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[أ.د .حسني شحادة احلسني]

بطالن حكم التحكيم
في نظام التحكيم السعودي

*

األستاذ الدكتور
*
حسين شحادة الحسين

امللخـــــص
يصدر احلكم القضائي من قضاة الدولة الذين يتم تعيينهم بعد التحقق من رشوط
معينة يف اجلانبني الشخيص والعلمي ،ومع ذلك ورغم تأهيلهم العلمي والعميل فإن
األحكام الصادرة عن قضاء الدولة ختضع للطعن وفق النظام القضائي لكل بلد ،عىل
خالف القرارات الصادرة من هيئات التحكيم.
ويالحظ أن أغلب قوانني التحكيم العربية مل تشرتط يف املحكم رشو ًطا متعلق ًة
حمكًم ،كًم أن
باجلانب العلمي ،حيث جيوز للشخص األمي يف بعض الدول أن يكون ً
نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية مل يشرتط حصول املحكم عىل شهادة يف

العلوم الرشعية أو النظامية إال يف املحكم الفرد ،ويف حال كانت هيئة التحكيم مكونة
من أكثر من ححمكّم فيكتفى بتوافر هذا الرشط يف رئيسها.
وحيث إن نظام التحكيم يف اململكة العربية السعوديةمل جيز الطعن باحلكم،
باستثناء رفع دعوى البطالن؛ وأمام هذا الوضع ويف ظل اخلشية من عدم توفر اخلربة
القانونية لدى املحكم فإنه قد حيدث جتاوز من املحكم أو إخالل بأساسيات التقايض.

 أجيز للنشر بتاريخ .2015/9/7
 أستاذ القانون التجاري بكلية احلقوق -جامعة دار العلوم -الرايض -اململكة العربية السعودية.
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لذا فإن نظام التحكيم السعودي مل يرتك حكم التحكيم بعيدً ا عن الرقابة
أقرللطرف املترضر من حكم التحكيم حق رفع دعوى البطالن عند
القضائية ،بل ّ

توافر إحدى احلاالت املحددة عىل سبيل احلرص.

وقد ناقش هذا البحث األحكام املتعلقة ببطالن حكم التحكيم يف نظام التحكيم
السعودي من خالل دراسة حاالت بطالن حكم التحكيم ،وأحكام دعوى بطالن
حكم التحكيم ،وآثار صدور احلكم ببطالن حكم التحكيم.
الكلًمت املفتاحية بطالن -حكم -التحكيم – السعودي

املقدمـــــــــة
حدد نظام التحكيم السعودي حاالت بطالن حكم التحكيم عىل سبيل احلرص،
وبًم يمنع املحكمة املختصة من التصدي ملوضوع النزاع .لذا التعد دعوى البطالن
ً
طريقا من طرق الطعن ،حيث المتلك املحكمة النظر يف تأويل النظام وكيفية تطبيقه،
مامل يكن هناك خروج عىل اتفاق التحكيم أو خمالفة النظام العام أو وجود عيب يف
احلكم حسب احلاالت املحددة يف املادة  50من نظام التحكيم.
وإذا حكمت املحكمة املختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه
ويكون حكمها غري قابل للطعن ،أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون
حكمها قاب ً
ال للطعن.
وتنسجم دعوى البطالن وإجراءاهتا مع االجتاه العام يف تشجيع اللجوء إىل
التحكيم ،وتكريس الطبيعة القضائية هلذه الوسيلة البديلة حلل املنازعات ،حيث مل
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تعد أحكام التحكيم تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوى
البطالن ،وهذا ما حيقق الرسعة املطلوبة يف حل املنازعات التجارية.
بناء عىل ذلك سوف نبحث جوانب هذا املوضوع وفق ماييل
 حاالت بطالن حكم التحكيم (املبحث األول). وأحكام دعوى البطالن (املبحث الثاين). وآثار صدور احلكم بالبطالن (املبحث الثالث).ونختم البحث بأهم النتائج والتوصيات.
سوف نبني األحكام املتعلقة بالبطالن من خالل دراسة حاالت بطالن حكم
التحكيم(املبحث األول) وأحكام دعوى البطالن (املبحث الثاين) وآثار صدور
احلكم بالبطالن (املبحث الثالث) ،يف إطار نظام التحكيم السعودي.

املبحث األول
حاالت بطالن حكم التحكيم

تتلخص حاالت بطالن حكم التحكيم يف النظام السعودي حسبًم حددهتا املادة
 1/50من نظام التحكيم السعودي يف اآليت
ال أو قاب ً
أ -إذا مل يوجد اتفاق حتكيم أو كان هذا االتفاق باط ً
ال لإلبطال أو سقط
بانتهاء مدته.
ب -إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفق ًا
للنظام الذي حيكم أهليته.
ت -إذا تعذر عىل أحد طريف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبالغه إبالغ ًا
صحيح ًا بتعيني حمكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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إرادته.
ث-إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا
التحكيم عىل تطبيقها عىل موضوع النزاع.
ج -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عني املحكمون عىل وجه خمالف هلذا النظام أو
التفاق الطرفني.
ح -إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم .ومع ذلك إذا
أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة باملسائل اخلاضعة للتحكيم عن أجزائه
اخلاصة باملسائل غري اخلاضعة له فال يقع البطالن إال عىل األجزاء غري
اخلاضعة للتحكيم وحدها.
خ -إذا مل تراع هيئة التحكيم الرشوط الواجب توافرها يف احلكم عىل نحو أثر يف
مضمونه أو استند احلكم عىل إجراءات حتكيم باطلة أثرت فيه".
وتتميز حاالت إبطال احلكم بأن منها ما يتعلق بحقوق األطراف وليس النظام
العام كصدور احلكم بعد انقضاء مدة التحكيم ،أوعن حمكم مل يعني طبق ًا لالتفاق ،أو
خروج املحكم عن حدود مهمته؛ ومنها ما يتعلق بالنظام العام ،كالرشوط القانونية يف
املحكم والتحكيم يف املسائل التي الجيوز فيها الصلح.
ويرتتب عىل ذلك العديد من النتائج ،حيث إن احلاالت املتعلقة بالنظام العام جيوز
للمحكمة إثارهتا ولو مل يثرها اخلصوم ،بخالف احلاالت غري املتعلقة بالنظام العام .
()1

وسوف نبني هذه احلاالت فيًم ييل.

( )1د.محزة حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،اجلزء األول ،منشورات احلليب ،الطبعة الثالثة2014 ،م1435 ،هـ  ،ص.478.
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املطلب األول
حاالت البطالن املرتبطة باتفاق التحكيم
تشمل حاالت بطالن حكم التحكيم هلذا اجلانب احلاالت التالية
احلالة األوىل عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطالنه أو سقوطه
إن اللجوء إىل التحكيم يتطلب وجود اتفاق حتكيم صحيح وساري املفعول إذ
يشرتط أن يتوفر يف هذا االتفاق الرشوط املوضوعية والشكلية الالزمة ،وأن يتعلق
بمسألة جيوز فيها التحكيم وغري خمالفة للنظام العام ،حيث إن مايؤدي لبطالن اتفاق
التحكيم يؤدي إىل بطالن احلكم الصادر بناء عليه .
()2

ورشط التحكيم الذي يرد يف العقد الينقيض بانقضاء العقد األصيل الذي يتضمنه،
متى كان موضوع النزاع قد نشأ سببه بمقتىض وقائع سابقة عىل انتهاء العقد ،كًم أن
رشط التحكيم يمتد إىل املنازعات املتعلقة بآثار العقد األصيل التي تنتج بعد انتهاء
هذا العقد ،فيتم تسويتها طبق ًا هلذا الرشط .
()3

ويتضح من النص اشرتاط أال يكون اتفاق التحكيم قد سقط بانتهاء مدته كأن يكون
هناك اتفاق حتكيم يتضمن حتديد مدة زمنية ،جيب تقديم طلب التحكيم خالهلا ،وإال فإن
( )2بينت املادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي الشروط املتعلقة ابالتفاق ابلنص التايل:
مستقًل بذاته ،أم ورد يف عقد معني.
" .1جيوز أن يكون اتفاق التحكيم ساب ًقا على قيام النزاع سواء أكان
ً
 .2كما جيوز أن يكون اتفاق التحكيم الح ًقا لقيام النزاع ،وإن كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام احملكمة املختصة،
ابطًل.
ويف هذه احلالة جيب أن حيدد االتفاق املسائل اليت يشملها التحكيم ،وإال كان االتفاق ً
ابطًل.
 .3جيب أن يكون اتفاق التحكيم
مكتواب ،وإال كان ً
ً
 .4يكون اتفاق التحكيم مكتوابً إذا تضمنه حمرر صادر من طريف التحكيم ،أو إذا تضمنه ما تباداله من مراسًلت
موثقة ،أو برقيات ،أو غريها من وسائل االتصال اإللكرتونية ،أو املكتوبة ،وتعد اإلشارة يف عقد ما ،أو اإلحالة فيه
إىل مستند يشتمل على شرط للتحكيم ،مبثابة اتفاق حتكيم .كما يُعد يف حكم اتفاق التحكيم املكتوب كل إحالة يف
العقد إىل أحكام عقد منوذجي ،أو اتفاقية دولية ،أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط حتكيم إذا كانت اإلحالة واضحة
يف اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد".
( )3د.حممود مسري الشرقاوي ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،2011 ،ص.498.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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اتفاق التحكيم يسقط ويسرتد األطراف حقهم باللجوء إىل القضاء .
()4

وإذا أبرم اتفاق حتكيم الحق لقيام النزاع وتضمن تقديم طلب التحكيم خالل
ميعاد معني من تاريخ االتفاق ،ومل يقدم الطلب خالل هذه املدة فإن املشارطة تسقط
ويصبح من حق الطرف صاحب املصلحة التمسك بسقوط اتفاق التحكيم ،فإن
رفضت اهليئة االستجابة لطلبه فإن ذلك يكون سبب ًا لبطالن حكم التحكيم .
()5

وقد حيدث أن يتضمن اتفاق التحكيم مهلة جيب أن يصدر احلكم خالهلا وتستمر
هيئة التحكيم بنظر القضية بعد املوعد املحدد يف حال استمرار األطراف باحلضور
أمامها دون حتفظ مع استمرارهم بتقديم طلباهتم ودفوعهم ومستنداهتم ،ودون
اعرتاض عىل امليعاد.
قضت حمكمة استئناف القاهرة بأن" عدم االعرتاض عىل امتداد ميعاد التحكيم
طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم يعد نزوالً عن احلق يف االعرتاض عىل مد
مدة نظر احلكم طبق ًا للًمدة  8من قانون التحكيم رقم  27لسنة  1994وموافقة
ضمنية من اخلصوم عىل مد تلك املدة حتى جلسة املرافعة األخرية" .
()6

احلالة الثانية  -إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو
ناقصها وفق ًا للنظام الذي حيكم أهليته
إن أساس اعتبار التحكيم كوسيلة حلسم املنازعات يعتمد عىل رضا األطراف
باختيار طريق التحكيم ،فإذا كان الرضا غري صحيح بصدوره من شخص عديم أو
( )4مثال ذلك أن يشرتط أحد األطراف أن يتم تقدمي طلب البدء ابلتحكيم خًلل شهر من تسلم البضائع أو من نشوب
النزاع.
( )5راجع يف اإلشارة إىل ذلك :د.أمحد بشري الشرايري ،بطًلن حكم التحكيم ومدى رقابة حمكمة التمييز عليه ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2011،م1432 -هـ  ،ص.74.
( )6استئناف القاهرة الدائرة  91جتاري جلسة  2005/9/25يف الدعوى رقم  29لسنة  122ق -جملة التحكيم العريب-
العدد التاسع  -أغسطس  -2006ص .281.مشار إىل ذلك لدى :املرجع السابق ،ص.83.
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ناقص األهلية ،فإن االتفاق سيكون غري صحيح ويكون حكم التحكيم املستند هلذا
االتفاق باطالً.
وقد بينت املادة /1/50ب من نظام التحكيم أن من بني أسباب البطالن حالة
"إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفق ًا للنظام
الذي حيكم أهليته" أي أن قانون جنسية األطراف هو الواجب التطبيق عىل األهلية
اخلاصة بأطراف اتفاق التحكيم ،وبالتايل فإن هذه احلالة من حاالت البطالن تندرج
ضمن احلالة السابقة ،وأهلية الترصف يف احلقوق تثبت للشخص الطبيعي إذا بلغ سن
الرشد ومل يكن حمجور ًا عليه جلنون أو عته أو سفه أو غفلة أو مل يكن تاجر ًا مفلس ًا؛ كًم
تثبت للشخص االعتباري وفق ًا للرشوط املحددة يف النظام.

املطلب الثاين
حاالت البطالن املرتبطة بحكم التحكيم

تشمل حاالت إبطال حكم التحكيم هلذا اجلانب احلاالت التالية
احلالة األوىل إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق
طرفا التحكيم عىل تطبيقها عىل موضوع النزاع
نصت عىل هذه احلالة املادة /1/50د من النظام السعودي بقوهلا "إذا استبعد
حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم عىل تطبيقها
عىل موضوع النزاع" كًم ألزمت املادة الثامنة والثالثون من ذات النظام هيئة التحكيم
بتطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم عىل موضوع النزاع برشط عدم
تعارضها مع الرشيعة اإلسالمية.
والنص الوارد يف املادة /1/38أ ،أعم من النص الوارد يف املادة  50ألن التعبري
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الوارد يف املادة  38يشمل القواعد النظامية ،وكذلك يشمل أي قواعد اتفاقية اجتهت
إرادة األفراد إىل تطبيقها ولو مل ترد يف نظام أو قانون.
وبذلك يكون املنظم قد أوىل إرادة األطراف عناية خاصة فقرر البطالن عىل
خمالفتها ،وإذا مل يكن هناك قانون اختارته إرادة األطراف فإن هيئة التحكيم تفصل يف
النزاع وفق ًا للقواعد املوضوعية يف القانون األكثر صلة بالنزاع.
ويتضح مما سبق أن البطالن ينرصف حلالة استبعاد تطبيق قواعد نظامية متفق عىل
تطبيقها من قبل األطراف وليس حلالة اخلطأ يف تطبيق القانون أو تفسريه أو فهمه ،كًم
أن النص يشمل استبعاد القانون واجب التطبيق عىل املوضوع وعىل اإلجراءات.
احلالة الثانية  -فصل هيئة التحكيم يف أمر خارج عن اتفاق التحكيم
نصت عىل هذه احلالة املادة  /1/50و ،من نظام التحكيم السعودي حيث قررت
أنه "إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم ،ومع ذلك إذا
أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة باملسائل اخلاضعة للتحكيم عن أجزائه اخلاصة
باملسائل غري اخلاضعة له ،فال يقع البطالن إال عىل األجزاء غري اخلاضعة للتحكيم
وحدها".
ويقصد هبذه احلالة من حاالت بطالن حكم التحكيم احلالة التي رخرج فيها
املحكم عن موضوع النزاع املحدد يف مشارطة التحكيم ألن هيئة التحكيم تستمد
سلطتها يف الفصل يف النزاع من اتفاق األطراف والجيوز هلا اخلروج عًم رسمه أطراف
النزاع ،والتعرض ملسائل مل تسند إليها ،وإال فإن احلكم يبطل فيًم رخص اجلزء الذي
جتاوزت فيه هيئة التحكيم لسلطتها.
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فإذا نص رشط التحكيم عىل خضوع املنازعات الناشئة عن تفسري العقد
للتحكيم ،فإن احلكم يبطل إذا فصل يف مسالة تتعلق بتنفيذه ،وإذا أخضعت مشارطة
التحكيم النزاع الناشئ عن تنفيذ التزام حمدد للتحكيم فإن احلكم يبطل إذا فصل يف
مسألة تتعلق بتنفيذ التزام آخر ال يرتبط بااللتزام املحدد يف املشارطة ،وبالتايل ينشأ
هذا البطالن عن خطأ املحكم الذي يتمثل يف عدم تقيده بنص اتفاق التحكيم  ،فهيئة
التحكيم المتلك سلطة املحكمة يف جتاوز حدود موضوع النزاع تطبيق ًا ملبدأ أن قايض
()7

األصل هو قايض الفرع.
أما الفصل يف طلب فسخ العقد املبني عىل إخالل أحد املتعاقدين بالتزاماته
العقدية ،فإنه يدخل يف نطاق سلطة هيئة التحكيم ولو مل ينص رشط التحكيم عىل
سلطة هيئة التحكيم يف الفصل يف طلب الفسخ ،إذ يكفي أن يشري الرشط إىل سلطة
اهليئة يف املنازعات التي تتعلق بتنفيذ العقد ،ألن اإلخالل بأحد االلتزامات العقدية
يعد من املنازعات املرتبطة بتنفيذ العقد ويعطي الطرف املرضور حق طلب الفسخ
وطلب التعويض.
وقد بينت املادة السابقة الفرق بني حالتني للبطالن مرتبطتني بفصل هيئة التحكيم
يف مسائل اليشملها اتفاق التحكيم.
األوىل إذا أمكن فصل اجلزء الباطل بسبب فصل هيئة التحكيم يف أمر خارج عن
اتفاق التحكيم ،فهنا يزول اجلزء الباطل من احلكم وتبقى األجزاء الصحيحة .
()8

( )7انظر يف اإلشارة إىل ذلك :د.حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص .192 .ويعطي الدكتور حممود مثاالً على ذلك أبن
يتفق الطرفان على قيام احملكم ابلفصل يف النزاع الناشئ بينهما حول تعيني احلدود اليت تفصل األرض اليت حيوزها كل منهما،
فيقرر احلكم ملكية أحدمها لألرض اليت حيوزها اآلخر .لكن ليس معىن ذلك أن احملكم ملزم بتفسري حدود موضوع النزاع
تفسرياً ضيقاً ،وإمنا ميلك مبا له من والية الفصل يف النزاع تفسريه على ضوء املسائل اليت ترتبط به ارتباطاً الزماً ،أو املسائل
املتفرعة عنه ابلضرورة ،وذلك شريطة أن يتضح من إرادة الطرفني رغبتهما يف حسم النزاع بصورة كلية.

( ) 8قضت حمكمة النقض املصرية أنه"حيث إن مما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون ،واخلطأ يف تطبيقه وقصور
التسبيب ،إذ قضى ببطًلن حكم التحكيم بطًلانً كلياً ملخالفته النظام العام يف مصر ،مبا قضى به من إلزام املطعون ضدها ابلفوائد
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والثانية إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم وتعذر
فصل أجزاء احلكم الباطلة فيبطل احلكم بكامل أجزائه .
()9

وكًم أنه الجيوز هليئة التحكيم أن جتاوز حدود اتفاق التحكيم ،فإنه الجيوز هلا أن
تقيض بعدم اختصاصها بنظر نزاع يشمله اتفاق التحكيم .عىل أن هذه احلالة ليست
من حاالت البطالن.
والدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم ملا يثريه الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر
النزاع البد من التمسك به فور ًا وإال سقط احلق فيه .وجيوز يف مجيع األحوال أن تقبل
هيئة التحكيم الدفع املتأخر إذا رأت أن التأخري كان لسبب مقبول .وتفصل هيئة
التحكيم يف هذا النوع من الدفوع قبل الفصل يف املوضوع ،وهلا أن تضمها للموضوع
لتفصل فيهًم مع ًا ،فإذا قضت برفض الدفع فال جيوز الطعن به إال بطريق رفع دعوى
بطالن حكم التحكيم املنهي للخصومة كلها وفق ًا للًمدة  54من نظام التحكيم
السعودي .
()10

احملسوبة على أساس سعر الليبور( )%3+عن كل سنة اعتباراً من 1998/4/7م حىت متام السداد ،وهو مايزيد عن احلد األقصى املقرر
قانوانً يف القانون املصري ،يف حني أنه لوصح ذلك فإنه يتعني أن يكون البطًلن جزئياً فيما جاوز احلد األقصى قانوانً طاملا أمكن فصل
سعر الفائدة عن هذا احلكم ،فالبطًلن الذي شابه ينصب على هذا اجلزء فقط مبا يعيبه ويستوجب نقضه"(.الدائرة التجارية واملدنية،
الطعن رقم  810لسنة  ،2007/1/25 – 71جملة التحكيم العاملية –العدد الثالث -يوليو )2009؛انظر يف اإلشارة :عبد الرمحن
الوسيدي ،حجية احلكم التحكيمي يف النظام السعودي ،رسالة ماجستري ،جامعة دار العلوم ،2013 ،ص.117.
( ) 9يف هذا اجلانب قضت حمكمة استئناف القاهرة أنه" ملا كان حكم التحكيم قد تصدى للفصل يف مسألة ملكية العًلمة التجارية
هوست مارك للشركة املدعى عليها ،أبن أورد مبدوانته ( أن الشركة احملتكمة متتلك العًلمة التجارية حمل االتفاقية منذ 1999/2/28م
وهو اتريخ عقد إدارة الفندق الذي متتلكه الشركة احملتكم ضدها وأهنا قامت ابلتوقيع على االتفاقية حىت اثر النزاع املذكور يف الدعوى
املاثلة دون أن ينازعها أحد يف امللكية ،ومن مث فإن نعي الشركة احملتكمة للعًلمة ،ومن مث عدم حقها يف منح ترخيص حق استغًلهلا ينايف
صحيح القانون) ومن مث فإنه يكون قد تصدى للفصل يف أمر مل يكن وارداً يف اتفاق التحكيم وهو ما إذا كانت الشركة املدعى عليها
متتلك العًلمة التجارية هوست مارك من عدمه ،وكان يتعني على هيئة التحكيم وقف السري يف موضوع التحكيم حىت تقرر احملكمة
املختصة ما إذا كانت الشركة املدعى عليها متتلك هذه العًلمة من عدمه ،أما وأهنا قد فصلت يف هذا الشأن وهو الذي أدى هبا إىل
القضاء إبلزام الشركة املدعية مببلغ ستة وثًلثني ألف دوالر أمريكي ،وكان الميكن فصل هذا اجلزء – ملكية العًلمة التجارية -عن القضاء
ابإللزام فإن احلكم يكون ابطًلً يف كل أجزائه سواء تعلقت ابملسائل اخلاضعة للتحكيم أو الغري خاضعة ،متعيناً معه واحلال كذلك
القضاء ببطًلن حكم التحكيم املطعون فيه(.حمكمة استئناف القاهرة ،الدائرة  62جتاري برقم  124/76اتريخ  2008/5/7جملة
التحكيم العاملية العدد الثاين  ،ابريل  ) 2009راجع يف اإلشارة إىل ذلك :عبد الرمحن الوسيدي ،املرجع السابق ،ص.117.
( )10املادة  20من نظام التحكيم .انظر أيضاً :حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص.197.
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وإذا كان الفصل يف مسائل مل يطلب أطراف التحكيم من اهليئة الفصل فيها يعد
سبب ًا للبطالن ،فهل يعد فصل اهليئة يف بعض الطلبات وليس مجيعها سبب ًا للطعن
بالبطالن؟
جييب عىل ذلك البعض بأن هذا الوضع جيعل من حكم التحكيم حم ً
ال للبطالن
لكون أكثر طلبات التحكيم مرتابطة ،وقد يكون الطلب غري املفصول فيه ذا أمهية
كبرية بالنسبة له ،ولصاحب املصلحة اللجوء إىل القضاء ورفع دعوى عىل حمكمة
التحكيم استناد ًا إىل املسؤولية التقصريية أو اللجوء إىل حمكمة حتكيم جديدة .
()11

ونرى أن ما انتهى إليه الرأي السابق من إمكانية اللجوء إىل حمكمة حتكيم جديدة
قد ال يكون متاح ًا إذا انتهت مدة اتفاق التحكيم .فض ً
ال عن ذلك فإن النظام أجاز
لكل من طريف التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم
خالل الثالثني يوم ًا التالية لتسلمه احلكم ،إصدار حكم حتكيم إضايف يف طلبات
قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم ،وعىل اهليئة إصدار حكمها خالل
تسعني يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب بحد أقىص  .فإذا توانت هيئة التحكيم عن
()12

الفصل يف الطلبات اإلضافية التي أغفلتها بشكل مقصود بعد رفع الطلب ،عندئذ
يمكن رفع دعوى عىل هيئة التحكيم للمطالبة بالتعويض .إضافة إىل ذلك يالحظ أن
طلب أحد األطراف من هيئة التحكيم إصدار حكم حتكيم إضايف يكون خالل ثالثني
يوم ًا التالية لتسلم احلكم ،وحيق للهيئة الفصل يف هذا الطلب خالل مدة تسعني يوم ًا،
بينًم ميعاد رفع دعوى البطالن حمدد خالل الستني يوم ًا التالية إلبالغ ذلك الطرف
باحلكم ،وهذا يعني أنه باعتبار أن إغفال الفصل يف بعض الطلبات سبب لرفع دعوى
( )11علي انصر حممد األحبايب ،بطًلن أحكام التحكيم األجنبية ،أكادميية شرطة ديب ،2011-1432 ،مرجع سابق،
ص.174.
( )12راجع املادة  48من نظام التحكيم.
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البطالن ،فإن الطرف صاحب املصلحة سوف يترضر ألنه لو انتظر نتيجة تقديم
الطلب بإصدار حكم إضايف فإن ميعاد رفع دعوى البطالن يكون قد فات ،لذا قد
ترفع دعوى بطالن أخرى ضد احلكم اإلضايف ،وال نعتقد أن مثل هذا اإلغفال يعد
سبب ًا للبطالن من الناحية العملية ،ونرى أنه لو صدر حكم ببطالن حكم التحكيم
فإن البطالن قد يشمل عىل احلكم اإلضايف الذي تأخرت اهليئة يف إصداره حيث إن
احلكم الصادر يعد متم ًًم حلكم التحكيم األول.
احلالة الثالثة  -عدم مراعاة رشوط احلكم
نصت املادة  /1/50ز من نظام التحكيم عىل هذه احلالة بقوهلا "إذا مل تراع هيئة
التحكيم الرشوط الواجب توافرها يف احلكم عىل نحو أثر يف مضمونه ،أو استند
احلكم عىل إجراءات حتكيم باطلة أثرت فيه".
والرشوط الواجب توافرها يف حكم التحكيم كًم رأينا سابق ًا تتمثل برشوط منها
الكتابة واملداولة  ،وصدور احلكم بأغلبية اآلراء -مامل يتفق األطراف عىل غري
ذلك ،-ووفق ًا للقانون الذي اختاره األطراف من الناحية املوضوعية واإلجرائية ،وأن
()13

يكون موقع ًا ،ومسبب ًا ،وأن يتضمن بيانات معينة وفق ًا للًمدة  42عرضناها سابق ًا.
ويتضح من نص املادة  /1/50ز أن عدم مراعاة هذه الرشوط يتطلب اشرتاط ًا وهو
أن اهليئة مل تراع الرشوط عىل نحو أثر يف مضمون احلكم .
()14

( )13قضت حمكمة استئناف القاهرة أبنه إذا كان الثابت من منطوق احلكم املطعون فيه ،وأصل حمضر اجللسة اليت صدر
فيها أن حمكم الشركة املدعية قد أثبت عدم اشرتاكه يف املداولة ابلنسبة للحكم الصادر يف موضوع التحكيم واقتصار مداولته
على طلب الرد دون غريه ،كما أن حمكم الشركة املدعى عليها وافقه يف أن املداولة مل تتم يف املوضوع ،مبا مؤداه أن املداولة يف
موضوع احلكم املطعون فيه مل تتم بني مجيع أعضاء اهليئة ،فإن احلكم يكون خمالفاً لنص املادة  40من قانون التحكيم،
(تقابلها املادة  1/39من نظام التحكيم السعودي) وللمبادئ األساسية للتقاضي املتعلقة ابلنظام العام وملشارطة التحكيم
األمر الذي يبطله(.استئناف القاهرة الدائرة  63جتاري جلسة  ،1995/12/20الطعن  19لعام  ،1995م ـ ـذكور لـ ـ ـدى:
د.هشام إمساعيل ،احلماية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية ،مرجع سابق ،ص.)661
( )14نص قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين يف املادة 5/800على جواز إبطال احلكم إذا مل يشتمل على مجيع بياانته
اإللزامية املتعلقة مبطالب اخلصوم واألسباب والوسائل املؤيدة هلا وأمساء احملكمني وأسباب احلكم ومنطوقه واترخيه وتوقيع
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كذلك وحسب النص السابق يبطل احلكم إذا استند عىل إجراءات حتكيم باطلة
أثرت فيه .فإذا شاب إجراءات الدعوى التحكيمية عيب مؤثر يف احلكم ،كًم يف حالة
إهدار الضًمنات االساسية للتقايض مثل مبدأ املساواة بني األطراف أو املواجهة أو
حق الدفاع ،فإنه يوجب البطالن ،أما جمرد املخالفة لناحية إجرائية غري الزمة بنص
القانون واجب التطبيق أو باتفاق الطرفني فإهنا التستوجب البطالن ،وعىل من يدعي
البطالن إثبات مايدعيه.
إذا فإن إجراءات التحكيم تنقسم إىل قسمني إجراءات باطلة تؤثر يف احلكم؛
وإجراءات باطلة ليس هلا تأثري عىل احلكم ،فيبقى صحيح ًا الرخضع للبطالن كحالة
تغيري مكان التحكيم داخل البلد ،أو قبول اهليئة الئحة املحتكم بعد املوعد الذي
حددته له .
()15

إال أن هناك إجراءات تؤثر يف احلكم مثل رفض هيئة التحكيم قبول الئحة جوابية
خالل املوعد املحدد أو إغفال احلكم ألوجه دفاع املحتكم ضده أو عدم معاملة
الطرفني عىل قدم املساواة ،أو يتعذر عىل طرف تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغ ًا
صحيح ًا بتعيني املحكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب خارج عن إرادته .
()16

احملكمني عليه ،وحسب املادة  790هناك بياانت أخرى جيب أن يتضمنها احلكم مثل مكان إصدار احلكم وأمساء اخلصوم
وصفاهتم وأمساء وكًلئهم .ويرى الدكتور محزة حداد أن البياانت الواردة ابملادة  790ليست جوهرية واليرتتب على إغفاهلا
قابلية احلكم للبطًلن كما يرى أن ابطال احلكم يكون ابلنسبة ألمساء اخلصوم أما البياانت األخرى مثل مكان إصدار احلكم
وصفات اخلصوم وأمساء وكًلئهم فًل تؤدي للبطًلن(مرجع سابق ،ص)500.
( )15قضت حمكمة استئناف القاهرة أبن العربة يف صحة حكم التحكيم هو بصدوره وفقاً إلجراءات القانون ،فًليبطله
القصور يف التسبيب أو الفساد يف االستدالل أو إ يراده تقريرات قانونية خاطئة ،كما اليفسده عدم الرد على دفاع قانوين
للخصم ،فإن النعي على احلكم هبذا السبب وأايً كان وجه الرأي فيه اليندرج ضمن أي من احلاالت اليت تسوغ رفع دعوى
بطًلن حكم التحكيم الواردة يف املادة  53من قانون التحكيم ،ومن مث يضحي هذا النعي على غري أساس(.استئناف القاهرة،
الدائرة  7جتاري ،جلسة  12لعام  ،2001الطعن  49لسنة 1117ق  ،مذكور لدى :د.هشام إمساعيل ،احلماية الدولية
ألحكام التحكيم األجنبية ،مرجع سابق ،ص.)654.
( )16د.محزة حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،مرجع سابق ،ص.494.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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احلالة الرابعة  -خمالفة الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام أو اتفاق الطرفني ،أو
كان موضوع النزاع من املسائل التي ال جيوز فيها التحكيم
نصت عىل هذه احلالة املادة رقم  2/50من نظام التحكيم السعودي بقوهلا "تقيض
املحكمة املختصة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا
تضمن ما رخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام يف اململكة أو ما اتفق عليه
طرفا التحكيم ،أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من املسائل التي ال جيوز التحكيم
فيها بموجب هذا النظام" .
()17

ورغم أن هذه احلالة تعد من حاالت البطالن ،إال أهنا تتميز عن احلاالت السابقة
يف أن املحكمة املختصة تقيض بالبطالن يف هذه احلالة من تلقاء نفسها دون حاجة إىل
متسك طالب البطالن هبا.
ومل يعرف نظام التحكيم املقصود بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،ولكن عرفتها
اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3258
تاريخ 1428/3/15هـ حيث نصت املادة األوىل منه عىل اآليت
"تطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية وفق ًا ملا
دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب
والسنة ،وتتقيد يف إجراءات نظرها بًمورد يف هذا النظام".
عرف يف نصوص نظام التحكيم ،إال أن الالئحة
أما بالنسبة للنظام العام فلم حي ّ
التنفيذية لنظام التنفيذ رقم  53الصادر يف  1433/8/13بينت يف املادة  3/11أن
املقصود بالنظام العام هو أحكام الرشيعة اإلسالمية.
( )17فإذا كان التحكيم قد صدر يف مسألة من مسائل األحوال الشخصية كطًلق أو خلع ،أو حتديد نصيب الورثة يف
الرتكة ،فإن ذلك يعد سبباً للبطًلن تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها ولو مل يدفع به الطرف صاحب املصلحة.
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لكن يالحظ أن هذا البيان يف الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ يتعارض مع النص
الوارد يف نظام التحكيم الذي أشار لبطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما رخالف
الرشيعة اإلسالمية والنظام العام يف اململكة ،وبالتايل فإنه ليس بالرضورة أن يكونا
بنفس املعنى!.
وقد عرفت حمكمة النقض املرصية النظام العام بأنه "القواعد التي ترمي إىل حتقيق
املصلحة العامة للبالد سواء من الناحية السياسية أو االجتًمعية أو االقتصادية ،والتي
تتعلق بالوضع املادي واملعنوي ملجتمع منظم ،وتعلو فيه عىل مصالح األفراد فيجب
عىل مجيع األفراد مراعاة هذه املصلحة وحتقيقها ،وال جيوز هلم أن يناهضوها باتفاقات
فيًم بينهم حتى لو حققت هذه االتفاقات هلم مصالح فردية ألن املصالح الفردية ال
تقوم أمام املصلحة العامة" .
()18

ويبني الفقه تقسيم النظام العام إىل نظام عام دويل ونظام عام حميل.
فبالنسبة للنظام العام الداخيل فإنه ينقسم إىل نظام عام موضوعي ونظام عام
إجرائي.
فالنظام العام املوضوعي يتمثل يف القواعد القانونية التي تنظم موضوع ًا معين ًا يرى
املرشع أنه يشكل أحد مظاهر النظام العام بحدوده الثالثة االجتًمعية واالقتصادية أو
السياسية ،وبالتايل فهو يغل يد األفراد عن االتفاق فيًم بينهم عىل خمالفة تلك القواعد
اآلمرة ،ويعد االتفاق عىل ما رخالفها باط ً
ال ،ومثال ذلك قواعد القانون العام التي
تتضمن قواعد تنظيم الدولة ،وأيض ًا بعض قواعد القانون اخلاص مثل مسائل
األحوال الشخصية فيًم يتعلق باإلرث وسن الرشد.

( )18نقض مدين  1979/1/17جمموعة أحكام النقض السنة  276-1-30رقم . 60
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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أما النظام العام اإلجرائي فيتمثل يف القواعد التي تنظم إجراءات التقايض وحتديد
املحكمة املختصة ،فاالختصاص الوالئي أو النوعي يعد من النظام العام نظر ًا لتعلق
ذلك باملصلحة العامة وفق رؤية معينة قرر فيها املرشع أنه ثمة مسائل معينة تكون فيها
املحكمة املختصة والئي ًا أو نوعي ًا أقدر عىل الفصل فيها من غريها نظر ًا لطبيعة الرابطة
القانونية ذاهتا موضوع الدعوى ،فض ً
ال عن مدى مالءمة ما يتبع أمامها من إجراءات
بالنسبة لنوع معني من القضايا التي عقد االختصاص هلا بشأهنا ،ومن ثم تعلقها
بحسن تنظيم القضاء وحسن سري العملية القضائية برمتها  .وعليه ال جيوز االتفاق
()19

عىل رفع دعوى من اختصاص جهة قضائية معينة مثل القضاء اإلداري أمام القضاء
العادي أو من اختصاص املحكمة االبتدائية أمام املحكمة االستئنافية أو العكس.
أما النظام العام الدويل فهو جمموعة من األصول واملبادئ العامة التي تفرضها
القيم اإلنسانية العاملية والتي يفرضها التعايش بني املجتمعات.
وتشمل يف اجلانب املوضوعي عدة مبادئ مثل مبدأ حرية التعاقد ،والقوة امللزمة
للعقد ،ومبدأ عدم جواز اساءة استعًمل احلق ،ومبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود،
ومبدأ إبطال الغش ،ومبدأ عدم جواز اإلثراء بال سبب ،وغريها من املبادئ التي
كانت تفرض وجودها يف غالبية ترشيعات الدول ،كًميدخل فيها محاية اآلثار
باعتبارها تراث ًا للبرشية ،ومحاية البيئة من خماطر التلوث باعتبارها إطار ًا عام ًا مشرتك ًا
للبرشية ،ويف مكافحة املخدرات الخ..
أما النظام العام الدويل يف جمال اإلجراءات فيتمثل يف االصول العامة أو املبادئ
األساسية يف التقايض كمبدأ املساواة بني األطراف ،حيث تقتيض العدالة أن يسمح
لكل طرف بعرض دعواه عىل قدم املساواة ،وأن يتم هتيئة فرص متكافئة وكاملة لكل
( )19حممود مصطفى يونس ،حنو نظرة عامة لفكرة النظام العام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ص  40وما بعدها.
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منهًم لعرض دعواه ،ومبدأ املواجهة بني اخلصوم كي يتاح لكل خصم تقديم دفاعه
يف مواجهة الطرف اآلخر ،وكذلك يف مناقشة الشهود حيث ال جيوز مناقشة شاهد يف
غياب أحد األطراف مامل يكن قد أعلن بموعد اجللسة ،وغريها من املبادئ العامة
التي تدخل يف جمال اإلجراءات .لذا عىل املحكم أن يأخذ بعني االعتبار  -عند إصدار
حكم التحكيم  -قواعد النظام العام للدولة التي سوف ينفذ فيها ذلك احلكم ألن
عدم احرتام تلك القواعد سيؤدي إىل رفض االعرتاف باحلكم و بالتايل عدم
التنفيذ .
()20

كًم يبطل احلكم إذا كان موضوع النزاع من املسائل التي الجيوز فيها التحكيم وهي
مايتعلق باألحوال الشخصية كاألمور املتعلقة بحضانة الطفل ونسبه وحقوقه
كاملرياث ،أو كان من املسائل التي الجيوز فيها الصلح كاجلرائم والعقوبات واللعان
بني الزوجني ،أو حتديد سن األهلية.

املطلب الثالث
البطالن املرتبط بتشكيل هيئة التحكيم
واإلخالل بضًمنات التقايض

تشمل حاالت بطالن حكم التحكيم هلذا اجلانب ماييل
احلالة األوىل إذا شكلت هيئة التحكيم أو عني املحكمون عىل وجه خمالف لنظام
التحكيم أو التفاق الطرفني.
يبطل حكم التحكيم إذا صدر من هيئة حتكيم شكلت عىل وجه خمالف للنظام أو
التفاق الطرفني ،كًم يبطل حكم التحكيم إذا اشرتك يف إصداره حمكم تم تعيينه عىل
( )20انظر يف اإلشارة إىل ذلك :سًلم توفيق منصور ،بطًلن حكم التحكيم ،رسالة ماجستري ،جامعة األزهر بغزة،2010 ،
ص  .66ملزيد من األمثلة على النظام العام راجع :د.محزة حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،مرجع سابق ،ص.444-441
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خالف أحكام النظام أو اتفاق الطرفني وفق ما بينت املادة /1/50هــ من نظام
التحكيم السعودي .
ويتضح من هذه املادة أهنا تقرر بطالن حكم التحكيم يف فرضني
الفرض األول :حالة تشكيل هيئة التحكيم أو املحكمني عىل وجه خمالف للقانون
باالطالع عىل القواعد املتبعة يف اختيار املحكمني وفق ًا للًمدة املادة  15من نظام
التحكيم السعودي نجد أن املادة  15تضع أحكام ًا مكملة تطبق يف حالة عدم وجود
اتفاق عىل اختيار املحكمني .ففي حالة عدم اختيار األطراف للمحكمني فإنه جيب
تطبيق هذه املادة ،وأي خمالفة لألحكام الواردة فيها يعد سبب ًا من أسباب الطعن عىل
حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم التي تم تشكيلها باملخالفة ألحكام هذه املادة.
وحسب النظام يشرتط يف املحكمني أن يكون العدد وتر ًا ،فإذا متت خمالفة ذلك
بحيث كان العدد زوجي ًا ،أو مل تتم مراعاة الرشوط املطلوبة يف املحكم أو كان املحكم
قارص ًا أو حمجور ًا عليه ،فإن سبب البطالن يتحقق.
الفرض الثاين :حالة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني املحكمني عىل وجه خمالف
التفاق األطراف
وهنا يتجىل مظهر من مظاهر احرتام املرشع إلرادة اخلصوم ألنه يعطيهم احلق يف
اختيار حمكميهم ،والتطبق النصوص األخرى املكملة إال يف حال ختلف إرادة
األطراف وجزاء خمالفة هذه اإلرادة هو اعطاؤهم احلق يف الطعن بالبطالن عىل أحكام
التحكيم الصادرة من هيئة تم تشكيلها بشكل خمالف التفاق أطراف التحكيم .
()21

ويدخل يف ذلك عدم مراعاة الوسيلة املتفق عليها الختيار املحكمني.
( )21د.حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص .191.د.حممود مسري الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.507 .
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احلالة الثانية -إذا تعذر عىل أحد طريف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبالغه إبالغ ًا
صحيح ًا بتعيني حمكم ،أو بإجراءات التحكيم ،أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته
نصت عىل هذه احلالة املادة /1/50ج من نظام التحكيم السعودي ،وتفرتض أن
الطرف طالب اإللغاء مل يستطع تقديم دفاعه بسبب عدم إبالغه عىل وجه صحيح
بتعيني أحد املحكمني أو بإجراءات التحكيم ،أو أنه مل يستطع لسبب آخر خارج عن
إرادته أن يقدم دفاعه ،فالعربة يف هذه احلالة هي بعدم االستطاعة عىل تقديم الدفاع
وليس جمرد عدم اإلبالغ أو اإلبالغ الباطل ،فإذا تم إبالغ طرف التحكيم بموجب
تبليغ باطل ولكنه حرض وقدم دفاعه فال حيق له أن يطعن بالبطالن عىل حكم
التحكيم وفق ًا للتبليغ الباطل الذي بلغ به ويعود تقدير هذه الظروف لتقدير املحكمة
املختصة الناظرة بدعوى البطالن.
وتشمل هذه احلالة عدم إعالن أحد طريف التحكيم كلية بوجود حتكيم قائم
للفصل يف النزاع ،وكذلك إذا مل يعلن من الطرف طالب التحكيم باختياره حمكمه
ووجوب تسمية حمكمه هو اآلخر ،ويكون اإلعالن غري صحيح إذا وجه باسم
شخص آخر أو أعلن إىل حمل إقامة غري املحل املتفق عليه باتفاق التحكيم مثالً ،أو
كان حم ً
ال ال رخص طرف التحكيم .كًم يدخل يف هذه احلالة عدم اإلعالن
باإلجراءات ،كًم إذا مل رخطر طالب البطالن بموعد جلسة مرافعة شفهية أو اجتًمع
هليئة التحكيم ألغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أو لفحص مستندات قبل انعقاد
اجللسة بوقت كاف ،حيث يتضح من عدم إعالن طالب اإللغاء بأي من اإلجراءات
املشار إليها عدم متكنه من إبداء دفاعه إما كلية يف حالة عدم إعالنه بتعيني حمكم ،أو
جزئي ًا أثناء سري إجراءات التحكيم بًم رخل باحلق يف الدفاع كًم إذا مل يعلن بجلسات
املرافعات أو بتقارير اخلرباء؛ أو مل يتمكن من االعرتاض عليها ومناقشتها .
()22

( )22انظر أيضاً :د .حممود عمر حممود ،نظام التحكيم السعودي ،دار خوارزم العلمية ،الطبعة األوىل،2013-1434 ،
مرجع سابق ،ص.187.
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ورفضت حمكمة استئناف القاهرة يف إحدى القضايا إبطال احلكم عىل أساس
الغش يف إجراءات التحكيم ،تأسيس ًا عىل أنه إذا حرض طرف التحكيم اجللسة املحددة
لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعالن وتنازل رصاحة أو ضمن ًا عن حقه يف
اإلعالن ،كأن أبدى دفاع ًا يف املوضوع بًم يدل عىل علمه اليقيني بموضوع النزاع
وطلبات الدعوى ،ومن ثم فليس له أن يتمسك بعد ذلك ببطالن اإلعالن أو بعدم
اإلعالن ،فًم أسقط احلق فيه اليعود وقد حتققت الغاية من دفاعه .
ويالحظ أن عدم مراعاة ماسبق من إجراءات يؤدي إىل حتقق حالة من حاالت بطالن
حكم التحكيم ،ألنه يدخل يف حاالت اإلخالل بحق الدفاع ،ويؤدي إىل عدم توفر
ضًمنات التقايض.
()23

املبحث الثاين
أحكام دعوى البطالن

سوف نعرض يف ماييل األحكام املتعلقة بدعوى البطالن من خالل دراسة
اجلوانب املرتبطة بالدعوى يف املطالب التالية.

املطلب األول
طبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم وميعاد رفعها

نبني طبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم وميعاد رفعها كًمييل
أوالً :طبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم
نصت املادة التاسعة واألربعون من نظام التحكيم عىل أنه "ال تقبل أحكام
التحكيم التي تصدر طبق ًا ألحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق
الطعن ،عدا رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفق ًا لألحكام املبينة يف هذا النظام".
( )23أسست حمكمة استئناف القاهرة قضاءها برفض الدعوى على املادة /53ج من قانون التحكيم املصري رقم  27لسنة
( 1994تقابلها املادة /1/50ج من نظام التحكيم السعودي) .واحلكم صادر ابلطعن رقم  41لسنة  125ق جلسة
 .2009/1/19راجع يف اإلشارة إىل احلكم لدى :د.هشام إمساعيل ،احلماية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية -دراسة
مقارنة -دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل2012 ،م1433 -هـ ،ص.533.
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لذا التعد دعوى البطالن طريق ًا من طرق الطعن يف احلكم ،كًم ال تعد دعوى
البطالن جزء ًا أو مرحلة من خصومة التحكيم ،بل هي دعوى موضوعية تقريرية
بالبطالن دون أن تفصل يف موضوع النزاع ،وهي دعوى أصلية أو مبتدأة وليست
وسيلة من وسائل الطعن ،لكن جرى الفقه والقضاء عىل استعًمل اصطالح الطعن
بالبطالن عىل حكم التحكيم.
وتتميز دعوى بطالن حكم التحكيم عن غريها من الدعاوى املوضوعية بوجود
نظام إجرائي خاص هبا من حيث حتديد حاالهتا عىل سبيل احلرص ،وميعاد رفعها
وأثره عىل التنفيذ ،واملحكمة املختصة هبا ،وعدم تعرضها ملوضوع النزاع .وهي
دعوى لتوقيع جزاء البطالن لعيب موضوعي يتعلق باالتفاق عىل التحكيم أو خمالفة
النظام العام أو الرشيعة اإلسالمية يف النظام السعودي ،أو لعيب إجرائي يف احلكم
باعتباره آخر إجراء يف اخلصومة.
وعىل ذلك فإن دعوى بطالن حكم التحكيم ال تعترب طريق ًا للطعن أمام حمكمة
أخرى أعىل من املحكمة التي أصدرت احلكم أو نفسها ،بل هي وسيلة قانونية
ملراجعة األحكام املعيبة ،بعيب يتعلق باتفاق التحكيم أو بموضوعه أو بأشخاصه ،أو
بإجراءات الدعوى مرة أخرى  ،وبالتايل الجيوز ملحكمة البطالن بحث موضوع
()24

النزاع الصادر بشأنه حكم التحكيم حمل الدعوى ،ألن ذلك رخص قايض االستئناف
وليس قايض البطالن.
وختتلف دعوى البطالن األصلية عن الطعن يف احلكم وفق ًا لرأي جانب من الفقه
حيث إن دعوى بطالن حكم التحكيم تقترص عىل حاالت اخلطأ يف اإلجراءات دون
خطأ يف التقدير ،يف حني أن الطعن يف احلكم يتضمن اخلطأ يف اإلجراءات (عدم صحة
( )24د.حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص.178.
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احلكم) واخلطأ يف التقدير (عدم عدالة احلكم).
كًم أن حاالت بطالن حكم التحكيم حمددة يف قانون التحكيم عىل سبيل احلرص أما
حاالت الطعن يف احلكم بالطريق العادي أو االستئناف ،فليست حمددة يف القانون
عىل سبيل احلرص .كذلك فإن اهلدف من دعوى البطالن هو تقرير بطالن حكم
التحكيم فقط دون التصدي ملوضوع النزاع ،أما اهلدف من الطعن يف احلكم فهو إلغاء
احلكم أو تعديله أي املساس بموضوع النزاع .
()25

وقد بينت املادة  51من نظام التحكيم أنه الحيول تنازل مدعي البطالن عن حقه يف
رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى .ذلك أن طلب بطالن احلكم
الينشأ إال بعد صدور احلكم يف دعوى البطالن؛ فالتنازل عن طلب بطالن حكم
التحكيم غري جائز قبل صدور حكم التحكيم ،ألن التنازل عن البطالن اليرد عىل
حق مل ينشأ بعد فال ينشأ احلق إال بصدور حكم التحكيم.
وعىل ذلك فإن تنازل الطرف صاحب املصلحة عن التمسك بالبطالن جائز بعد
صدور احلكم يف الدعوى سواء كان ذلك رصاحة أو ضمن ًا ،فإن حصل ذلك فلن
تقبل دعوى البطالن.
ثاني ًا :ميعاد دعوى البطالن
ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم من أي من طرفيه خالل الستني يوم ًا التالية
لتاريخ إبالغ ذلك الطرف باحلكم. ...
()26

ومعنى هذا أنه يشرتط لقبول دعوى البطالن أن ترفع خالل الستني يوم ًا التالية
لتاريخ إعالن حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وإال فلن تقبل الدعوى حيث يتحصن
( )25د.حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص .179.د.حممود مسري الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.520.
( )26انظر:املادة  1/51من نظام التحكيم.
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حكم التحكيم بصفة هنائية ،أما إذا ثبت عدم إعالن حكم التحكيم إىل املحكوم عليه
فإن ميعاد رفع الدعوى يظل مفتوح ًا ،والرخل ذلك بحق املحكوم عليه برفع دعوى
البطالن بمجرد صدور احلكم ودون حاجة إلعالنه إليه.
ويبدو هذا امليعاد طوي ً
ال باملقارنة مع املواعيد املقررة للطعن يف األحكام القضائية
يف النظام السعودي يف الظروف العادية ،وهذا األمر اليتالءم مع طبيعة نظام التحكيم
وما هيدف إليه من رسعة الفصل يف املنازعات املعروضة .
()27

وبالنسبة للتبليغ وخاصة جلهة إعالن حكم التحكيم فقد بينت املادة السادسة من
نظام التحكيم أحكامه وفق ًا ملاييل " -1إذا مل يكن هناك اتفاق خاص بني طريف
التحكيم يف شأن اإلبالغات فيتم تسليم اإلبالغ إىل املرسل إليه شخصي ًا  -أو من
ينوب عنه  -أو إرساله إىل عنوانه الربيدي املحدد يف العقد حمل املنازعة ،أو املحدد يف
مشارطة التحكيم ،أو يف الوثيقة املنظمة للعالقة التي يتناوهلا التحكيم.
 -2إذا تعذر تسليم اإلبالغ إىل املرسل إليه وفق ًا للفقرة ( ،)1يعد التسليم قد تم إذا
كان اإلبالغ بكتاب مسجل إىل آخر مقر عمل ،أو حمل إقامة معتاد ،أو عنوان بريدي
معروف للمرسل إليه.
 -3ال ترسي أحكام هذه املادة عىل اإلبالغات القضائية اخلاصة ببطالن حكم
التحكيم أمام املحاكم" .وبالتايل فإن اإلعالن برفع دعوى بطالن حكم التحكيم
رخضع ألحكام نظام املرافعات بشأن اإلعالنات القضائية.
ويرى الدكتور حممود سمري الرشقاوي أنه اليؤثر عىل صحة إعالن احلكم أن يتم
بالطريق الرسمي عىل يد حمرض ،ومن األفضل إعالن احلكم بشكل رسمي ليسهل
( )27راجع :د.حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص .199.دحممود مسري الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.524.
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إثباته ،ألن من مصلحة املحكوم له إعالن احلكم للمحكوم عليه حتى اليكون مهدد ًا
برفع دعوى البطالن يف أي وقت .
()28

املطلب الثاين
املحكمة املختصة بنظر البطالن

تنص املادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي عىل ماييل
" -1يكون االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم واملسائل التي حييلها
هذا النظام للمحكمة املختصة معقود ًا ملحكمة االستئناف املختصة أص ً
ال بنظر النزاع.
 -2إذا كان التحكيم جتاري ًا دولي ًا سواء جرى يف اململكة أم خارجها  ،فيكون
االختصاص ملحكمة االستئناف املختصة أص ً
ال بنظر النزاع يف مدينة الرياض ،ما مل
يتفق طرفا التحكيم عىل حمكمة استئناف أخرى يف اململكة" .
بنا ًء عىل ذلك فإن املحكمة املختصة بنظر دعوى البطالن حلكم التحكيم هي حماكم
الدرجة الثانية ،واختصاصها يف هذه احلالة يكون اختصاص ًا نوعي ًا متعلق ًا بالنظام
العام ،فال جيوز رفع دعوى البطالن أمام أي حمكمة من حماكم الدرجة األوىل ،وإذا
حصل ذلك تعني عىل حمكمة الدرجة األوىل أن حتكم من تلقاء نفسها بعدم
االختصاص واإلحالة إىل حماكم االستئناف املختصة.
ويرى البعض أنه إذا رفعت دعوى البطالن أمام حمكمة استئناف غري خمتصة حملي ًا
كان هلا من تلقاء نفسها أيض ًا أن حتكم بعدم االختصاص واإلحالة إىل املحكمة التي
تراها خمتصة حملي ًا ،ألن االختصاص املحيل ملحاكم االستئناف يتعلق بالنظام العام .
()29

( )28املرجع السابق ،ص.526.
( )29سًلم توفيق منصور ،بطًلن حكم التحكيم ،مرجع سابق ،ص .70.وتشري إىل نبيل إمساعيل عمر ،التحكيم يف املواد
التجارية الوطنية والدولية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،الطبعة األوىل ،2004 ،ص.282.
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ولكننا نرى أن هذا الرأي اليتفق مع ماورد باملادة الثامنة من نظام التحكيم التي
بينت أن طلب تنفيذ حكم التحكيم يقدم للمحكمة املختصة وهي حمكمة االستئناف
املختصة أص ً
ال بنظر النزاع ،ما مل يكن موضوع التحكيم حتكي ًًم جتاري ًا دولي ًا ،فإن
االختصاص ينعقد ملحكمة االستئناف املختصة أص ً
ال بنظر النزاع يف مدينة الرياض
مامل يتفق طرفا التحكيم عىل حمكمة استئناف أخرى يف اململكة.
فاالتفاق عىل انعقاد االختصاص ملحكمة استئناف غري املحكمة املختصة أص ً
ال
جائز؛ فكيف يكون االختصاص املحيل ملحاكم االستئناف إذا من النظام العام؟
ويرى جانب من الفقه أن حكم التحكيم الصادر يف دولة ما اليكون عرضة
لدعوى البطالن يف دولة أخرى ،وإنًم للتنفيذ باعتباره حك ًًم أجنبي ًا .
()30

املطلب الثالث
آثار رفع دعوى البطالن

نصت املادة الرابعة واخلمسون من نظام التحكيم السعودي عىل ماييل
"ال يرتتب عىل رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم .ومع ذلك جيوز
للمحكمة املختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطالن ذلك يف صحيفة
الدعوى ،وكان الطلب مبني ًا عىل أسباب جدية .وعىل املحكمة املختصة الفصل يف
طلب وقف التنفيذ خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب .وإذا أمرت بوقف
التنفيذ جاز هلا أن تأمر بتقديم كفالة أو ضًمن مايل ،وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ
الفصل يف دعوى البطالن خالل مائة وثًمنني يوم ًا من تاريخ صدور هذا األمر".

( )30د.محزة حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،مرجع سابق ،ص.477 .
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ويستنتج من نص املادة السابقة املالحظات التالية
 -1اليرتتب عىل رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ،وإنًم قد تسري
إجراءات التنفيذ رغم رفع الدعوى ،فاألمر تقديري وجوازي للمحكمة املختصة إذا
طلبه مدعي البطالن يف صحيفة الدعوى بناء عىل أسباب جدية يرجح معها إلغاء
احلكم ،فالدافع هلذا اإلجراء هو اخلشية من رضر جسيم رخشى حدوثه لو تم التنفيذ،
وهذا األمر الرخلو من خماطر إذ قد حيكم بالبطالن بعد التنفيذ ،ويتعذر بعد ذلك
إعادة احلال إىل ماكانت عليه قبل التنفيذ.
 -2بينت املادة  54أنه اليرتتب عىل رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم
التحكيم؛ وبنفس الوقت بينت املادة  55أن طلب تنفيذ حكم التحكيم اليقبل إال إذا
انقىض ميعاد رفع دعوى بطالن احلكم (وهو ستون يوم ًا تم حتديدها لتاليف آثار
الترسع يف التنفيذ يف حال رفع دعوى البطالن التي قد تبطل احلكم)؛ فهل يوجد
تعارض بني هذين النصني؟
للوهلة األوىل يتضح وجود تعارض ،لكن بنظرة فاحصة إليهًم فإن الغموض يزول،
ألن املادة  55منعت قبول طلب تنفيذ احلكم ،إال بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى
البطالن كي تتأكد نية املحكوم عليه من القبول باحلكم أو رفضه برفع دعوى البطالن.
فإن قبله بدليل عدم رفع دعوى البطالن خالل هذه املدة فإن إجراءات التنفيذ تبدأ؛ أما
إذا مل تظهر نيته برفع الدعوى خالل هذه املدة ،فإنه جيب االنتظار حتى هنايتها وهذا
موقف حسن كي ال يتم التنفيذ ثم يظهر أن احلكم معرض للبطالن.
أما يف احلالة الثانية املبينة يف املادة  54التي مل ترتب عىل رفع دعوى البطالن وقف
التنفيذ فهي أيض ًا عالج لسوء نية الطرف املًمطل الذي يلجأ لرفع دعوى البطالن لتأخري
التنفيذ وربًم بقصد اإلرضار باملحكوم له .لكن ليس معنى هذا أن التنفيذ سيتم رغم رفع
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دعوى البطالن التي قد تؤدي إىل ابطال احلكم وبالتايل عدم منطقية التنفيذ؛ بل إن
املحكمة هنا ستنظر يف مربرات وقف التنفيذ وأسباب البطالن التي ادعاها املحكوم
عليه ،فإن رأت أن هناك أسباب ًا جدية لوقف التنفيذ أمرت به ،ويمكن هلا أن تعطي محاية
للمحكوم له خشية هتريب أموال املحكوم عليه بأن تقرر إلزام املحكوم عليه بتقديم كفالة
أو ضًمن مايل إلثبات جديته .ومع ذلك فقد يثور إشكال فيًم إذا طلب املحكوم ضده
وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم ،ومل تر املحكمة املختصة وجاهة ذلك ،وبعد مداولة
املحكمة املختصة للقضية ودراسة حكم هيئة التحكيم انتهت إىل نقضه وإبطالله ألي
سب ٍ
ب من أسباب البطالن ،فإننا سنكون أمام إجراءين خمتلفني ،األول رختص بتنفيذ
نصت عليه املادة  ،54واآلخر بًم قضت به املحكمة
حكم هيئة التحكيم بموجب ما ّ
املختصة ببطالن حكم التحكيم ،وهو الذي جرى إنفاذه بموجب املادة السابقة.
يف هذه احلالة فإن طالب وقف التنفيذ سيتم تعويضه من الكفالة أو الضًمن املايل،
فإن مل يكن كافي ًا فال بد من إقامة دعوى مستقلة.
 -3إذا أمرت املحكمة بوقف التنفيذ استجابة لطلب املحكوم عليه ،فإن هذا
اليعني بالرضورة أن النتييجة ستكون لصالح بطالن احلكم ،فقد ترفض أسباب
البطالن ويتم تصديق احلكم ويترضر املحكوم له من طول فرتة الفصل يف دعوى
البطالن ،لذا حدد املنظم مدة الفصل يف دعوى البطالن – بعد قبول طلب وقف
التنفيذ – بأن تكون خالل مائة وثًمنني يوم ًا من تاريخ صدور األمر بوقف التنفيذ.
 -4ألزم املنظم املحكمة املختصة بالفصل يف طلب وقف التنفيذ خالل مخسة عرش
يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب ،وليس من تاريخ أول جلسة حتدد للنظر فيه كي يلزم
املحكمة املختصة بتحديد جلسة قريبة للفصل يف طلب وقف التنفيذ حفاظ ًا عىل ميزة
الرسعة التي يبغيها األطراف من اختيار طريق التحكيم.

[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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املطلب الرابع
أثر عدم االعرتاض عىل وقوع خمالفة عىل دعوى البطالن
وفق ًا لنص املادة السابعة من نظام التحكيم السعودي فإنه " إذا استمر أحد طريف
التحكيم يف إجراءات التحكيم – مع علمه بوقوع خمالفة حلكم من أحكام هذا النظام
مما جيوز االتفاق عىل خمالفته أو لرشط يف اتفاق التحكيم -ومل يقدم اعرتاض ًا عىل هذه
املخالفة يف امليعاد املتفق عليه ،أو خالل ثالثني يوم ًا من علمه بوقوع املخالفة عند عدم
االتفاق ،عد ذلك تنازالً منه عن حقه يف االعرتاض" .
()31

يفهم من هذا النص أن دعوى بطالن حكم التحكيم ال تقبل إذا سقط حق املدعي
يف االعرتاض عىل العمل املعيب – يف احلاالت التي يمكن االتفاق عىل خمالفة
أحكامها -وذلك بعدم متسكه به أص ً
ال أو متسك به بعد امليعاد املتفق عليه أو بعد
الوقت املحدد عند عدم االتفاق ،أو إذا تنازل عن حقه يف رفع دعوى البطالن بعد
صدور احلكم فإن ذلك يعد تنازالً منه عن حقه يف االعرتاض ،وسيكون مصري
دعوى البطالن هو الرفض  ،أما إذا متسك به يف امليعاد املتفق عليه ،أو املنصوص عنه
يف النظام و حأغفل الرد عليه أو حرفض أو كانت املخالفة متعلقة بالنظام العام فإنه
()32

يستطيع أن يتمسك به يف دعوى بطالن حكم التحكيم املنهي للخصومة كلها .
()33

( )31رغم أن اهلدف من التحكيم هو جتاوز الشكلية يف اإلجراءات ،وتعارض هذه املادة مع حقوق الدفاع اليت جيب
إ عطاؤها لألطراف واليت يؤدي جتاوزها لبطًلن حكم التحكيم ،إال أن حرص املنظم على سرعة إجراءات التحكيم وعدم
إعطاء الفرصة لطرف التحكيم سيئ النية الذي اكتشف خمالفة للنظام أو االتفاق بتأجيل التمسك هبا إىل الوقت الذي يراه
مناسباً إلبداءها كي يعطل إجراءات التحكيم ،بعد أن قطعت هيئة التحكيم شوطاً يف نظر القضية هو الدافع لوضعها.
( )32قضت حمكمة استئناف القاهرة أبنه " إذا تسلمت احملتكم ضدها مذكرة من احملتكم تضمنت طلباً جديداً مل يشمله
اتفاق التحكيم دون أن تدفع فوراً بعدم مشول اتفاق التحكيم هلذا الطلب....يسقط حقها يف التمسك هبذا الدفع عمًلً بنص
الفقرة الثانية من املادة  22من قانون التحكيم"(.استئناف القاهرة ( 91جتاري) ،2004/2/28 ،يف القضيتني  87و90
لسنة  120ق.حتكيم .مذكور يف كتاب د .فتحي وايل ،قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ،منشأة املعارف ،الطبعة االوىل،
 ،2007ص .620.انظر يف اإلشارة إىل ذلك :علي انصر األحبايب ،مرجع سابق ،ص.220.
( )33هناك حاالت – على سبيل املثال  -ميكن للطرف الذي علم بوقوع خمالفة فيها ومل يثر ذلك خًلل املدة احملددة يف
املادة السابعة أن يرفع دعوى البطًلن دون ان يعد ذلك تنازالً منه عن حق االعرتاض على املخالفة ،كحالة خمالفة الشريعة
اإل سًلمية أو النظام العام أو اتفاق الطرفني ،أو كان موضوع النزاع من املسائل اليت ال جيوز فيها التحكيم ،حيث حيق
للمحكمة املختصة أن تقضي ابلبطًلن يف هذه احلالة من تلقاء نفسها دون حاجة إىل متسك طالب البطًلن هبا.
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وتفصل هيئة التحكيم يف الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها بًم يف ذلك الدفوع املبنية
عىل عدم وجود اتفاق حتكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضع النزاع.
وال يرتتب عىل قيام أحد طريف التحكيم بتعيني حمكم أو االشرتاك يف تعيينه سقوط
حقه يف تقديم أي من هذه الدفوع.

املبحث الثالث
آثار صدور احلكم بالبطالن

تبني أن دعوى بطالن حكم التحكيم ليست وسيلة للطعن يف حكم التحكيم،
والتسمح بإعادة النظر يف موضوع النزاع عند الفصل فيها ،كًم أن املحكمة املختصة
الحتكم بالبطالن إال عند توافر احلاالت احلرصية املحددة للبطالن.
وأوضحت املادة  2/51آثار حكم البطالن بأنه"إذا حكمت املحكمة املختصة
بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ،ويكون حكمها يف ذلك غري قابل
للطعن بأي طريق من طرق الطعن ،أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم ،فيكون
حكمها قاب ً
ال للطعن خالل ثالثني يوم ًا من اليوم التايل للتبليغ".
ونبني فيًم ييل تفصيل آثار صدور احلكم بالبطالن وفق ماييل.

املطلب األول
أثر صدور احلكم بالبطالن عىل سلطة املحكمة
يف التعرض للموضوع وتنفيذ احلكم

يرتاوح مصري الدعوى بني القبول والرفض .فإذا صدر احلكم برفض الدعوى فإن
هذا يعني استقرار حكم التحكيم ،ويرتتب عىل ذلك استمرار التنفيذ الذي تم
بمقتضاه إذا كان هذا التنفيذ قد تم ،أو استئناف تنفيذه إذا سبق وقفه بأمر من
املحكمة.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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أما إذا صدر احلكم بقبول الدعوى فإن ذلك يعني زوال احلكم وزوال آثاره وعدم
جواز تنفيذه ،فإذا كان احلكم قد تم تنفيذه كلي ًا أو جزئي ًا فيجب أن تعاد احلالة إىل ما
كانت عليه قبل التنفيذ.
ومل يعط املنظم املحكمة التي تنظر دعوى البطالن والية التعرض ملوضوع النزاع
أو احلكم فيه .ألن املحكمة املختصة تنظر يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار إليها
يف املادة  ،50دون أن يكون هلا فحص وقائع وموضوع النزاع.
وبالنسبة لطبيعة حكم البطالن وإمكانية الطعن به أو كونه غري قابل للطعن ،فقد
بينت املادة  2/51أنه" إذا حكمت املحكمة املختصة بتأييد حكم التحكيم وجب
عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن بأي طريق من الطرق،
أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاب ً
ال للطعن خالل ثالثني يوم ًا
من اليوم التايل للتبليغ"  ،أمام املحكمة العليا.
وإذا تعددت األحكام الصادرة بني األطراف فإن البطالن ينحرص يف حكم
التحكيم الذي رفعت بشأنه دعوى بطالن وصدر حكم ببطالنه ،وإذا كان هناك
حكم حتكيم واحد وتعددت جوانبه ،أي كانت أجزاء منه باطلة وأخرى غري باطلة
وكان من املمكن جتزئته ،كون املوضوع يقبل التجزئة فإن البطالن يقترص عىل األجزاء
التي صدر بشأهنا البطالن .
()34

( )34انظر يف ذلك :حممود عمر حممود ،مرجع سابق ،ص.204.
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املطلب الثاين
أثر دعوى البطالن عىل طلبات التفسري
أو التصحيح أو اإلغفال
إذا طلب أحد األطراف تفسري ًا ملا وقع يف منطوق احلكم من غموض ،فإن التفسري
يصدر خالل الثالثني يوم ًا التالية لتاريخ تقديم طلب التفسري هليئة التحكيم ،ويعد
احلكم الصادر بالتفسري متم ًًم حلكم التحكيم الذي يفرسه وترسي عليه أحكامه .
()35

أما إذا وقع يف حكم التحكيم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ،فإن هيئة التحكيم
تتوىل تصحيح ذلك كتابة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد
اخلصوم ،وجيري ذلك من غري مرافعة خالل مخسة عرش يوم ًا التالية لتاريخ صدور
احلكم أو إليداع طلب التصحيح بحسب األحوال ،ويبلغ إىل طريف التحكيم خالل
مخسة عرش يوم ًا من تاريخ صدوره ،وبالتايل الحيتاج دعوى بطالن مستقلة عن القرار
األصيل ،أما إذا جتاوزت هيئة التحكيم سلطتها يف التصحيح فإنه جيوز التمسك
ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن ترسي عليها أحكام املادتني  50و 51من النظام .
()36

أما بالنسبة للطلبات التي أغفلها حكم التحكيم ،فإن النظام يسمح ألحد طريف
التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ،أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني
يوم ًا التالية لتسلمه حكم التحكيم ،إصدار حكم حتكيم إضايف يف طلبات قدمت خالل
إجراءات التحكيم وأغفلها حكم التحكيم ،عىل أن يبلغ الطرف اآلخر عىل عنوانه
املوضح يف حكم التحكيم هبذا الطلب قبل تقديمه هليئة التحكيم .وتصدر هيئة
التحكيم حكمها خالل ستني يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب ،وجيوز هلا مد هذا امليعاد

( )35انظر املادة  46من النظام.
( )36انظر املادة  47من نظام التحكيم.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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ثالثني يوم ًا أخرى إذا رأت رضورة لذلك  .وبالتايل فإن طلبات استكًمل ما أغفلته
()37

اهليئة تعد مستقلة عن احلكم األصيل واليرسي عىل احلكم الصادر فيها دعوى البطالن
املرفوعة ضد احلكم األصيل أو العكس ،مامل تقبل املحكمة ضم طلبات البطالن.

املطلب الثالث
أثر دعوى البطالن عىل اتفاق التحكيم

نصت املادة  3/50من نظام التحكيم عىل ماييل
"ال ينقيض اتفاق التحكيم بصدور حكم املحكمة املختصة ببطالن حكم
التحكيم ،ما مل يكن طرفا التحكيم قد اتفقا عىل ذلك ،أو صدر حكم نص عىل إبطال
اتفاق التحكيم".
وبناء عىل هذا النص فإن األصل هو أن بطالن حكم التحكيم اليؤدي إىل انقضاء
اتفاق التحكيم ،واالستثناء هو انقضاء اتفاق التحكيم يف حالتني
احلالة األوىل اتفاق الطرفني املسبق عىل انقضاء اتفاق التحكيم إذا حكم ببطالن
حكم التحكيم.
احلالة الثانية صدور حكم ينص عىل بطالن اتفاق التحكيم.
ويرى الدكتور حممود سمري الرشقاوي أنه إذا حكم ببطالن حكم التحكيم بسبب
إجرائي اليرجع إىل بطالن اتفاق التحكيم وكان هذا االتفاق اليزال ساري ًا مل يسقط
بانتهاء مدته مثالً ،فإنه حيق للطرفني اللجوء جمدد ًا للتحكيم ،لكون اتفاق التحكيم
الزال قائ ًًم وهذا يمنع أحدمها من اللجوء إىل قضاء الدولة؛ أما إذا قيض ببطالن حكم
التحكيم لسبب يرجع إىل بطالن اتفاق التحكيم أوسقوطه أو انتهاء مدته ،فال جيوز
( )37انظر املادة  48من نظام التحكيم.
290
32

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/6

??????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ????? Al Hussein:

[أ.د .حسني شحادة احلسني]

اللجوء إىل حتكيم جديد استناد ًا إىل هذا االتفاق  .ويعد ذلك تطبيق ًا ملبدأ استقاللية
()38

اتفاق التحكيم يف عالقته بالعقد األصيل واملبني يف املادة احلادية والعرشين من نظام
التحكيم.
إال أنه يالحظ عىل النص السابق أنه قد يؤدي إىل نتيجة ال يمكن التسليم هبا
قانون ًا ،ألنه من املتصور أن يقىض ببطالن حكم التحكيم ويعود األطراف مرة أخرى
إىل التحكيم بذات االتفاق ثم يصدر حكم جديد ويطعن به بالبطالن ويقىض ببطالنه
مرة أخرى ونعود مرة ثالثة إىل التحكيم ويطعن باحلكم للمرة الثالثة ،وبالتايل سندخل
يف حلقة مفرغة لن تنتهي وسيصبح اتفاق التحكيم مؤبد ًا.
وقد عربت عن هذا املعنى حمكمة جنوب القاهرة االبتدائية حيث قضت بأنه"
القول باللجوء إىل التحكيم مرة أخرى رغم انتهاء مدة اتفاق التحكيم اليعدو أن
يكون إفساح الطريق للعبث بمصالح ومقدرات اخلصوم يف ظل تصور تكرار اللجوء
إىل التحكيم إىل ما ال هناية وهو يعد افتئات ًا عىل حق الرشكة املدعية يف العودة إىل
قاضيها الطبيعي. "..
()39

أما بالنسبة لكيفية حساب املدة فريى الفقه أهنا تنتهي بامليعاد املتفق عليه أو
امليعاد القانوين وهو اثنا عرش شهر ًا وحتسب من امليعاد املتفق عليه أو منذ تاريخ بدء
()40

اإلجراءات .فلو أن مدة اتفاق التحكيم كانت اثني عرش شهر ًا وبدأت إجراءات
التحكيم يف  2014/1/1فإن تلك املدة تنتهي  2015/1/1وذلك برصف النظر
عن املدة التي استغرقتها دعوى بطالن حكم التحكيم .فإذا بدأت إجراءات التحكيم
( )38مرجع سابق ،ص.529 .
( )39يف حكمها الصادر يف  2003/10/28يف الدعوى 1178لسنة  2002جتاري كلي جنوب .مشار إليه لدى د.رضا
السيد عبد احلميد ،مسائل يف التحكيم -أثر بطًلن حكم التحكيم على اتفاق التحكيم -الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية،
الطبعة الثالثة ،2009 ،ص.12 .
( )40د.رضا السيد عبد احلميد ،املرجع السابق ،ص.19.
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يف  2014/1/1وصدر حكم التحكيم يف  2014/7/1وطعن عليه بالبطالن
وصدر حكم البطالن  2015/1/5فتحسب مدة اتفاق التحكيم من 2014/1/1
وحتى  2014/7/1وهو تاريخ صدور احلكم وبذلك حاستهلك من املدة املحددة
سبعة أشهر فقط ويتبقى مخسة أشهر جيوز اللجوء إىل التحكيم فيها جمدد ًا بذات
االتفاق يف حال احلكم ببطالن حكم التحكيم األول ،فاملدة تتوقف اعتبار ًا من تاريخ
صدور احلكم ببطالن حكم التحكيم.
إال أن االستهالك اجلزئي ملدة التحكيم الينطبق يف حال صدور حكم حتكيم ومل
يتم الطعن عليه بالبطالن ،أو تم الطعن لكنه حرفض ،ففي هذه احلالة يتمتع احلكم
باحلجية من تاريخ صدوره ،فالجيوز طرح ذات النزاع مرة أخرى عىل القضاء أو

التحكيم .
()41

ويرى جانب من الفقه وجود مايسمى االستهالك املوضوعي التفاق التحكيم،
حيث إن اتفاق التحكيم قد ينص عىل أن املنازعات املتعلقة بتفسري العقد أو تنفيذه
يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم ويتفق الطرفان عىل طرح املنازعات املتعلقة
بالتفسري عىل التحكيم ،ففي هذه احلالة اليرتتب عىل صدور حكم حتكيم يف التفسري
انتهاء مفعول اتفاق التحكيم ألن االتفاق تم استهالكه موضوعي ًا جزئي ًا ،فينتهي
االتفاق فيًم رخص منازعات التفسري ولكنه يبقى منتج ًا بخصوص منازعات التنفيذ
ألنه مل يستهلك إال بخصوص منازعات التفسري ،ومن حق األطراف عرض املسألة
التي مل يستهلكها اتفاق التحكيم عىل أي هيئة حتكيم .
()42

( )41املرجع السابق ،ص.22.
( )42د.مصطفى اجلمال -د .عكاشة عبد العال ،التحكيم يف العًلقات اخلاصة الدولية والداخلية ،طبعة ،1998
ص .561.مشار إليه لدى :د.رضا السيد عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص.30-27 .
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خامتة
درسنا فيًم سبق حاالت بطالن حكم التحكيم يف النظام السعودي ،ورأينا أهنا
حاالت وردت عىل سبيل احلرص ،وروعي فيها احرتام حرية األطراف بخصوص
اتفاق التحكيم ،وتوفر األهلية ،ومراعاة حقوق الدفاع ،وتطبيق القواعد املتفق عليها
فيًم يتعلق بالقانون واجب التطبيق عىل املوضوع ،وتشكيل هيئة التحكيم ،واحرتام
مضمون اتفاق التحكيم .كًم أن قس ًًم من حاالت البطالن يرتبط بالنظام العام حيث
تقيض املحكمة فيها بالبطالن من تلقاء نفسها إذا تضمن احلكم مارخالف أحكام
الرشيعة اإلسالمية والنظام العام ،أو اتفاق الطرفني ،أو إذا كان موضوع النزاع غري
قابل للتحكيم.
ورأينا أن دعوى البطالن التعد طريق ًا من طرق الطعن أمام حمكمة أعىل من
املحكمة مصدرة احلكم ،بل هي وسيلة قانونية ملراجعة األحكام املعيبة دون إعطاء
حمكمة االستئناف املختصة بنظر دعوى البطالن سلطة النظر يف موضوع النزاع.
أما بالنسبة آلثار دعوى البطالن فإنه قد يكون منها وقف تنفيذ احلكم ،وهو أمر
جوازي ملحكمة البطالن عىل ضوء ما تراه.
ورأينا أن من آثار دعوى البطالن أن املحكمة املختصة عندما حتكم بتأييد احلكم
فإهنا جيب أن تأمر بتنفيذه ،ويكون حكمها غري قابل للطعن بأي طريق من طرق
الطعن ،أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاب ً
ال للطعن خالل
ثالثني يوم ًا من اليوم التايل للتبليغ.
وخلصنا يف هذا البحث إىل النتائج والتوصيات التالية
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النتائج
 -إن حاالت بطالن حكم التحكيم حمددة عىل سبيل احلرص وترتبط بتشكيل

هيئة التحكيم عىل وجه خمالف للنظام ،أو بمخالفة اتفاق التحكيم ،أوحكم التحكيم
نفسه دون أن متتد سلطة املحكمة املختصة بالبطالن للنظر يف موضوع النزاع أو
فحص الوقائع ،وتبني حاالت البطالن أن املنظم أوىل عناية إلرادة األطراف وترتيب
البطالن عىل خمالفتها وهو مايتفق مع اهلدف من التحكيم.
 تتميز حاالت إبطال احلكم بأن منها ما يتعلق بحقوق األطراف ،كصدوراحلكم بعد انقضاء مدة التحكيم ،أو عن حمكم مل يعني طبق ًا لالتفاق ،أو خروج
املحكم عن حدود مهمته؛ ومنها ما يتعلق بالنظام العام ،كالرشوط القانونية يف
املحكم والتحكيم يف املسائل التي الجيوز فيها الصلح.
 ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبق ًا ألحكام نظام التحكيم الطعن فيهابأي طريق من طرق الطعن ،عدا رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفق ًا لألحكام
املبينة يف هذا النظام" .وبناء عىل ذلك التعد دعوى بطالن حكم التحكيم طريق ًا من
طرق الطعن أمام حمكمة أخرى أعىل من املحكمة التي أصدرت احلكم أو نفسها ،بل
هي وسيلة قانونية ملراجعة األحكام املعيبة ،بعيب يتعلق باتفاق التحكيم أو
بموضوعه أو بأشخاصه ،أو بإجراءات الدعوى.
-

بينت املادة  51من نظام التحكيم أنه الحيول تنازل مدعي البطالن عن حقه

يف رفع دعوى البطالن قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى .ذلك أن طلب
بطالن احلكم الينشأ إال بعد صدور احلكم ؛ ألن التنازل عن البطالن اليرد عىل حق مل
ينشأ بعد فال ينشأ احلق إال بصدور حكم التحكيم؛ ومع ذلك فإن األطراف يمكنهم
تأريخ التنازل بموعد الحق لصدور احلكم وهذا األمر قد يفسح املجال ملزيد من
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املًمطلة حول تنفيذ احلكم.
 إذا كان التحكيم جتاري ًا دولي ًا فإن االختصاص بنظر دعوى بطالن حكمالتحكيم واملسائل التي حييلها هذا النظام يكون ملحكمة االستئناف املختصة أص ً
ال
بنظر النزاع يف مدينة الرياض ،ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل حمكمة استئناف أخرى يف
اململكة"؛ ويستنتج من ذلك أن قواعد االختصاص املكاين هنا ليست من النظام العام
ألنه أتيح لألفراد االتفاق عىل حمكمة استئناف غري حمكمة االستئناف يف مدينة
الرياض.
 -بني النظام أنه يشرتط لقبول دعوى البطالن أن ترفع خالل الستني يوم ًا التالية

لتاريخ إعالن حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وإال فلن تقبل الدعوى حيث يتحصن
حكم التحكيم بصفة هنائية ،أما إذا ثبت عدم إعالن حكم التحكيم إىل املحكوم عليه
فإن ميعاد رفع الدعوى يظل مفتوح ًا ،والرخل ذلك بحق املحكوم عليه برفع دعوى
البطالن بمجرد صدور احلكم ودون حاجة إلعالنه إليه .ويبدو أن هذا امليعاد طويل
باملقارنة مع املواعيد املقررة للطعن يف األحكام القضائية يف الظروف العادية ،وهذا
األمر اليتالءم مع طبيعة نظام التحكيم وما هيدف إليه من رسعة الفصل يف
املنازعات.
 -بينت املادة الثامنة من نظام التحكيم أن االختصاص بنظر دعوى بطالن

حكم التحكيم واملسائل التي حييلها النظام يقدم للمحكمة املختصة وهي حمكمة
االستئناف املختصة أص ً
ال بنظر النزاع...إال أن النظام مل يبني املحكمة املختصة يف
النظر ببطالن حكم التحكيم يف قضايا املنازعات املرصفية أو منازعات التأمني حيث
توجد جلان خمتصة للفصل يف منازعاهتا ويتم استئناف أحكامها غري التحكيمية أمام
جلان أخرى مرصفية وتأمينية أحدثت هلذا الغرض وتعد جلان ًا استئنافية.
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 -الدفع أمام هيئة التحكيم بعدم شمول اتفاق التحكيم ملا يثريه الطرف اآلخر

من مسائل أثناء نظر النزاع يمكن التمسك به يف أي وقت إذا رأت اهليئة أن التأخري
كان مربر ًا ،وللهيئة الفصل فيه فور ًا أو ضمه للموضوع لتفصل فيهًم مع ًا ،لكن
اليمكن الطعن بقرارها برفض الدفع إال عن طريق دعوى البطالن.
التوصيات
 -تبني لنا أنه الجيوز هليئة التحكيم جتاوز حدود اتفاق التحكيم ،و الجيوز هلا أن

تقيض بعدم اختصاصها بنظر نزاع يشمله اتفاق التحكيم ،إال أنه لو حصل ذلك فإن
هذه احلالة ليست من حاالت البطالن ونرى أنه من املناسب ضم هذه احلالة إىل
حاالت طلب البطالن.

 يالحظ أن طلب أحد األطراف من هيئة التحكيم إصدار حكم حتكيم إضايفيكون خالل ثالثني يوم ًا تالية لتسلم احلكم ،وحيق للهيئة الفصل يف هذا الطلب خالل
مدة تسعني يوم ًا ،بينًم ميعاد رفع دعوى البطالن حمدد خالل ستني يوم ًا تالية إلبالغ
ذلك الطرف باحلكم ،وهذا يعني أنه باعتبار أن إغفال الفصل يف بعض الطلبات
سبب لرفع دعوى البطالن ،فإن الطرف صاحب املصلحة سيقدم طلب رفع دعوى
البطالن وسينتظر نتيجة تقديم الطلب بإصدار حكم إضايف؛ ونرى أن احلكم اإلضايف
الذي تأخرت اهليئة يف إصداره يعد متم ًًم حلكم التحكيم ،وبعد صدوره قد يتعرض
هو اآلخر لدعوى البطالن ،وبالتايل البد من إعادة النظر يف موضوع املدد السابقة
املرتبطة بالفصل بالطلبات التي تم إغفاهلا ،كي يتمكن الطرف صاحب املصلحة من
الطعن بالبطالن باحلكم اإلضايف مع احلكم األصيل دون أن تفوت مواعيد دعوى
البطالن ،ويضطر لرفع دعوى بطالن جديدة ،مما يؤدي إلطالة أمد التنفيذ.
 نويص أن توضح الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم املقصود بمخالفة أحكام296
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الرشيعة اإلسالمية والنظام العام باملقارنة مع نظام التنفيذ .ألن الالئحة التنفيذية
لنظام التنفيذ رقم  53الصادر يف  1433/8/13بينت يف املادة  3/11أن املقصود
بالنظام العام هو أحكام الرشيعة اإلسالمية ،بينًم نص نظام التحكيم أنه تقيض
املحكمة املختصة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا
تضمن ما رخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام يف اململكة ،وبالتايل يظهر
نظام التحكيم تفرقة بني مفهومي النظام العام والرشيعة اإلسالمية بينًم نرامها بمفهوم
واحد يف نظام التنفيذ.
 -نويص أن تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم توضيح ًا للمحكمة

املختصة يف قضايا التحكيم التي تنظر أمام اللجان املختصة؛ حيث بينت املادة الثامنة

من نظام التحكيم أن االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم واملسائل التي
حييلها النظام يقدم للمحكمة املختصة وهي حمكمة االستئناف املختصة أص ً
ال بنظر
النزاع ،وإذا كان التحكيم جتاري ًا دولي ًا ،فإن االختصاص ينعقد ملحكمة االستئناف
املختصة أص ً
ال بنظر النزاع يف مدينة الرياض ،مامل يتفق طرفا التحكيم عىل حمكمة
استئناف أخرى يف اململكة ،إال أن النظام مل يبني املحكمة املختصة يف النظر ببطالن
حكم التحكيم يف قضايا املنازعات املرصفية أو منازعات التأمني حيث توجد جلان
خمتصة للفصل يف منازعاهتا ويتم استئناف أحكامها أمام جلان مرصفية أو تأمينية
واليوجد توضيح للمحكمة املختصة بنظر دعاوى بطالن أحكام التحكيم يف مثل
هذه املنازعات.
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أهم املراجع
أوالً -الكتب
 د .أمحد بشري الرشايري ،بطالن حكم التحكيم ومدى رقابة حمكمة التمييزعليه ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل2011،م1432 -هـ.

 د.محزة حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،اجلزء األول ،منشوراتاحللبي ،الطبعة الثالثة2014 ،م1435 ،هـ.

 عيل نارص حممد األحبايب ،بطالن أحكام التحكيم األجنبية ،أكاديميةرشطة ديب.2011-1432 ،

 د .فتحي وايل ،قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ،دار املعارفباإلسكندرية.2007 ،

 د.حممود سمري الرشقاوي ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية،.2011

 د.حممود عمر حممود ،نظام التحكيم السعودي ،دار خوارزم العلمية،الطبعة األوىل.2013-1434 ،

 د .حممود خمتار بربري ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية،القاهرة ،الطبعة الثالثة.

 د .مصطفى اجلًمل -د .عكاشة عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصةالدولية والداخلية ،طبعة .1998

 د .هشام إسًمعيل ،احلًمية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية-دراسةمقارنة -دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل2012 ،م1433 -هـ.

 د .رضا السيد عبد احلميد ،مسائل يف التحكيم -بحث أثر بطالن حكم298
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??????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ????? Al Hussein:

[أ.د .حسني شحادة احلسني]

التحكيم عىل اتفاق التحكيم ،منشور يف كتاب ،مسائل يف التحكيم ،،دار
النهضة العربية ،الطبعة الثالثة.2009 ،
ثاني ًا -رسائل املاجستري
 سالم توفيق منصور ،بطالن حكم التحكيم ،رسالة ماجستري ،جامعةاألزهر بغزة.2010،

ثالث ًا -األنظمة
 قانون التحكيم السوري رقم  4تاريخ  2008/3/25منشور يف اجلريدةالرسمية يف العدد  15تاريخ  2نيسان لعام .2008

 -قانون التحكيم املرصي الصادر بالقانون رقم  27لسنة .1995

 نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 34/تاريخ 1433/5/24هـ ،وبقرار رئيس جملس الوزراء رقم  156تاريخ
1433/5/17هـ ،وتعميم وزير العدل رقم /13ت 4599 /تاريخ
1433/6/18هـ.
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