
  لسنة) 22(قرار جمهوري بالقانون رقم 

  بشأن التحكيم1992

  م1992مارس 31هـ الموافق 1412 رمضان 27الصادر بتاريخ 

  

   

  :رئيس مجلس الرئاسة 

  .بعد االطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية

  .وعلى دستور الجمهورية اليمنية

  .راءبتشكيل مجلس الوز1990لسنة) 1(وعلى القرار الجمهوري رقم 

  وبعد موافقة مجلس الرئاسة

  )قرر(

  

  الفصل األول

  أحكام عامة

  )1(مادة 

  .يسمى هذا القانون قانون التحكيم

  )2(مادة 

م                  ا ل يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه وألغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين آل منها م
  -:يقتض سياق النص معنى آخر 

وم                   اختيار الطرفين   : التحكيم   ا يق ة المختصة فيم ا دون المحكم م بينهم ر للحك برضائهما شخصًا آخر أو أآث
  بينهما من خالفات أو نزاعات 

يم التجاري  ة أو : التحك اال تجاري اريين يمارسون أعم ين أو اعتب ه أشخاص طبيعي ون أطراف يم تك أي تحك
  .نباقتصادية أو استثمارية أيًا آان نوعها سواًء آان يمنيين أم عرب أو أجا

  .يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية: التحكيم الوطني 



دولي   يم ال ا        : التحك ا أو مقره ون موطنه ة أو يك سيات مختلف ن جن خاص م يم أش راف التحك ي أن أط يعن
  .الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مرآز دولي للتحكيم

يم               موافقة الط : اتفاق التحكيم    ة التحك شملها وثيق يم والتى ت ستقل      ( رفين على اإللتجاء إلى التحك د م ) أي عق
  ).أي بند في عقد( أو شرط التحكيم 

ذا                : لجنة التحكيم    ام ه يم أو ألحك اق التحك شروط اتف الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقا ل
  .القانون

انون أي منازعات تخرج         هي المحكمة المعنية بنظر     : المحكمة المختصة    ذا الق النزاع أو التي يحيل إليها ه
  .عن اختصاص لجان التحكيم

صلح  ى    : ال تنادا إل صة اس ة المخت ا دون المحكم م بينهم ر للحك م أو أآث ويض محك ى تف رفين عل اق الط اتف
  .مبادئ العدالة واالنصاف

  )3(مادة

ة ال           يم يجرى       تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهوري ى أي تحك سري عل ا ت ة آم يمني
  .خارجها إذا اختار طرفاه ذلك

  )4(مادة 

  .ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم وال يجوز اثبات التحكيم إال بالكتابة

  )5(مادة 

  :ال يجوز التحكيم فيما يأتي 

  . الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح-1

  . رد القضاة ومخاصمتهم-2

  .منازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبرًا ال-3

  . سائر المسائل التي ال يجوز فيها الصلح-4

  . آل ما يتعلق بالنظام العام-5

  )6(مادة 

  :يشترط لصحة التحكيم ما يأتي 

ولي أو                 : أوًال   يم من ال ل التحك ى أن ال يقب يم عل ًال للتصرف في الحق موضوع التحك أن يكون المحتكم أه
  .صلحة أو من المنصوب إال بإذن المحكمةالوصي إال لم

  .أن يكون المحكم آامل األهلية عدًال صالحًا للحكم فيما حكم فيه: ثانيًا 



  )7(مادة 

اق                           ين االتف ر يمني ا غي ان أحدهما أو آليهم يم إذا آ مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحك
  .وعًا وعلى لغة التحكيم ومكانهعلى القانون الذي يخضع له التحكيم شكًال وموض

  )8(مادة 

يم                            ًا التحك م يتفق طرف ا ل ى القضاء م انون عل ذا الق ا ه تختص المحاآم االستئنافية بنظر القضايا التي يحيله
  .على جعل االختصاص لمحكمة أخرى

  )9(مادة 

شرط من شروط اتف                            انون أو ل ذا الق ام ه ة ألحك وع مخالف م بوق ذي يعل يم   إذا لم يعترض الطرف ال اق التحك
ه أو في أقرب وقت                     اد المتفق علي ديم اعتراضه في الميع يم دون تق ويستمر رغم ذلك في اجراءات التحك

  .يسقط حقه في اإلعتراض ويعتبر متنازًال عنه

  )10(مادة 

دة التي                               يم الم ة التحك م أو لجن ام المحك سير في الخصومة أم ى وقف ال وا عل يم أن يتفق يجوز لطرفي التحك
ى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا االتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف                يرونها وعل 

  .بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما

  )11(مادة 

ك وال                 سهم ذل ه الخصوم أنف و طلب من ى ول ه حت ال يجوز للقاضي أن يكون محكمًا في قضية منظورة أمام
ر                      يحق للقضاة أ   ا سواًء بصورة مباشرة أو غي يم فيه بعض للتحك ن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم ال

  .مباشرة

  ) 12(مادة 

يم ينقضي إال إذا استمر                  إن التحك ة ف اقص أهلي ة ن ال ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا آان في الورث
تمرا ه باالس ة للمنصوب عن ه المحكم ه أو وصيه أو أذنت في ا ولي تكم فيه د المح دم إذا فق ا تق ع م ه ويتب ر في

  .أهليته قبل صدور حكم التحكيم

  )13(مادة 

ام                ا ألحك ا وفق على المحاآم المختصة أو التي يتفق عليها طرفًا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليه
  هذا القانون وعلى وجه االستعجال

  )14(مادة 

ا                 يتحمل طرفًا التحكيم آافة المصاريف والنفقا      ًا لم ك طبق ين وذل ا أتعاب المحكم ا فيه ت المتعلقة بالتحكيم بم
  تقرر لجنة التحكيم

  الفصل الثاني



  اتفاق التحكيم

  )15(مادة

ان   و آ ى ول ك وحت د ذل زاع أو بع ام الخالف أو الن ل قي ة سواء قب يم إال بالكتاب ى التحك اق عل ال يجوز االتف
ًا           طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون         االتفاق باطًال إذا لم يكن مكتوبًا ويكون االتفاق مكتوب

  .إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل االتصال الحديثة

  )16(مادة 

ستقل            د م ى شكل عق يم عل يم  ( يجوز أن يكون اتفاق التحك ة التحك د      ) وثيق د في عق ى شكل بن شرط  ( أو عل
د األخرى وإذا                         )التحكيم ستقًال عن شروط العق ًا م اره اتفاق يم باعتب رة يعامل شرط التحك ة األخي  وفي الحال

  .حكم ببطالن العقد ذاته أو بفسخه فإنه ال يترتب على ذلك بطالن شرط التحكيم

  )17(مادة 

حاالت التي   يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو ال               
يم    ان التحك را وإال آ ددهم وت ون ع ون وجب أن يك دد المحكم ك إذا تع ى خالف ذل ان عل ا الطرف ق فيه يتف

  .باطًال

  )18(مادة 

ه يكون                          يم فإن ى طلب أحد طرفي التحك اًء عل ة بن إذا تم اتخاذ أي اجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكم
  . قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائهاصحيحًا وال يناقض اتفاق التحكيم سواء تم اإلجراء

  )19(مادة 

ل الخصوم                       يم أن تحي اق تحك شأنه اتف على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخالف أو نزاع يوجد ب
  -:إلى التحكيم ما عدا في الحاالت اآلتية 

  .لمطروح أمامهاإذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو الغ أو ال يشمل النزاع ا) أ

  ..إذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم آأنه لم يكن) ب

 

  الفصل الثالث

  تشكيل هيئة التحكيم

  )20(مادة 

ال يجوز أن يكون المحكم فاقد األهلية أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية أو غير صالحًا للحكم                   
  . ويكون قبول المحكم بمهمته آتابيًا-فيما حكم فيه 

  )21(مادة 



  .يجوز لطرفي التحكيم االتفاق على عدد المحكمين وإذا لم يتفقا آان عدد المحكمين ثالثة

  )22(مادة 

م أو                           ار المحك ى وقت اختي اق عل يم االتف ه يحق ألطراف التحك انون فإن مع مراعاة األحكام الواردة بهذا الق
  :ين المحكم أو المحكمين وفي حالة عدم االتفاق على ذلك يتم اتباع ما يلى لجنة التحكيم وآيفية تعي

ى طلب أحد           ) أ اًء عل ه بن إذا آان البد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيين
  .الطرفين

  . عنهإذا آان البد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم آل طرف باختيار محكمًا) ب

م يتفق        ) ج ه ث ا عن إذا آان البد من تشكيل لجنة التحكيم من أآثر من محكمين يقوم آل طرف باختيار محكم
ًا                        ين يوم دة الثالث م الثالث خالل م ى المحك المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين عل

يم             التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناًء عل         ة التحك رأس لجن ى طلب أحد الطرفين ويت
  .المحكم الذي اختاره محكما الطرفين والذي عينته المحكمة المختصة

  )23(مادة 

وافر                   ين عدم ت م أو إذا تب ر صالحًا لحك سببها غي يجوز رد المحكم لألسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر ب
د حدثت أو              الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا ا          ذه األسباب ق لقانون ويشترط أن تكون ه

م                        يم رد المحك ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إال إنه ال يجوز بأي حال من األحوال ألي من طرفي التحك
ين د التعي ين بع ي تتب دا لألسباب الت ا ع ه م ي تعيين ه أو اشترك ف ذي عين ى ? ال وفي آل األحوال يجب عل

أنها أن        الشخص حين يفاتح بقصد احتما     ل تعيينه محكما أن يصرح لمن واله الثقة بكل الظروف التي من ش
  .يثير شكوآًا حول حيدته واستقالله

  )24(مادة 

ين                                رد بتعي وم اخطار طالب ال اد أسبوع واحد من ي ة المختصة في ميع ى المحكم م إل يقدم طلب رد المحك
لمختصة بالفصل في الطلب خالل أسبوع        المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة ا          

ة                     ام المحكم ا أم واحد على وجه االستعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قراره
رد                   ة المختصة في طلب ال م تفصل المحكم رار وإذا ل اريخ استالم الق األعلى درجة خالل أسبوعين من ت

ديم           خالل أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور هذه المدة          وآأن المحكمة قد اقتنعت برفض الطلب آما أنه يجوز تق
  .طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس اإلجراءات المذآورة في هذه المادة

  )25(مادة 

ه يجوز                       نح فإن م يت إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية اجراءات التحكيم ول
  .لى عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبًا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصةإما اتفاق الطرفين ع

  )26(مادة 

ًا لإلجراءات التي                       يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي أو بأي سبب آخر وفق
  .تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته

 



  الفصل الرابع

  اختصاص هيئة التحكيم

  )27(دة ما

يم                   تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو وفقًا لشروط اتفاق التحك
  .ذاته

  )28(مادة 

اق     ود اتف دم وج دم بع دفع المق ا ال ا فيه صاصها بم ة باخت دفوع المتعلق ي ال صل ف يم بالف ة التحك تختص لجن
دفع برفضه                 التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله         يم في ال ة التحك زاع وإذا فصلت لجن  موضوع الن

  .جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة االستئناف خالل األسبوع التالي الخطار الطاعن بالحكم

  )29(مادة 

ًا                        ه طرف م يطلب على لجنة التحكيم االلتزام باتفاق التحكيم وال يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله االتفاق أو بما ل
  .حكيمالت

  )30(مادة 

يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أيًا من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة إلجراء مؤقت أو                 
  .تحفظي وبناًء على طلب الطرف اآلخر 

ذ                    ام بتنفي أذن للطرف اآلخر في القي ة أن ت ه يجوز للجن وب فإن ضمان المطل وفي حالة االمتناع عن تقديم ال
  .ة الطرف الممتنع عن التنفيذاألمر وعلى نفق

  )31(مادة 

ذ            يم وتنفي سير اجراءات التحك ة ل ضمانات الالزم ديم ال يم تق يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحك
  .حكم التحكيم عند صدوره

 

  الفصل الخامس

  إجراءات التحكيم

  )32(مادة 

ا التحكيم يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على اإلجراءات التي يتعين على لجنة          اق     إتباعه م يوجد أي اتف إذا ل  ف
ن   ا م راه مالئم ا ت ع م ة أن تتب ه يجوز للجن راءاتفإن دم  اإلج انون وع ذا الق ام ه اة أحك ع ضرورة مراع  م

  )33(اإلخالل بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام مادة 



ساواة دم الم ى ق يم عل ي التحك ة طرف يم معامل ة التحك ى لجن ين عل ة يتع ا فرصًا متكافئ ئ لكل منهم  وأن تهي
  .لعرض قضيته والدفاع عنها

  )34(مادة 

ى                      زاع عل ًا من الطرف اآلخر بعرض الن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب
  .التحكيم وفقًا ألحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم

  )35(مادة 

ى آل عضو من أعضاء       على الطرف المدعي أن يرسل ب     ه وإل يانًا مكتوبًا بدعواه إلى الطرف المدعى علي
ان            شمل البي لجنة التحكيم وذلك في خالل المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن ي

  -:المكتوب المعلومات اآلتية 

ه شرح آامل                - د          اسم وعنوان الطرف المدعي اسم وعنوان الطرف المدعى علي دعوى مع تحدي ائع ال  لوق
ى      دعوى وعل ان ال ي بي ره ف ى ضرورة ذآ ان عل ق الطرف ا اتف ل م ه وآ ذا طلبات زاع وآ ل الن ضايا مح الق
صلة بموضوع المنازعة                   الطرف المدعي أن يرفق ببياناته آل المستندات والوثائق واألدلة األخرى ذات ال

ه أو يضيف إلي             دة سير         ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلبات ا خالل م م       إجراءات ه ا ل يم م  التحك
  .ترى لجنة التحكيم إن ذلك قد جاء متأخرًا

  )36(مادة 

ى الطرف المدعي وإ                    ًا إل ان دفاعه مكتوب دم بي ى آل عضو من أعضاء          على الطرف المدعى عليه أن يق ل
ا                              رى أنه وع أخرى ي ات ودف ات وطلب ان اإلدعاء وأي بيان ا ورد في بي شمل رده آل م يم وأن ي لجنة التحك
صلة      رى ذا ت ال ة األخ ائق واألدل ستندات والوث ل الم ه آ ان دفاع ق ببي ه أن يرف ا أن علي رورية آم ض

ه ودفوعه                دل طلبات ه أن يع ا خالل سير         أن أو   بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعى علي  يضيف إليه
  .إجراءات التحكيم ما لم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخرًا

  )37(مادة 

ى الطرف اآلخر            ة إل ستندات وأدل يم من م ة التحك يتم إرسال صورة من آل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجن
ة م  ى اللجن دم إل ا يق ن آل م ن الطرفين صورة م ل م ى آ ال إل تم إرس ذا ي ائق وآ راء أو وث ارير الخب ن تق

  . وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعةاإلثبات

  

  )38(مادة 

تعقد لجنة التحكيم جلسات لالستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين آل من الطرفين من شرح موضوع                
ه              يس ل ن ل د مم ضور أح وز ح رية وال يج سات س ون الجل ة وتك ج واألدل ديم الحج دعوى وتق ة ال عالق

  .بالمنازعة

  )39(مادة 

دها بوقت                          ل عق شفوية واالجتماعات قب سات المرافعات ال د جل يم إخطار الطرفين بمواعي ة التحك على لجن
  .آاف



  )40(مادة 

اك أي                   ة ال يكون هن إذا تطلب األمر االستعانة بخبراء أو آانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحال
  .داع ألداء اليمين

  )41(مادة 

ا الحق في                         إ يم وله ة إجراءات التحك يم آاف ة التحك ذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجن
دء اإلجراءات                 ى ب ة عل ات المترتب ة النفق دفع آاف ا مطالبته ب ه عن            وإنهائه  وإذا تخلف الطرف المدعى علي

ا ورد في   تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم اإلجراءات وال يعتبر تخلف الطرف الم      دعى عليه قبوال بم
ه            بيان اإلدعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم األدلة المطلوبة من
ة          ى األدل تنادا إل ة اس ي المنازع ا ف دار حكمه راءات وإص ي اإلج تمرار ف يم االس ة التحك وز للجن ه يج فإن

  .ن التي تنظمها أحكام هذا القانونالمطروحة أمامها بحيث ال يخل ذلك بحقوق الطرفي

  )42(مادة 

ة                  ضايا متعلق راه من ق ا ت يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيرًا أو أآثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن م
ى                     ة عل ال المهم راء من إآم ر أو الخب ين الخبي ساعدة لتمك ديم الم زاع تق بموضوع النزاع وعلى أطراف الن

سماع                     خير وجه وترسل لجنة التح     سة ل د جل رر عق ة أن تق كيم نسخ من التقرير إلى آل من األطراف وللجن
تعانة                      ه ويجوز ألي من الطرفين االس رد علي أقوال الخبير وإتاحة الفرصة لألطراف لسماعه ومناقشته وال

  .بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخالف ذلك

  )43(مادة 

ذا                  يجوز للجنة التح   ة وآ ى أدل ة المختصة للحصول عل ساعدة من المحكم كيم أو ألي من الطرفين طلب الم
ة        ن المحكم ب م ا أن تطل وز له ا يج ة آم ة أو المؤقت راءات التحفظي ن اإلج ا م راه مالئم ا ت اذ م ب اتخ طل
ك توقف               ي ذل النزاع والتي تخرج عن صالحياتها ودون أن يعن ة ب م في المواضيع المتعلق المختصة الحك

  . التحكيمراءاتإج

  )44(مادة 

ة        ة والتجاري تنقطع الخصوم أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب االنقطاع الواردة في قانون المرافعات المدني
  .ويترتب على ذلك اآلثار التي ينص عليها ذات القانون

 

  الفصل السادس

  حكم التحكيم

  )45(مادة 

تنادا إ      زاع اس ان وإذا اتفق         على لجنة التحكيم أن تفصل في الن ا الطرف ة التي يتفق عليه ى القواعد القانوني ل
ه وإذا                   الطرفان على تطبيق قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية في
انون                     وانين في الق ازع الق ذي تحدده قواعد تن انون ال ة الق لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجن



ة                   اليم ادئ العدال دولي ومب انون ال ني ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد الق
زاع                     واإلنصاف يم أن تفصل في الن ة التحك ى لجن ع األحوال عل  إذا أجازها في ذلك طرفًا التحكيم وفي جمي

ين االع    ذ بع رفين وأن تأخ ين الط رم ب د المب شروط العق ي أو ل انون اليمن ًا للق ادات  وفق راف والع ار األع تب
  .االجتماعية وآذا األعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعامالت

  )46(مادة 

اء اإلجراءات                 إذا اتفق طرفًا التحكيم على تسوية النزاع خالل سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنه
  .الحكم نفس الصفة واألثر الذي يحكم اللجنةوإثبات اتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا 

  )47(مادة 

م يتفق                            ا ل رئيس م ه ال ذي في رأي ال رجح ال ة ي تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر األغلبي
  .طرفًا التحكيم على خالف ذلك

  )48(مادة 

ه     تصدر لجنة التحكيم حكمها آتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حاالت              صدور الحكم باألغلبية فإن
سببا وإال                   م م يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذآر األسباب ويجب أن يصدر الحك
ات                    ى البيان يم عل اعتبر باطًال والغيًا إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك ويجب أن يشمل حكم لجنة التحك

  :اآلتية 

سياتهم         وأسماءوصفاتهم وجنسياتهم    أطراف التحكيم وعناوينهم     أسماء اوينهم وجن ين وصفاتهم وعن  المحكم
ان إصداره    وأسبابهوملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم      اريخ ومك  وت

ي     صلح وف يم بال االت التحك ى ح ك وف ى ذل يم عل ق أطراف التحك ًا إذا اتف ًا وبات يم نهائي م التحك ون حك ويك
وم                   الحاالت التي  يم أن تق ة التحك ى لجن انون وعل ذا الق ا ه ة من           بإرسال  ينص عليه م موقع  صور من الحك

  .المحكمين إلى أطراف التحكيم

  )49(مادة 

  .ال يجوز بأي حال من األحوال نشر الحكم أو جزء منه إال بموافقة آتابية من أطراف التحكيم

  

  

  

  )50(مادة 

رارات        م                 على لجنة التحكيم ايداع أصل الحكم والق يم قل اق التحك زاع مع اتف  التي يصدرها في موضوع الن
ذا                    ة محضرا به م ويحرر آاتب المحكم ة إلصدار الحك ًا التالي ين يوم آتاب المحكمة المختصة خالل الثالث

  . ويحق ألطراف التحكيم الحصول على نسخ منهاإليداع

  )51(مادة 



ة                 ذلك يجوز للجن يم وآ م التحك يم بصدور حك يم في            تنتهي إجراءات التحك اء إجراءات التحك أمر بإنه  أن ت
  :األحوال اآلتية 

  .إذا سحب المدعي طلب الدعوى) أ

  .إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع) ب

  .إذا رأت لجنة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى االستمرار في اإلجراءات أو استحالته) ج

  .مراعاة األحكام الواردة في هذا القانونوتنتهي مهمة لجنة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم مع ) د

  )52(مادة 

يم تصحيح                       م التحك سليم حك ة لت يجوز ألي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خالل الثالثين يوما التالي
ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء آتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة آما ال يجوز ألي من الطرفين         

نة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط إخطار الطرف اآلخر بالطلب                 أن يطلب من اللج   
ة                          سير آتاب ا إصدار التصحيح أو التف رره فعليه ا يب ه م وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب ل

  .خالل الثالثين يومًا التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزًء من حكم التحكيم

 

  لسادسالفصل ا

  حكم التحكيم

  )45(مادة 

ان وإذا اتفق               ا الطرف ة التي يتفق عليه ى القواعد القانوني تنادا إل زاع اس على لجنة التحكيم أن تفصل في الن
ه وإذا                   الطرفان على تطبيق قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية في

انون               لم يتفقا على القانون الواجب الت      وانين في الق ازع الق ذي تحدده قواعد تن انون ال ة الق طبيق طبقت اللجن
ة                    ادئ العدال دولي ومب انون ال اليمني ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد الق

زاع                     واإلنصاف يم أن تفصل في الن ة التحك ى لجن ع األحوال عل  إذا أجازها في ذلك طرفًا التحكيم وفي جمي
ادات     و راف والع ار األع ين االعتب ذ بع رفين وأن تأخ ين الط رم ب د المب شروط العق ي أو ل انون اليمن ًا للق فق

  .االجتماعية وآذا األعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعامالت

  )46(مادة 

اء اإلجراءات    إذا اتفق طرفًا التحكيم على تسوية النزاع خالل سير إجراءات التحكيم فعلى ل             جنة التحكيم إنه
  .وإثبات اتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا الحكم نفس الصفة واألثر الذي يحكم اللجنة

  )47(مادة 

م يتفق                            ا ل رئيس م ه ال ذي في رأي ال رجح ال ة ي تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر األغلبي
  .طرفًا التحكيم على خالف ذلك

  )48(مادة 



ه                   تصدر لجنة التحكيم حكمها آتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حاالت صدور الحكم باألغلبية فإن
سببا وإال                   م م يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذآر األسباب ويجب أن يصدر الحك

ات       اعتبر باطًال والغيًا إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك ويجب أن يش             ى البيان يم عل مل حكم لجنة التحك
  :اآلتية 

سياتهم         وأسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم       أسماء اوينهم وجن ين وصفاتهم وعن  المحكم
ان إصداره    وأسبابهوملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم      اريخ ومك  وت

ًا   ًا وبات يم نهائي م التحك ون حك ي   ويك صلح وف يم بال االت التحك ى ح ك وف ى ذل يم عل ق أطراف التحك إذا اتف
وم                     يم أن تق ة التحك ى لجن انون وعل ذا الق ا ه ة من           بإرسال الحاالت التي ينص عليه م موقع  صور من الحك

  .المحكمين إلى أطراف التحكيم

  )49(مادة 

  .ن أطراف التحكيمال يجوز بأي حال من األحوال نشر الحكم أو جزء منه إال بموافقة آتابية م

  

  

  

  )50(مادة 

م                         يم قل اق التحك زاع مع اتف رارات التي يصدرها في موضوع الن على لجنة التحكيم ايداع أصل الحكم والق
ذا                    ة محضرا به م ويحرر آاتب المحكم ة إلصدار الحك ًا التالي ين يوم آتاب المحكمة المختصة خالل الثالث

  . منه ويحق ألطراف التحكيم الحصول على نسخاإليداع

  )51(مادة 

يم في                             اء إجراءات التحك أمر بإنه ة أن ت ذلك يجوز للجن يم وآ م التحك يم بصدور حك تنتهي إجراءات التحك
  :األحوال اآلتية 

  .إذا سحب المدعي طلب الدعوى) أ

  .إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع) ب

  .ءات أو استحالتهإذا رأت لجنة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى االستمرار في اإلجرا) ج

  .وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون) د

  )52(مادة 

يم تصحيح                       م التحك سليم حك ة لت يجوز ألي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خالل الثالثين يوما التالي
 أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة آما ال يجوز ألي من الطرفين    ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء آتابية     

أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط إخطار الطرف اآلخر بالطلب                    



ة                          سير آتاب ا إصدار التصحيح أو التف رره فعليه ا يب ه م وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب ل
  . يومًا التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزًء من حكم التحكيمخالل الثالثين

 

 الفصل الثامن

  تنفيذ أحكام التحكيم

  )56(مادة 

اة    ع مراع اذ م ة النف ون واجب ر المقضي وتك ة األم انون حجي ذا الق ًا له صادرة طبق يم ال ام التحك تحوز أحك
  .األحكام الواردة في هذا الفصل

  )57(مادة 

ع دعوى اإلبطال     يصبح حكم التحكي  اد رف م نهائيًا وقابًال للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميع
  .دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت

  )58(مادة 

  .تختص محكمة االستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم

  )59(مادة 

  -:الوثائق التالية يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به 

  .أصل الحكم أو صورة منه وبتوقيع آل أعضاء لجنة التحكيم) أ

  .صورة من اتفاق التحكيم) ب

  .صورة من محضر ايداع الحكم) ج

  .وإذا آان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق األخرى

  )60(مادة 

   -:فيذ حكم المحكمين إال بعد التحقق مما يأتي ال يجب األمر بتن

  .أن يكون الحكم نهائيًا وقابًال للتنفيذ) أ

  .أال يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاآم) ب

  .أن يكون صادرًا وفقا ألحكام هذا القانون) ج

 



 الفصل التاسع

  أحكام التحكيم

  )61(مادة 

لتحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في م بشأن ا1981لعام ) 33(يلغى القانون رقم 
  .أي قانون صدر في عدن آما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون

  )62(مادة 

  .يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
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