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تضمنت هذه الدراسة موضوع دعوى بطالن حكم التحكيم، بحيث تناولت شروط دعوى بطالن حكم التحكيم 

(، ومن ثم انتقلت 2001( لسنة )31والتي تقسم إلى نوعين من الشروط وذلك وفقًا لقانون التحكيم األردني رقم )

جرائي ككل، كما تناولت هذه هذه الدراسة للحديث عن الشروط الشكلية لرفع دعوى البطالن أي النظام اإل

الدراسة اآلثار المترتبة على رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وتنفيذ الحكم ، كما أوضحت وتحدثت هذه الدراسة 

في الفصل األخير منها عن طرق الطعن بأحكام التحكيم وفقًا للتشريعات العربية وطرق بسط الرقابة القضائية 

 على األحكام التحكيمية. 

لت هذه الدراسة إلى أن نظام التحكيم يرتكز على مبدأين وهما ارادة الخصوم واقرار المشرع االردني وقد توص

وذلك عن طريق اقرار وسن قانون التحكيم االردني. كما توصلت هذه الدراسة الى ان المشرع  اإلرادةلهذه 

جعة ومراقبة صحة ودقة إجراءات األردني قد جعل من دعوى بطالن حكم التحكيم الطريقة الوحيدة الحصرية لمرا

التحكيم وقانونيتها على عكس بعض التشريعات العربية، وكذلك توصلت هذه الدراسة الى ان العيوب التي 

، وذلك أخذًا بعين االعتبار بأن التحكيم هي العيوب االجرائية فقطيجوز التمسك بها في دعوى بطالن حكم 



لرقابة القضائية على األحكام التحكيمية دون التدخل في قناعات دعوى بطالن حكم التحكيم هي وسيلة لبسط ا

 المحكمين؛ مما يجسد احترامًا حقيقيًا من المشرع األردني للطبيعة الخاصة التي تتميز بها أحكام التحكيم.
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Abstract 

This study covered the subject of an action for nullity of the arbitral award. It dealt 

with the two types of conditions with regards to the said the process, in accordance 

with the Jordanian Arbitration Law No. (31) Of 2001. The study also considered the 

formal conditions of filing an action for nullity of the arbitral award as a whole 

procedural system. As well as, the study shed the light on the implications of filing 

an action for nullity of the arbitral award on the arbitration award itself and its 

enforcement. In its final chapter, the study explained the allowed legal methods for 

challenging arbitration awards in accordance with the Arabic legislations; 

furthermore, it explained the ways of extending the judicial control over arbitral 

awards. 

 

This study concluded that the arbitration system is by on two principles; the will of 

the parties and the approval the Jordanian legislator throughout the Enactment of 



The Jordanian Arbitration Law. The arbitration law found that the Jordanian 

legislator, contrary to some other Arabic legislators, has deemed challenging the 

arbitral award as the only exclusive way to review and monitor the validity, accuracy 

and legality of the arbitration procedures. 

 

This study also found that the defects which can be invoked in the challenge of the 

arbitration award are the procedural defects only, considering that the challenge of 

the arbitral award is an implementation of extending the judicial control over arbitral 

awards without interfering with the arbitrators' opinions, which indeed reflects the 

Jordanian legislator's genuine respect to the special nature of the arbitration as a 

dispute settlement method. 

 


