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التحكمي يف منازعات الاستامثر يف مشاريع الطاقة املتجددة
معر زبري ظاهر الش يخاين
قسم القانون ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
ان اخلالفات الناش ئة يف قطاع الطاقة موضوعًا للمقاضاة ،ومع زايدة الطلب العاملي عىل انتاج الطاقة من مصادرها املتجددة ،اجتهت الاستامثرات لسامح ابس تكشاف مصادر
الطاقة املتجددة وتطويرها يف ادلول اليت رمبا تفتقر يف هذا اجملال ،ولتشجيع الاستامثر واملستمثرين أصبح من الرضوري وجود اطار ترشيعي مس تقر يوفر حامية ملزمة للمستمثرين
لتسوية املنازعات عىل النحو املنصوص علهيا يف القوانني احمللية واملعاهدات الاستامثر الثنائية واملتعددة الطراف ،واصبحت احلاجة املاسة لتطوير ألية التحكمي كونه وس يةل فعاةل
للرجوع اليه يف حسم أي خالفات انش ئة بني الطراف املتعاقدة ،وضامنة هممة جلذب املستمثرين اىل ادلوةل املضيفة لالستامثر ،وعليه ان عقد االستامثر يف مصادر الطاقة املتجددة
اذلي ينعقد بني املستمثر وادلوةل املضيفة لالستامثر أو أحد أهجزهتا ،يتضمن مجموعة من املواضيع املتشابكة ،واليت ميكن ان حتصل بشاهنا خالفات ومنازعات بني الطرفني ،وذلكل
جيب البحث عن وسائل مالمئة لتسوية مثل هذه املنازعات مبا يضمن اس مترارية املشاريع الاستامثرية يف جمال الطاقة من مصادرها املتجددة ومبا حيفظ حقوق الطرفني أيض ًا ،فلهذا
أصبح التحكمي يشلك موضوع ًا همامً يف جمال عقود االستامثر بصورة عامة ،وزادت أمهية هذه الوس يةل بعد ازدهار التجارة ادلولية حبيث أصبح عىل شلك منظامت وهيئات ومراكز
دولية.
اللكامت املفتاحية :التحكمي ،مشاريع الطاقة املتجددة ،الاستامثر ،وسائل املنازعات ،مشارطة التحكمي.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
يعترب التحكمي ضامنة هممة جلذب املستمثرين ووس يةل فعاةل لتسوية املنازعات الناش ئة
بني طريف الزناع ،وبعد ان زادت الاهامتمات ابالستامثرات الطاقوية معوم ًا ،ومصادر
الطاقة املتجددة عىل وجه اخلصوص ،معمتد ًا عىل ما يقدمه املستمثرون من معرفة
التكنولوجية والفنية ،ويراعي يف معلية الاستامثرية ما يتطليه ذكل من عقد الاستامثر
يف مصادر املتجددة للطاقة واذلي يمت ابرامه بني املستمثر وادلوةل املضيفة لالستامثر،
ذلا فان دخول يف مثل هذا النوع من الانشطة يتطلب املزيد من املعرفة القانونية ،اليت
جيب ان يمتسك هبا أطراف العقد قبل توقيعه
______________________________________________________________
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تفاد ًاي الية املشالك او عقبات قد ينتج املسؤولية القانونية وتبعات املالية ،وعليه ان
الاستامثر يف مصادر الطاقة املتجددة يمت يف جماالت كثرية مهنا طاقة الشمس ية،
والطاقة املائية ،والرايح ،وغريها من مصادر الطبيعية اليت التنضب ومتوفرة يف
الطبيعة ،ذلا فان دخول يف اجلوانب القانونية لتحكمي يف هذه الاستامثرات يتطلب
املزيد من املعرفة القانونية ،حول سلسةل من الاجراءات تبدأ ابختيار املتنازعني
للطرف احملايد وتلكيفه مبهمة الفصل يف نزاعهام.
 1.1أمهية البحث
تايت أمهية التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة كونه اصبح نظام ًا اساس ي ًا
لتسوية املنازعات الاستامثرية يف كثري من أحوالها ،وزادت أمهيته مع تتطور
الاقتصادايت العاملية والتجارة ادلولية مما جعلت من املنظامت ادلولية واملؤسسات
املعنية ابلتحكمي ،بوضع قواعد خاصة ابالجراءات اليت تتبع يف سري معلية التحكمي،
وجعلت من ادلول اصدار قوانني حديثة تعاجل مسائل التحكمي ادلويل بعد ان اكنت
قوانيهنا تقترص عىل معاجلة قضااي التحكمي ادلاخيل .ونظرا لتطور الظروف واملراحل
اليت وانفتاح وتقدم التكنولويج والاقتصادي العاملي وتشابك املصاحل وتقدم احلضارات
وغريها مما يس تدعي الوقوف عىل مس توى القانوين والقضايئ والنظر ويف مدى مسايرة
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هذا التطور العاملي ابلنس بة لتطور مفهوم التحكمي وأساليبه احلديثة يف ظل قوانني هذه
ادلول وانظمهتا املتعددة ومس توى تطور قوانهيا وأنظمهتا ادلاخلية.
وتايت امهية التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة عقب الترصحيات
واملنشورات اليت تنرشها واكةل الطاقة ادلولية ( )IEAحول التوقعات حىت عام 2025
ومن املتوقع أن تتوسع استامثرات الطاقة املتجددة يف الس نوات القادمة ،وسيتطلب
هذا المنو الكبري استامثرات كبرية يف مشاريع الطاقة املتجددة ،واليت حتمل معها خماطر
متاكفئة كبرية للزناعات الناش ئة فامي يتعلق بتكل املشاريع.
 1.2مشلكة البحث
تمكن معاجلة مشلكة ادلراسة من خالل الاجابة عىل التساؤوالت املطروحة ،ماهو
نوع التحكمي اذلي يبدو مالمئ ًا لتسوية املنازعات الناش ئة عن مشاريع الطاقة املتجددة؟
كيف تمت اجراءات تنفيذ حمك التحكمي الاجنيب يف العراق؟وماهو الاساس القانوين
الس تقالل رشط التحكمي عن عقد الاستامثر يف مصادر الطاقة املتجددة؟
 1.3اهداف البحث
بيان اكفة اجلوانب القانونية للتحكمي اليت وردت يف قانون املرافعات املدنية العرايق.
بيان خصوصية ونوع التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة.
بيان القواعد املوضوعية والاجرائية اليت جيري علهيا التحكمي يف مشاريع الطاقة
املتجددة.
 1.4مهنج البحث
اعمتدان يف دراستنا عىل املهنج التحلييل ،لتحليل قواعد قانوين الاستامثر يف العراق
واقلمي كوردس تان ،اضافة اىل املهنج التجرييب املتعلق ابلظواهر القانونية املتعلقة
ابصالح الس ياسات الترشيعية والقضائية موضوعي ًا واجرائي ًا.

 .2ماهية التحكيـــم يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة
تتحد ماهية التحكمي بتعريفها اوالً ومن مث بيان خصائصها يف منازعات مشاريع الطاقة
املتجددة ،كذكل بيان انواعه ،والتحكمي املالمئ يف منازعات موضوع ادلراسة ،واخريا
بيان صور اليت ياخذ اتفاق التحكمي يف تكل املنازعات ،وعليه فقد مت تقس مي هذا
املبحث اىل ثالثة مطالب ،نبحث يف اوهلام تعريف التحكمي ،ويف اثنهيام نتناول انواع
التحكمي والتحكمي املالمئ يف للمنازعات مشاريع الطاقة املتجددة ،اما املطلب الثالث
والاخري فقد خصصنا لصور التحكمي يف مشاريع الطاقة املتجددة عىل حنو اليت:
 2.1التعريف ابلتحكمي
تعددت تعاريف التحكمي يف الترشيعات الوطنية والقواعد ادلولية ،وعليه س نقسم هذا
املطلب اىل ثالثة فروع نتناول يف الول تعريف التحكمي يف الترشيعات الوطنية ،ويف
الثاين تعريف التحكمي يف القواعد ادلولية ،اما الثالث والاخري فقد نبني فيه اخلصائص
اليت يمتزي به التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة عىل حنو اليت:
 2.1.1التحكمي يف الترشيعات الوطنية
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يعترب التحكمي وس يةل فعاةل ورسيعة للتسوية املنازعات االستامثرية اليت تثار بني اخلصوم
وتقرتن أحاكم احملمكني وقراراهتم ابلعداةل وحرية الرأي( ،يوسف .)2011،وعرفته
القوانني املقارنة بل رشعت العديد من ادلول قوانني خاصة ابلتحيمك(.ايمليك،)2019،
واكنت قد عرفت املادة ( )1790من جمةل الحاكم العدلية(عبداجمليد ،)2004،التحكمي
بقولها (اختاذ اخلصمني عىل أخر برضاهام لفصل خصومهتام ودوامعها) ،وأجاز قانون
املرافعات العرايق رمق ( )83لس نة  1969االتفاق عىل التحكمي يف نزاع معني ،كام جيوز
االتفاق عىل التحكمي يف مجيع املنازعات اليت تنشا من عقد معني(.م 251.قانون
املرافعات العرايق).
نالحظ عىل هذين النصني يركزا عىل أن التحكمي نظام قضايئ ولكن من نوع خاص
حيث يلجا اليه طرفا الزناع ابرادهتام ،كام ان املرشع العرايق سكت عن تعريف التحكمي
يف قانون املرافعات العراقية ،ورصح ابللجوء اىل التحكمي يف اي نزاع معني اذلي ينشا
يف اي عقد من العقود.
وينص القانون املرصي عىل انه ينرصف لفظ التحكمي اىل (اتفاق التحكمي هو اتفاق
الطرفني عىل الالتجاء اىل التحكمي لتسوية لك او بعض املنازعات اليت نشات او ميكن
ان تنشا بيهنام مبناس بة عالقة قانونية معينة عقدية اكنت او غري عقدية) (م 10.من
قانون التحكمي املرصي).
ونالحظ ما ميز موقف القانون املرصي عن القانون العرايق ان الول اجاز اللجوء اىل
التحكمي يف اي منازعة اليت تشا عن عقد معني ،بيامن الثاين اجازه يف عالقة قانونية
اكنت العقدية أو غري العقدية.
وعرفه القانون الردين بصورة غري مبارشة حتت عنوان اتفاق التحكمي عىل أنه (هو
اتفاق الطراف ،سواء من الشخاص احلمكية والطبيعية اذلين يمتتعون ابلهلية
القانونية للتعاقد ،عىل ان حييلوا اىل التحكمي مجيع او بعض الزناعات اليت نشات او قد
تنشا بيهنم بشان عالقة قانونية حمددة ،تعاقدية اكنت او غري تعاقدية)( .م 9من قانون
التحكمي الاردين).
أما القانون االمارايت فقد عرف التحكمي بانه (وس يةل ينظمها القانون يمت من خاللها
الفصل حبمك ملزم يف نزاع بني طرفني أو أكرث بواسطة هيئة التحكمي بناء عىل اتفاق
الطراف) ( .م 1.من قانون التحكمي احتادي يف االمارات).
ومن الواحض ان تعريف الاخري أقرب اىل التحكمي املؤسيس اذلي هو السائد يف العرص
احلديث يف منازعات الناش ئة عن املعامالت التجارية والاستامثرية بسبب ظهور
وانشاء العديد من الهيئات واملراكز التحكمي كام هو احلال يف منازعات مشاريع الطاقة
املتجددة.
 2.1.2التحكمي يف القواعد ادلولية
أما خبصوص تعريف التحكمي يف القواعد ادلولية ومدى جواز اللجوء اليه ،فقد عرفه
قانون الاونيسرتال المنوذيج ( )UNCITRALبانه (اتفاق بني الطرفني عىل أن حييال
اىل التحكمي مجيع أو بعض املنازعات اليت نشات أو قد تنشا بيهنام بشان عالقة قانونية
حمددة تعاقدية اكنت أو غري التعاقدية ،وجيوز أن يكون اتفاق التحيمك يف صورة رشط
التحكمي وارد يف عقد أو يف صورة اتفاق منفصل)( .م 7.من قانون الاونيسرتال
المنوذيج للتحكمي) .كام ان معاهدة ميثاق الطاقة تناولت التحكمي واللجوء اليه ملنازعات
الاستامثرية ،وتعد أكرث اتفاقيات الاستامثر اليت يمت اللجوء الهيا يف قضااي التحكمي يف
منازعات مشاريع الطاقة املتجددة(.م 26.معاهدة ميثاق الطاقة).
واجلري ابذلكر ان معاهدة ميثاق الطاقة اجازت للمستمثر اللجوء اىل التحكمي يف مشاريع
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الطاقة املتجددة اىل املركز ادلويل لتسوية منازعات الاستامثر ( ،)ICSIDأو حممكة
خاصة مت انشاؤها مبوجب قواعد التحكمي للجنة المم املتحدة لقانون التجارة ادلولية
) )UNCITRALأو اجراء حتكمي مبوجب معهد التحكمي التابع لغرفة التجارة يف
س توكهومل ،عىل ان يمت تقدمي موافقته الكتابية الحاةل نزاعه اىل التحكمي ،واذلي حيدث
عاد ًة يف طلبه للتحكمي.
وكذكل اتفاقية نيورك بشان تنفيذ أحاكم التحكمي الجنبية عام  1958فقد عرفت
التحكمي ابنه (تسوية املنازعات بواسطة حممكني معينني بواسطة هيئات التحكمي
ادلامئة)( .الفقرة  2من املادة  1من االتفاقية).
ومما ميكن مالحظته عىل هذه التعاريف فقد أقرت صورة التحكمي املؤسيس ،أي يمت
معلية التحكمي من خالل الهيئات واملراكز التحكمي ادلولية اليت تكون هممهتا حل
املنازعات ،كام هو متبع دلى املركز ادلويل لتسوية منازعات االستامثر() ICSIDيف
واش نطن واذلي مت انشاؤه مبوجب اتفاقية واش نطن ،لتسوية املنازعات املتعلقة
ابالستامثرات بني ادلول ومواطين ادلول الخرى لعام .1965
ومن خالل التعاريف املذكورة ابماكهنا القول أن التحكمي ما هو اال وس يةل تلجا الهيا
الطراف املتنازعة ،وذكل بعد االتفاق الرضايئ بيهنام ،وذكل من أجل تسوية املنازعات
القامئة ولكن برشوط معينة ،ومهنا أن يكون الطرف الثاين املتعاقد مع ادلوةل أو احدى
دوائرها والهجزة التابعة لها أجنبي ًا ،وأن تسمح ترشيعات تكل ادلوةل اخلصم يف هذا
الزناع جبواز اللجوء اىل التحكمي واليت حتدد فهيا أيضا املواضيع واحلاالت اليت جيوز فهيا
اللجوء اىل التحكمي من عدمه.
 2.1.3خصائص التحكمي يف مشاريع الطاقة املتجددة
ان التحكمي أحد امه وسائل تسوية املنازعات الاستامثرية يف مشاريع الطاقة املتجددة
ليس فقط عىل مس توى احمليل ،بل عىل املس توى ادلويل ،ملا يمتزي مبجموعة اخلصائص
التية:
أو ًال :حرية الاطراف يف اختيار نوع التحكمي اذلي يتناسب مع مشاريع الطاقة املتجددة
ان التحكمي اخلاص أو التحكمي املؤسيس ،ويف حتديد املواعد واملهل ،وتعيني احملمكني
او عزهلم.
ي
اثني ًا :رسية اجراءات التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة متزي التحكمي برسية
الاجراءات اليت تعد من اخلصائص املهمة ،كام ان للرسية امر ابلغ الامهية يف مشاريع
الطاقة املتجددة ،وهنا قد يتعلق الامر بارسار الاقتصادية والفنية والتكنولوجية ملا
يرتتب عىل افشاهئا من ارضار ابطراف املنازعة.
اثلث ًا :جيب ان تتوافر يف احملمك املؤهالت اليت تتناسب مع مشاريع الطاقة املتجددة
وخاصة عندما يكون الزناع متعلق مبشالك الفنية والتكنولوجية ،ذلكل جيب ان يكون
احملمكني عىل ادلراية التامة يف جمال املنازعة
 2.2التحكمي املالمئ يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة
ان التحكمي يستند اىل ارادة طريف الزناع وان حمك التحكمي يصدر من أشخاص
يعنيون مبوجب اتفاق وابلتايل فال ميكن اس باغ جنس ية معينة عليه وامنا يكون وضعه
حمايد ًا واليوصف ابلوطنية أو الجنبية ،ومبا أن التحكمي اليعترب مع ًال من اعامل
السلطة فهو غري مرتبط بدوةل معينة ،وان التوسع اذلي نراه اليوم يف الاستامثر
والتجارة أدى اىل زايدة التعقيدات يف أكرث من أي وقت مىض بني الرشاكت
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واملستمثرين مما يدفع طريف الزناع اىل البحث عن أفضل وس يةل حلل أي نزاعات اليت
قد تنشا بيهنام ،وأصبح التحكمي اسلو ًاب همامً لتسوية املنازعات يف بعض القطاعات
الصناعية بشلك مزتايد مع ادراك الكثري لمهيته كـاحد الوسائل الساس ية لتسوية
املنازعات االستامثرية يف مشاريع الطاقة املتجددة ،وغريها من املنازعات ،عليه
يس توجب ادلراسة ان نشري اىل أنواع التحكمي او ًال ،ومن مث بيان التحكمي املالمئ
للمنازعات الناش ئة يف جمال حمل ادلراسة.
 2.2.1التحكمي ادلويل والتحكمي احمليل
التحكمي ادلويل يكون يف جماالت عالقات التجارة ادلولية واملصاحل اخلارجية لطراف
الزناع ،او بعبارة أخرى فانه حتكمي هيدف اىل الفصل يف منازعة انش ئة عن عالقة
جتارية دولية أو مصاحل خارجية أي خارج ادلول اليت ينمتون الهيا( .يوسف.)2011،
ولقد وجد التحكمي ادلويل مع تنايم العالقات التجارية بني ادلول وازدهار املرشوعات
االستامثرية وتعدد االتفاقيات ادلولية املتعلقة ابالستامثر وضامنه ،أما التحكمي احمليل هو
التحكمي اذلي يمت طبق ًا لحاكم القانون الوطين لطراف الزناع وداخل دولهتم ،فالقانون
الوطين هو اذلي ينص عىل اكفة االجراءات والقواعد اليت تطبق عىل معلية التحكمي،
ويالحظ ان قوانني بعض ادلول تتضمن نصوص ًا متزي بني نوعي التحكمي ادلويل
وادلاخيل( .قانون التحكمي املرصي ،1994قانون التحكمي الامارايت ،2018،قانون
التحكمي املغريب ،2007قانون التحكمي السوري  .)2008ومعايري متيزي بني التحكمي
الوطين والتحكمي ادلويل اما يكون معيار القانون الواجب التطبيق ابلنس بة
لالجرائات اليت خضع لها التحكمي ،أو معيار ماكن صدور القرار(م  1من اتفاقية
نيورك  ،)1958وهذا املعيار أخذت به اتفاقية جنيف لعام  1927اخلاصة بتنفيذ
احاكم التحكمي الجنبية.
كام هناك معايري أخرى مهنا ما يتخذ جنس ية احملمك ،أو جنس ية اخلصوم مكعيار للتفرقة
بني التحكمي الوطين واخلاريج ،ومهنا ما يستند اىل املاكن اذلي يوجد فيه املركز
الرئييس للمؤسسة اليت تتوىل التحكمي ومهنا ما يستند اىل الخذ مباكن احملمكة اخملتصة
أص ًال مبوضوع الزناع واليت استبعدت عن نظر ادلعوى بسبب االتفاق عىل حسم
الزناع ابلتحكمي ،فاذا جرى التحكمي يف غري ادلوةل اليت توجد فهيا تكل احملمكة اكن
التحكمي دولي ًا(.العزيري.)2016 ،
 2.2.2التحكمي املؤسيس والتحكمي اخلاص
لتحك
ويعرف التحكمي املؤسيس ابلتحكمي اذلي يمت من خالل أحد املؤسسات ا ميية
واليت عاد ًة يتفق علهيا الطرفان مع الرشط التحكمي او مشارطته ،اكن يتفق الطرفان
بان جيري التحكمي امام احد املراكز والهيئات أو املؤسسات التحكميية مهنا :حممكة
التحكمي ادلولية التابعة لغرفة التجارة ادلولية يف ابريس ،حممكة التحكمي ادلويل يف
لندن ،مجعية التحكمي المريكية ،مركز التحكمي التجاري االقلميي يف كوالاملبور ،مركز
القاهرة االقلميي للتحكمي التجاري ،مركز ديب للتحكمي التجاري ادلويل ،وذكل ابتفاق
طريف العقد عىل تسمية احدى اجلهات املذكورة للقيام ابلتحكمي امنا يكون قد اختارا
مضن ًا القواعد التحكميية اليت تسري علهيا تكل املؤسسة حيث يكون أغلهبا قد وضع
نظام ًا وقواعد تسري علهيا يف التحكمي اال اذا اكن االتفاق بني الطرفني خالف ًا ذلكل ،فاذا
مارغب الطرفان السري وفق اجراءات حتكميية أخرى ميكن عندها تنفيذ اتفاق الطرفني
هبذا اخلصوص(الاليم.)2015 ،
أما التحكمي اخلاص فهو التحكمي اذلي يتفق عليه الطراف مبناس بة نزاعهم ،خارج
اطار أي مؤسسة أو مركز من مراكز التحكمي ،ذلا فانه حيتاج ممن يمت اختياره أو
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اختيارمه من الطراف عناية كبرية يف حتديد اكفة القواعد اليت تنظمه يف خمتلف
مراحهل ،اذا اليوجد نظام يف أحد املراكز ميكن الرجوع اليه الكامل ارادة الطراف .ومبا
ان ادلاراسة هتدف اىل تسليط الضوء عىل التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة
املتجددة فبطبيعة احلال السؤال اذلي يطرح نفسه ماهو نوع التحكمي اذلي يبدو مالمئ ًا
لتسوية تكل املنازعات؟ ولالجابة عىل هذا السؤال ،نرى أن أغلب التحكاميت
االستامثرية من نوع التحكمي االتفايق وخصوص ًا يكون أحد الطراف احملتمكة دوةل أو
خشص ًا من أشخاص القانون العام ،وذلكل حنن نتفق مع الغري عىل مزااي التحكمي
املؤسيس ونفضهل لتسوية املنازعات الناش ئة عن مشاريع الطاقة املتجددة ،الهنا تضمن
قدراً من احلفاظ عىل مسعة املستمثرين والرسية املطلوبة يف بعض احلاالت اليت تكرث
فهيا املنافسة ،اكلتحكمي بني الرشاكت املستمثرة فامي خيص براءات االخرتاع وعقود نقل
التكنولوجيا ،وان اكن هذا النوع من التحكمي ُم للكف ًا وخباصة يف املؤسسات اليت تاخذ
نس بة من قمية الزناع كام هو احلال يف حممكة التحكمي ادلولية يف غرفة التجارة
ادلولية(اسامعيل ،)2017،ومن اشهر القضااي يف مشاريع الطاقة املتجددة اليت متت
تسويهتا عن طريق التحكمي املؤسيس يه قضية رشكة ( )AESضد اجملر يف 25
أبريل  ،2001وقضية نيكومب ضد التفيا ،وهناك أكرث من ( )130قضااي معروفة علنًا
بشان معاهدة ميثاق الطاقة.)Benson & Dunn, 2020( .
 2.3صور التحكمي يف مشاريع الطاقة املتجددة
ان اتفاق التحكمي اما ياخذ صورة اس تقالل رشط يف العقد ويطلق عليه يف هذه احلاةل
اس تقالل رشط التحكمي ،أو ياخذ صورة اتفاق مس تقل اذلي يربم بعد ابرام العقد
الاصيل اذلي يسمى يف هذه احلاةل مشارطة التحكمي (الربيعي و خلياكين.)2011،
وعليه سوف نبني لكتا صورتني يف الفرعني املتتاليني عىل حنو اليت:
 2.3.1اس تقالل رشط التحكمي يف عقد الاستامثر يف مشاريع الطاقة املتجددة
ان هذه الصورة يكون اتفاق التحكمي فهيا عىل شلك رشط داخل العقد الاصيل وهو
مادرج عىل تسميته برشط التحكمي املنصوص عليه داخل العقد ،واذلي يتفق
الاطراف عليه قبل نشوب الزناع بني أطراف ،اال ان هذا العقد اليوجد ما مينع من
وجود من هكذا الرشط ،الن املقصود به ان يريد يف شلك رشط يف عقد من العقود
يقيض بان اي نزاع حول اعامل او تفسري او تنفيذ العقد يمت تسويته عن طريق
التحكمي ،وهذا ابلطبيعي يقتيض ان تكون العالقة عقدية وان يكون الرشط سابق ًا عىل
قيام املنازعة ويعرض عىل امل ُ لح ممك او هيئة حتكمي ،وان الخيرج عن كونه تعبري ًا رغبة
طريف املنازعة لتسوية املنازعات اليت تنشا بيهنام(.عبدالس تار.)2018،
وبنا ًء عىل ذكل ،ان عقد الاستامثر يف مشاريع الطاقة املتجددة املربم واملدرج فيه رشط
التحكمي ،الوارد مضن بنوده ،اليبطل احدهام الخر ،حيث ان بطالن عقد اليؤثر عىل
رشط التحكمي املدرج مضن بنود هذا العقد ،والعكس حصيح ،أي ان بطالن رشط
التحكمي اليؤثر عىل العقد ،وهذا ما ميىس مببدأ اس تقالل رشط التحكمي(ارش يف
الامانة العامة للمنظمة التجارة العاملية ،)2021،كام انه يؤدي اىل حتقيق ضامنة والفعالية
املطلوبة للتحكمي ابلنس بة للمستمثرين يف حسم منازعاهتم(.عبدالس تار.)2018 ،
لكن السؤال اذلي يطرح نفسه هل اشار املرشع العرايق او الكوردس تاين اىل مبدأ
اس تقالل رشط التحكمي؟ وماهو الاساس القانوين الس تقالل رشط التحكمي عن عقد
الاستامثر يف مشاريع الطاقة املتجددة؟
دلى املراجعة والاطالع عىل قانون املرافعات العرايق وقانونني الاستامثر العرايق
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والكوردس تاين مل جند نص ًا يرش اىل اس تقالل رشط التحكمي عن العقد الاصيل ،وهذا
يعترب نقص ترشيعي جيب عىل املرشع ان يتداركه.
بيامن تناول املرشع املرصي هذا املوضوع يف قانون التحكمي رمق ( )24لس نة1994
واعتربه (رشط التحكمي اتفاق ًا مس تق ًال عن رشوط العقد الاخرى ،واليرتتب عىل
بطالن العقد او فسخه او اهنائه اي أثر عىل رشط التحكمي اذلي يتضمنه اذا اكن هذا
الرشط حصيح ًا يف ذاته)(.م 23.قانون التحكمي املرصي).
ومما ميكن مالحظته ان املرشع املرصي مل يكتف ابلنص رصاحة عىل اس تقالل رشط
التحكمي مبا يلحق العقد الاصيل الوارد فيه من بطالن او فسخ او اهناء ،ويه احد
الاثر املرتتبة عىل مبدأ اس تقالل اتفاق التحكمي(.أبو زيد ،)2010،وبذكل أحس نا
املرشع املرصي يف وضع احلد حول مدى اس تقالل رشط التحكمي عن العقد الوارد
فيه.
 2.3.2مشارطة التحكمي يف عقد الاستامثر يف مصادر الطاقة املتجددة
املشارطة يه ابرام طرفا العقد وثيقة مس تقةل سواء اكنت العالقة الاصلية تعاقدية او
غري تعاقدية ،يتفق فهيا عىل تسوية املنازعة اليت حيدد اهنا عن طريق التحكمي ،وميكن
ان تكون مشارطة التحكمي سابقة عىل نشوء الزناع او بعد نشوئه ،فاذا اىت التحكمي يف
صورة اتفاق تربمه الاطراف بصدد نزاع قامئ فعلي ًا يطلق عليه مشارطة التحكمي.
(عبدالس تار.)2018 ،
وقد جيري التساهل عادة يف خصوص صياغة رشط التحكمي ،حيث اليتطلب املرشع
اتفاق الاطراف عىل الامور التفصيلية املتعلقة ببيان عدد احملمكني واختيارمه او حتديد
الطريقة املناس بة ذلكل ،او بيان القانون الواجب التطبيق ،ومقر ولغة التحكمي ،وذكل
لعمل املرشع ابن رشط التحكمي يتجسد كام هو املعتاد يف جمرد بند من بنود العقد
الاصيل ،وقبل حدوث الزناع ،مبا يعين انشغال الاطراف يف تكل اللحظة بصياغة
حقوق والزتامات لك طرف .وقد حتدث الزناع ومل يكن هناك رشط حتكمي بني
الطرفني ،ولكهنام ارادا رمغ ذكل تسويته عن طريق التحكمي ،فانه يشرتط يف اتفاقهام
املكون ملشارطة التحكمي ان حيدد املسائل اليت يشملها التحكمي والا اكن االتفاق
ابط ًال(زمزم .)2011،كام جيوز ان يمت اتفاق التحكمي بعد قيام املنازعة ولواكنت قد
اقميت يف شانه دعوى امام هجة قضائية ويف هذه احلاةل جيب ان حيدد االتفاق املسائل
اليت يشملها التحكمي والا اكن ابط ًال( .القليويب.)2012،
وخالصة القول ان الك من رشط التحكمي و مشارطة التحكمي يعد اتفاقا للتحكمي
ويرتبان ذات الااثر القانونية طاملا اس توىف لك مهنام رشوط حصته ،النه يف الاخري
ابلرمغ من الاختالف بيهنام يعربان عن معىن واحد وهو اتفاق التحكمي.

 .3اجراءات التحكمي يف مشاريع الطاقة املتجددة ومتزيه عن النظم املشاهبة هل
من معلوم ان التحكمي مجموعة من الاجراءات اليت متر هبا للفصل عن املنازعة ،ومبا ان
نظام التحكمي مياثل مجموعة من النظم املشاهبة هل اكخلربة ،والصلح ،والواكةل ،ذلا وجب
بيان اوجه الش به واالختالف بني التحكمي ولك من النظم املشاهبة هل ،وعليه فقد
قسمنا هذا املبحث اىل مطلبني نتناول يف اوهلام اجراءات التحكمي عىل ان نبحث يف
اثنهيام متزي التحكمي عن النظم املشاهبة هل عىل حنو اليت:
 3.1اجراءات التحكمي يف منازعات مشاريع الطاقة املتجددة
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ان اجراءات التحكمي تمت حبضور طريف الزناع ،ولهيئة التحكمي ان تقيض فيه مبا توافر
دلهيا من عنارص االثبات حال نكول طرف الزناع عن تقدمي ما طلب منه من
مستندات ،ويلزتم احملمك اساس ًا ابالجراءات االتفاقية ويه الاجراءات والاوضاع
واملواعيد اليت يتفق علهيا اخلصوم يف عقد التحكمي ،وعليه ولبيان تكل الاجراءات
وجواز اللجوء الهيا يف مشاريع الطاقة املتجددة ،يس توجب ادلراسة العودة اىل موقف
الترشيعات الوطنية والقواعد ادلولية ،اضافة اىل بيان موقف القضاء يف هذا الامر،
وعليه فقد قسمنا هذا املطلب اىل اربعة فروع لتناول فهيا اجراءات التحكمي يف مشاريع
الطاقة املتجددة ،ومن مث بيان موقف الترشيعات الوطنية ،والقواعد ادلولية ،وموقف
القضاء يف اللجوء اىل التحكمي عىل حنو اليت:
 3.1.1اجراءات التحكمي يف مشاريع الطاقة املتجددة
متر اجراءات ادلعوى التحكميية بنفس املراحل اليت متر هبا ادلعوى معوما وتتخذ فهيا
هيئة التحكمي او احملمك اخلطوات ذاهتا اليت يتخذها القايض يف احملامك الرمسية ،مع بعض
االختالفات يف التفاصيل.
حيث نص قانون االستامثر العرايق عىل انه (ختضع املنازعات الناش ئة عن تطبيق هذا
القانون اىل القانون العرايق ووالية القضاء العرايق ،وجيوز االتفاق مع املستمثر عىل
اللجوء اىل التحكمي التجاري (الوطين أو ادلويل) وفق اتفاق يربم بني الطرفني حيدد
مبوجبه اجراءات التحكمي وهجته والقانون الواجب التطبيق)(م 27قانون الاستامثر
العرايق) ،وكذكل نص قانون االستامثر يف اقلمي كوردس تان رمق ( )4لس نة  2006عىل
تسوية منازعات االستامثر وفق ًا للحل الودي ،ويف حاةل تعذر احلل الودي جيوز
للطرفني اللجوء اىل التحكمي املبينة أحاكمه يف القوانني املرعية يف االقلمي أو وفق ًا لحاكم
تسوية املزناعات الواردة يف أي من االتفاقيات ادلولية أو الثنائية اليت يكون العراق
طرف ًا فهيا(م 17.من قانون الاستامثر اقلمي كوردس تان).
نالحظ أن يف قانون االستامثر العرايق ورد أحاكم التحكمي التجاري ادلويل جبانب
أحاكم التحكمي (ادلاخيل) يف املنازعات االستامثرية ،كام يلجا اليه العديد من املؤسسات
والرشاكت لالس تغناء به عن احملامك القضائية ،اال ان التحكمي التجاري ادلويل الزال
معط ًال يف ظل النظام القانوين العرايق ،وحباجة اىل اهامتم أكرث واعادة نظر يف قواعد
التحكمي يف القانون املرافعات املدنية رمق ( )83لس نة  1969بل حباجة اىل اصدار
قانون خاص للتحكمي االتجاري ادلويل.
ونشري هنا اىل ان قانون املرافعات املدنية العرايق رمق ( )83لس نة  1969قد نظم
موضوع التحكمي يف الباب الثاين من املواد( 251اىل  )276دون االشارة اىل التحكمي
التجاري ادلويل ،ومبوجب املادة ( )16من القانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة
 1951التكون الاحاكم الصادرة من حمامك أجنبية قابةل للتنفيذ يف العراق اال اذا
اعتربت كذكل وفق ًا للقواعد اليت قررها قانون صادر يف هذا الشان ،واملقصود به هنا
قانون تنفيذ أحاكم احملامك الجنبية يف العراق رمق ( )30لس نة (.1928املواد  2و 3و6
و 11من قانون التنفيذ العرايق) .وعليه ان هذا القانون الخري وكذكل القانون املدين
يعامالن احاكم التحكمي ادلويل مبثابة احاكم اجنبية والتكون قابةل للتنفيذ يف العراق
الا بعد صدور (قرار تنفيذها) من حممكة البداءة اخملتصة.
وهذا يعين اذا اتفق عرايق وأجنيب يف عالقة عقدية عىل اللجوء الىل التحكمي التجاري
ادلويل وصدر حمك التحكمي فهيا فانه يعد حكامً اجنبي ًا يس توجب ماذكرهنا أنف ًا ليك
يصبح قاب ًال للتنفيذ يف العراق.
اما بعد انضامم العراق اىل اتفاقية نيوروك بشان االعرتاف بقرارات التحكمي وتنفيذها
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لعام  1958يف الونة الخرية ،فقد تطبق احاكم هذه االتفاقية عىل اخلالفات الناش ئة
عن العالقات القانونية التعاقدية واليت تعد جتارية مبوجب القانون العرايق(.الوقائع
العراقية ،العدد.)4633،2021
ومما يالحظ عىل لك من قانون الاستامثر العرايق وقانون الاستامثر الكوردس تاين اهنام
ورمغ اختالفهام يف صياغة العبارات قد اوردا حكامً مشاهب ًا حيث اجازا اللجوء اىل أي
من التحكمي الوطين وادلويل وفق اتفاق الطرفني وحيدد االتفاق ذاته اجراءات التحكمي
واجلهة اليت تتواله القانون الواجب التطبيق.
والبد من التنوية هنا ان القانونني العرايق والكوردس تاين امنا يشريان اىل املنازعات
الناش ئة بني الطرفني واليت توصف ابهنا منازعات استامثرية دون ان حيدد أي مهنام
املقصود ابملنازعات الاستامثرية وكيفية متزيها عام ميكن ان حتصل من منازعات بني
املستمثر وهيئات ادلوةل املضيفة او بني املستمثر ومواطين هذه ادلوةل واليت قد التكون
ذات صةل ابملرشوع الاستامثري ،وذلا يبدو لنا ان املنازعات الخرى اليت الينطبق
علهيا وصف املنازعة الاستامثرية الترسي علهيا احاكم لك من املادة ( )27من قانون
العرايق واملادة ( )17من القانون الكوردس تاين.
 3.1.2موقف الترشيعات الوطنية
وخبصوص موقف القانون العرايق ،ففي البداايت اكن مينع اللجوء اىل التحكمي ادلويل يف
املنازعات اليت تكون ادلوةل طرف ًا فهيا ،والسبب يف ذكل أهنا اكنت تنظر اىل التحكمي
ابعتبار شانه كشان القضاء الجنيب ميس س يادة ادلوةل( .صاحل.)2013،
غري انه وبعد التغريات اليت حصلت بعد العام  2003ومن مث صدور قانوين الاستامثر
العرايق والكوردس تاين فقد تغري املوقف واجازت الترشيعات العراقية اللجوء اىل
التحكمي ادلويل يف منازعات العقود اليت تكون ادلوةل طرف ًا فهيا ،حيث نصت الفقرة
اخلامسة من املادة ( )27من قانون االستامثر العرايق عىل أن((املنازعات الناش ئة بني
الهيئة او أي هجة حكومية وبني أي من اخلاضعني لحاكم هذا القانون يف غري املسائل
املتعلقة مبخالفة أحاكم هذا القانون ،ختضع للقانون واحملامك العراقية يف املسائل املدنية،
أما يف املنازعات التجارية فيجوز للطراف اللجوء للتحكمي عىل ان ينص عىل ذكل يف
العقد املنظم للعالقة بني الطراف)).
وفامي يتعلق بقانون االستامثر اخلاص يف تصفية النفط اخلام رمق ( )64لس نة2007
(الوقائع العراقية العدد  .)2008 ،4062املعدل ابلقانون رمق ( )10لس نة  ،2011فانه
خيلو من أي نص من شانه تنظمي معلية تسوية املنازعات اليت قد تنشا بني الطراف
املعنية اليت يرسي علهيا هذا القانون  ،وبضمهنا ألية التحكمي (م 18من قانون الاستامثر
اخلاص يف تصفية النفط اخلام.)2007 ،
أما قانون االستامثر يف اقلمي كوردس تان العراق فقد أجاز اللجوء اىل التحكمي حلل
املنازعات الاستامثرية حيث نصت املادة ( )17منه عىل انه (حتل املنازعات الاستامثرية
وفق العقد املربم بني الطرفني وعند عدم وجود فقرة فيه هبذا اخلصوص حتل بطريقة
ودية وبرتاىض الطرفني ويف حاةل تعذر احلل الودي جيوز للطرفني اللجوء اىل التحكمي
املبينة أحاكمه يف القوانني املرعية يف الاقلمي أو وفق ًا لحاكم تسوية املنازعات الواردة يف
أي من االتفاقات ادلولية أو الثنائية اليت يكون العراق طرف ًا فهيا).
ومما ميكن مالحظته أن موقف القانون الكوردس تاين أكرث وضوح ًا مقارنة بقانون
االستامثر العرايق االحتادي ،يف شان اللجوء اىل التحكمي ادلويل ،لنه ربط المر
ابالتفاقيات ادلولية ،وكام هو معلوم ابن اغلب االتفاقيات ادلولية تؤكد عىل اعتبار
التحكمي ادلويل كوس يةل رئيس ية لتسوية منازعات االستامثر الجنيب.
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كام نصت الفقرة (اثلث ًا) من املادة( )77من تعلاميت تنفيذ التعاقدات احلكومية يف اقلمي
كوردس تان العراق رمق( )2لس نة 2016عىل جواز اللجوء اىل التحكمي حيث نصت
عىل (للطرفني املتعاقدين االتفاق مضن العقد او يف اتفاق منفصل عىل احاةل املنازعات
الناش ئة عن تنفيذ العقد اىل التحكمي ،ويف مثل هذه احلاالت جيب ان ينص يف
االتفاق عىل الاطار املؤسيس للتحكمي والقواعد االجرائية اليت حتمك سري التحكمي
وماكنه)( .الوقائع الكوردس تانية ،العدد .)2016 ،195
وكذكل أجاز قانون النفط والغاز القلمي كوردس تان العراق رمق ( )22لس نة 2007
اللجوء اىل التحكمي يف حاةل اذا مل حيسم الزناع عن طريق املفاوضات ،ويكون التحكمي
بني الوزير والشخص اخملول ابتفاق الطرفني وفق اتباع القواعد التالية :أ /اتفاقية
واش نطن لس نة  ،1965او القواعد املركز ادلويل حلل نزاعات االستامثر ()ICSID
بني ادلول ومواطين ادلول الخرى ،ب /القواعد الواردة بشان التسهيالت االضافية
ملركز( )ICSIDواليت تبنت يف  1978/9/27من قبل اجمللس االداري يف ()ICSID
بني ادلول ومواطين ادلول الخرى ،عندما التفي اجلهة الجنبية ابملتطلبات املذكورة
يف املادة ( )25من اتفاقية واش نطن ،ج /اتباع قواعد التحكمي المم املتحدة اخلاصة
بقانون التجارة العاملية( ،)UNCITRALد /قواعد التحكمي املتبعة من قبل حمامك لندن
للتحكمي ادلويل(( .)LCIAم 50 .من قانون النفط والغاز القلمي كوردس تان.)2007،
 3.1.3موقف قواعد ادلولية
اما عىل مس توى القواعد ادلولية زاد اهامتم ادلول ابلتحكمي ادلويل ومت توقيع عىل
العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت اخلاصة بتنظمي التحكمي ادلويل ،واليت اكن مهنا
اتفاقية الاوروجواي املوقعة يف  8اكنون الثاين  1889واليت مت تعديلها بتارخي  19اذار
 ،1940ويه اتفاقية خاصة ابلقواعد القانونية االجرائية اليت تطبق يف التحكمي ادلويل.
كام مت ابرام بروتوكول جنيف بتارخي  24اكنون الول  ،1923وهو بروتوكول اذلي
تضمن رشوط التحكمي ،وذكل يف عهد عصبة المم املتحدة ،مث اتفاقية جنيف املوقعة
يف بتارخي  26أيلول  1927بشان تنفيذ أحاكم التحكمي الجنبية ،ويف عام 1958
أبرمت اتفاقية نيورك اليت حلت حمل اتفاقية جنيف لعام  .1927مث تلهتا االتفاقية
الوروبية بشان التحكمي ادلويل املوقعة بتارخي  21نيسان  1961يف مدينة جنيف يف
سويرسا ،تبعهتا االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة ابالستامثرات الجنبية يف
واش نطن بني ادلول ورعاية ادلول الخرى(.القايض.)2002،
وجاءت يف اتفاقية حوافز االستامثر بني حكومة مجهورية العراق وحكومة الوالايت
املتحدة المريكية ،ويه اتفاقية تضمنت تنظاميً عىل قدر من التفصيل أشار اىل
أساليب تسوية املنازعات مهنا التفاوض أوالً وعند تعذره فيجري احاةل الزناع اىل
التحكمي بعد مرور تسعني يوم ًا من تقدمي اخطار بذكل للطرف الخر ودون التقيد
باي رشط أخر يقتيض منه أن يستنفد مجيع س بل تسوية اخلالف الخرى قبل اللجوء
اىل التحكمي(م 4.من االتفاقية.)2005 ،
بناء عىل ماذكر أجاز قوانني االستامثر النافذة يف العراق واقلمي كوردس تان والقوانني
ذات الصةل ابملوضوع اللجوء اىل التحكمي يف منازعات االستامثر ،ذلكل ابماكننا القول
ان املستمثر وادلوةل املضيفة لالستامثر ابماكهنام اللجوء اىل التحكمي كوس يةل لتسوية
منازعات الناش ئة بيهنام.
 3.1.4موقف القضاء
مس توى القضاء الاحتادي فقد اكد عىل جواز اللجوء اىل التحكمي حيث جاء حمك
صادر عن الهيئة المتيزيية يف حممكة اس تئناف الرصافة االحتادية( ،العدد ،)490،2012
(ان حممكة البداءة املمزي قرارها مل تالحظ بان العقد املربم بني الطرفني قد نص الفقرة
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( )20منه ،واليت حتمل عنوان (حل الزناعات والقانون النافذ) عىل أن هذا العقد،
خيضع اىل قواعد غرفة التجارة ادلولية يف لندن ،وأن أي نزاع ينشا عن هذا العقد
جيب أن يمت تقدميه اىل حممكة التحكمي ادلولية يف غرفة التجارة ادلولية ،وجيب ان يمت
حهل مبوجب قواعد التحكمي يف حممكة التحكمي ادلولية من قبل ثالث حممكني يمت تعييهنم
وفق ًا للقواعد املذكورة عىل ان يكون ماكن التحكمي يف لندن.
وأفىت جملس الشورى يف اقلمي كوردس تان يف رأي هل عىل انه (اليوجد مانع قانوين من
احاةل املنازعات الناش ئة عن العقود احلكومية اىل التحكمي ادلويل ،واذلي يقصد به
التحكمي التجاري ادلويل مىت اكن الطرف املتعاقد مع احلكومة اجنبي ًا سواء اكن خشص ًا
طبيعي ًا او معنو ًاي ،وذكل وفق الرشوط والضوابط الواردة يف هذه التعلاميت او يف أية
ترشيعات أخرى انفذة يف االقلمي ،وهذا احلمك تدل عىل ادلالةل الرصحية لهذا النص ،كام
انه يشري مضن ًا يف الوقت ذاته ،اىل اماكنية وضع رشط يف العقود احلكومية مع
الطراف الجنبية يتيح لطريف العقد اللجوء اىل التحكمي لفض املنازعات اليت س تنشا
عنه ،وهو ما يسمى برشط التحكمي(.رمق  .)2014/12فامي خيص موقف القوانني املقارنة
من التحكمي كوس يةل لفض املنازعات الاستامثرية فقد أشار لك من القانون االستامثر
املرصي والردين والامارايت اىل اللجوء التحكمي أو أية وسائل البديةل لفض املنازعات
الاستامثرية( .م 90.من قانون الاستامثر املرصي ،م 43 .من قانون الاستامثر الردين،
م 12.من قانون الاستامثر الامارايت).
 3.2متزي التحكمي عن النظم املشاهبة هل
ان نظام التحكمي مياثل اىل حد ما مجموعة من النظم املشاهبة هل اكخلربة القضائية،
والصلح ،والواكةل ،وقرار املهندس او قرار هيئة تسوية املنازعة يف عقود الفيديك ،ذلا
وجب بيان وجه الش به واالختالف بني التحكمي ولك من النظم املشاهبة هل اكليت:
 3.2.1التحكمي واخلربة يشرتاكن يف أن الك مهنام يقتيض اس تعانة اخلصوم ابشخاص
البداء الرأي يف املوضوع املتنازع فيه غري أهنام خيتلفان من حيث ان احملمك يف عقد
التحكمي يقوم مبهمة القضاء أي أنه يصدر حكامً حيسم الزناع احلاصل بني أطرافه شانه
يف ذكل شان احلامك أو القايض يف أنه يفرض رأيه عىل اخلصوم فرض ًا ،يف حني أن هممة
اخلبري حمصورة يف ابداء الرأي فقط فامي تعرض عليه من مسائل ،كام أن رأيه غري ملزم
للطرفني أو للمحمكة(.حسني املؤمن احملايم .)1977،وخيتلف التحكمي عن اخلربة أيض ًا
يف أن التحكمي يقيد ابالجراءات واملواعد املقررة يف ابب التحكمي أما اخلبري فانه يكتب
تقريره دون أن يتقيد ابالجراءات واملواعيد املقررة يف ابب االثبات واخلربة ،كام
ويصعب أحيا ًان حتديد املقصود من املهمة امللقاة عىل عاتق الشخص فامي اذا اكنت خرية
أم حتكاميً وللتغلب عىل هذه الصعوبة جيب االلتفات اىل اللفاظ اليت صيغ هبا االتفاق
عىل هممة هذا الشخص فاذا اتفق أطراف الزناع عىل أن يقوم خشص بتقدير أرضار أو
بدل اجيار عقار حفقيقة هذا المر خربة ولو وصفة اخلصوم يف اتفاقهم عىل أنه حتكاميً،
وعىل العكس من ذكل فلو اتفق اخلصوم عىل أن يلزتموا ابلرأي اذلي يديل به
الشخص اذلي اتفقوا عىل تعيينه بشان الزناع القامئ بيهنم فالمر يكون حتكاميً ولو عرب
عنه اخلصوم بانه خربة( .يوسف.)2011 ،
 3.2.2التحكمي والصلح
يف لك من عقدي التحكمي والصلح يتفق الطرفان عىل حسم نزاعهام ابلرتايض كام ان
لك أمر جيوز فيه الصلح يصح فيه التحكمي غري ان التحكمي خيتلف عن الصلح يف أن
الصلح يمت بني اخلصوم انفسهم أو بني من ميثلوهنم(.م 698.من القانون املدين العرايق
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النافذ)  ،ويف الغالب يزنل لك طرف عىل وجه التقابل عن جزء من ادعائه بيامن يقوم
احملمك مبهمة القضاء أي أنه يصدر حكامً يفصل يف الزناع احلاصل بني أطرافه وما ينبين
عىل ذكل أنه يعد صلح ًا الحتكاميً نزول مجيع اخلصوم أنفسهم عن بعض ما يدعونه مع
تلكيف خبري بتقدير تعويض عىل ما اتفقوا مه عىل حتديده حتديد ًا اكفي ًا ودقيق ًا ،مث أن
عقد الصلح اليكون قاب ًال للتنفيذ يف ذاته اال اذا جرى امام احملمكة واكن تنفيذه
ممكن ًا(م 721.من القانون املدين العرايق النافذ) .أما التحكمي فيقبل التنفيذ بعد مصادقة
احملمكة عليه.
 3.2.3التحكمي والواكةل
ً
يف لك من عقدي التحكمي والواكةل يفوض اخلصم خشصا أخر ليقوم مقامه يف ترصف
جائز قانو ًان(.م 927.من قانون املدين العرايق ،وم 251.وم 256.من قانون املرافعات
املدنية العراقية) .غري أن التحكمي خيتلف عن الواكةل يف أن الوكيل يس متد صالحياته من
مولكه كام جيوز هل التخيل عام ولك به مىت شاء واليرسي يف حق املولك ماهو خارج
حدود واكلته(.م 933.و 947من قانون املدين العرايق ،وم 52.و 53من قانون
املرافعات املدنية) .أما احملمك فهو مس تقل متام ًا عن اخلصوم والجيوز هل التنحي عن
هممته بعد القبول بغري عذر مقبول ،ويكتسب احملمك مبجرد اتفاق الطرفني عىل التحكمي
صفة القايض والميكل اخلصامن التدخل يف املهمة اليت عهدت اليه كام الجيوز عزهل اال
ابتفاقهم ،ويلزم اخلصوم بعد مصادقة احملمكة عىل قرار احملمكني مبا يصدره احملمك من
قرارات(.م 260.و 272من قانون املرافعات املدنية).
 3.2.4التحكمي و قرار املهندس او قرار جملس تسوية املنازعات يف عقود فيديك
اصدر الاحتاد ادلويل للمهندسني الاستشاريني عدة مناذج من رشوط عقد الاعامل
الهندس ية للتعاقد بني املقاول ورب العمل واملهندس ابلنس بة لهذه الاعامل ،وقد
وردت يف رشوط عقد الاعامل الهندس ية املدنية الانشائية عىل ان اي نزاع ينشا بني
رب العمل واملقاول جيب عرضه عىل املهندس اذلي جيب ان يصدر قراره بشانه خالل
 84يوم ًا ،وجيب عىل الطرفني تنفيذ هذا القرار فور ًا ،وللطرف اذلي مل يقبل القرار
الاعرتاض عليه خالل س بعني يوم ًا من اعالنه به ،وذكل اباللتجاء اىل التحكمي.
(م 1/67.من عقد الاعامل الهندس ية املدنية الانشائية).
ومما ميكن مالحظته ان مشاريع الطاقة املتجددة تتضمن عنارص الفنية والتكنولوجية،
مفن طبيعي اللجوء اىل قرار املهندس يف كثري من الاحيان او لكام دعت احلاجة اىل
الاستشارة الفنية املتعلقة ابملرشوع.
كام ان قرار املهندس اليقد الاطراف مبا قدموه امام املهندس من ادةل اثبات او جحج،
وال حيول اصدار املهندس لقراره من اس تدعائه كشاهد امام هيئة التحكمي ،كام ان قرار
املهندس اليعترب حمك التحكمي اذ اليمتتع املهندس ابالس تقالل الواجب توافره يف احملمك،
والتتبع امامه اجراءات التحكمي ،وان قراره الحيسم الزناع ،واذا مل يعرتض الطرفان او
احدهام عىل قرار املهندس فان هذا القرار يكون ملزم ًا هلام ،ولكن يس متد قوته من
الرضاء الضمين للطرفني وليس النه حمك حتكمي ،واذا مل يرتض احد الطرفني قرار
املهندس ،وجلا اىل التحكمي ،وأيد حمك هيئة التحكمي قرار املهندس ،فان حمك التحكمي
هو اذلي حيسم الزناع ،وهو اذلي تكون هل جحية الامر املقيض(.وايل.)2012 ،

 .4اخلـــامتـــــة
ويف خامتة ادلراسة توصلنا اىل مجموعة من النتاجئ والتوصيات التية:
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 4.1النتاجئ
.1

.2

.3

.4

.5

.6

مل يرشع قانون خاص لوسائل تسوية املنازعات الاستامثرية يف أي من
العراق واقلمي كوردس تان ،كام اهنام مل يرشعا قوانني خاصة ابلتحكمي لتسوية
املنازعات معوم ًا عكس ما فعلته العديد من ادلول ،بل اكتفى املرشع
العرايق ابالشارة يف املادة ( )27من قانون االستامثر رمق ( )13لس نة
 2006املعدل اىل التحكمي واملرشع الكوردس تاين ابلنص يف املادة ()17
يف قانون االستامثر يف اقلمي كوردس تان رمق ( )4لس نة  ،2006اىل اماكنية
اللجوء اىل الوسائل الودية لتسوية املنازعات الاستامثرية.
مل يرش قانون املرافعات العرايق رمق ( )83لس نة  1969املعدل اىل تعريف
التحكمي ،ولكن اجاز االتفاق عىل التحكمي يف نزاع معني ،ونظم أحاكم
التحكمي فيه.
ً
ان منازعات مشاريع الطاقة املتجددة تتخذ أشاكال متنوعة ،وتشمل مجموعة
من املصادر مثل الطاقة الشمس ية وطاقة الرايح والطاقة املائية وحتويل
النفاايت اىل الطاقة ،والطاقة احلرارية الرضية والهيدروجني ،وان التحكمي
فهيا تقترص عىل احدى املنازعات الناش ئة يف هذه اجملاالت.
ان التحكمي املالمئ مع املنازعات مشاريع الطاقة املتجددة هو التحكمي
املؤسيس ،رمغ صعوابت هذا النوع من لكفة والاجراءات املعقدة ،ومبا ان
منازعات مشاريع الطاقة املتجددة قد تكون عابرة احلدود فان تسويهتا
مس تحيةل دون العودة اىل الهيئات ادلولية للتحكمي.
ان احاكم التحكمي ادلويل اكنت مبثابة احاكم اجنبية ومل تكن قابةل للتنفيذ
يف العراق الا بعد صدور (قرار تنفيذها) من حممكة البداءة اخملتصة ،اما
بعد انضامم العراق اىل اتفاقية نيوروك بشان االعرتاف بقرارات التحكمي
وتنفيذها لعام  1958يف الونة الخرية ،فقد تطبق احاكم هذه االتفاقية
عىل اخلالفات الناش ئة عن العالقات القانونية التعاقدية واليت تعد جتارية
مبوجب القانون العرايق.
اوفق املرشع العرايق يف تبين املعيار الاقتصادي يف حتديد جتارية التحكمي،
وهو ما يضمن استامثر ًا حقيقي ًا وتمنية مس تدامة وتشجيع ًا للقطاع اخلاص،
وهو مانراه موفق ًا ومالمئ ًا مع مشاريع الطاقة املتجددة.

 4.2التوصيات
 .1نويص املرشعني العرايق والكوردس تاين بترشيع قانون خاص بوسائل
تسوية املنازعات االستامثرية ،أو عىل القل اضافة نصوص اىل قانون
االستامثر يف العراق رمق ( )13لس نة  2006املعدل ،وان تشري هذه
النصوص اىل اماكنية اللجوء اىل الوسائل الودية لتسوية املنازعات
الاستامثرية كام فعل املرشع الكوردس تاين وذكل خلصوصية املنازعات
االستامثرية وتسويهتا.
 .2نويص املرشعني العرايق والكوردس تاين بامهية رشط الثبات العقدي
املعمول به عند املرشعني ،واذلي يضمن للمستمثر الاجنيب عدم قيام
ادلوةل املضيفة بتعديل نصوص العقد بشلك تعسفي ،او اهناء العقد قبل
10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp159-167

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية

166

.3
.4

.5

.6

مدته احملددة من خالل فرض ترشيعات وطنية.
غياب مبدأ اس تقالل اتفاق التحكمي عن عقد الاصيل ،امنا هو نقص عند
املرشع العرايق جيب عليه ان يتداركه.
نويص املرشعني العرايق والكوردس تاين التاين عند تنظمي تسوية املنازعات
الطاقة املتجددة ابلتحكمي ،ودراسة املوضوع من اكفة جوانبه القانونية نظراً
ملا تمتزي تكل املشاريع خبصائص متزيها عن مشاريع الاستامثرية الاخرى.
رضورة توفري البيئة الترشيعية اجلاذبة للمستمثرين تعمل عىل تسهيل
اجراءات تسوية منازعات ،وتوفري التحكمي كضامنة جلذب استامثراهتم يف
مشاريع الطاقة املتجددة ،وتوفر الفرصة تتضمن العديد من احلوافز
املشجعة للمستمثرين.
رضورة العمل عىل توفري امحلاية القانونية ملشاريع الطاقة املتجددة وخلق
مناخ الاستامثري اذلي يسمح بتوفري عنارص الالزمة لتحقيق الاس تقرار
الترشيعي لطمانينة املستمثرين وتشجيعهم عىل استامثر امواهلم يف داخل
البدل.
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Abstract:
The emerging disputes in the energy sector are the subject of
litigation, and with the increase in global demand for energy
production from its renewable sources, investments tended to
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disagreements and disputes may arise between the two parties.
renewable and in a manner that preserves the rights of both
parties as well. Therefore, arbitration has become a topic of
interest They are in the field of investment contracts in
general, and the importance of this method increased after the
flourishing of international trade, as it became in the form of
international organizations, bodies, and centers.
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allow the exploration and development of renewable energy
sources in countries that may lack in this field, and to
encourage investment and investors, it became necessary to
have a stable legislative framework that provides binding
protection For investors to settle disputes as stipulated in local
laws and bilateral and multilateral investment treaties.
Renewable energy sources, which take place between the
investor and the host country for the investment or one of its
agencies, include a set of intertwined topics, in which

