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َّ
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه؛
َّأما بعد:
فيعترب التحكيم من أهم الظواهر القانونية املعاصرة ،ومن أهم الوسائل القانونية اليت اتسع
نطاقها ،حىت تم االعرتاف بشرعيته من كافة أفراد اجلماعة الدولية على اختالف أوضاعها
االقتصادية.
ومِمَّا يؤمكد ذلك اللجوء املتزايد بني املتعاقدين سواءً على مستوى التجارة الدولية أو
حل نزاعاهتم عن طريق التحكيم.
الداخلية يف م
َّ
إن خصوصية التحكيم ابعتباره أدا ًة لتحقيق العدالة تكمن يف كونه أدا ًة اتفاقيَّة ،فاالجتاه

رهني إبرادة أطرافه ،سواءً يف اختيار الشخص أو هيئة التحكيم أو القانون
إىل التحكيم ٌ
الواجب التطبيق على النزاع.
اهتمت دول العامل أمجع ابلتحكيم ،وعنيت بوضع تنظيم قانوين
وهلذه االعتبارات م
للتحكيم يتناول االتفاق عليه ،وحيدد املنازعات اليت جيوز طرحها أمامه ،ويبسط كيفية اختيار
القواعد اإلجرائية اليت يسري عليها.

وقد واكبت اململكة العربيَّة السعوديَّة التطورات املتسارعة اليت يشهدها العامل املعاصر
يعول على التحكيم للفصل يف الكثري من املنازعات ،فأصدرت نظاماً للتحكيم
الذي ابت م
عام 1٤0٣هـ 1ليكون وسيلة فاعلة يف الفصل يف املنازعات التجارية ،مث أصدرت بعد ذلك
نظاما جديداً للتحكيم يف عام 1٤٣٣هـ 2ليصبح بديالً عن النظام السابق ،وقد جاء النظام
ً
اجلديد مواكباً للتطورات االقتصادية والتنموية اليت تشهدها اململكة العربيَّة السعوديَّة ،ومتاشياً
مع قانون األونستريال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  ،٣وغري خمالفة ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،والذي هو منهج هذه البالد ،كما قامت اململكة العربيَّة السعوديَّة إبنشاء املركز
السعودي للتحكيم التجاري ٤الذي جاء استجابة لتنمية األعمال التجارية وحل النزاعات
اليت قد تنشأ يف هذا اخلصوص ،وكذلك بغية اإلسهام يف تشجيع واستقطاب االستثمارات
األجنبية.
وبعد دراسيت لنظامي التحكيم السعودي القدمي واجلديد وجدت بينهما قواسم مشرتكة،
وفروقاً منتثرة ،حيث َّ
إن نظام التحكيم السعودي القدمي جاء خمتصراً وخمتزالً يف معظم
نصوصه ،على خالف ما جاء به النظام اجلديد من بيان وتفصيل لكل جوانب التحكيم
وإجراءاته املتبعة واملنصوص عليها يف النظام.

 1الصادر ابملرسوم امللكي رقم م ٤6/واتريخ 1٤0٣/7/12هـ.
 2الصادر ابملرسوم امللكي رقم م ٣٤/واتريخ 1٤٣٣/5/2٤هـ.
 ٣قانون األونسيرتال :هو عبارة عن هيئة قانونية رئيسة اتبعة ملنظومة األمم املتحدة يف جمال القانون التجاري الدويل،
وهي هيئة قانونية ذات عضوية عاملية متخصصة يف إصالح القانون التجاري على النطاق العاملي منذ ما يزيد على
مخسني عاماً ،أنشأ قانون األونسيرتال عام 1985م ،مثم ع مدل عام 2006م ،وتتمثل مهمة القانون يف عصرنة ومواءمة
القواعد املتعلقة ابألعمال التجارية الدولية.
٤

أنشئ املركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار جملس الوزراء رقم ( )257واتريخ 1٤٣5/6/1٤هـ ،ومقره الرئيس

مدينة الرايض ،ويتوىل اإلشراف على إجراءات التحكيم يف املنازعات التجارية واملدنية ذات الصلة اليت يتفق أطرافها على
تسويتها عن طريق التحكيم.

كما َّ
ط وعدم وضوح يف كث ٍري من مو مادها -حسب
أن تقسيمات النظام القدمي فيها اختل ٌ
رؤييت القاصرة ،-على خالف تقسيمات املو ماد يف النظام اجلديد ،واليت حظيت برتتيب املواد
حسب املوضوعات اليت ينظمها ضمن أبواب؛ إذ جعل -على سبيل املثال -ابابً التفاق
التحكيم ،وابابً آخر هليئة التحكيم ،وهكذا.
ونظام التحكيم السعودي اجلديد قد جاء بفوارق جوهرية وأساسية عن نظام التحكيم
القدمي ،حيث َّ
إن هذه الفوارق جاءت يف كل مراحل التحكيم منذ االتفاق على التحكيم،
ومروراً بتعيني هيئة التحكيم ،واالتفاق على اإلجراءات الواجبة التطبيق يف عملية التحكيم،
وصدور احلكم والطعن فيه بدعوى البطالن ،وانتهاءً بتنفيذ حكم التحكيم.
ومن أهم ما مييمز نظام التحكيم اجلديد أنه أعطى جمال حلرية األفراد يف االتفاق على
إجراءات التحكيم ،ومثلها للهيئة التحكيميَّة يف العمل على إهناء منازعة التحكيم ،وأصبح
ملختصة ،على
تدخل القضاء رقايب فقط على إجراءات التحكيم ،ومن حمكمة االستئناف ا َّ
خالف ما كان عليه العمل يف النظام السابق.
وهذا التطور الذي شهده النظام اجلديد جاء متماشياً مع القوانني واالتفاقيات الدولية،
ِما جعله حيظى ابلتطبيق داخل وخارج اململكة العربيَّة السعوديَّة.
وأتسيساً ملا سبق بيانه؛ ونظراً ألمهيَّة دراسات املقارنة البالغة يف جممل العلوم ،ال سيمما
يف العلوم القضائيَّ مة والقانونية ،فهي تربز جوانب االتفاق واالختالف ،أو تتعلَّق مبرحلة ما من
التطور النظَامي أو التشريعي ،أو تتعلق ابختالف البنية االجتماعية من حيث البساطة أو
التعقيد ،ومن انحية أخرى حتدد أوجه القصور يف تشري ٍع ما.

وستكون دراسيت يف عجالة حبثي هذا ،واملوسوم بـ (نظام التحكيم السعودي القدمي
واجلديد 1403هـ1433-هـ؛ دراسةٌ مقارنة) للقواسم العامة املشرتكة بني النظامني أو
تلك اليت بينها اختالف يف جممل املوضوعات احملدَّدة آنفاً ،وأهم التطورات اليت مشلت نظام
التحكيم اجلديد وأهم ِميزاته ،وسأعتمد يف التقسيم على ذلك التقسيم الوارد يف نظام
التحكيم السعودي لتقف املقارنة عند حدود ما انتهى إليه من مواد وتناول من موضوعات؛
وذلك وفق املباحث التالية:
✓

املبحث األول :تعريف التحكيم.

✓

املبحث الثاين :اتفاق التحكيم.

✓

املبحث الثالث :تشكيل هيئة التحكيم.

✓

املبحث الرابع :إجراءات التحكيم.

املبحث اخلامس :دعوى البطالن.
✓
وملا َكا َن من شروط احلصول على (رخصة التحكيم الدوليَّة  -فئة "أ") من (هيئة
َّ
م
ٍ
مي يف َّّتصص القانون ،وقَع
حمكمي األكادمييَّة الدوليَّة للوساطة والتحكيم) التقدم ببحث عل ٍم
وع َال -أن َجيعلَه خالصاً لوج مه مه ال َكرمي ،وأَن
االختيار على َه َذا البحثً ،
سائال هللا َّ -
جل َ
السداد.
يوفممقين فيه َإىل اهل َدى و َّ

وأخرياً ..أمحد هللا َّأوالً وآخراً ،وظاهراً وابطناً ،على التيسري والتمام يف تيسري اجتماع
مادة هذا البحث املختصرة.
م
الزلل فيما أوردته يف عجالة حبثي هذا.
وأسأله -سبحانه -أن يغفر يل التقصري و َ
ِ
حممد
واحلم ُد هلل َر ّ
ب العاملنيَ ،
وصلّى هللاُ َو َسلّ َم على نَبيّنا ّ
وكتبه احملامي و َّ
احملكم:
عبدهللا بن عبدالرمحن الفايز

مساء السبت 2018/0٣/٣1م

األول:
▪ املبحث َّ

تعريف التحكيم

✓ تعريف التحكيم لغةً:
مصدر (حكم) ،وأصلها ( َح َك َم) مبعىن :منع .1
✓ تعريف التحكيم اصطالحاً:
تولية اخلصمني حكماً حيكم بينهما .2
✓ تعريف التحكيم قانوانً:
هو االتفاق على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون
احملكمة املختصة به .٣
وعرفته جملة األحكام العدلية يف املادة  1790أبنه" :التحكيم عبارة عن اّتاذ اخلصمني
آخر حاكماً برضاها لفصل خصومتهما ودعوامها" .٤
وعرفه بعض املعاصرين أبنه" :عقد بني طرفني متنازعني جيعالن فيه برضامها شخصاً آخر
َّ
حكماً لفصل خصومتهما".5

 1مقياس اللغة .91/2
 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن جنيم .2٤/7
 ٣التحكيم االختياري واالجباري ،ألمحد أبو الوفاء ،ص .15
 ٤األحكام العدلية مع شرحها دور احلكام ،لعلي حيدر .578/٤
 5املدخل الفقهي ،مصطفى الزرقاء .619/1

ومن خالل التعريف االصطالحي والقانوين للتحكيم يتضح أنه يتم إبرادة ذوي الشأن؛
لذا ذهب البعض :إىل أنه يغلب عليه الصفة التعاقدية.1
ملزم ألطراف اخلصومة ،و َّ
احملكم ملزم
وذهب آخرون :إىل أن التحكيم يعترب قضاء ،ألنه ٌ
ابإلجراءات اليت حيددها نظام التحكيم.2
وتوسط آخرون القول؛ فقالوا :هو الوسط بني التعاقد والقضاء.٣
م
"اتفاق
املادة األوىل من نظام التحكيم السعودي أبنه:
عرف املن مظمم اتفاق التحكيم يف َّ
ٌ
و َّ
بني طرفني أو أكثر على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض املنازعات اليت تنشأ بينهما يف
شأن عالقة نظامية حمددة ،تعاقدية كانت أو غري تعاقدية ،سواء كان التحكيم يف صورة شرط
حتكيم وارد يف العقد أو يف صورة مشارطة حتكيم مستقلة".٤

1
2
٣

التحكيم االختياري واإلجباري ،ألمحد أبو الوفاء ،ص.18
التحكيم يف اململكة العربية السعودية ،حممد بن انصر البجاد ،ص.28
الضوابط الشرعية للتحكيم ،صاحل بن احلسن ،ص.22

 ٤انظر :نظام التحكيم السعودي لعام 1٤٣٣هـ ،م.1/

▪ املبحث الثاين:

اتفاق التحكيم
جاء يف نظام التحكيم القدمي احلديث عن اتفاق التحكيم بشكل مقتضب جداً سواء يف

النظام أو الئحته التنفيذية؛ إذ نص النظام يف مادته األوىل على" :جيوز االتفاق على التحكيم
يف نزاع معني قائم ،كما جيوز االتفاق مسبقاً على التحكيم يف أي نزاع يقوم نتيجةً لتنفيذ عقد

معني".

يف حني تطرق نظام التحكيم اجلديد يف مادته التاسعة لعدة مسائل يف موضوع اتفاق
التحكيم بشكل أكثر وضوح؛ وذلك ملا هلا من أمهية ،حيث تعترب القاعدة األساسية اليت
يسري عليها اخلصوم؛ ومن هذه املسائل:
 -1جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع ،سواء أكان مستقالً بذاته أو
ورد يف ٍ
عقد معني ،كما جيوز أن يكون اتفاق التحكيم الحقاً حلدوث النزاع ،وإن كانت

املختصة ،ويف هذه احلالة يتعني أن حيدد االتفاق املسائل
أقيمت بشأنه دعوى أمام احملكمة
م
اليت يشملها التحكيم ،وإال كان االتفاق ابطالً.
توضح مدى توسع املن مظمم السعودي يف إقراره
وهاتني الفقرتني ( 1و )2من املادة التاسعة م
التفاقية التحكيم حىت لو كان هناك دعوى منظورة ابلفعل لدى احملكمة املختصة ،مثم اتفقا

املختصة إىل التحكيم فيجوز هلم ذلك.
طرفا النزاع على إحالة القضية من احملكمة
َّ

النص صراحةً يف نظام التحكيم اجلديد على ضرورة أن تكون اتفاقية التحكيم
 -2م
مكتوبة ،وترتيب البطالن على ترك هذا اإلجراء؛ حيث جاء يف الفقرة ( )٤من املادة التاسعة:
"ويع مد اتفاق التحكيم مكتوابً إذا تضمنه حمرر صادر من أطراف التحكيم أو إذا تضمنه ما

تباداله اخلصوم من رسائل موثوقة أو برقيات أو غريها من وسائل االتصال اإللكرتونية أو
املكتوبة".
ويتضح من املادة السابقة توسع املنظم السعودي يف إضافة صورة جديدة لطريقة اعتماد
اتفاق التحكيم ،وذلك أبن أثبت للمحررات اإللكرتونية صفة الكتابة مبا يتواكب مع
متطلبات العصر احلديث الذي أصبح يعتمد بشكل أكرب على وسائل االتصال اإللكرتوين.
وقد ورد يف نظام التحكيم القدمي يف مادته اخلامسة آلية اعتماد وثيقة التحكيم" :أبن
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر النزاع ،وجيب أن تكون
هذه الوثيقة موقَّعة من اخلصوم أو من وكالئهم الرمسيني املفوضني ومن احملكمني ،وأن يبني هبا
موضوع النزاع وأمساء اخلصوم وأمساء احملكمني وقبوهلم نظر النزاع ،وأن ترفق هبا صور من
املستندات اخلاصة ابلنزاع".
هذه املادة يف النظام القدمي كانت من ضمن املواد اليت وجهت هلا أسهم النقد ،حيث أن
اشرتاط اعتماد وثيقة التحكيم من احملكمة أو اجلهة املختصة أصالً بنظر النزاع من العقبات
م
تؤخر البدء يف عملية التحكيمِ ،ما جعل املن مظمم يف النظام اجلديد يتالىف مثل هذه املادة؛
اليت م

إذ ألغى شرط اعتماد وثيقة التحكيم كأحد شروط التحكيم ،بل أصبحت من صالحية هيئة
التحكيم اعتماد وثيقة التحكيم مث الشروع يف إجراءات التحكيم.
✓ التحكيم الدويل:

م
َّ
وجهت لنظام التحكيم القدمي أنه جاء خالياً من ذكر
إن من أهم االنتقادات اليت م
ينص على إمكانية أطراف االتفاق اللجوء إىل التحكيم خارج اململكة
(التحكيم الدويل) ،فلم م

نصت املادة الثالثة من النظام
العربيَّة السعوديَّة ،وهو ما استجاب له النظام اجلديد؛ حيث م
على أنَّه" :يكون التحكيم دولياً يف حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق ابلتجارة
الدولية ،وذلك يف األحوال التالية:

 – 1إذا كان املركز الرئيس لألعمال كل من طريف التحكيم يقع يف أكثر من دولة وقت
إبرام اتفاق التحكيم ،فإذا كان ألحد الطرفني عدة مراكز لألعمال فالعربة ابملركز األكثر
ارتباطاً مبوضوع النزاع ،وإذا مل يكن ألحد طريف التحكيم أو كالمها مركز أعمال حمدد فالعربة
مبحل إقامته املعتاد.

 – 2إذا كان املركز الرئيس ألعمال كل من طريف التحكيم يقع يف الدولة نفسها وقت
إبرام اتفاق التحكيم ،وكان أحد األماكن اآلتية بياهنا واقعاً خارج هذه الدولة:

أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم ،أو أشار إىل كيفية تعيينه.

ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة من العالقة التجارية بني الطرفني.
ج) املكان األكثر ارتباطاً مبوضوع النزاع.

 –٣إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إىل منظمة ،أو هيئة حتكيم دائمة ،أو مركز

للتحكيم يوجد مقره خارج اململكة.
 – ٤إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط أبكثر من دولة.

▪ املبحث الثالث:

تشكيل هيئة التحكيم
✓ تعريف هيئة التحكيم:
مادته األوىل" :هي:
عرفها نظام التحكيم اجلديد يف م
جاء يف تعريف هيئة التحكيم كما م
احملكم الفرد أو الفريق من احملكمني ،والذي يفصل يف النزاع احملال للتحكيم".
✓ شروط احملـ َّـكم:
تكاد تكون الشروط املطلوبة يف هيئة التحكيم متشاهبة بني النظامني من انحية اشرتاط
املادة الرابعة عشر من
األهلية ،وحسن السري السلوكَّ ،إال أن النظام اجلديد -كما يف َّ
النظام -قد اشرتط يف َّ
احملكم إذا كان فرداً أن يكون حاصالً على األقل على شهادة جامعية
يف العلوم الشرعية أو األنظمة ،أو إذا كانوا أكثر من فرد فيشرتط أن يتوفر هذا الشرط يف
رئيس اهليئة التحكيمية.
✓ تعيني َّ
احملكمني وعزهلم:
مل خيتلف احلال كثرياً يف النظام اجلديد عما كان معموالً به يف النظام القدمي ،حيث أن
املبدأ واحد من حيث حرية اخلصوم يف اختيار َّ
احملكمني ،ويف حال وجود نزاع أو خالف بني
الطرفني حول تعيني َّ
احملكمني يتم اللجوء إىل اجلهة املختصة أصالً بنظر النزاع ،كما يسري
رد َّ
نفس األمر ابلنسبة لعزل وإعادة تعيني َّ
احملكمني ،إذ جعل املن مظمم يف النظام
احملكم ،وأيضاً م
اجلديد اجلهة املختصة بنظر النزاع جهة احتياطية يلجأ إليها اخلصوم يف حال املنازعات اليت
تعرتي عملية التحكيم.

▪ املبحث الرابع:

إجراءات التحكيم
ابلرجوع إىل نظام التحكيم القدمي يف املو ماد ( )15-1٤-1٣-12-11-10-9جند أن

املختصة بنظر النزاع ،ويتم
إجراءات التحكيم تبدأ من اعتماد وثيقة التحكيم لدى اجلهة
َّ
التبليغ أو اإلخطار خبصوص التحكيم مبعرفة كاتب اجلهة املختصة أصالً بنظر النزاع عن طريق
املراسل أو اجلهات الرمسية سواء إبرادة احملتكمني أو مببادرة من احملكمني ،وعلى مركز الشرطة

أن يساعد اهليئة املختصة يف أداء مهمتها.
كما اشرتط النظام أن تكون إجراءات التحكيم ابللغة العربية ،ومل يذكر النظام القدمي
إمكانية اختيار اخلصوم للمكان الذي جيري فيه التحكيم ،حيث جرت العادة على أن يكون
انعقاد هيئة التحكيم يف املكان الذي ينعقد فيه االختصاص للجهة املختصة بنظر النزاع
أصالً.
خول املن مظمم لطريف التحكيم االتفاق على اإلجراءات
أما يف نظام التحكيم اجلديد فقد َّ
اليت تتخذها هيئة التحكيم وحقهم يف إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة املوجودة يف
أي منظمة أو هيئة أو مركز حتكيم يف اململكة العربيَّة السعوديَّة أو خارجها ،شريطة عدم
خمالفة هذه اإلجراءات للشريعة اإلسالمية.
وإن مل يوجد مثل هذا االتفاق كان هليئة التحكيم أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات

غري خمالفة للشريعة اإلسالمية ،كما تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يستلم فيه أحد
طريف التحكيم طلب التحكيم من الطرف اآلخر مامل يتفق الطرفان على غري ذلك.

كما أن النظام اجلديد فيه مرونة ابلتبليغ وصالحية أكثر من النظام القدمي ،حبيث جعل
وسائل التبليغ كثرية؛ منها االتفاق بني اخلصوم على آلية التبليغ بشكل شخصي ،أو ابإلانبة
عن أحدمها أو إىل عنوانه احملدد.
ومن املميزات يف هذا النظام اجلديد أنه أعطي ألطراف النزاع حرية اختيار املكان
املناسب هلم إلجراء التحكيم سواء داخل اململكة أو خارجها ،ويف حال عدم وجود اتفاق
بني األطراف حول املكان ،جيوز هليئة التحكيم تعيني مكان التحكيم مع األخذ يف االعتبار
ظروف الدعوى ومالئمة املكان املختار لألطراف.
وقد منح نظام التحكيم اجلديد األطراف وهيئة التحكيم إمكانية االتفاق على إجراءات
التحكيم أبي لغة خيتاروهنا ،فاألصل أن يتم التحكيم ومجيع إجراءاته ابللغة العربية إال أن
املن مظمم أعطى لألطراف حرية اختيار اللغة.
وقد تناول املن مظمم يف نظام التحكيم اجلديد إجراءات التحكيم والسري فيه على حنو أكثر

تفصالً ودقة ِما كان موجود يف النظام القدمي.

عما جاء يف
خيص صدور قرار التحكيم فلم خيتلف احلال كثرياً يف النظام اجلديد َّ
َّأما فيما م

نص املادةَّ احلادية واألربعني من النظام القدمي" :يصدر قرار التحكيم بناءً على أغلبية أراء
م
األعضاء ،وينطق رئيس هيئة التحكيم ابلقرار يف اجللسة َّ
احملددة ،ويتم حترير القرار مشتمالً
على أمساء أعضاء اهليئة اليت أصدرته واتريخ ومكان اإلصدار وبياانت احملتكمني والدفوع
ونص القرار وأي بياانت أخرى تكون من الضروري أن يشملها القرار".
م
م
تشعب اآلراء وعدم القدرة على
وقد مبني املنظمم يف النظام اجلديد للتحكيم أنه يف حال م
الوصول ألغلبية يف القرار فلهيئة التحكيم اختيار َّ
حمكم مرجح وذلك يف خالل مخسة عشر
يوم من اتريخ عدم الوصول إىل األغلبية املطلوبة لصدور القرار ،ويف حال عدم قيام هيئة
التحكيم بتعيني َّ
احملكم املرجح ففي هذه احلالة ينعقد االختصاص للجهة املختصة بنظر النزاع
أصالً.

كما أضافت املادة الثانية واألربعون من النظام ضرورة أن يشتمل قرار التحكيم على
حتديد ألتعاب احملكمني ،ونفقات التحكيم ،وكيفية توزيعها بني الطرفني.
املادة التاسعة والثالثون" :هليئة التحكيم
وِمَّا استحدثه نظام التحكيم اجلديد ما جاء يف َّ
أن تصدر أحكاماً وقتية أو يف جزء من الطلبات ،وذلك قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة

كلها ،مامل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك".

املادة احلادية واألربعني يف فقرته الثانية" :أنه ال تنتهي
نص َّ
وقد َّبني النظام اجلديد يف م
إجراءات التحكيم مبوت أحد طريف التحكيم ،أو فقد أهليته ،مامل يتفق من له صفة يف النزاع
مع الطرف اآلخر على انتهائه".

ويف كال النظامني اجلديد والقدمي أعطى املن مظمم للمحتكمني احلق يف طلب تصحيح قرار

التحكيم أو طلب تفسري قرار التحكيم.

▪ املبحث اخلامس:

دعوى البطلان
ورد يف نظام التحكيم القدمي الطعن يف قرار التحكيم بشكل مقتضب ج مداً ،حيث مل
يوضح آليته أو احلاالت اليت يكون فيها الطعن ِمكناً ،كما أنَّه مل يسمي الدعوى ابلبطالن،
م
بل كل ما ذكره املن مظمم أنه جيوز للخصوم الطعن على القرارات الصادرة من اهليئة وذلك أمام
اجلهة املختصة أصالً بنظر النزاع.
نص عليه األونستريال النموذجي للتحكيم
يف حني جاء النظام اجلديد متماشياً مع ما َّ
التجاري الدويل من حظ ٍر لقانون الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء أبي طر ٍ
يقة من
م
طرق الطعن ،عدا رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقاً لألحكام املبيمنة يف هذا النظام ،وقد
سن املن مظمم الطعن بدعوى البطالن لتحقيق مصلح ٍة للمحكوم عليه ببطالن احلكم يف
َّ
احلاالت اليت ذكرها النظام ،وحفاظاً على ح مجية احلكم ،حيث حيوز حكم التحكيم الصادر

طبقاً هلذا النظام ح مجية األمر املقضي به ،حبيث ال يرتتب على رفع دعوى البطالن وقف
ٍ
مفص ٍل -على أنمه" :ال تقبل
املادة اخلمسون -
صت َّ
وبشكل م
تنفيذ حكم التحكيم ،وقد ن م

دعوى بطالن حكم التحكيم َّإال يف األحوال اآلتية:

أ) إذا مل يوجد اتفاق حتكيم أو كان هذا االتفاق ابطالً ،أو قابالً لإلبطال ،أو سقط
ابنتهاء مدته.
ب) إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد لألهلية ،أو انقصها ،وفقاً
للنظام الذي حيكم األهلية.

ج) إذا َّ
تعذر على أحد طريف التحكيم تقدمي دفاعه بسبب عدم إبالغه إبالغاً صحيحاً
بتعيني حمكم أو إجراءات التحكيم ،أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته.
د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية اليت اتفق طرفا التحكيم
على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ) إذا ش مكلت هيئة التحكيم أو عني احملكمون على ٍ
وجه خمالف هلذا النظام ،أو التفاق
الطرفني.
و) إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم ،ومع ذلك إذا أمكن
فصل أجزاء احلكم اخلاصة ابملسائل اخلاضعة للتحكيم عن أجزائه اخلاصة ابملسائل غري
اخلاضعة له ،فال يقع البطالن َّإال على األجزاء غري اخلاضعة للتحكيم وحدها.
ز) إذا مل تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توفرها يف احلكم على حن ٍو أثمر يف
مضمونه ،أو استند احلكم على إجراءات حتكيم ابطلة أثمرت فيه".
واملالحظ أن املن مظمم ذكر هذه احلاالت على سبيل احلصر وجعلها شروط الزمة لقبول
دعوى البطالن أمام اجلهة املختصة بنظر النزاع ،وقد حرص املن مظمم على أن يكون قرار
التحكيم موافقاً للنظام وللشروط اليت اتفق عليها األطراف ،حيث أن اجلهة املختصة بنظر
دعوى البطالن ال تنظر إىل وقائع وموضوع النزاع بل تنظر إىل مدى اتفاق احلكم مع النظام.
كما َّ
املادة الثامنة من النظام اجلديد االختصاص بنظر دعوى بطالن
حدد املن مظمم يف َّ
حكم التحكيم واملسائل اليت حييلها هذا النظام للمحكمة املختصة معقوداً حملكمة االستئناف
املختصة أصالً بنظر النزاعَّ ،أما إذا كان التحكيم جتارايً دولياً سواء جرى يف اململكة العربيَّة

السعوديَّة أو خارجها ،فيكون االختصاص حملكمة االستئناف املختصة أصالً بنظر النزاع
يف مدينة الرايض ،مامل يتفق طرفا التحكيم على حمكمة استئناف أخرى يف اململكة العربيَّة
السعوديَّة.
وصدور قرار التحكيم على النحو السابق ال يضفي عليه الصيغة التنفيذية ،ولذلك ورد
يتم احلصول على الصيغة التنفيذية للقرار إبيداع القرار الصادر من
يف كال النظامني أنه م
التحكيم للجهة املختصة أصالً بنظر النزاع حىت يتم إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار
والبدء يف إجراءاته التنفيذيَّة.
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