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على قرار التحكيم في القانون األردني، من الالحقة هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى الرقابة القضائية 

م، 2001( لسنة 31بقانون التحكيم األردني رقم ) األردنية، والُمتمثلةخالل استقراء وتحليل نصوص القوانين 

م، باإلضافة إلى استقراء وتحليل نصوص أبرز التشريعات 1952( لسنة 8تنفيذ األحكام األجنبية رقم )قانون و 

، م1985ة كقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنالمعنية بشؤون التحكيم لغايات المقارنة، 

كالقانون المقارنة  ةم لالعتراف وتنفيذ أحكام التنفيذ، وغيرها من القوانين الوطني1958نيويورك لعام  ومعاهدة

ضمنيًا صورتي أقرَّ قانون التحكيم األردني صل للعديد من النتائج، كان من أهمها أن الفرنسي، ومن ثم، تم التو 

ة ، وهما: الرقابة القضائية من خالل دعوى البطالن، والرقابة القضائيالرقابة القضائية الالحقة على قرار التحكيم

( من قانون التحكيم األردني على كافة أسباب بطالن 49لم تنص المادة )عند األمر بتنفيذ قرار التحكيم، كما 

التحكيم  لم يعالج قانون أن هذه المادة جاءت بصيغة الحصر، كما  قرار التحكيم الواردة في ذات القانون، رغم

ي تسببت بها نصوص معاهدة نيويورك، وعلى األردني مسألة ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات التحكيم، الت



، 49ضوء نتائجها وضعت الدراسة عدة توصيات منها تعديل بعض نصوص قانون التحكيم األردني كالمواد )

 يورك.(، باإلضافة إلى ضرورة انسحاب األردن من معاهدة نيو 54، 53
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Abstract  

This study aimed to indicate the extent of subsequent judicial control over the 

arbitration Award in Jordanian law; it is during analyzing the texts of Jordanian laws, 

such as Jordanian Arbitration Law No. (31) of 2001, and the Law for the 

Implementation of Foreign Judgments No. (8) of 1952, In addition to analyzing the 

texts of the most prominent legislation on arbitration matters for comparison 

purposes, Such as the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration of 1985 and the New York Convention of 1958 to recognize and 

implement provisions of implementation, And other comparative  national laws, for 

example  French law, Thus, many results were achieved, most notably: The 

Jordanian Arbitration Law implicitly adopted the following judicial control over the 

arbitration award: Judicial control through nullity proceedings, and judicial control 

when ordering the execution of an award, and the article (49) of the Jordanian 

Arbitration Law does not provide for all the reasons for the invalidity of the 

arbitration decision contained in the same law, although this article is in the form of 

inventory, and the Jordanian Arbitration Law did not treat the process of double 

judicial review of arbitral awards. So, the study made several recommendations, 



including amending certain provisions of the Jordanian Arbitration Law, such as 

Articles ( 49, 53, 54) further to the need for Jordan to withdraw from the New York 

Treaty. 

 


