الفصل 

  . العدد وترا يكون أنحرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب  لألطراف -1
  . فان لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثالثة -2

  56الفصل 

 . على خالف ذلك األطرافجنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق  شخص بسبب أيال يمنع  -1

المحكمـين دون   أوفي تعيـين المحكـم    عهإتباالواجب  اإلجراءاالتفاق على  حرية لألطراف -2
   .من هذا الفصل 5و 4الفقرتين  بأحكام اإلخالل
  : التالي اإلجراءن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع إف -3
هذا  المحكمان المعينان على محكما ويقوم األطراففي حالة التحكيم بثالثة محكمين يعين كل من  -أ

تسـلمه طلبـا    بتعيين المحكم خالل ثالثين يوما من األطرافلم يقم احد  ذاوإ. النحو بتعيين المحكم الثالث
يتفق المحكمان على المحكم الثالث خالل ثالثين يوما من تعيينهما وجب  لم إذا أو، بذلك من الطرف اآلخر

  لمحكمة االستئناف بتونس بقرار استعجالي لواألالرئيس  األطرافحد أ، بناء على طلب يقوم بتعيينه أن

، يقوم بتعيينـه  أناالتفاق على المحكم وجب  األطراف، ولم يستطع التحكيم بمحكم فردكان  إذا -ب
  . يستعجالإبقرار  لمحكمة االستئناف بتونس لواأل، الرئيس األطرافحد أبناء على طلب 

الت المنصوص عليها بـالفقرة  شروط المؤه -يراعي في تعيينه للمحكم أن-وينبغي على القاضي 
  .لةمن هذه المج 10 من الفصل لىواأل

لضـمان   أخـرى التعيين ولم ينصوا في االتفاقية على وسيلة  إجراءاتعلى  األطراف اتفق إذا -4
الـالزم   اإلجراءلمحكمة االستئناف بتونس اتخاذ  لواأليطلب من الرئيس  أنفانه يجوز ألي منهم  التعيين

  :الصور التالية إحدىبقرار استعجالي وذلك في 
  .اإلجراءاتوفقا لما تقتضيه هذه  األطراف حدألم يتصرف  اإذ -أ
  .اإلجراءاتاتفاق مطلوب منهما وفقا لهذه  إلىالتوصل  المحكمان من أو األطرافلم يتمكن  إذا -ب
 .اإلجراءاتفي هذه  إليهامهمة موكولة  أي بأداء -كانت مؤسسة  وان -لم تقم الجهة  إذا -ج
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 إليـه لمحكمة االستئناف بتونس في المسـائل الموكولـة    لواألس يتخذها الرئي القرارات التي -5
  .الطعن جهأووجه من  أيمن هذا الفصل ال تقبل  4و 3بالفقرتين 

  57الفصل 

التـي مـن    األسبابأن يصرح بكل  -عليه احتمال تعيينه محكما حين يعرض-على الشخص  -1
 إجـراءات منذ تعيينه وما دامـت   -وعليه .ليتهستقالإ أوما يبررها حول حياده  تثير شكوكا لها أنشأنها 
كان قد سبق له  إذا إالسبب من هذا القبيل  أيالنزاع بوجود  أطراف إعالمأال يتأخر عن  -سارية  التحكيم

  . علما بها أحاطهمأن 
تثير شكوكا لها ما يبررها حول  إنمن شأنها  أسباب وجدت إذا إالال يجوز التجريح في المحكم  -2
 أطـراف من  ألي، وال يجوز األطرافتتوفر فيه المؤهالت التي اتفق عليها  لم إذا أواستقالليته  أوحياده 
  . تم التعيين أنألسباب تبينها بعد  إالاشترك في تعيينه  أوالتجريح في محكم عينه  النزاع

  58الفصل 

من هذا  3لفقرة ا أحكام، مع مراعاة التجريح في المحكم إجراءاتاالتفاق على  حرية لألطراف -1
  .الفصل

 أنينبغـي عليـه    ن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم مـا إق فلم يوجد مثل هذا االتفا إذا -2
مـن   أوتاريخ علمه بتأليفهـا   التجريح كتابة على هيئة التحكيم خالل خمسة عشر يوما من أسبابيعرض 

  .من هذه المجلة 57صل من الف 2بالفقرة  إليهاالمشار  األسبابسبب من  بأيتاريخ علمه 

الطرف اآلخر على طلب التجريح فللقائم بالتجريح  لم يوافق أولم يتخل المحكم المجرح فيه  إذا -3
 2يوما من العرض المنصوص عليه بالفقرة  وأربعينخالل خمسة  يطلب من محكمة االستئناف بتونس أن

 .الطعن جهأووجه من  أليوع غير قابل ويكون الحكم الصادر في الموض. التجريح النظر في -المتقدمة 

  . التحكيم إجراءاتانتظار الحكم المذكور تتوقف  وفي
البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلـى   األطرافالتي اتفق عليها  التحكيم إجراءات أسندت إذا -4

  . المحكمة رفض النظر فيه
  59الفصل 

تخلف عن القيـام   أومهمته  أداءلواقع على بحكم ا أوقادر بحكم القانون  المحكم غير أصبح إذا -1
بقـي   إذا أما. إنهائهاعلى  األطرافباتفاق  أوثالثين يوما فان هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها  جلأبها في 

لمحكمة االسـتئناف   لواأليطلب من الرئيس  أن األطراففألحد  األسبابهناك خالف حول سبب من هذه 
   .نالطع جهأووجه من  أليقابل  حكم، بقرار استعجالي يكون غيريفصل في موضوع عزل الم أنبتونس 
تحكيم فالنظر في عزله يـتم طبقـا لنظـام تلـك      كان تعيين المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة ذاإو
 .المؤسسة
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من  2للفقرة  أووفقا لهذا الفصل  إنهائهاعلى  األطرافحد أوافق  أومهمته  تخلى المحكم عن إذا -2
الفصل  بهذا إليهاالمشار  األسبابسبب من  أيبصحة  إقراراه المجلة فان هذا ال يعتبر هذ من 58الفصل 

  . من هذه المجلة 57من الفصل  2بالفقرة  أو
  60الفصل 

بموجب تخليـه   أومن هذه المجلة  59الفصل  أو 58المحكمين وفقا للفصل  حدأعندما تنتهي مهمة 
 المهمة يعين إنهاءمن حاالت  أخرىحالة  أيفي  أو األطرافعزله باتفاق  بسبب أو آخرسبب  أليعنها 

  . محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الواقع تبديله
 

  ع ـم الرابـالقس
 مـالتحكي اص هيئةـختصإ 

 
  

  61الفصل 

بصـحتها   أوالتحكـيم  بوجود اتفاقية  اعتراض يتعلق أيتبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي  -1
 . األخـرى لو كان اتفاقـا مسـتقال عـن شـروطه      الشرط التحكيمي بالعقد كما إلىولهذا الغرض ينظر 

  .قانونا بطالن الشرط التحكيمي والحكم ببطالن العقد ال يترتب عنه
تقديم الملحوظات الكتابية للـدفاع فـي   أجل أقصاه  يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في -2

شـارك فـي    أوحد المحكمين أنه عين أمثل هذا الدفع بحجة  إثارةطرف من  أيوال يجوز منع . صلاأل
 إجـراءات  أثنـاء -تثـار   أننطاق نظرها فيجب التمسك به بمجرد بتجاوز هيئة التحكيم الدفع  أما. تعيينه
دفعا يثـار   تقبل أنن ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتي. خارجة عن نظرها بأنهاالمسألة التي يدعي  -التحكيم

  . وجيها التأخيراعتبرت  إذا األجلبعد مضي 
من هذا الفصـل، بحكـم    2في الفقرة  إليهادفع من الدفوع المشار  أيفي  بتت هيئة التحكيم إذا -3

يطلب من محكمة االستئناف بتونس  نأبه  إعالمهطرف في بحر ثالثين يوما من تاريخ  أليجزئي يجوز 
  .من هذه المجلة 78الفصل  ألحكامبقا ط األمرتفصل في  أن

مـن   أشـهر ثالثة  يتجاوزكل حال في ظرف ال  ىوقت وعل أسرع ويجب البتّ في الموضوع في
  . تاريخ تقديم المطلب

  . على نتيجة الحكم في الطعن اإلجراءاتمواصلة  وتتوقف
   .األصل التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الدفوعات المثارة بعد صدور حكم أما

  62الفصل 

تأذن بما تراه ضروريا من الوسائل الوقتية  نأ -األطرافعلى طلب احد  بناء-يجوز لهيئة التحكيم 
  . على خالف ذلك األطرافما لم يتفق  التحفظية، أو
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تطلب المساعدة على ذلك  نأالمذكور جاز لهيئة التحكيم  لإلذن باألمرلم يمتثل الطرف المعني  وإذا
  .سستئناف بتوناإل لمحكمة لواأل من الرئيس

من المصاريف التـي   تسبقهبدفع  طرف أيللقاضي إلزام  أووفي كلتا الحالتين يمكن لهيئة التحكيم 
  . اإلجراءيستلزمها هذا 

 
  س ـم الخامـالقس

 مـالتحكي راءاتـر إجـسي
 

  
  63الفصل 

  . كاملة للدفاع عن حقوقه منهم فرصة ن تهيأ لكلأو المساواةعلى قدم  األطرافيعامل  أنيجب 
  64الفصل 

 .إتباعهاالتي على هيئة التحكيم  اإلجراءاتيتفقوا على  أن لألطرافالباب  هذا أحكاممع مراعاة  -1

حسـب   تسير في التحكـيم  أن -هذا القانون أحكاممع مراعاة -لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم  نإف -2
المقدمـة   األدلةجواز قبول  المحولة لهيأة التحكيم سلطة تقريروتشمل السلطة . الطريقة التي تراها مناسبة

  .وأهميتهاوصلتها بالموضوع وجدواها 
  65الفصل 

ن لم يتفقوا تولت هيئـة  إف. خارجه أوالتحكيم داخل تراب الجمهورية  يتفقوا على مكان أن لألطراف
 في ذلك راحة األطراف، مع مراعاةبعين االعتبار ظروف القضية بما  األخذالمكان مع  التحكيم تعيين هذا

  . من هذه المجلة 47الفصل  أحكام
  66الفصل 

مكـان تـراه مناسـبا     أيتجتمع في  أنيجوز لهيئة التحكيم الفصل المتقدم، هذا  أحكاماستثناء من 
غيرهـا   أولمعاينة البضائع  أوالنزاع  أطراف أوالخبراء  أوالشهود  أقوالولسماع  أعضائها لة بينواللمد

  . على خالف ذلك األطرافلفحص المستندات ما لم يتفق  أومن الممتلكات 
  67الفصل 

عينـت هيئـة    وإالالتحكيم  إجراءاتفي  أن يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل لألطراف -1
ظات ملحو أيالتعيين على  أوويسري هذا االتفاق  اإلجراءاتاللغات التي تستعمل في هذه  أو التحكيم اللغة

بالغ آخر يصدر من  أي أو قرار أوحكم تحكيم  وأي، مرافعة شفوية أيوعلى  األطرافحد أكتابية يقدمها 
 .هيئة التحكيم، ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خالف ذلك

التـي اتفـق عليهـا     اللغـات  أواللغة  إلىوثيقة ترجمة لها  بأيبان يرفق  اإلذنلهيئة التحكيم  -2
  . هيئة التحكيم عينتها أو األطراف
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  68الفصل 

يبين الوقـائع   أنتحددها هيئة التحكيم  أو األطرافالمدة التي يتفق عليها  خالل-على المدعي  -1
يتعلـق بهـذه    يقدم دفاعه فيما أنوعلى المدعى عليه . لدعواه، والمسائل المتنازع عليها، وطلباته المؤيدة

تلـك   تتناولهـا  أنيجـب   علـى العناصـر التـي    أخرىة قد اتفقوا بطريق األطرافالمسائل، ما لم يكن 
يجوز  أولها صلة بالموضوع  أنيعتبرون  مع ملحوظاتهم كل المستندات التي األطرافويقدم . الملحوظات

 .التي يعتزمون تقديمها األخرى واألدلةالمستندات  إلىيشيروا  أنلهم 

دفاعهم خـالل   أويتمموا طلبهم  وأيحوروا  أن -ما لم يتفقوا على خالف ذلك- لألطرافيجوز  -2
ال شيء يحملها على السماح بمثل هذا التحوير لتأخر وقـت   نهأرأت هيئة التحكيم  إذا إال اإلجراءاتسير 
  .تقديمه

  69الفصل 

 أوكانـت سـتعقد جلسـة     إذان هيئة التحكيم تقرر ما إفاألطراف على خالف ذلك ما لم يتفق  -1
ما يقدم لها من وثائق  إلىستقتصر على النظر في الموضوع استنادا  أو األطراف إلى جلسات تستمع فيها

  .راقأوو
  .مناسباتعقد جلسة في الوقت الذي تراه  أن األطرافحد أومع ذلك يجوز لها بطلب 

 .التحكيمهيئة  تقوم به إجرائيعمل  أيبموعد  شعاراإلجل كاف أفي  األطرافيتلقى  أنيجب  -2

 .محدهأوالمعلومات التي يقدمها  راقوواألجميع الملحوظات الكتابية  فاألطرا إلىتبلغ  أنيجب  -3

 . هيئة التحكيم في حكمها إليهمستند قد تستند  أي أوتقرير اختبار  أي إليهميبلغ  أنكما يجب 

  70الفصل 

من هـذه  ) 1( 68عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل  تخلف المدعي دون إذا -1
  .مالتحكي إجراءاتتنهي  يئة التحكيمن هإالمجلة ف

مـن  ) 1( 68دفاعه وفقا للفصل  تخلف المدعى عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات إذا -2
لصـحة   إقـرارا تعتبر هذا التخلف في حد ذاته  أندون  اإلجراءاتهذه المجلة فان هيئة التحكيم تواصل 

  .الدعوى

عن تقديم مسـتنداته، فلهيئـة    أوحضور جلسة عذر شرعي عن  دون األطرافحد أتخلف  إذا -3
  .ةاألدلحكمها بناء على ما توفر لديها من  وإصدار اإلجراءاتالتحكيم مواصلة 

  . خالفه على األطرافكل ذلك ما لم يتفق 
  71الفصل 

 :يجوز لهيئة التحكيم -1

  .ابشأن مسائل معينة تحدده إليهالتقديم تقرير  أكثر أون خبيرا عيت أن -أ 

لـه   يسمح أن أومعلومات لها صلة بالموضوع  أيةالخبير  إلىيقدم  أنطرف  أيتطلب من  أن -ب
 . لمعاينتها أخرى أموال أوبضاعة  أيةمشاهدة  أومستند لفحصه  أيباالطالع على 
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ـ   رأته هيئة أو األطرافحد أطلب ذلك  وإذابعد تقديم تقرير االختبار،  -2 ن إالتحكيم ضـروريا ف
شهادة غيره مـن الخبـراء فـي     إلى ويستمع كذلك أجراهلسة يناقش فيها االختبار الذي الخبير يحضر بج

  . الموضوع
  . على خالفه األطرافكل ذلك ما يتفق 

  72الفصل 

 .ةأدلطرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على  ألي أويجوز لهيئة التحكيم 

دود اختصاصها ووفقا للقواعـد المقبولـة لـديها فـي     المحكمة االستجابة للطلب في ح ويجوز لهذه
 . األدلةعلى  الحصول

  
  القسم السادس

  اإلجراءاتوإنهاء  حكم التحكيم إصدار
  

  73الفصل 

  .األطرافالقانون الذي يعينه  حكامألتبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا  -1
  . مد القانون الذي تراه مناسباهيئة التحكيم تعت القانون المنطبق، فان األطرافلم تحدد  إذا -2
ذلـك   األطـراف لها  أباح إذا واإلنصافالنزاع طبق قواعد العدل  يجوز لهيئة التحكيم البت في -3
   .ةصراح

بعـين االعتبـار    األخـذ تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع  األحوال في جميع -4
 . التجاري المنطبق على المعاملة العرف

   74الفصل 
 بأغلبيـة من محكم واحد، يصدر حكم هيئـة التحكـيم    أكثريشترك فيها  التحكيم التي إجراءاتفي 

من طرف رئيس  اإلجرائيةعلى انه يمكن البت في المسائل . على خالف ذلك األطراف ، ما لم يتفقاآلراء
  .الهيئة أعضاءسائر  أو األطرافله ذلك  أباح إنالتحكيم  هيئة

ويكتفي في هذه الصـورة  . فإّن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه لبيةاألغلم تتكون  وإذا
 . الحكم على بإمضائه

  75الفصل 

نه يكفـي  إالمحكمون، وفي صورة تعدد المحكمين ف أوكتابة ويوقعه المحكم  يصدر حكم التحكيم -1
 . نهيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع اآلخري أعضاء أغلبيةتوقيع 

يتعلق  األمرلم يكن  أوعلى خالف ذلك  األطرافما لم يتفق يكون حكم التحكيم معلال،  أنيجب  -2
 .من هذه المجلة 15وفقا للفصل  األطرافتحكيم مبني على اتفاق  بحكم
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. من هـذه المجلـة   65الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل  يبين أنيجب  -3
  .نه صادر في ذلك المكانأعلى التحكيم  ويحمل حكم

المحكمين وفقا للفقـرة   أوالصادر مذيلة بتوقيع المحكم  نسخة من الحكم األطرافكل  إلىتسلم  -4
  .من هذا الفصل) 1(

  76الفصل 

هيئة التحكيم وفقا للفقـرة   نبقرار م أو األصلالتحكيم بصدور حكم التحكيم في  إجراءاتتختم  -1
  .الفصلمن هذا  الثانية

  :التحكيم إجراءاتتصدر قرارا بختم  أنعلى هيئة التحكيم  -2
التحكيم قد اعترفـت   سحب المدعي دعواه، ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك وتكون هيئة إذا -أ 

  .بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع
 .اإلجراءاتعلى ختم  األطراف اتفق إذا -ب 

 أوغير ضروري  األسبابألي سبب من  أصبح اإلجراءاتستمرار ا أنرأت هيئة التحكيم  إذا -ج 
   .المستحي

والفقرة الرابعـة   77الفصل  أحكامالتحكيم مع مراعاة  إجراءاتبختم  تنتهي مهمة هيئة التحكيم -3
  . المجلة من هذه 78من الفصل 

   77الفصل 
الغلـط   إصالحلقاء نفسها من صدور حكم التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم من ت خالل ثالثين يوما -1

  .الحكم إلىغلط مادي تسرب  أي أوفي الحساب  أوفي الرسم 
علم به الطرف أيوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم و خالل ثالثين األطرافحد أقدم  إذا -2

 :التالية الاألعمتباشر  أننه يجوز لهيئة التحكيم إالمذكور ف األجلعلى ما يخالف  اآلخر ولم يسبق االتفاق

 . الحكم إلىغلط مادي تسرب  يأ أوفي الحساب  أوالغلط في الرسم  إصالح -أ 

 .شرح جزء معين من الحكم -ب

  . في الحكم حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه إصدار -ج 
 أو إصـالحيا كان حكما  إذا وتصدر هيئة التحكيم الحكم خالل ثالثين يوما من تاريخ تعهدها بالطلب

  .كان حكما تكميليا إذاتفسيريا وخالل ستين يوما 
 . الحكم التكميلي أوحكم الشرح  إصدارجل ألها التمديد عند االقتضاء في  ويجوز

  . األصليالصور المبينة بهذا الفصل جزءا ال يتجزأ من الحكم  إحدىالحكم الصادر في  يكون -3
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  ع ـم السابـالقس
 مـالتحكي ن في حكمـالطع

 
  

  78صل الف

ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من . لاإلبطابطريق  إالال يجوز الطعن في حكم التحكيم  -1
  .الفصلهذا 

 :اآلتيتينفي الصورتين  إالتبطل حكم التحكيم  أناالستئناف بتونس  ال يجوز لمحكمة -2

 :التالية األمورحد أدليال يثبت  اإلبطالطالب  قدم إذا - الأو

من هذه المجلة ال يتوفر فيه شرط مـن   52بالفصل  إليهاالمشار  اتفاقية التحكيم أطرافحد أ نأ -أ 
في نظر  أو، األطرافله  أخضعهاهذه االتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي  نأ أو، األهليةشروط 
 .لم يعينوا القانون المنطبق إنالقانون الدولي الخاص  قواعد

التحكيم  بإجراءات أوحد المحكمين أعلى وجه صحيح بتعيين  إعالمهيقع  لم اإلبطالطالب  نأ -ب
 .لسبب آخر الدفاع عن حقوقه انه تعذر عليه أو

 أوال يشمله الشرط التحكيمـي   أو ال يقصده اإلتفاق على التحكيم نزاعا يتناولحكم التحكيم  نأ -ج
 . الشـرط التحكيمـي   أوحكـيم  نطـاق االتفـاق علـى الت    نه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عنأ

الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق  كان من الممكن فصل نص إذانه أعلى 
على التحكيم، فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل غير المعروضة على التحكـيم   بالمسائل غير المعروضة

  .إبطاله الذي يجوز هو وحده
كان مخالفا لمقتضـيات اتفاقيـة    التحكيم إجراءاتفي  إتباعهما وقع  أويم تشكيل هيئة التحك أن -د

هذا الباب المتعلقـة   أحكاملقواعد  أووقع اعتماده  لقانون دولة أومختار  لنظام تحكيم أوتحكيم بصفة عامة 
  .بتشكيل هيئة التحكيم

  .صالخا انون الدوليحكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم الق أنالمحكمة  رأت إذا -ثانيا
من يوم البت  أوالتحكيم  من يوم تسلم الطالب لحكم أشهربعد ثالثة  اإلبطالال يجوز تقديم طلب  -3

  .ةمن هذه المجل 77للفصل  قدم لها هذا الطلب وفقا إنفي المطلب من قبل هيئة التحكيم 
توقـف   أن -ألطرافاحد أوبطلب من  عند االقتضاء- اإلبطاليجوز للمحكمة المتعهدة بطلب  -4
اتخاذ ما تـرى مـن    أوالتحكيم  إجراءاتمن استئناف  لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم اإلبطال إجراءات

  .اإلبطال أسباب إزالةنه أش
وبطلب  نه يجوز لها عند االقتضاءإف -جزءا  أوقضت المحكمة المتعهدة ببطالن الحكم كال  إذا -5

المنصوص عليهـا   ويكون لها صفة المحكم المصالح ،وضوع النزاعتحكم في م أن - األطرافمن جميع 
   . توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم إنمن هذه المجلة  14بالفصل 
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 .فيه بتنفيذ حكم التحكيم المطعون األمرن حكم الرفض يقوم مقام إقررت رفض الطعن ف وإذا

يتفقـوا   أنمحـل عمـل    أو يأصـل  إقامةمحل  أوالذين ليس لهم بتونس مقر  لألطرافيجوز  -6
  . جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم أوصراحة استبعاد الطعن كليا 

 أحكـام االعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق  طلبوا وإذا

   .ةمن هذه المجل 82و 81و 80الفصول 
  

  ن ـم الثامـالقس
 التحكيم وتنفيذها بأحكام عترافاإل

  
   79لفصل ا

، كما تخضـع  األجنبية التحكمية األحكامهذا القسم  مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل، تخضع ألحكام
، وذلـك لغايـة   رف النظر عن البلد الذي صدرت فيهبصمجال التحكيم الدولي، الصادرة في  األحكاملها 

  . والتنفيذ في تونس االعتراف
  80الفصل 

من هذه المجلة وذلـك بقطـع    32الفصل  أحكامفوذ ما نصت عليه من الن يكون لحكم التحكيم، -1
محكمة االستئناف بتـونس، مـع    إلىوينفذ بناء علـى طلب كتابي يقدم عن البلد الذي صدر فيه، النظر 
  .ةمن هذه المجل 82و 81هذا الفصل والفصلين  أحكام مراعاة

المشـهود   األصـلي يقدم الحكم  أنذه يقدم طلبا لتنفي أوحكم تحكيم  إلىعلى الطرف الذي يستند  -2
فـي   إليهـا المشار  األصليةواتفاقية التحكيم على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة لألصل، بصحته 
عنـد  المذكورتان مـرفقتين،  وتكون الوثيقتان . لألصلصورة منها مطابقة  أومن هذه المجلة  52 الفصل

 . ةاللغة العربي إلىقتضاء، بترجمة رسمية لهما اإل

  81الفصل 

رفض تنفيذه، بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه،  أوحكم تحكيمي  بأيال يجوز رفض االعتراف 
  :التاليتين في الحالتين إال

محكمـة   إلـى الطـرف   قـدم هـذا   إذابناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده،  - الأو
  :التالية األمورحد أ فيذ دليال يثبتالتن أوطلب االعتراف  إليهااالستئناف بتونس المقدم 

هذه المجلة ال يتوفر فيه شـرط مـن    من 52بالفصل  إليهاطرفا في اتفاقية التحكيم المشار  أن -أ 
- أنهـا  أو، األطرافله  أخضعهانظر القانون الذي  هذه االتفاقية غير صحيحة في أن أو، األهليةشروط 

  .صصحيحة في نظر قواعد القانون الدولي الخاغير  -القانون مثل هذا إلى اإلشارةعند عدم 

 أوعلى الوجه الصحيح بتعيين المحكـم،   إعالمهتنفيذ الحكم ضده لم يقع  الطرف المطلوب نأ -ب 
  . انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه أوالتحكيم،  بإجراءات
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 أويشمله الشرط التحكيمي،  ال أونزاعا ال يقصده االتفاق على التحكيم  يتناول حكم التحكيم نأ -ج 
 إذانه أعلى  . الشرط التحكيمي أويشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق االتفاق على التحكيم  نهأ

نصه المتعلق بالمسـائل   كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن
المعروضة على التحكيم هو وحده الذي  في المسائلغير المعروضة على التحكيم، فجزؤه القاضي بالحكم 

  .يجوز االعتراف به وتنفيذه
التحكيم كان مخالفا لمقتضـيات اتفاقيـة    إجراءاتفي  إتباعهما وقع  أوالتحكيم  تشكيل هيئة نأ -د 
 المتعلقـة  هذا الباب أحكاملقواعد  أولقانون دولة وقع اعتماده أو ختار ملنظام تحكيم  أوبصفة عامة  تحكيم

  .بتشكيل هيئة تحكيم
نـه  أ أوالصادر فيه ذلك الحكم تنفيذه إحدى محاكم البلد  قفتأو أو أبطلتهحكم التحكيم قد  نأ -هـ 

  .قانون ذلك البلد تنفيذه بموجب إيقاف أو إبطالهوقع 
يخالف النظام العام في مفهوم القانون  تنفيذه أوعتراف بحكم التحكيم اإل أنالمحكمة  رأت إذا -ثانيـا 

  .صلدولي الخاا

 82الفصل 

من الفصل " هـ"بالفقرة  إليهاالمحكمة المشار  إلىتنفيذه  بإيقاف أوتحكيم  حكم بإبطالقدم طلب  إذا
، حكمهـا  التنفيذ تأجيل أوطلب االعتراف  إليهاالمجلة، جاز لمحكمة االستئناف بتونس المقدم  من هذه 81

تأذن الطرف اآلخر  أن- تنفيذه أوراف بحكم التحكيم بناء على طلب الطرف طالب االعت أيضاويجوز لها 
 . بتقديم الضمان المناسب
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