
 قانـــون التحكيــــم
 2000( لسنة 3رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 1930وعلى قانون قرارات التحكيم األجنبية لسنة  وتعديالته المعمول به في محافظات غزة، 1926بعد اإلطالع على قانون التحكيم لسنة 
وعليى قيانون تنفييذ األحكيام  المعمول بها فيي محافظيات غيزة، 1935وعلى أصول التحكيم لسنة  ل به في محافظات غزة،وتعديالته المعمو 

وتعديالتييه المعمييول بييه فييي  1953لسيينة  18وعلييى قييانون التحكيييم رقييم  المعمييول بييه فييي محافظييات ال ييفة، 1952لسيينة  8األجنبييية رقييم 
 ( منيه، المعميول بيه فيي محافظيات غيزة،8م والسييما الميادة  1921نيسيان  8الصادر فيي وعلى قانون محاكم األرا ي  محافظات ال فة،

 أصدرنا القانون التالي: م،3/2/2000وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته لمنعقدة بتاريخ 
 الفصل األول 

 تعاريـف وأحكام عامة 
 ( تعاريف 1مادة )

 العبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات و 
 وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح مو وع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.

 الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.
 شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.

 صدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق األغلبية.المحكم الذي يتولى إ
 به لتحديد مسائل فنية تتعلق بمجال عمله، يصعب على غيره القيام بها. االستعانةشخص مؤهل في مجال معين يمكن 

فيي فلسيطين: المحكمة المختصة أصاًل بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكييم محلييًا، فيكن كيان التحكييم دولييًا ويجيري 
ن كان التحكيم أجنبيًا فالمحكمة المختصة في تسيجيل قيرار التحكييم  فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم  من اختصاصها المكاني، وا 

 وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.
 ( نطاق سريان القانون 2مادة )

( ميين هييذا القييانون تسييري أحكييام هييذا القييانون علييى كييل تحكيييم بييين أشييخاص طبيعيييين أو اعتبيياريين يتمتعييون 4المييادة  مييم مراعيياة أحكييام 
الدوليية التيي تكييون  االتفاقيياتباألهليية القانونيية للتصيرف بيالحقوق أييًا كانيت طبيعية العالقية القانونيية التييي ييدور حولهيا النيزاع، ميم مراعياة 

 فلسطين طرفًا فيها.
 ( التحكيم المحلي والدولي 3)مادة 

 لغايات هذا القانون يكون التحكيم:
 أواًل: محليًا إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين.
 أو التجارية أو المدنية وذلك في األحوال اآلتية: االقتصاديةثانيًا: دوليًا إذا كان مو وعه نزاعًا يتعلق بمسألة من المسائل 

مراكييز الرئيسيية ألطييراف التحكيييم تقييم فييي دول مختلفيية وقييت إبييرام اتفيياق التحكيييم، فييكذا كييان ألحييد األطييراف أكثيير ميين إذا كانييت ال .1
مركييز أعمييال فييالعبرة بييالمركز األكثيير ارتباطييًا باتفيياق التحكيييم، أمييا إذا لييم يكيين ألحييد األطييراف مركييز أعمييال فييالعبرة بمحييل إقامتييه 

 المعتاد.
 شمله اتفاق التحكيم مرتبطًا بأكثر من دولة.إذا كان مو وع النزاع الذي ي .2
إذا كان المركز الرئيس ألعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقيم فيي نفيس الدولية وقيت إبيرام اتفياق التحكييم وكيان أحيد األمياكن  .3

 اآلتية يقم في دولة أخرى:
 مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه. -أ

 ن تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشئة عن العالقة التجارية أو التعاقدية بين األطراف.مكا -ب



 المكان األكثر ارتباطًا بمو وع النزاع. -ج
 ثالثًا: أجنبيًا إذا جرى خارج فلسطين.

 رابعًا: خاصًا إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة مختصة بالتحكيم.
 خارجها.فلسطين أو مختصة بتنظيم التحكيم واإلشراف عليه سواء كانت داخل  خامسًا: مؤسسيًا إذا تم من خالل مؤسسة

 ال تخضع ألحكام هذا القانون المسائل اآلتية:( استثناءات 4مادة )
 المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.
 المسائل التي ال يجوز فيها الصلح قانونًا.

 المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصية.

 الثاني الفصل 
 اتفــاق التحكيــم 

 ( تعريف اتفاق التحكيم وشروطه 5مادة )
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يق ي بكحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقية قانونيية معينية  -1

 حكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل.تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط ت
 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا. -2
 االتصيالرسائل أو برقيات أو غيرها من وسيائل  يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ت منه محرر وقعه الطرفان أو ت منه ما تباداله من -3

 المكتوبة.
ال كييييييييييان بيييييييييياطاًل. االتفيييييييييياقن يت ييييييييييمن إذا تييييييييييم اإلتفيييييييييياق علييييييييييى التحكيييييييييييم بعييييييييييد نشييييييييييوء النييييييييييزاع فيجييييييييييب أ -4  مو ييييييييييوع النييييييييييزاع وا 
 يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقاًل وال يتأثر ببطالن العقد أو فسخه أو انتهائه. -5
 ال يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إال باتفاق األطراف أو بقرار من المحكمة المختصة. -6

 طراف ( عدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد األ6مادة )
 ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إال إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.

 ( التحكيم يوقف اإلجراءات في المحاكم 7مادة )
علييى إحالتييه إلييى  االتفيياقإذا شييرع أحييد أطييراف التحكيييم فييي اتخيياذ أي إجييراء قييانوني أمييام أييية محكميية  ييد الطييرف اآلخيير بشييأن أميير تييم 

لطرف اآلخر قبل الدخول في أساس اليدعوى أن يطليب مين المحكمية وقيف ذليك اإلجيراء وعليى المحكمية أن تصيدر قيرارًا التحكيم، فيجوز ل
 بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم.

 فيه أو إصدار قرار التحكيم. واالستمرارال يحول رفم الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم 

 صل الثالثالف
 هيئــة التحكيــم

 ( تشكيل هيئة التحكيم 8مادة )
 تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من محكم أو أكثر. -1
 إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكمًا، ويختار المحكمون مرجحًا إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك. -2

 ونية ( تمتع المّحكم باألهلية القان9مادة )
يجب أن يكون المحكّم أهاًل للتصرفات القانونية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية غيير محكيوم علييه فيي جنايية أو جنحية مخلية بالشيرف أو األمانية 

 أو مفلسًا ما لم يرد إليه اعتباره.
 ( صالحيات مؤسسات التحكيم 10مادة )

مؤسسية تحكييم فكنيه ييتم فيي إطيار قواعيدها تنظييم إجيراءات التحكييم بميا فيي بما ال يتعارض مم أحكام هذا القيانون إذا عيين اتفياق التحكييم 
ذلك صالحية تعيين هيئة التحكيم واإلشراف عليها وتحديد النفقات الالزمة وكيفية توزيعها على األطراف والبت فيي طليب رد هيئية التحكييم 

 أو أحد أع ائها.



 ( تعيين المحكمة للمحّكمين 11مادة )
حد األطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة المختصة محكمًا أو مرجحًا من  يمن قائمية المحكميين المعتميدين بناًء على طلب أ -1

 من وزارة العدل وذلك في الحاالت اآلتيييية:
 إذا كان اتفاق التحكيم يق ي بكحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق األطراف على تسمية ذلك المحكم. - أ

 تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك. إذا كان لكل طرف الحق في - ب

 إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه باختياره محكمًا. -2

إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد األطراف في التحكيم المتعيدد عين القييام بيالتحكيم أو أصيبح غيير أهيل ليذلك أو غيير قيادر علييه  -3
 رف خلفًا له.ولم يعين األطراف أو ذلك الط

 إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا. -4

إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم، ولم يت من اتفاق التحكيم كيفية تعيين خلف له وليم يتفيق األطيراف عليى تعييين  -5
 ذلك الخلف.

ر بنسيخة الطليب، ويكيون القيرار غيير قابيل تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خالل خمسة عشر يومًا من تياريخ تبلييا الطيرف اآلخي -3
 للطعن.

 ( قبول مهمة التحكيم 12مادة )
يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظيروف  -1

 من شأنها إثارة شكوك حول استقالليته أو حيدته.
 ن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.ال يجوز للمحكم بدون عذر أ -2
 ( رد المحّكم 13مادة )

ال يجيييوز طليييب رد المحكيييم إال إذا وجيييدت ظيييروف تثيييير شيييكوكًا لهيييا ميييا يبررهيييا حيييول حيدتيييه أو اسيييتقالله، وال يجيييوز ألي مييين أطيييراف  -1
 هيييييييييييييذا المحكيييييييييييييم.التحكييييييييييييييم رد محكيييييييييييييم عينيييييييييييييه هيييييييييييييو أو اشيييييييييييييترك فيييييييييييييي تعيينيييييييييييييه إال ألسيييييييييييييباب اكتشيييييييييييييفها بعيييييييييييييد أن تيييييييييييييم تعييييييييييييييين 

 ( أعاله ال يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها بعد اختتام بينات األطراف.1مم مراعاة ما ت منته الفقرة   -2
 ( طلب رد هيئة التحكيم 14مادة )
خيالل خمسية  إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أع ائها فعليه أن يتقدم بطليب اليرد كتابيياً  -1

 عشر يومًا من تاريخ العلم إلى هيئة التحكيم أو إلى مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسيًا.

إذا رفض طلب الرد يحيق لطالبيه الطعين فيي القيرار أميام المحكمية المختصية خيالل خمسية عشير يوميًا مين تياريخ صيدوره ويكيون  -2
 قرار المحكمة غير قابل للطعن.

 لرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن.يترتب على تقديم طلب ا -3
 مهمة المّحكم  انتهاء( 15مادة )
إذا انتهييت مهميية المحكييم بوفاتييه أو بييرده أو تنحيييه أو ألي سييبب خخيير وجييب تعيييين خلييف لييه بييذات الطريقيية التييي تييم فيهييا تعيييين  -1

 ( من هذا القانون.11عليها في المادة   المحكم األول، أو طبقًا لإلجراءات المنصوص
 توقف إجراءات التحكيم لحين تعيين محكم جديد. -2
 ( اختصاصات هيئة التحكيم 16مادة )

 تختص هيئة التحكيم بالفصل في األمور التالية:
 .باالختصاصالمسائل المتعلقة  -1
 المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم. -2

 أحد أع ائها.الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو  -3

 الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها. -4
 ( االستعانة برأي المحكمة 17مادة )

 برأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية تنشأ خالل نظر النزاع. االستعانةيحق لهيئة التحكيم 



 إجراءات هيئة التحكيم  (18مادة )
مين قبيل هيئية التحكييم، فيكن ليم يتفقيوا كيان لهيئية التحكييم تطبييق اإلجيراءات  إتباعهياواجب على القواعد اإلجرائية ال االتفاقيجوز لألطراف 

 المعمول بها في مكان إجراء التحكيم.
 القانون الواجب التطبيق  (19مادة )
ئية التحكييم على القانون الواجب التطبيق على مو وع النزاع، فكن ليم يتفقيوا تطبيق هي االتفاقيجوز لألطراف في التحكيم الدولي  -1

 القانون الفلسطيني.
إذا كييان التحكيييم دوليييًا ويجييري فييي فلسييطين ولييم يتفييق األطييراف علييى القييانون الواجييب التطبيييق فتطبييق القواعييد المو ييوعية التييي  -2

ن تشييير إليهييا قواعييد تنييازع القييوانين فييي القييانون الفلسييطيني مييم عييدم تطبيييق قواعييد اإلحاليية إال إذا أدت إلييى تطبيييق أحكييام القييانو 
 الفلسطيني، وفي جميم األحوال تراعي هيئة التحكيم األعراف المطبقة على العالقة بين أطراف النزاع.

 الفصل الرابع
 إجراءات التحكيم

 ( مباشرة هيئة التحكيم أعمالها 20مادة )
 تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها مهمة التحكيم بين األطراف.

 ( مكان التحكيم 21مادة )
إذا لم يتفق أطراف التحكيم على مكان إجرائه فكنه ُيجرى في المكان الذي تحدده هيئية التحكييم ميم مراعياة ظيروف النيزاع ومالءمية المكيان 

 ألطرافه، ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر في أي مكان تراه مناسبًا.
 ( اللغة العربية لغة التحكيم 22مادة )

تحكيم باللغة العربية ما لم يتفق األطراف على خيالف ذليك، ولهيئية التحكييم فيي حالية تعيدد لغيات أطيراف النيزاع أن ُيجرى ال -1
 تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها.

 لهيئة التحكيم أن تكلف أي طرف تقديم الوثائق المكتوبة مترجمة الى اللغة أو اللغات المعتمدة أمامها. -2

 بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع. ةاالستعانلهيئة التحكيم  -3
 التحكيم  أصول( 23مادة )
يجب على المدعي خالل المدة التي تحددها هيئية التحكييم أن يرسيل إليى الميدعى علييه وهيئية التحكييم بيانيًا خطييًا شياماًل إدعاءاتيه  -1

 د إليها.وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته مرفقًا به نسخًا عن المستندات التي يستن

يجييب علييى المييدعى عليييه خييالل ثالثييين يومييًا ميين تيياريخ اسييتالمه بيييان المييدعي ومشييتمالته أن يتقييدم بمييذكرة جوابييية وافييية مرفقييًا  -أ -2
 معهييييييا نسييييييخًا عيييييين المسييييييتندات التييييييي يسييييييتند إليهييييييا ويرسييييييل نسييييييخًا ميييييين المييييييذكرة والمسييييييتندات إلييييييى المييييييدعي وهيئيييييية التحكيييييييم.

 مدة المذكورة في الفقرة  أ( أعاله وفق ما تراه مناسبًا.يجوز لهيئة التحكيم تمديد ال -ب

يحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة أن تطلب من األطراف تقديم أصول المستندات المبرزة أمامها إال إذا اتفيق أطيراف التحكييم عليى  -3
 بصور عن تلك المستندات. االكتفاء

 ( مهام هيئة التحكيم 24مادة )
بتقيديم  االكتفياءلح ور األطراف وتبلغهم بذلك قبيل التياريخ المحيدد بوقيت كياف، وتسيتمم لألطيراف، ويجيوز لهيا تحدد هيئة التحكيم موعدًا 

 المذكرات والوثائق إذا اتفق األطراف على ذلك.
 ( التبليغ 25مادة )

ريدي المحدد في اتفياق التحكييم أو المطلوب تبليغه شخصيًا أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه الب إلىيجري تبليا األوراق 
 في العقد المنظم للعالقة التي يتناولها التحكيم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.

 ( رد إدعاء المدعي 26مادة )
 ( ميين هييذا القييانون يجييب علييى هيئيية التحكيييم بنيياء23( ميين المييادة  1إذا لييم يقييدم المييدعي دون عييذر مقبييول بيانييًا خطيييًا وفقييًا للفقييرة   -1

 على طلب المدعى عليه أن تقرر رد إدعاء المدعي.



( المييذكورة أعيياله فيجييب علييى هيئيية 23( ميين المييادة  2عليييه دون عييذر مقبييول مذكرتييه الجوابييية وفقييًا للفقييرة   إذا لييم يقييدم المييدعى -2
التحكيم بناء على طلب المدعي أن تستمر في إجراءاتها دون أن يعتبر ذلك إقرارًا من المدعى عليه بادعاء المدعي، وحينئيذ لهيئية 

 لى عناصر اإلثبات المقدمة أمامها.التحكيم أن تصدر قرارها غيابيًا استنادًا إ
 ( محضر جلسات التحكيم 27مادة )

تستمم هيئة التحكيم إلى بينات األطراف وتدون وقائم كل جلسة في مح ر توقعيه حسيب األصيول وتسيلم نسيخة منيه إليى كيل طيرف بنياء 
 على طلبه.

 ( الشهادة 28مادة )
 ن أطيراف التحكييم أن تيدعو أي شياهد للح يور للشيهادة أو إلبيراز أي تنيد.يحق لهيئة التحكيم بناء عليى طلبهيا أو طليب أي طيرف مي -1
يحييق لهيئيية التحكيييم إذا رفييض الشيياهد المثييول أمييام هيئيية التحكيييم أن تطلييب ميين المحكميية المختصيية إصييدار أميير بتييأمين ح ييوره فييي  -2

 التاريخ المحدد للطلب.
 ( اإلنابة في الشهادة 29مادة )

ميين المحكميية المختصيية إصييدار قييرار باإلنابيية فييي سييماع أقييوال شيياهد يقيييم خييارج دائييرة اختصيياص المحكميية  يحييق لهيئيية التحكيييم أن تطلييب
 وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها.

 ( تعيين خبراء 30مادة )
طيرف أن يقيدم يحق لهيئة التحكيم بناًء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها تعيين خبير أو أكثير بشيأن مسيألة تحيددها، وعليى كيل 

 إلى الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة بهذه المسألة.
 ( إرسال تقرير الخبير الى األطراف 31مادة )
أمييام هيئيية التحكيييم فييي جلسيية  ترسييل هيئيية التحكيييم نسييخة ميين تقرييير الخبييير إلييى كييل طييرف مييم إتاحيية الفرصيية لمناقشيية الخبييير -1

 تحددها لهذا الغرض.
 ف أن يقدم خبيرًا أو أكثر من طرفه إلبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم.يجوز لكل طر  -2
 ( وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل بالطعن بالتزوير 32مادة )
بكثبييات طعنييه أمييام إذا طعيين أمييام هيئيية التحكيييم بييالتزوير فييي مسييتند جييوهري ومييرتبط بمو ييوع النييزاع فيكلييف الطييرف الطيياعن  -1

 الجهات المختصة.
توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه إلى الجهات المختصة خالل أسيبوع  -2

 من تاريخ تكليفه بذلك.
 ( اإلجراءات التحفظية 33مادة )

ية إجراءات تحفظيية أو مسيتعجلة تراهيا مناسيبة بحيق أحيد أطيراف التحكييم إذا يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمرًا باتخاذ أ
نيص اتفيياق التحكيييم علييي ذلييك ويكيون لهييذا األميير قييوة األميير الصيادر عيين المحكميية المختصيية، ويجييري تنفييذه بييذات الطريييق الييذي تنفييذ بييه 

 األحكام والقرارات.
 ( تغطية المصاريف 34مادة )

إلييزام األطييراف إيييداع أي مبلييا تييراه مناسييبًا لتغطييية المصيياريف التييي قييد تنشييأ عيين التحكيييم شييريطة أن ييينص  يجييوز لهيئيية التحكيييم أن تقييرر
اتفيياق التحكيييم صييراحة علييى قبييول هييذا المبييدأ، فييكذا لييم يقييم األطييراف أو أي ميينهم بييدفم المبلييا يحييق لهيئيية التحكيييم الطلييب ميين المحكميية 

 المختصة إصدار أمر بذلك.
 الفصل الخامس

 التحكيم والطعن فيهقرار 
 ( تعديل طلبات التحكيم أو أوجه الدفاع فيه 35مادة )
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعيه أو اسيتكمالها خيالل إجيراءات التحكييم ميا ليم تقيرر هيئية التحكييم عيدم قبيول  -1

 ذلك منعًا من تعطيل الفصل في النزاع.



تحكيييم قييرارًا بحجييز الق ييية للحكييم مييم السييماح لألطييراف بتقييديم مييذكرات ختامييية لميين بعييد اختتييام بينييات األطييراف تصييدر هيئيية ال -2
 يرغب منهم خالل المدة التي تحددها الهيئة.

 ( تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بين األطراف 36مادة )
يئية التحكييم أن تعيرض بنياًء عليى طليب أحيد يحق ألطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بكجراء الصلح بينهم وفقًا لقواعد العدالية، ويجيوز له

 األطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع.
 ( االتفاق على تسوية النزاع قبل إصدار قرار التحكيم 37مادة )

ية بالشيروط إذا اتفق األطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قرارًا بالمصادقة على التسيو 
 المتفق عليها واعتبارها قرارًا صادرًا عنها.

 ( صدور قرار التحيكم في الميعاد المتفق عليه 38مادة )
 علييييييييييييى هيئيييييييييييية التحكيييييييييييييم إصييييييييييييدار القييييييييييييرار المنهييييييييييييي للخصييييييييييييومة خييييييييييييالل الميعيييييييييييياد الييييييييييييذي اتفييييييييييييق عليييييييييييييه الطرفييييييييييييان. -أ -1

شر شيهرًا مين تياريخ بيدء إجيراءات التحكييم، وفيي ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك يجب أن يصدر القرار خالل اثني ع -ب
 جميم األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

( أعيياله جيياز ألي ميين طرفييي التحكيييم أن يطلييب ميين 1إذا لييم يصييدر قييرار التحكيييم خييالل الميعيياد المشييار إليييه فييي الفقييرة   -2 -2
لتحديد ميعاد إ افي أو إلنهاء إجراءات التحكيم، ويكون ألي من الطيرفين عندئيذ رفيم دعيوى  المحكمة المختصة أن تصدر أمراً 

 إلى المحكمة المختصة.

تصدر هيئة التحكيم قرارها الفاصل فيي مو يوع النيزاع خيالل ثالثية أشيهر مين تياريخ حجيز الق يية للحكيم، ويجيوز للهيئية تمدييد  -3
 هذه المدة إذا دعت ال رورة إلى ذلك.

رار التحكيم باإلجماع أو بأكثرية اآلراء بعد المداولية إذا كانيت هيئية التحكييم مشيكلة مين أكثير مين محكيم واحيد، أو بقيرار يصدر ق -4
 من المرجح عند تعذر الحصول على األكثرية.

 ( مشتمالت قرار التحكيم 39مادة )
ت المسييتمعة والمبييرزة والطلبييات وأسييباب يجييب أن يشييتمل قييرار التحكيييم علييى ملخييص التفيياق التحكيييم وأطرافييه ومو ييوعه والبينييا -1

 وتاريخ ومكان صدوره وتوقيم هيئة التحكيم. ومنطوقةالقرار 
 ت مِّن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف واألتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها. -2
 ( صدور القرار بحضور األطراف 40مادة )

ر األطراف، فكذا تغييب أحيدهم أو أكثير عين ح يور جلسية النطيق بيالقرار عليى اليرغم مين تبليغيه بيذلك، تصدر هيئة التحكيم قرارها بح و 
تصدر الهيئة قرارها في تلك الجلسة وتقوم بتبليغه للطرف الغائب ويعتبر القرار بمثابة الح وري في مواجهتيه، ميا ليم يتفيق األطيراف عليى 

 خالف ذلك.
 موافقة األطراف أو المحكمة ( تقييد نشر قرار التحكيم ب41مادة )

 بما ال يتعارض مم أحكام القانون ال يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إال بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة.
 ( تصحيح األخطاء 42مادة )

الثيين يوميًا مين تياريخ تبليغيه قيرار يجوز لهيئة التحكيم مين تلقياء نفسيها أو بنياًء عليى طليب مين أحيد األطيراف شيريطة أن يقيدم خيالل ث -1
التحكيم أو إعالن الطرف اآلخر أن تصيحح ميا يكيون قيد وقيم فيي قرارهيا مين أخطياء حسيابية أو كتابيية أو أيية أخطياء ماديية، ويجيري هيذا 

 التصحيح على نسخة القرار األصلية ويوقم عليها بواسطة هيئة التحكيم.
ن تياريخ صيدور الحكيم إذا كيان التصيحيح مين تلقياء ذات الهيئية، وخيالل ثالثيين يوميًا مين يجيب إجيراء التصيحيح خيالل ثالثيين يوميًا مي -2

 تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناًء على طلب أحد األطراف.
لطيرف يجوز لهيئة التحكيم بناًء على طليب يتقيدم بيه أحيد األطيراف خيالل ثالثيين يوميًا مين تياريخ تبليغيه قيرار التحكييم وبشيرط إعيالن ا -3

اآلخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار التحكيم أو جزء منه، فيكذا اقتنعيت هيئية التحكييم بطليب التفسيير تصيدر قرارهيا خيالل ثالثيين يوميًا 
 ميييييييييييين تيييييييييييياريخ تسييييييييييييلم الطلييييييييييييب، ويعتبيييييييييييير قييييييييييييرار التفسييييييييييييير متممييييييييييييًا لقييييييييييييرار التحكيييييييييييييم الييييييييييييذي يفسييييييييييييره وتسييييييييييييري عليييييييييييييه أحكامييييييييييييه.



ب وفيياة المحكييم أو إصييابته بمييرض يعيقييه عيين أداء مهمتييه تحييل المحكميية المختصيية محييل هيئيية عنييد تعييذر اجتميياع هيئيية التحكيييم بسييب -4
 التحكيم، إال إذا اتفق صراحة على خالف ذلك.

 ( الطعن في قرار التحكيم 43مادة )
 يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناًء على أحد األسباب اآلتية:

ذا كيييان أحيييد أطيييراف التحكييييم فاقيييدًا األهليييية أو ناقصيييها وفقيييًا للقيييانون اليييذي يحكيييم أهليتيييه ميييا ليييم يكييين مميييثاًل تمثيييياًل قانونييييًا إ -1
 صحيحًا.

 إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أع ائها عارض من عوارض األهلية قبل صدور قرار التحكيم. -2

 مخالفته للنظام العام في فلسطين. -3

 التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.بطالن اتفاق  -4

إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفيق علييه األطيراف مين تطبييق قواعيد قانونيية عليى مو يوع النيزاع أو  -5
 خروجها عن اتفاق التحكيم أو مو وعه.

 إذا وقم بطالن في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطالنًا أثر في الحكم. -6

 ستحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع.إذا ا -7

 ( إجراءات الطعن في قرار التحكيم 44مادة )
يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصية خيالل ثالثيين يوميًا مين الييوم التيالي لتياريخ صيدور قيرار التحكييم  -1

ال فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.إن كا  ن وجاهيا وا 
( من هذا القانون فيبدأ ميعاد الطعين مين تياريخ اكتشياف 43إذا بني الطعن في قرار التحكيم على الفقرة السابعة من المادة   -2

 الغش أو الخداع.
 ( تصديق قرار الطعن 45مادة )

لقيييانون دون الطعييين فيييي قيييرار التحكييييم تصيييدر المحكمييية ( مييين هيييذا ا44إذا انق يييت الميييدة المنصيييوص عليهيييا فيييي الميييادة   -1
كسيييابه الصييييغة التنفيذيييية، ويكيييون قيييرار المحكمييية نهائييييا، وينفيييذ  المختصييية بنييياء عليييى طليييب أحيييد األطيييراف قيييرارا بتصيييديقه وا 

 بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.
 لصيغة التنفيذية.ا واكتسابهإذا ق ت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فكنها تقرر صحته  -2

إذا ق يت المحكميية المختصيية بفسييخ قييرار التحكيييم يجييوز لهييا إذا رأت ذليك مالئمييا أن تعيييد النييزاع إلييى هيئيية التحكيييم إلعييادة  -3
 النظر في النقاط التي تحددها المحكميية.

 ( استئناف قرار التحكيم 46مادة )
جيراءات ( من هذا القانون بشأن المواعيد تس44مم مراعاة أحكام المادة   ري على استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة قواعيد وا 

 المعمول بها أمام المحكمة المستأنف إليها. االستئناف
 ( قوة الحكم 47مادة )

حكيم  يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعيول التيي لقيرارات المحياكم وييتم تنفييذه بالصيورة التيي ينفيذ فيهيا أي
 أو قرار صادر عن محكمة وفقًا لألصول المرعية.

 ( حاالت رفض تنفيذ قرار تحكيمي 48مادة )
الدوليية التيي تكيون فلسيطين طرفيا فيهيا والقيوانين المعميول بهيا فيي فلسيطين، يجيوز للمحكمية المختصية وليو مين تلقياء  االتفاقياتمم مراعاة 

 لتين التاليتين:نفسها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي في إحدى الحا
 إذا كان القرار مخالفًا للنظام العام في فلسطين. -1
 الدولية المعمول بها في فلسطين. واالتفاقياتإذا كان القرار ال يتفق والمعاهدات  -2

 ( أسباب الطلب إلى المحكمة بعدم تنفيذ قرار التحكيم 49مادة )
المختصيية األميير بعييدم تنفيييذ قييرار التحكيييم اسييتنادًا إلييى أحييد األسييباب يجييوز للمحكييوم عليييه فييي قييرار تحكيييم أجنبييي أن يطلييب ميين المحكميية 

 -اآلتية:



 ( من هذا القانون.43إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من األسباب الواردة في المادة   -1
 إذا أثبت أن القرار قيد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيه. -2

القييرار المييراد تنفيييذه قييد اسييتؤنف فييي البلييد الييذي صييدر فيييه ولييم يفصييل فيييه بعييد فعلييى المحكميية إذا أثبييت المحكييوم عليييه أن  -3
 المختصة وقف التسجيل لحين البت في االستئناف.

الفرقاء وتناول الحكيم نفيس  إذا كانت إحدى محاكم فلسطين قد أصدرت حكما يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بين ذات -4
 المو وع والوقائم.

 ( المبرزات 50مادة )
 يجب على طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي:

 قرار التحكيم األجنبي مصدقًا عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني في ذلك البلد إن وجد. -1
ومصييدق علييى صييحة توقيييم  االختصيياصات أن يكييون القييرار مترجمييًا إلييى اللغيية العربييية ميين متييرجم قييانوني معتمييد لييدى جهيي -2

المتيرجم مين المعتمييد السياسيي أو القنصيلي للدوليية التيي ينتمييي إليهيا طاليب التسييجيل، أو أن يكيون القيرار مترجمييًا بعيد حلييف 
 اليمين من مترجم قانوني فلسطيني.

 ( تبليغ المحكوم عليه نسخة من األمر بالتنفيذ ومرفقاته 51مادة )
 ليه نسخة من األمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب األصول.يجري تبليا المحكوم ع

 ( تقديم رد المحكوم عليه إلى المحكمة 52مادة )
م ليه يجوز للمحكوم عليه متى تبلا األمر بالتنفيذ وفقًا لألصول أن يقدم رده إلى المحكمة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه ويبلا المحكيو 

 نسخة عن هذا الرد حسب األصول.
 ( خضوع قرار المحكمة للطعن باالستئناف 53) مادة

خيالل ثالثيين يوميًا مين الييوم التيالي  باالسيتئنافيكون قرار المحكمة المختصة بياألمر بتنفييذ قيرار التحكييم األجنبيي أو رف يه قياباًل للطعين 
ال من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا.  لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وا 

 ادسالفصل الس
 أحكام ختامية

 ( إصدار القرارات 54مادة )
 ( من هذا القانون.11يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات واألنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين المشار إليها في المادة  

 ( إصدار اللوائح التنفيذية 55مادة )
 هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام

 ( السريان 56مادة )
 تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم عند نفاذه ولم يكن قد حجز للحكم فيه.

 ( إلغاء بالتعارض 57مادة )
 يلغى كل ما يتعارض مم أحكام هذا القانون.

 ( التنفيذ والنفاذ 58مادة )
 المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة لرسمية.على جميم الجهات 
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