
0222( لسنة 3قانـــون التحكيــــم رقم )  
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الو طنية الفلسطينية بعد اإلطالع على 
قانون التحكيم لسنة 6291 وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى قانون قرارات التحكيم 
األجنبية لسنة 6291 وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى أصول التحكيم لسنة 6291 
املعمول هبا يف حمافظات غزة، وعلى قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم 8 لسنة 6219 املعمول به يف 
حمافظات الضفة، وعلى قانون التحكيم رقم 68 لسنة 6219 وتعديالته املعمول به يف حمافظات 
الضفة، وعلى قانون حماكم األراضي الصادر يف 8 نيسان 6296م والسيما املادة )8( منه، املعمول به 
يف حمافظات غزة، وبعد إقرار اجمللس التشريعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 9111/9/9م، أصدرنا القانون 
 :التايل

 
  الفصل األول

 تعاريـف وأحكام عامة
 (مادة )6

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل 
القرينة على خالف ذلك: وسيلة لفض نزاع قائم بني أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة 
التحكيم للفصل فيه . الشخص الطبيعي الذي يتوىل مهمة التحكيم. شخص أو أكثر يتوىل مهمة 
الفصل يف النزاع. احملكم الذي يتوىل إصدار قرار التحكيم عند تعذر حتقق األغلبية. شخص مؤهل يف 
جمال معني ميكن اإلستعانة به لتحديد مسائل فنية تتعلق مبجال عمله، يصعب على غريه القيام هبا. 
احملكمة املختصة أصاًل بنظر النزاع املعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم حملياً، فإن كان 
التحكيم دولياً وجيري يف فلسطني: فهي حمكمة البداية اليت جيري التحكيم ضمن اختصاصها املكاين، 
وإن كان التحكيم أجنبياً فاحملكمة املختصة يف تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي حمكمة البداية يف 
 .القدس عاصمة دولة فلسطني أو يف املقر املؤقت يف غزة



 
 

 (مادة )9
مع مراعاة أحكام املادة )4( من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على كل حتكيم بني أشخاص 
طبيعيني أو اعتباريني يتمتعون باألهلية القانونية للتصرف باحلقوق أياً كانت طبيعة العالقة القانو نية اليت 
 .يدور حوهلا النزاع، مع مراعاة اإلتفاقيات الدولية اليت تكون فلسطني طرفاً فيها
 
 

 (مادة )9
لغايات هذا القانون يكون التحكيم: أواًل: حملياً إذا مل يتعلق بالتجارة الدولية وكان جيري يف فلسطني. 
ثانياً: دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق مبسألة من املسائل اإلقتصادية أو التجارية أو املدنية وذلك يف 
األحوال اآلتية: 6- إذا كانت املراكز الرئيسة ألطراف التحكيم تقع يف دول خمتلفة وقت إبرام اتفاق 
التحكيم، فإذا كان ألحد األطراف أكثر من مركز أعمال فالعربة باملركز األكثر ارتباطاً باتفاق التحكيم، 
أما إذا مل يكن ألحد األطراف مركز أعمال فالعربة مبحل إقامته املعتاد. 9- إذا كان موضوع النزاع الذي 
يشمله اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة. 9- إذا كان املركز الرئيس ألعمال كل طرف من أطراف 
التحكيم يقع يف نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن اآلتية يقع يف دولة أخرى: 
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار اىل كيفية تعيينه. ب- مكان تنفيذ جانب 
جوهري من اإللتزامات الناشئة عن العالقة التجارية أو التعاقدية بني األطراف. ج- املكان األكثر ارتباطاً 
مبوضوع النزاع. ثالثاً: أجنبياً إذا جرى خارج فلسطني. رابعاً: خاصاً إذا مل تقم بتنظيمه مؤسسة خمتصة 
بالتحكيم. خامساً: مؤسسياً إذا مت من خالل مؤسسة خمتصة بتنظيم التحكيم واإلشراف عليه سواء  
 .كانت داخل فلسطني أو خارجها
 
 

 (مادة )4



ال ختضع ألحكام هذا القانون املسائل اآلتية: 6- املسائل املتعلقة بالنظام العام يف فلسطني. 9- 
 .املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح قانوناً. 9- املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية
 

 
 الفصل الثاني 

 اتفــاق التحكيــم
 (مادة )1

اتفاق التحكيم هو اتفاق بني طرفني أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو  -1
قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غري تعاقدية، وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف 
صورة شرط حتكيم وارد يف عقد أو اتفاق منفصل. 9- جيب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. 9- 
يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه حمرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تباداله من رسائل أو برقيات أو 
غريها من وسائل اإلتصال املكتوبة. 4- إذا مت اإلتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن 
اإلتفاق موضوع النزاع وإال كان باطاًل. 1- يعترب شرط التحكيم اتفاقاً مستقاًل وال يتأثر ببطالن العقد 
أو فسخه أو انتهائه. 1- ال جيوز العدول عن اتفاق التحكيم إال باتفاق األطراف أو بقرار من احملكمة 
 .املختصة
 
 

 (مادة )1
 .ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إال إذا تعلق النزاع بشخص املتوىف
 
 

 (مادة )7
إذا شرع أحد أطراف التحكيم يف اختاذ أي إجراء قانوين أمام أية حمكمة ضد الطرف اآلخر بشأن  -1

أمر مت اإلتفاق على إحالته إىل التحكيم، فيجوز للطرف اآلخر قبل الدخول يف أساس الدعوى أن 



يطلب من احملكمة وقف ذلك اإلجراء وعلى احملكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق 
التحكيم. 9- ال حيول رفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة السابقة دون البدء يف إجراءات التحكيم 
 .واإلستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم
 

 
 الفصل الثالث 

 هيئــة التحكيــم
 (مادة )8

تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من حمكم أو أكثر. 9- إذا مل يتفق على تشكيل هيئة  -1
 .التحكيم خيتار كل طرف حمكماً، وخيتار احملكمون مرجحاً إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك
 
 

 (مادة )2
جيب أن يكون احملكّم أهاًل للتصرفات القانونية، ومتمتعاً حبقوقه املدنية غري حمكوم عليه يف جناية أو 
 .جنحة خملة بالشرف أو األمانة أو مفلساً ما مل يرد إليه اعتباره
 
 

 (مادة )61
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عني اتفاق التحكيم مؤسسة حتكيم فإنه يتم يف إطار قواعدها 
تنظيم إجراءات التحكيم مبا يف ذلك صالحية تعيني هيئة التحكيم واإلشراف عليها وحتديد النفقات 
 .الالزمة وكيفية توزيعها على األطراف والبت يف طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها
 
 

 (مادة )66



بناًء على طلب أحد األطراف أو هيئة التحكيم تعني احملكمة املختصة حمكماً أو مرجحاً من ضمن  -1
قائمة احملكمني املعتمدين من وزارة العدل وذلك يف احلاالت اآلتيـــة: أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي 
بإحالة النزاع إىل حمكم واحد ومل يتفق األطراف على تسمية ذلك احملكم. ب- إذا كان لكل طرف احلق 
يف تعيني حمكم من قبله ومل يقم بذلك. ج- إذا مل يقبل احملكم مهمته كتابة خالل مخسة عشر يوماً من 
تاريخ علمه باختياره حمكماً . د- إذا اعتذر احملكم أو حمكم أحد األطراف يف التحكيم املتعدد عن القيام 
بالتحكيم أو أصبح غري أهل لذلك أو غري قادر عليه ومل يعني األطراف أو ذلك الطرف خلفاً له. هـ- 
إذا كان على احملكمني تعيني مرجح ومل يتفقوا. و- إذا رفض أو اعتذر املرجح عن القيام بالتحكيم، ومل 
يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيني خلف له ومل يتفق األطراف على تعيني ذلك اخللف. 9- تصدر 
احملكمة قرارها بالتعيني خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر بنسخة الطلب، ويكون 
 .القرار غري قابل للطعن
 
 

 (مادة )69
يثبت قبول احملكم ملهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، وجيب عليه أن يفصح عند قبوله  -1

مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأهنا إثارة شكوك حول استقالليته أو حيدته. 9- ال جيوز للمحكم 
 .بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته
 
 

 (مادة )69
ال جيوز طلب رد احملكم إال إذا وجدت ظروف تثري شكوكاً هلا ما يربرها حول حيدته أو استقالله،  -1

وال جيوز ألي من أطراف التحكيم رد حمكم عينه هو أو اشرتك يف تعيينه إال ألسباب اكتشفها بعد أن مت 
تعيني هذا احملكم. 9- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة )6( أعاله ال جيوز تقدمي طلب رد هيئة التحكيم أو 
 .تنحيتها بعد اختتام بينات األطراف



 
 

 (مادة )64
إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه أن يتقدم  -1
بطلب الرد كتابياً خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ العلم إىل هيئة التحكيم أو إىل مؤسسة التحكيم إذا  
كان التحكيم مؤسسياً. 9- إذا رفض طلب الرد حيق لطالبه الطعن يف القرار أمام احملكمة املختصة 
خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار احملكمة غري قابل للطعن. 9- يرتتب على تقدمي 
 .طلب الرد أو على الطعن فيه أمام احملكمة وقف إجراءات التحكيم حلني الفصل يف الطعن
 
 

 (مادة )61
إذا انتهت مهمة احملكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو ألي سبب آخر وجب تعيني خلف له بذات  -1

الطريقة اليت مت فيها تعيني احملكم األول، أو طبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة ) 66( من هذا 
 .القانون. 9- توقف إجراءات التحكيم حلني تعيني حمكم جديد
 
 

 (مادة )61
ختتص هيئة التحكيم بالفصل يف األمور التالية: 6- املسائل املتعلقة باإلختصاص. 9- املسائل املتعلقة 
باتفاق التحكيم. 9- الطلبات املتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها. 4- الدفوع املتعلقة 
 .بالتحكيم املعروض أمامها
 
 

 (مادة )67
 .حيق هليئة التحكيم اإلستعانة برأي احملكمة املختصة يف أية نقطة قانونية تنشأ خالل نظر النزاع



 
 

 (مادة )68
جيوز لألطراف اإلتفاق على القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، فإن مل يتفقوا كان 
 .هليئة التحكيم تطبيق اإلجراءات املعمول هبا يف مكان إجراء التحكيم
 
 

 (مادة )62
جيوز لألطراف يف التحكيم الدويل اإلتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإن  -1

مل يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيين. 9- إذا كان التحكيم دولياً وجيري يف فلسطني ومل 
يتفق األطراف على القانون الواجب التطبيق فتطبق القواعد املوضوعية اليت تشري إليها قواعد تنازع 
القوانني يف القانون الفلسطيين مع عدم تطبيق قواعد اإلحالة إال إذا أدت إىل تطبيق أحكام القانون 
 .الفلسطيين، ويف مجيع األحوال تراعي هيئة التحكيم األعراف املطبقة على العالقة بني أطراف النزاع
 

 
 الفصل الرابع 

 إجراءات التحكيم
 (مادة )91

 .تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبوهلا مهمة التحكيم بني األطراف
 
 

 (مادة )96



رى يف املكان الذي حتدده هيئة التحكيم مع  إذا مل يتفق أطراف التحكيم على مكان إجرائه فإنه جيج
مراعاة ظروف النزاع ومالءمة املكان ألطرافه، وجيوز هليئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر يف أي مكان تراه 
 .مناسباً 
 
 

 (مادة )99
رى التحكيم باللغة العربية ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك، وهليئة التحكيم يف حالة تعدد  -1 جيج

لغات أطراف النزاع أن حتدد اللغة أو اللغات اليت تعتمدها. 9- هليئة التحكيم أن تكلف أي طرف 
تقدمي الوثائق املكتوبة مرتمجة اىل اللغة أو اللغات املعتمدة أمامها. 9- هليئة التحكيم اإلستعانة مبرتجم 
 .مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع
 
 

 (مادة )99
جيب على املدعي خالل املدة اليت حتددها هيئة التحكيم أن يرسل إىل املدعى عليه وهيئة التحكيم  -1

بياناً خطياً شاماًل إدعاءاته وحتديد املسائل حمل النزاع وطلباته مرفقاً به نسخاً عن املستندات اليت يستند 
إليها. 9- أ- جيب على املدعى عليه خالل ثالثني يوماً من تاريخ استالمه بيان املدعي ومشتمالته أن 
يتقدم مبذكرة جوابية وافية مرفقاً معها نسخاً عن املستندات اليت يستند إليها ويرسل نسخاً من املذكرة 
واملستندات إىل املدعي وهيئة التحكيم. ب- جيوز هليئة التحكيم متديد املدة املذكورة يف الفقرة )أ( أعاله 
وفق ما تراه مناسباً. 9- حيق هليئة التحكيم يف أي مرحلة أن تطلب من األطراف تقدمي أصول 
 .املستندات املربزة أمامها إال إذا اتفق أطراف التحكيم على اإلكتفاء بصور عن تلك املستندات
 
 

 (مادة )94



حتدد هيئة التحكيم موعداً حلضور األطراف وتبلغهم بذلك قبل التاريخ احملدد بوقت كاف، وتستمع 
 .لألطراف، وجيوز هلا اإلكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق إذا اتفق األطراف على ذلك
 
 

 (مادة )91
جيري تبليغ األوراق اىل املطلوب تبليغه شخصياً أو يف مقر عمله أو حمل إقامته املعتاد أو عنوانه الربيدي 
احملدد يف اتفاق التحكيم أو يف العقد املنظم للعالقة اليت يتناوهلا التحكيم ما مل يتفق األطراف على 
 .خالف ذلك
 
 

 (مادة )91
إذا مل يقدم املدعي دون عذر مقبول بياناً خطياً وفقاً للفقرة )6( من املادة )99( من هذا القانون  -1

جيب على هيئة التحكيم بناء على طلب املدعى عليه أن تقرر رد إدعاء املدعي. 9- إذا مل يقدم املدعى 
عليه دون عذر مقبول مذكرته اجلوابية وفقاً للفقرة )9( من املادة ) 99( املذكورة أعاله فيجب على هيئة 
التحكيم بناء على طلب املدعي أن تستمر يف إجراءاهتا دون أن يعترب ذلك إقراراً من املدعى عليه بادعاء 
 .املدعي، وحينئذ هليئة التحكيم أن تصدر قرارها غيابياً استناداً إىل عناصر اإلثبات املقدمة أمامها
 
 

 (مادة )97
تستمع هيئة التحكيم إىل بينات األطراف وتدون وقائع كل جلسة يف حمضر توقعه حسب األصول 
 .وتسلم نسخة منه إىل كل طرف بناء على طلبه
 
 

 (مادة )98



حيق هليئة التحكيم بناء على طلبها أو طلب أي طرف من أطراف التحكيم أن تدعو أي شاهد  -1
للحضور للشهادة أو إلبراز أي مستند. 9- حيق هليئة التحكيم إذا رفض الشاهد املثول أمام هيئة 
 .التحكيم أن تطلب من احملكمة املختصة إصدار أمر بتأمني حضوره يف التاريخ احملدد للطلب
 
 

 (مادة )92
حيق هليئة التحكيم أن تطلب من احملكمة املختصة إصدار قرار باإلنابة يف مساع أقوال شاهد يقيم خارج 
 .دائرة اختصاص احملكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها
 
 

 (مادة )91
حيق هليئة التحكيم بناًء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها تعيني خبري أو أكثر بشأن مسألة 
حتددها، وعلى كل طرف أن يقدم إىل اخلبري كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة هبذه 
 .املسألة
 
 

 (مادة )96
ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير اخلبري إىل كل طرف مع إتاحة الفرصة ملناقشة اخلبري أمام هيئة  -1

التحكيم يف جلسة حتددها هلذا الغرض. 9- جيوز لكل طرف أن يقدم خبرياً أو أكثر من طرفه إلبداء 
 .الرأي يف املسائل اليت تناوهلا تقرير اخلبري الذي عينته هيئة التحكيم
 
 

 (مادة )99



إذا طعن أمام هيئة التحكيم بالتزوير يف مستند جوهري ومرتبط مبوضوع النزاع فيكلف الطرف  -1
الطاعن بإثبات طعنه أمام اجلهات املختصة. 9- توقف إجراءات التحكيم حلني الفصل يف الطعن 
 .بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه إىل اجلهات املختصة خالل أسبوع من تاريخ تكليفه بذلك
 
 

 (مادة )99
جيوز هليئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمراً باختاذ أية إجراءات حتفظية أو مستعجلة تراها مناسبة 
حبق أحد أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم علي ذلك ويكون هلذا األمر قوة األمر الصادر عن 
 .احملكمة املختصة، وجيري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به األحكام والقرارات
 
 

 (مادة )94
جيوز هليئة التحكيم أن تقرر إلزام األطراف إيداع أي مبلغ تراه مناسباً لتغطية املصاريف اليت قد تنشأ عن 
التحكيم شريطة أن ينص اتفاق التحكيم صراحة على قبول هذا املبدأ، فإذا مل يقم األطراف أو أي 
 .منهم بدفع املبلغ حيق هليئة التحكيم الطلب من احملكمة املختصة إصدار أمر بذلك
 

 
 الفصل الخامس 

 قرار التحكيم والطعن فيه
 (مادة )91

لكل من طريف التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكماهلا خالل إجراءات التحكيم ما مل  -1
تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل يف النزاع. 9- بعد اختتام بينات األطراف 
تصدر هيئة التحكيم قراراً حبجز القضية للحكم مع السماح لألطراف بتقدمي مذكرات ختامية ملن يرغب 
 .منهم خالل املدة اليت حتددها اهليئة



 
 

 (مادة )91
حيق ألطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفقاً لقواعد العدالة، وجيوز هليئة التحكيم 
 .أن تعرض بناًء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع
 
 

 (مادة )97
إذا اتفق األطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً 
 .باملصادقة على التسوية بالشروط املتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها
 
 

 (مادة )98
أ- على هيئة التحكيم إصدار القرار املنهي للخصومة خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان. ب-  -1

ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك جيب أن يصدر القرار خالل اثين عشر شهراً من تاريخ بدء 
إجراءات التحكيم، ويف مجيع األحوال جيوز أن تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد ملدة ال تزيد على ستة 
أشهر. 9- إذا مل يصدر قرار التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة )6( أعاله جاز ألي من طريف 
التحكيم أن يطلب من احملكمة املختصة أن تصدر أمراً لتحديد ميعاد إضايف أو إلهناء إجراءات 
التحكيم، ويكون ألي من الطرفني عندئذ رفع دعوى إىل احملكمة املختصة. 9- تصدر هيئة التحكيم 
قرارها الفاصل يف موضوع النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ حجز القضية للحكم، وجيوز للهيئة متديد 
هذه املدة إذا دعت الضرورة إىل ذلك. 4- يصدر قرار التحكيم باإلمجاع أو بأكثرية اآلراء بعد املداولة 
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم واحد، أو بقرار من املرجح عند تعذر احلصول على 
 .األكثرية



 
 

 (مادة )92
جيب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص التفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات املستمعة  -1

واملربزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم. 9- تضم  ن هيئة 
 .التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم واملصاريف واألتعاب النامجة عن التحكيم وكيفية دفعها
 
 

 (مادة )41
تصدر هيئة التحكيم قرارها حبضور األطراف، فإذا تغيب أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق 
بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك، تصدر اهليئة قرارها يف تلك اجللسة وتقوم بتبليغه للطرف الغائب 
 .ويعترب القرار مبثابة احلضوري يف مواجهته، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك
 
 

 (مادة )46
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون ال جيوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إال مبوافقة أطراف التحكيم أو 
 .احملكمة املختصة
 
 

 (مادة )49
جيوز هليئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب من أحد األطراف شريطة أن يقدم خالل  -1

ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم أو إعالن الطرف اآلخر أن تصحح ما يكون قد وقع يف قرارها 
من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء مادية، وجيري هذا التصحيح على نسخة القرار األصلية 
ويوقع عليها بواسطة هيئة التحكيم. 9- جيب إجراء التصحيح خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور 



احلكم إذا كان التصحيح من تلقاء ذات اهليئة، وخالل ثالثني يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان 
التصحيح بناًء على طلب أحد األطراف. 9- جيوز هليئة التحكيم بناًء على طلب يتقدم به أحد 
األطراف خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعالن الطرف اآلخر تفسري نقطة 
معينة وردت يف قرار التحكيم أو جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسري تصدر قرارها 
خالل ثالثني يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعترب قرار التفسري متمماً لقرار التحكيم الذي يفسره 
وتسري عليه أحكامه. 4- عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة احملكم أو إصابته مبرض يعيقه 
 .عن أداء مهمته حتل احملكمة املختصة حمل هيئة التحكيم، إال إذا اتفق صراحة على خالف ذلك
 
 

 (مادة )49
جيوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن يف قرار التحكيم لدى احملكمة املختصة بناًء على أحد 
األسباب اآلتية: 6- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً األهلية أو ناقصها و فقاً للقانون الذي حيكم 
أهليته ما مل يكن ممثاًل متثياًل قانونياً صحيحاً. 9- إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها 
عارض من عوارض األهلية قبل صدور قرار التحكيم. 9- خمالفته للنظام العام يف فلسطني. 4- بطالن 
اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته. 1- إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو خمالفتها ملا اتفق 
عليه األطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو موضوعه. 
1- إذا وقع بطالن يف قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطالناً أثر يف احلكم. 7- إذا استحصل 
 .على قرار التحكيم بطريق الغش أو اخلداع ما مل يكن قد مت تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو اخلداع
 
 

 (مادة )44
يقدم طلب الطعن يف قرار التحكيم إىل احملكمة املختصة خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ  -1

صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا وإال فمن اليوم التايل لتاريخ تبليغه. 9- إذا بين الطعن يف قرار 



التحكيم على الفقرة السابعة من املادة )49( من هذا القانون فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اكتشاف 
 .الغش أو اخلداع
 
 

 (مادة )41
إذا انقضت املدة املنصوص عليها يف املادة )44( من هذا القانون دون الطعن يف قرار التحكيم  -1

تصدر احملكمة املختصة بناء على طلب أحد األطراف قرارا بتصديقه وإكسابه الصيغة التنفيذية، ويكون 
قرار احملكمة هنائيا، وينفذ بالطريقة اليت تنفذ هبا قرارات احملاكم. 9- إذا قضت احملكمة املختصة برفض 
طلب الطعن فإهنا تقرر صحته وإكتسابه الصيغة التنفيذية. 9- إذا قضت احملكمة املختصة بفسخ قرار 
التحكيم جيوز هلا إذا رأت ذلك مالئما أن تعيد النزاع إىل هيئة التحكيم إلعادة النظر يف النقاط اليت 
 .حتددها احملكمــة
 
 

 (مادة )41
مع مراعاة أحكام املادة )44( من هذا القانون بشأن املواعيد تسري على استئناف احلكم الصادر من 
 .احملكمة املختصة قواعد وإجراءات اإلستئناف املعمول هبا أمام احملكمة املستأنف إليها
 
 

 (مادة )47
يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من احملكمة املختصة القوة واملفعول اليت لقرارات احملاكم ويتم تنفيذه 
 .بالصورة اليت ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن حمكمة وفقاً لألصول املرعية
 
 

 (مادة )48



مع مراعاة اإلتفاقيات الدولية اليت تكون فلسطني طرفا فيها والقوانني املعمول هبا يف فلسطني، جيوز 
للمحكمة املختصة ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار حتكيم أجنيب يف إحدى احلالتني التاليتني: 6- 
إذا كان القرار خمالفاً للنظام العام يف فلسطني. 9- إذا كان القرار ال يتفق واملعاهدات واإلتفاقيات 
 .الدو لية املعمول هبا يف فلسطني
 
 

 (مادة )42
جيوز للمحكوم عليه يف قرار حتكيم أجنيب أن يطلب من احملكمة املختصة األمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم 
استناداً إىل أحد األسباب اآلتية:- 6- إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من األسباب الواردة يف املادة 
)49( من هذا القانون. 9- إذا أثبت أن القرار قـد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى احملاكم يف البلد 
الذي صدر فيه. 9- إذا أثبت احملكوم عليه أن القرار املراد تنفيذه قد استؤنف يف البلد الذي صدر فيه 
ومل يفصل فيه بعد فعلى احملكمة املختصة وقف التسجيل حلني البت يف االستئناف. 4- إذا كانت 
إحدى حماكم فلسطني قد أصدرت حكما يناقض ذلك القرار يف دعوى أقيمت بني ذات الفرقاء وتناول 
 .احلكم نفس املوضوع والوقائع
 
 

 (مادة )11
جيب على طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنيب أن يربز للمحكمة املختصة ما يلي: 6- قرار 
التحكيم األجنيب مصدقاً عليه من املعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيين يف ذلك البلد إن وجد. 9- 
أن يكون القرار مرتمجاً إىل اللغة العربية من مرتجم قانوين معتمد لدى جهات اإلختصاص ومصدق على 
صحة توقيع املرتجم من املعتمد السياسي أو القنصلي للدولة اليت ينتمي إليها طالب التسجيل، أو أن 
 .يكون القرار مرتمجاً بعد حلف اليمني من مرتجم قانوين فلسطيين
 
 



 (مادة )16
 .جيري تبليغ احملكوم عليه نسخة من األمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب األصول
 
 

 (مادة )19
جيوز للمحكوم عليه مىت تبلغ األمر بالتنفيذ وفقاً لألصول أن يقدم رده إىل احملكمة خالل ثالثني يوماً 
 .من تاريخ تبليغه ويبلغ احملكوم له نسخة عن هذا الرد حسب األصول
 
 

 (مادة )19
يكون قرار احملكمة املختصة باألمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنيب أو رفضه قاباًل للطعن باإلستئناف خالل 
ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإال من اليوم التايل لتاريخ تبليغه إن كان 
 .غيابيا
 

 
 الفصل السادس 
 أحكام ختامية
 (مادة )14

يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات واألنظمة اخلاصة بقوائم احملكمني املعتمدين املشار إليها يف املادة 
 .)66( من هذا القانون
 
 

 (مادة )11



يصدر جملس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يف مدة أقصاها ستة أشهر من 
 .تاريخ نشره
 
 

 (مادة )11
 .تسري أحكام هذا القانون على كل حتكيم قائم عند نفاذه ومل يكن قد حجز للحكم فيه
 
 

 (مادة )17
 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )18
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوماً من 
 .تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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