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الفصل األول

أحكام تمييدية
1ػ

2ػ

اسم القانون.

يسمى ىذا القانوف " قانوف التحكيـ لسنة . " 2115

إلغاء .

يمغى الفصؿ الرابع مف الباب السادس مف قانوف اإلجراءات المدنية لسنة  ، 1983عمى أف تعتبر إجراءات
التحكيـ التى تمت بموجبو صحيحة ما لـ يتفؽ طرفا النزاع عمى غير ذلؾ .

3ػ

سريان القانون.

مع مراعاة أحكػاـ االتفاقيات الدولية بشػأف التحكػيـ والتى يكوف السوداف طرفاً فييا :
( أ)

تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ يجرى فى السوداف أو فى الخارج ،

إذا اتفؽ أطرافو عمى إخضاعو ألحكاـ ىذا القانوف متى كانت العالقة القانونية
ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .
(ب)

تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ يكوف قائماً وقت نفاذ ىذا القانوف
وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة )2(. 2

4ػ

تفسير.

فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر :

" اتفاؽ التحكيـ "

يقصد بو كؿ اتفاؽ يتعيد فيو األطراؼ بعرض منازعاتيـ لمفصؿ
فييا عف طريؽ التحكيـ أو كؿ اتفاؽ الحؽ إلحالة النزاع القائـ
لمتحكيـ ،

" التحكيـ "

يقصد بو اتفاؽ األطراؼ فى المنازعات

ذات الطبيعة المدنية عمى إحالة ما ينشأ بينيـ مف نزاع
بخصوص تنفيذ عقد معيف أو عمى إحالة أى نزاع قائـ بينيـ

ليحؿ عف طريؽ ىيئات أو أفراد يتـ اختيارىـ بإرادتيـ

واتفاقيـ .

يقصد بو أى شخص طبيعى اتفؽ األطراؼ عمى المجوء إليو

" محكـ "

لمتحكيـ ،

"المحكمة المختصة" يقصد بيا المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع إذا لـ يعرض عمى
ىيئة التحكيـ ،

" ىيئة التحكيـ "

يقصد بيا أى ىيئة مشكمة مف محكـ أو أكثر لمفصؿ فى النزاع
المحاؿ لمتحكيـ .،

5ػ

االختصاص المكانى.

مع مراعاة األحكاـ التى وردت فى الفصؿ الثانى مف الباب األوؿ مف قانوف اإلجراءات المدنية لسنة 1983
يكوف االختصاص بنظر مسائؿ التحكيـ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف لممحكمة المختصة  ،أما إذا كاف التحكيـ

خارج السوداف يكوف االختصاص لممحكمة العامة بالخرطوـ  ،ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى انعقاد االختصاص

لمحكمة أخرى بالسوداف .

6ػ

()1

الدفع بعـدم االختصاص.

يجوز ألى مف الطرفيف أف يدفع بعدـ االختصاص بسبب عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ أو سقوطو أو
بطالنو أو عدـ شمولو عمى موضوع النزاع  ،وفى ىذه الحالة :
(أ )

يجب التمسؾ بتمؾ الدفوع فى ميعاد ال يتجاوز ميعاد تقديـ دفاع المدعى عميو
،

(ب)
()2

عمى ىيئة التحكيـ الفصؿ فى الدفوع المشار إلييا أعاله قبؿ الفصؿ فى

موضوع النزاع .

يعد شرط التحكيـ اتفاقاً مستقبالً عف شروط العقد وال يترتب عمى بطالف العقد أو فسخو أو إنيائو

أى أثر عمى شرط التحكيـ الذى يتضمنو .

7ػ

8ػ

9ػ

التحكيم الدولى.

يكوف التحكيـ دولياً وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف فى الحاالت اآلتية )3(:

( أ)

إذا كاف المركز الرئيسى ألعماؿ أطراؼ التحكيـ فى دولتيف مختمفتيف ،

(ب)

إذا كاف موضوع النزاع الذى يشممو اتفاؽ التحكيـ يرتبط بأكثر مف دولة .
كتابة االتفاق عمى التحكيم.

يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوباً واال كاف باطالً  ،ويكوف فى حكـ الكتابة الرسائؿ المتبادلة بيف الطرفيف
عبر وسائؿ االتصاؿ المختمفة .

الدفع بشرط التحكيم.

يجب عمى المحكمة التى رفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ شطب الدعوى إذا دفع المدعى عميو فى
الجمسة األولى لإلجػراءات بذلؾ  ،واال يعتبر متنازالً عف حقو فى الدفع بشرط التحكيـ

.
11ػ

وقف إجـراءات الدعوى بغرض التحكيم.

إذا تـ االتفاؽ عمى التحكيـ أثناء نظر المحكمة لمدعوى فعمى المحكمة وقؼ إجراءات الدعوى واحالة النزاع
لمتحكيـ ويعتبر ىذا االتفاؽ بمثابة اتفاؽ مكتوب .

11ػ

اإلجراءات التحفظية.

يجوز ألحد أطراؼ التحكيـ أف يطمب مف المحكمة أو ىيئة التحكيـ اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء إجراءات
التحكيـ .

الفصل الثانى
ىيئة التحكيم
12ػ

تشكيل الييئة.

تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ الطرفيف مف محكـ واحد أو أى عدد فردى مف المحكميف واذا لـ يتـ االتفاؽ عمى
عدد المحكميف يكوف عددىـ ثالثة .

13ػ

أىمية المحكم.

ال يجوز أف يكوف المحكـ قاص اًر أو محجو اًر عميو أو سبؽ الحكػـ عميو فى جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة .

14ػ

()1

تعيين رئيس الييئة.

فى حالة التحكيـ بأكثر مف محكـ يقوـ كؿ مف الطرفيف باختيار عدد مماثؿ مف المحكميف عمى أف
يتفؽ المحكموف عمى رئيس الييئة أو كيفية اختياره وفى حالة فشميـ يتـ اختياره بوساطة المحكمة

()2

15ػ

16ػ

بناء عمى طمب أحد األطراؼ .
المختصة ً
إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف محكـ واحد يتـ اختياره بوساطة طرفى النزاع أو بالطريقة التى

بناء عمى طمب أحد األطراؼ .
يتفؽ عمييا واال قامت المحكمة المختصة بتعيينو ً
الموافقة الكتابية لممحكم.

يشترط أف يكوف قبوؿ المحكـ لميمتو كتابة .

عدم رد المحكم دون أسباب.

ال يجوز ألى مف طرفى اإلتفاؽ رد المحكـ إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكاً جدية حوؿ استقاللو أو حيدتو
كما ال يجوز رد المحكػـ الذى يعينو أو يشترؾ فى تعيينو أحدىما إال ألسباب يبينيا .

17ػ

( )1

إجراءات طمب رد المحكم.

( أ)

يقدـ طمب رد المحكـ كتابة الى المحكمة المختصة مبيناً فيو أسباب الرد خالؿ

(ب)

إذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده فصمت المحكمة فى الطمب بأسرع ما يمكف

أسبوع مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ الييئة أو باألسباب المبررة لمرد ،

()2

ويكوف قرارىا نيائياً عمى أف توقؼ إجراءات التحكيـ خالؿ ىذه الفترة.

إذا تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو أو لـ يباشرىا أو انقطع عف أدائيا بما يؤدى الى تأخير غير

مبرر فى إجراءات التحكيـ ولـ يتنح ولـ يتفؽ الطرفاف عمى عزلو يجوز لممحكمة المختصة األمر
بناء عمى طمب أحد األطراؼ بقرار ال يقبؿ الطعف فيو .
بإلغاء ميمتو ً

18ػ

تعيين محكم بديل.

يجب تعييف محكـ بديؿ إذا انتيت ميمة أحد المحكميف وفقاً ألحكاـ المادة  17أو بسبب تنحيو باتفاؽ
الطرفيف أو بأى حالة مف حػاالت إنياء الوالية .

19ػ

أتعاب ىيئة التحكيم.

تحدد أتعاب ىيئة التحكيـ وكيفية سدادىا فى اتفاؽ التحكيـ كما تحدد ىيئة التحكيـ أى مصروفات ضرورية
الكماؿ إجػراء التحكػيـ يتـ سدادىا مناصفة بوساطة طرفى النزاع .
إنشاء ىيئات التحكيم.

21ػ

يجوز إنشاء ىيئات تحكيـ مستقمة ومتخصصة فى السوداف بموافقة وزير العدؿ  ،وعمى ىيئات

()1
()2

التحكيـ القائمة توفيؽ أوضاعيا وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف )4( .

يحفظ وزير العدؿ سجالً لييئات التحكيـ المنشأة بموجب أحكاـ البند ( )1تحوى المعمومات

األساسية عف الييئة وأى معمومات أخرى يراىا ضرورية .

الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
تطبيق اإلجراءات الواردة فى اتفاق التحكيم.

يجوز لييئة التحكيـ إتباع اإلجراءات التى يتفؽ عمييا األطراؼ وفي حالة عدـ وجود ىذا االتفاؽ عمي ىيئة

21ػ

التحكيـ أف تتبع اإلجراءات التى تراىا مناسبة بشرط معاممة األطراؼ عمى قدـ المساواة فى جميع مراحؿ
إجراءات نظر الدعوى .
بدء إجراءات التحكيم .

تبدأ إجراءات التحكيـ فى اليوـ الذى يتسمـ فيو المدعى عميو عريضة الدعوى مالـ يتفؽ األطراؼ عمى ميعاد

22ػ

لبدء اإلجراءات .
مكان التحكيم .

تحدد ىيئة التحكيـ مكاف التحكيـ وتراعى فى ذلؾ ظػروؼ الدعوى وأطرافيا ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى مكاف

23ػ

مسبؽ لمتحكيـ .

24ػ

لغة التحكيم.

تكوف المغة العربية ىى لغة التحكيـ ما لـ يتفؽ األطػراؼ عمى لغة أخرى مع إمكاف وجود ترجمة لمغات
األخرى التى يطمبيا األطراؼ.

25ػ

()1

مذكرات دعوى التحكيم.

تشتمؿ مذكرة عريضة دعوى التحكيـ عمى اآلتى :
( أ)

اسـ المدعى وصفتو وجنسيتو وعنوانو ،

(ب)

اسـ المدعى عميو وصفتو وجنسيتو وعنوانو ،

()2

(ج )

عرض لمنزاع ووقائعو ،

(د )

طمبات المدعى .

يقدـ المدعى عريضة دعواه كتابة لكؿ مف المدعى عميو وىيئة التحكيـ خالؿ الفترة الزمنية المتفؽ

عمييا أو التى تحددىا ىيئة التحكيـ وترفؽ مع العريضة صورة مف العقد وصورة مف اتفاؽ التحكيـ
()3

إذا لـ يكف مضمناً فى العقد .

عمى المدعى عميو أف يقدـ خالؿ الفترة المحددة مذكرة متضمنة دفوعو وطمباتو ليقوـ المدعى
بالتعقيب عمييا .

26ػ

()1

سماع الدعوى.

تعقد ىيئة التحكيـ جمسات سماع لتمكيف كؿ مف الطرفيف مف شػرح موضوع الدعوى

وعرض حججو وأدلتو .
()2

يحوز لييئة التحكيـ االكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ .
حضور األطراف وغيابيم.

إذا تخمؼ أحد الطرفيف عف الحضور دوف عذر مقبوؿ فى أى مرحمة مف مراحؿ

27ػ

()1

28ػ

()1

يجوز لييئة التحكيـ االستعانة بالخػبراء عمى أف يمتزـ كؿ طرؼ بأف يقدـ لمخبير كافة

()2

ترسؿ ىيئة التحكيـ صورة مف تقرير الخبير الى الطرفيف مع تمكينيما مف االطالع عمى الوثائؽ

()3

يجوز لييئة التحكيـ أو ألى مف طرفى النزاع بموافقتيا طمب المساعدة مف المحكمة المختصة

بناء عمى طمب
الدعوى يجوز لييئة التحكػيـ أف تستمر فى اإلجراءات فى غيابو ً
الطرؼ اآلخر .
()2

ال يعتبر عدـ حضور الطرؼ الغائب فى البند ( )1إق ار اًر بادعاءات الطرؼ اآلخر .
االستعانة بالخبراء.

المعمومات المتعمقة بالنزاع .

التى استند عمييا الخبير فى تقريره.

لمحصوؿ عمى أدلة ولممحكمة أف تنفذ الطمب فى حدود سطاتيا وفقاً لقواعدىا الخاصة بالحصوؿ

عمى األدلة .

29ػ

السير فى إجراءات التحكيم.

إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيـ مسألة تخرج عف اختصاص ىيئة التحكيـ أو تـ طعف بالتزوير فى ورقة
قدمت ليا وتـ فتح بالغ بشأنيا يجوز لييئة التحكيـ االستمرار فى اإلجراءات إذا رأت أف الفصؿ فى ىذه

المسألة ليس الزماً لمفصؿ فى موضوع النزاع واال أوقفت اإلجراءات حتى يصدر حكـ نيائى فى المسألة
ويترتب عمى ذلؾ وقؼ سرياف الميعاد المحدد إلصدار الحكـ .

31ػ

تطبيق قواعد التحكيم.

يجب عمى ىيئة التحكيـ أف تطبؽ القواعد التى اتفؽ عمييا الطرفاف واذا لـ يتفقا طبقت القواعد الموضوعية فى
القانوف األكثر ارتباطػاً بموضوع النزاع .

الفصل الرابع

قرار ىيئة التحكيم
31ػ

()1

جواز الصمح.

تراعى ىيئة التحكيـ عند الفصػؿ فى النزاع شػروط العقد محؿ النزاع واألعراؼ الجارية فى نوع
المعاممة  ،واذا اتفؽ طرفا النزاع عمى تفويض ىيئة التحكيـ بالصمح جاز ليا أف تفصؿ فى النزاع
وفؽ قواعد العدالة واإلنصاؼ .

()2

يجوز الفصؿ فى النزاع ودياً باتفاؽ الطرفيف واذا اتفقا خالؿ سير اإلجراءات عمى تسوية تنيى

النزاع كاف ليما أف يطمبا إثبات شروط التسوية وعمى ىيئة التحكيـ إصدار قرار بمحتويات التسوية
ويكوف قرارىا نيائياً .

32ػ

()1

إصدار الحكم.

يصدر حكـ ىيئة التحكيـ باالتفاؽ أو باألغمبية خػالؿ المدة المتفؽ عمييا أو خالؿ ستة أشير مف
تاريخ بدء إجراءات التحكيـ فى حالة عدـ وجود اتفاؽ عمى تحديد المدة .

()2

إذا لـ يصدر حكـ ىيئة التحكيـ خالؿ الميعاد المشار إليو فى البند ( )1جاز لمطرفيف االتفاؽ
عمى تمديد المدة  ،وفى حالة الخالؼ يجوز لممحكمة المختصة تمديدىا بطمب مف أحد األطراؼ

 ،عمى أف يكوف ذلؾ التمديد نيائياً يجوز بعده ألى مف الطرفيف رفع دعواه أماـ المحكمة .

33ػ

قرار ىيئة التحكيم.

يجب أف يكوف قرار ىيئة التحكػيـ مكتوباً ومسبباً وموقعاً عميو مف أعضاء ىيئة التحكيـ أو أغمبيتيـ  ،عمى
أف يتـ تدويف رأى العضو المخالؼ فى ورقة مستقمة .

انتياء إجراءات التحكيم.

34ػ

تنتيى إجراءات التحكيـ بأى مف الطرؽ اآلتية :
( أ)

بصدور الحكـ المنيى لمخصومة ،

(ب)

بصدور أمر بإنياء اإلجراءات وفقاً ألحكاـ المادة ، )2(32

(ج )

بصدور قرار مف ىيئة التحكيـ بإنياء اإلجراءات فى األحواؿ اآلتية  ،وىى إذا

)5( :

35ػ

(أوال)

اتفؽ الطرفاف عمى إنياء اإلجراءات ،

(ثانيا)

ترؾ المدعى أو تنازؿ عف خصومة التحكيـ .
انتياء ميمة ىيئة التحكيم.

دوف اإلخالؿ بأحكاـ المواد  37 ، 36و  38ومع مراعاة أحكػاـ التسػوية والصمح والطمبات اإلضافية وفقاً
ألحكاـ ىذا القانوف تنتيى ميمة ىيئة التحكيـ بإنتياء إجراءات التحكيـ .

36ػ

تفسير حكم ىيئة التحكيم.

يجوز ألى مف أطراؼ التحكيـ أف يطمب مف ىيئة التحكيـ خالؿ شير مف تاريخ الحكـ تفسير ما شاب
منطوؽ الحكـ مف غموض ويجػب عمى ىيئة التحكيـ إعالف الطرؼ اآلخر بيذا الطمب ويصدر التفسير
كتابة خالؿ شير مف تاريخ طمبو  ،ولييئة التحكيـ مد المدة إذا دعت ضرورة لذلؾ ويعتبر الحكـ الصادر

بالتفسير متمماً لحكـ التحكيـ وتسرى عميو أحكامو .

37ػ

تصحيح الحكم.

تتولى ىيئة التحكيـ تصحيح ما وقع فى حكميا مف أخطػاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره مف تمقاء
بناء عمى طمب أحد األطراؼ  ،وتجرى ىيئة التحكيـ التعديؿ مف غير مرافعة خالؿ شير مف تاريخ
ذاتيا أو ً
الحكـ .

38ػ

39ػ

مراجعة حكم ىيئة التحكيم.

يجوز ألى مف طرفى التحكيـ أف يطمب مف ىيئة التحكيـ خالؿ شير مف تاريخ صدور الحكـ إصدار حكـ
إضافى فى طمبات قدمت خالؿ اإلجراءات وأغفميا الحكـ ويجب إعالف ىذا الطمب لمطرؼ اآلخر .
مدة الفصل فى طمب

المراجعة.

تصدر ىيئة التحكيـ حكميا فى طمب المراجعة خالؿ شير مف تاريخ تقديـ الطمب ما لـ تر ضرورة لمد
الميعاد .

الفصل الخامس

إلزامية قرار التحكيم والطعن فيو وتنفيذه

41ػ

41ػ

إلزامية قرار ىيئة التحكيم.

بناء عمى طمب كتابى الى المحكمة المختصة مرفقاً معو صورة
يكوف قرار ىيئة التحكيـ ممزماً وينفذ تمقائياً أو ً
معتمدة مف القرار األصمى وال يقبؿ الطعف فيو إال عف طريؽ دعوى البطالف .

()1

الطعن.

يجوز لممحكوـ ضده طمب إلغاء حكـ ىيئة التحكيـ لمبطالف لألسباب اآلتية :
( أ)

إذا فصؿ الحكـ فى مسائؿ ال يشمميا اتفاؽ التحكيـ أو تجاوز حدود االتفاؽ ،

(ب)

فساد أو سوء سموؾ المحكميف أو أى منيـ ،

(ج )

وجود إىماؿ خطير إلجراء أساسى مف إجراءات التحكيـ ،

(د )

فشؿ ىيئة التحكيـ فى ذكر األسباب التى بنت عمييا حكميا ،

(ىػ)
()2
()3

42ػ

43ػ

تضمف الحكـ ما يخالؼ النظاـ العاـ فى السوداف .

يقدـ الطمب المشار إليو فى البند ( )1أماـ المحكمة المختصة ويكوف قرارىا نيائياً .

بناء عمى األسباب الواردة فى البند
لممحكمة المختصة أف تقضى ببطالف الحكـ مف تمقاء ذاتيا ً
(. )1
مدة الطعن.

يقدـ طمب اإللغاء لممحكمة المختصة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ النطؽ بالحكـ .
عرض النزاع عمى المحكمة المختصة.

إذا ألغى قرار التحكيـ وفؽ أحكاـ المادة  41يجوز عرض النزاع عمى المحكمة المختصة بناء عمى طمب أحد
األطراؼ .

44ػ
جدية .

()1
()2

عدم وقف التنفيذ.

يجوز لممحكمة المختصػة أف تأمػر بوقؼ التنفيذ إذا كاف طمب الطعف بالبطالف مبنى عمى أسباب
عمى المحكمة الفصؿ فى طمب وقؼ التنفيذ خالؿ أسبوعيف مف تاريخ تقديمو  ،واذا أمرت بوقؼ
التنفيذ جاز ليا أف تأمر بتقديـ كفالة أو ضماف مالى وعمييا الفصؿ فى دعوى البطالف خالؿ
شيريف مف تاريخ صدور األمر .

45ػ

متطمبات التنفيذ.

ال يجوز تنفيذ حكـ ىيئة التحكيـ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف  ،إال بعد التحقؽ مف اآلتى )6( :
( أ)

إرفاؽ صورة مف قرار التحكيـ ،

(ب)

نياية ميعاد رفع دعوى البطالف ،

(ج )

46ػ

تـ إعالف المحكوـ عميو إعالناً صحيحاً .
تنفيذ حكـم ىيئة التحكيم األجنبية.

ال يجوز تنفيذ حكـ ىيئة التحكيـ األجنبية أماـ المحاكـ السودانية إال بعد التحقؽ مف استيفائو لمشروط اآلتية :
( أ)

الحكـ أو األمر صادر مف ىيئة أو مركز تحكيـ طبقاً لقواعد االختصاص

التحكيمى الدولى المقرر فى قانوف البمد الذى صدر فيو وأنو أصبح نيائياً وفقاً
لذلؾ القانوف ،

(ب)

الخصوـ فى الدعوى التى صدر فييا الحكـ قد كمفوا بالحضور ومثموا تمثيالً

(ج )

الحكـ أو األمر ال يتعارض مع حكـ أو أمر سبؽ صدوره مف المحاكـ

(د )
(ىػ)

صحيحاً ،

السودانية ،

الحكـ ال يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ أو اآلداب فى السوداف ،

يقبؿ البمد الذى صدر فيو الحكـ المراد تنفيذه تنفيذ أحكاـ المحاكـ السودانية فى
أراضيو أو بموجب اتفاقيات تنفيذ األحكاـ التى صادؽ عمييا السوداف .

47ػ

استئناف أمر التنفيذ.

ال يجوز استئناؼ األمر الصادر مف المحكمة المختصة بتنفيذ حكػـ التحكيـ .
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