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 حتكيم

 )م١٩٩٢(لسنة) ٢٢(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 )**وتعديالته(بشأن التحكيم

 ـ:رئيس مجلس الرئاسة
 . الجمهورية اليمنيةإعالن على اتفاق اإلطالعـ بعد 

 .ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية
بتشكيل مجلس ) م١٩٩٠(لسنة)١(ـ وعلى القرار الجمهوري رقم

 .الوزراء
 .ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة  

 قــــــــــرر
 الفصل االول
 أحكام عامه

 .يسمى هذا القانون قانون التحكيم) ١(مادة
 هذا القانون   وإلغراض أدناهيكون للمصطلحات والعبارات  الواردة      ) ٢(مادة

المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سـياق الـنص معنـى             
 ـ:آخر

o ـ اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخـر أو أكثـر للحكـم            :التحكيم
بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقـوم بينهمـا مـن خالفـات أو              

 .نزاعات
o  ـ أي تحكيم تكون أطرافـه أشـخاص طبيعيـين أو      :تجاريالتحكيم ال

 تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أيا كـان         أعماالاعتباريين يمارسون   
 .أجانبنوعها سواء كانوا يمنيين أم عرب أو 

o  المنازعة اشخاص تحمل جنسـية      أطرافـ يعني أن    :التحكيم الوطني 
 .الجمهورية اليمنية

o  اف التحكيم اشخاص مـن جنسـيات       ـ يعني أن أطر   :التحكيم الدولي
مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم              

 التحكيم في مركز دولي للتحكيم
o  ـ موافقة الطرفين على االلتجاء إلـى التحكـيم والتـي           :اتفاق التحكيم

أي بنـد فـي   ( أو شرط التحكيم) أي عقد مستقل (تشملها وثيقة التحكيم    
 ).عقد

o   ـ  الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عـدة محكمـين             :التحكيملجنة
 .وفقا لشروط اتفاق التحكيم أو الحكام هذا القانون

o  هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيـل         : المحكمة المختصة
 .اليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم
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 حتكيم

o يخالف  راضيهما فيما الحل النزاع بين طرفين بت هو(ـ :الصلح
 ١)الشرع

تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية ) ٣(مادة
اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اختار طرفاه 

 .ذلك
يجوز اثبات  ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم وال )٤(مادة

 .التحكيم إال بالكتابة
 ـ:يجوز التحكيم فيما يأتيال) ٥(مادة

 .أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح
 .ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم

 . التنفيذ جبرابإجراءاتج ـ المنازعات المتعلقة 
 .د ـ سائر المسائل التي اليجوز فيها الصلح

 .هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام
 ـ:يشترط لصحة التحكيم ما يأتي) ٦(مادة

المحتكم أهال للتصرف في الحق موضوع التحكيم على  يكون أن: أوال
أن ال يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إال لمصلحة أو من المنصوب 

 . المحكمةإال بإذن
 .أن يكون المحكم كامل األهلية عدال صالحا للحكم فيما حكم فيه : ثانيا

ا كان  هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم إذبأحكاممع عدم اإلخالل ) ٧(مادة
أحدهما أو كليهما غير يمنيين االتفاق على القانون الذي يخضع له 

 .التحكيم شكال وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه
تختص المحاكم اإلستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى ) ٨(مادة

 .القضاء مالم يتفق طرفا التحكيم على جعل االختصاص لمحكمة أخرى
ذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة الحكام هذا القانون إ) ٩(مادة

 إجراءاتأو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في 
التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت 

                                                           

 م   ١٩٩٧لسنة )٣٢( باملصادقة عليه مث عدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة ٢صدر قرار جملس النواب رقم ** ـ١

 مبادئ العدالة إىلاتفاق الطرفني على تفويض حمكم أو اكثر للحكم بينهما دون احملكمة املختصة استنادا  ( هوالنص القدميو
 .)واإلنصاف



 

 
٣٥٥

 حتكيم

ويعتبر متنازال عنه مالم تكن  المخالفة على  يسقط حقه في االعتراض
 ٢.الشرع هال يجيزوجه 

يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة ) ١٠(مادة
لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم أو لجنة  أمام المحكم أو

وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة  التحكيم إقرار هذا االتفاق
 . أحدهماالوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو

اليجوز للقاضي أن يكون محكما في قضية منظورة أمامه حتى ) ١١(مادة
يحق للقضاة أن يتفقوا على  طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك وال ولو
 القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة إحالة

 .أو غير مباشرة
ن في الورثة ناقص ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كا ال) ١٢(مادة

 فيه أذنت أو ه التحكيم ينقضي إال إذا استمر فيه وليه أو وصيفأنأهلية 
تقدم إذا فقد المحتكم  المحكمة للمنصوب عنه باالستمرار فيه ويتبع ما

 .أهليته قبل صدور حكم التحكيم
على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل ) ١٣(مادة

يع المحالة اليها وفقا ألحكام هذا القانون وعلى وجه في المواض
 .االستعجال

يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم ) ١٤(مادة
 المحكمين طبقا لما يتم االتفاق عليه بين الطرفين ولجنة أتعاببما فيها 

ت التحكيم  فان حصل الخالف كان الرجوع إلى المحكمة المختصة للب
 ٣.في ذلك

 الفصل الثاني
 اتفاق التحكيم

اليجوز االتفاق على التحكيم إال بالكتابة سواء قبل قيام الخالف او ) ١٥(مادة
 الدعوى أمام أقاما التحكيم قد فيالنزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طر

ويكون االتفاق باطال إذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع . المحكمة

                                                           
 مل يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع خمالفة الحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم إذا( ـ النص القدمي ٢

 التحكيم دون تقدمي اعتراضه يف امليعاد املتفق عليه أو يف أقرب وقت يسقط حقه يف إجراءاتيف ويستمر رغم ذلك 
  ) االعتراض ويعترب متنازال عنه

فيها أتعاب احملكمني وذلك طبقا ملا تقرر  يتحمل طرفا التحكيم كافة املصاريف والنفقات املتعلقة بالتحكيم مبا( ـ النص القدمي ٣
 )جلنة التحكيم
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فاق مكتوبا إذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او التحكيم ويكون االت
 ٤.خطابات او غيرها من وسائل االتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي

وثيقة (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل  )١٦(مادة
 وفي الحالة األخيرة ) شرط  التحكيم (على شكل بند في عقد) التحكيم

 األخرى مستقال عن شروط العقد قاباره اتفايعامل شرط التحكيم باعت
وإذا حكم ببطالن العقد ذاته أو بفسخه فإنه ال يترتب على ذلك بطالن 

 .شرط التحكيم
يجب تعيين شخص  المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما ) ١٧(مادة

عدا التحكيم بين الزوجين أو الحاالت التي يتفق فيها الطرفان على 
كان  وإال ا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراخالف ذلك إذ
 .التحكيم باطال

إذا تم اتخاذ أي اجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناء ) ١٨(مادة
يناقض اتفاق   فانه يكون صحيحا وال،على طلب أحد طرفي التحكيم

 . قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائهااإلجراءالتحكيم سواء تم 
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخالف أو نزاع ) ١٩(دةما

أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ماعدا في تحكيم يوجد بشأنه اتفاق 
 ـ:الحاالت اآلتية

يشمل النزاع  أـ إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو الغ أو ال
 .المطروح أمامها

ي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق ب ـ إذا تابع الطرفان إجراءات التقاض
 .التحكيم كأن لم يكن

 الفصل الثالث
 إجراءات اختيار المحكم

األهلية أو محجورا عليه أو محروما  اليجوز أن يكون المحكم فاقد) ٢٠(مادة
ويكون قبول -من حقوقه المدنية أو غير صالحا للحكم فيما حكم فيه

 .المحكم بمهنته كتابيا
تحكيم االتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا يجوز لطرفي ال) ٢١(مادة

 .كان عدد المحكمين ثالثة

                                                           
 بالكتابة سواء قبل قيام اخلالف أو الرتاع أو بعد ذلك وحىت لو كان طريف إالالجيوز االتفاق على التحكيم ( لنص القدمي ـ ا٤

 تضمنته وثيقة إذا مل يكن مكتوبا ويكون االتفاق مكتوبا إذاالتحكيم قد أقاما الدعوى أمام احملكمة ويكون االتفاق باطال 
 .)احلديثة خطابات أو غريها من وسائل االتصال حتكيم أو شرط حتكيم أو برقيات أو
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مع مراعاة االحكام الواردة بهذا القانون فانه يحق ألطراف التحكيم ) ٢٢(مادة
االتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم 

 ـ:يلي  مااعإتبأو المحكمين وفي حالة عدم االتفاق على ذلك يتم 
أـ إذا كان البد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة 
 المختصة بتعيينه بناء على طلب احد الطرفين بعد سماع ومالحظة  ما

 ٥.قد يكون ألي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين
كان البد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم  ب ـ  إذا
 .باختيار محكما عنهكل طرف 

 يقوم ،ج ـ إذا كان البد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين
 عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث اكل طرف باختيار محكم

وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خالل مدة الثالثين 
عيينه بناء على  تتولى المحكمة المختصة تآخرهمايوما التالية لتعيين 

من هذه المادة ) أ(ورد في الفقرة طلب احد الطرفين مع مراعاة ما
ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي 

 ٦.عينته المحكمة المختصة
 التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها لألسبابيجوز رد المحكم ) ٢٣(مادة

دم توافر الشروط المتفق عليها أو التي غير صالحا لحكم أو إذا تبين ع
هذا القانون ويشترط أن تكون هذه االسباب قد م نصت عليها أحكا

حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إال انه اليجوز بأي حال من 
األحوال ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في 

لتعيين وفي كل االحوال يجب  التي تتبين بعد الألسبابتعيينه ما عدا 
على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن 
واله الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته 

 .واستقالله
 أسبوع ديقدم طلب رد المحكم  إلى المحكمة المختصة في ميعا) ٢٤(مادة

حكم او من يوم علمه واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين الم
 بالفصل في الطلب المختصة للرد وتقوم المحكمة المبررةبالظروف 

رفضت المحكمة الطلب   واحد على وجه االستعجال فإذاأسبوعخالل 
جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة االعلى درجه خالل 

                                                           
كان البد من تشكيل جلنة التحكيم من حمكم فرد تقوم احملكمة املختصة بتعيينه بناء على طلب أحد إذا (  ـ النص القدمي٥

 .)الطرفني
حمكما عنه مث يتفق كان البد من تشكيل جلنة التحكيم من أكثر من حمكمني يقوم كل طرف  باختيار  ذاإ( ـ النص القدمي ٦

احملكمان على احملكم الثالث ويف حالة عدم اتفاق احملكمني على احملكم الثالث خالل مدة الثالثني يوما التالية لتعيني آخرمها 
تتوىل احملكمة املختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفني ويترأس جلنة التحكيم احملكم الذي اختاره حمكما الطرفني والذي 

 )حملكمة املختصةعينته ا
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 حتكيم

إلى  من تاريخ استالم القرار كما انه يجوز تقديم طلب الرد أسبوعين
 ٧.المادة في هذه المذكورة اإلجراءاتلجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس 

إذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدى إلى عرقلة ) ٢٥(مادة
 اتفاق الطرفين إمااستمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز 

ة على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك  إلى اللجنة أو المحكم
 .المختصة

يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي ) ٢٦(مادة
 التي تم بها تعيين المحكم الذي لإلجراءاتأو بأي سبب آخر وفقا 

 .انتهت مهمته
 الفصل الرابع

 اختصاص لجنة التحكيم
 تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال اليها وفقا) ٢٧(مادة

 .لهذا القانون أو وفقا لشروط اتفاق التحكيم ذاته
تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما ) ٢٨(مادة

فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم 
شموله موضوع النزاع وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز 

 التالي األسبوع الحكم أمام محكمة االستئناف خالل الطعن في هذا
 . الطاعن بالحكمإلخطار

يجوز لها أن تحكم  على لجنة التحكيم االلتزام باتفاق التحكيم وال) ٢٩(مادة
 .لم يشمله االتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم بما

نات يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين بتقديم أي ضما) ٣٠(مادة
 مؤقت أو تحفظي وبناء على طلب إلجراءتراها ضرورية ومناسبة 

الطرف اآلخر وفي حالة االمتناع عن تقديم  الضمان المطلوب فانه 
يجوز للجنة أن تأذن للطرف اآلخر في القيام بتنفيذ األمر وعلى نفقة 

 .الطرف الممتنع عن التنفيذ
تحكيم تقديم الضمانات يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي ال) ٣١(مادة

 .الالزمة لسير إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره
 
 

 الفصل الخامس
 إجراءات التحكيم

                                                           
 احملكمة املختصة يف ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيني احملكم إىليقدم طلب رد احملكم (ـ النص القدمي ٧

 واحد على وجه أسبوعأو من يوم علمه بالظروف املربرة للرد وتقوم احملكمة املختصة بالفصل يف الطلب خالل 
 من أسبوعنيطلب جاز لطالب الرد الطعن يف قرارها أمام احملكمة األعلى درجة خالل  رفضت احملكمة الفإذااالستعجال 

 واحد فيعترب بعد مرور هذه املدة وكأن أسبوع مل تفصل احملكمة املختصة يف طلب الرد خالل وإذاتاريخ استالم القرار 
 املذكورة اإلجراءاتم ذاا وتطبق نفس  جلنة التحكيإىلاحملكمة قد اقتنعت برفض الطلب كما أنه جيوز تقدمي طلب الرد 

 .)يف هذه املادة



 

 
٣٥٩

 حتكيم

 التي يتعين على اإلجراءاتيحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على ) ٣٢(مادة
 فإذا لم يوجد  أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع إتباعهالجنة التحكيم 

ما من اإلجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون  مالئهما ترا
 .وعدم االخالل بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام

يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة ) ٣٣(مادة
 . لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنهاتهيئوأن 

راءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا تبدأ إج) ٣٤(مادة
من الطرف اآلخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا الحكام هذا القانون 

 .أو لشروط اتفاق التحكيم
إلى كل عضو من   يرسل بيانا مكتوباأنعلى الطرف المدعي ) ٣٥(مادة

ها او التي خالل المدة الزمنية المتفق علي  لجنة التحكيم وذلكأعضاء
 يشمل البيان المكتوب المعلومات أنالتحكيم ويجب  تعينها لجنة

 ٨ـ:التالية
اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، 
شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته 
وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق 

يضيف اليها خالل مدة   او طلباته اوه يعدل دفاعأن ىطرف المدعلل
 . تكن القضية قد حجزت للحكممسير إجراءات التحكيم مال

على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل ) ٣٦(مادة
ورد في بيان  عضو من أعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما

 ضرورية وله أن أنهاودفوع أخرى يرى االدعاء وأي بيانات وطلبات 
يعدل طلباته او دفوعه او أن يضيف اليها خالل سير إجراءات التحكيم 

  ٩.مالم تكن القضية قد حجزت للحكم

                                                           
 عليه واىل كل عضو من أعضاء ى الطرف املدعإىلعلى الطرف املدعي أن يرسل بيانا مكتوبا بدعواه ( ـ  النص القدمي ٨

بيان املكتوب جلنة التحكيم وذلك من خالل املدة الزمنية املتفق عليها أو اليت تعينها جلنة التحكيم  وجيب أن يشمل ال
 ـ:املعلومات التالية

اسم وعنوان الطرف املدعي، اسم وعنوان الطرف املدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى مع حتديد القضايا حمل الرتاع 
وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره يف بيان الدعوى وعلى الطرف املدعي أن يرفق بيانه كل املستندات 

 ذات الصلة مبوضوع املنازعة وحيق للطرف املدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف اليها  األخرى واألدلةوالوثائق 
 . ذلك قد جاء متأخراأن ترى  جلنة التحكيم  التحكيم ماملإجراءاتخالل مدة سري 

 جلنة أعضاءاىل كل عضو من  الطرف املدعي وإىلعلى الطرف املدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا (  ـ النص القدمي ٩
التحكيم وأن يشمل رده كل ما ورد يف بيان االدعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أا ضرورية كما أن عليه 

 ذات الصلة مبوضوع املنازعة وحيق للطرف املدعى عليه أن األخرى واألدلةأن يرفق ببيان دفاعه كل املستندات والوثائق 
 .) التحكيم مامل تقرر جلنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراإجراءاتعه أو أن يضيف اليها خالل سري يعدل طلباته أو دفو

 



 

 
٣٦٠

 حتكيم

يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم وكذا ) ٣٧(مادة
 يلزم عرضه على أي من الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما تقارير

 ١٠.طرفي النزاع
تعقد لجنة التحكيم جلسات لالستماع للمرافعات الشفوية وذلك ) ٣٨(مادة

لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج 
يجوز حضور أحد ممن ليس له   وتكون الجلسات سرية والواألدلة

 .عالقة بالمنازعة
لسات المرافعات على لجنة التحكيم اخطار الطرفين بمواعيد ج) ٣٩(مادة

 .الشفوية واالجتماعات قبل عقدها بوقت كاف
 االستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع األمرإذا تطلب ) ٤٠(مادة

يكون هناك  أي داع لطلب اليمين مالم  الشهود ففي هذه الحالة ال
 ١١. الشرعياإلثباتيخالف ذلك قانون 

ان دعواه تنهي لجنة التحكيم إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بي) ٤١(مادة
كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات 

 وإذا تخلف الطرف المدعي عليه وإنهائهاالمترتبة على بدء اإلجراءات 
يعتبر تخلف  عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم اإلجراءات وال

 وإذا تخلف أحد ءالدعااعى عليه قبوال بما ورد في بيان دالطرف الم
 األدلةالطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم 

المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم االستمرار في اإلجراءات 
 أمامها المطروحة األدلة حكمها في المنازعة استنادا إلى وإصدار
 . ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانونلال يخبحيث 

يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب ) ٤٢(مادة
تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى  أو شفوي بشأن ما

أطراف النزاع تقديم المساعدة الالزمة لتمكين الخبير او الخبراء من 
 على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير إلى المهمة إكمال
 الخبير أقوالمن األطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع كل 

واتاحة الفرصة لألطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز ألي 
من الطرفين  االستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه 

 .الحالة مالم يوجد اتفاق بخالف ذلك
                                                           

 الطرف إىل أدلة جلنة التحكيم من مستندات أو إىليقدمه أحد الطرفني  يتم ارسال صور من كل ما(  ـ النص القدمي ١٠
 وغريها اإلثبات اللجنة من تقارير اخلرباء أو وثائق ىلإيقدم   كل من الطرفني صورة من كل ماإىل وكذا يتم ارسال اآلخر

 )ذات الصلة يف الفصل يف موضوع املنازعة
 هناك نال يكو االستعانة خبرباء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه احلالة األمر تطلب إذا( ـ النص القدمي ١١

 ) اليمنيألداءأي داع 



 

 
٣٦١

 حتكيم

لمساعدة من يجوز للجنة التحكيم أو ألي من الطرفين طلب ا) ٤٣(مادة
تراه مالئما   وكذا  طلب اتخاذ ماأدلةالمحكمة المختصة للحصول على 

لها أن تطلب من  من اإلجراءات التحفظية أو المؤقتة كما يجوز
المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج 

 .عن صالحياتها دون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم
طع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب االنقطاع تنق) ٤٤(مادة

آلثار االواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك 
 .التي ينص عليها ذات القانون

 الفصل السادس
 حكم التحكيم

على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا إلى القواعد ) ٤٥(مادة
 آخرق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون القانونية التي يتف

 فعليها أن تتبع  القواعد الموضوعية فيه اليمنيةغير قانون  الجمهورية 
لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي  وإذا

تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز  للجنة التحكيم 
ي موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ أن تفصل ف

 في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع أجازها إذا واإلنصافالعدالة 
االحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني او 

 األعرافلشروط العقد المبرم بين الطرفين وان تأخذ بعين االعتبار 
 والعادات التجارية المتبعة في مثل األعرافكذا والعادات االجتماعية و

ذلك النوع من المعامالت  ويشترط في كل حال عدم التعارض مع 
 ١٢.اإلسالميةاحكام الشريعة 

إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خالل سير إجراءات ) ٤٦(مادة
 في التسوية اإلجراءات واثبات اتفاق إنهاءلجنة التحكيم   التحكيم  فعلى

 ١٣.صورة وثيقة منهية للخالف 
                                                           

 اتفق وإذا القواعد القانونية اليت يتفق عليها الطرفان إىل تفصل يف الرتاع استنادا على جلنة التحكيم أن( ـ النص القدمي ١٢
 مل يتفقا على وإذا اليمنية فعليها أن تتبع القواعد املوضوعية فيه، ةاجلمهوري غري قانون آخرالطرفان على تطبيق قانون 

ع القوانني يف القانون اليمين وجيوز للجنة التحكيم القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي حتدده قواعد تناز
 أجازها يف ذلك طرفا التحكيم إذا واإلنصافأن تفصل يف موضوع الرتاع مبقتضى قواعد القانون الدويل ومبادئ العدالة 

لطرفني وأن ويف مجيع االحوال على جلنة التحكيم أن تفصل يف الرتاع وفقا للقانون اليمين أو لشروط  العقد املربم بني ا
 والعادات   التجارية املتبعة يف مثل ذلك  النوع من األعراف والعادات االجتماعية وكذا األعرافتأخذ بعني االعتبار 

 .)املعامالت
 إاء التحكيم فعلى جلنة التحكيم إجراءات اتفق طرفا التحكيم على تسوية الرتاع خالل سري إذا(  ـ النص القدمي ١٣

 .)تفاق التسوية يف صورة حكم ويكون هلذا احلكم نفس الصفة واألثر الذي حيكم اللجنة واثبات ااإلجراءات
 



 

 
٣٦٢

 حتكيم

 األغلبيةتصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر ) ٤٧(مادة
يرجح الرأي الذي فيه الرئيس مالم يتفق طرفا التحكيم على خالف 

 .ذلك
 ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا ةتصدر لجنة التحكيم حكمها كتاب) ٤٨(مادة

 فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على لبيةباألغفي حالة صدور الحكم 
 وإالالحكم عدم التوقيع مع ذكر االسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا 

ناقصا إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك ويجب أن يشتمل  اعتبر
 ـ:اآلتيةحكم لجنة التحكيم على البيانات 

  أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلباتأسماء(
 وأسبابه ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأقوالهمودفوعات الخصوم 

  ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق إصدارهوتاريخ ومكان 
أطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي 
الحاالت التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم 

 ١٤).الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم صور من بإرسال
اليجوز بأي حال من االحوال نشر الحكم أو جزء منه إال بموافقة ) ٤٩(مادة

 .كتابية من أطراف التحكيم
 أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في إيداععلى  لجنة التحكيم ) ٥٠(مادة

ختصة خالل موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة الم
 الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا إلصدارالثالثين يوما التالية 

 . ويحق ألطراف التحكيم الحصول على نسخ منهاإليداع
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة ) ٥١(مادة

 ـ: إجراءات التحكيم في االحوال التاليةبإنهاءأن تأمر 
 .عي طلب الدعوىأـ إذا سحب المد

 . النزاعإنهاءب ـ  إذا اتفق الطرفان على 
ج ـ  إذا رأت لجنة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى االستمرار في 

 .اإلجراءات أو استحالته

                                                           
 باألغلبيةاحملكمون مجيعهم ما عدا يف حاالت صدور احلكم ه تصدر جلنة التحكيم حكمها كتابة ويوقع(  ـ النص القدمي ١٤

 اعترب وإالجيب أن يصدر احلكم مسببا فانه جيوز للمحكم الذي مل يوافق على احلكم عدم التوقيع مع ذكر االسباب و
 ـ: اتفق الطرفان على خالف ذلك وجيب أن يشمل حكم جلنة التحكيم على البيانات اآلتيةإذا إالباطال والغيا 

 احملكمني وصفام وعناوينهم وجنسيام وملخص لطلبات وأمساء التحكيم وعناوينهم وصفام وجنسيام أطراف أمساء
 ويكون حكم التحكيم ائيا إصداره وتاريخ ومكان أسبابه ومستندام ومنطوق احلكم وأقواهلموودفوعات  اخلصوم 

 التحكيم على ذلك ويف حاالت التحكيم بالصلح ويف احلاالت اليت ينص عليها هذا القانون وعلى أطراف اتفق إذاوباتا 
 .) التحكيمرافأط إىل صور من احلكم موقعة من احملكمني بإرسالجلنة التحكيم أن تقوم 



 

 
٣٦٣

 حتكيم

د ـ وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة 
 .االحكام الواردة في هذا القانون

طرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خالل الثالثين  من ال ألييجوز) ٥٢(مادة
يكون قد وقع في الحكم من  يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما

 مماثلة كما يجوز ألي من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء
الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو اجراء من 

ر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن الحكم وبشرط اخطار الطرف اآلخ
يبرره فعليها اصدار التصحيح أو  التصحيح أو التفسير المطلوب له ما

التفسير كتابة خالل الثالثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير 
 .ميجزءا من حكم التحك

 الفصل السابع
 الطعن في حكم التحكيم

إال  حكم التحكيم إبطالوز طلب مع مراعاة أحكام هذا القانون اليج) ٥٣(مادة
 ـ:في االحوال التالية

 .أـ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطال وفقا للقانون
 .األهليةب ـ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد 

 .كانت اإلجراءات غير صحيحة ج ـ  إذا
 .د ـ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صالحياتها

 .نة التحكيم بصورة مخالفة التفاق التحكيمهـ ـ إذا تم تشكيل لج
 .وـ  إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا

 والنظام العام اإلسالميةزـ إذا خالف حكم  التحكيم أحكام الشريعة 
 المبينة في هذا القانون فان أحكام واألحوالوفيما عدا هذه االحوال 

أي طريق التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون اليجوز الطعن فيها ب
من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

 .والتجارية
ترفع دعوى البطالن إلى محكمة االستئناف خالل مدة االستئناف ) ٥٤( مادة

القانونية ويترتب على رفع  الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي 
  فيه بناء على طلب  الطرف المعني ويجوزباالستمرارالمحكمة 

للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد أن كان 
التأخير ناتجا عن أسباب قهرية شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى 

 .في أقرب وقت بعد زوال هذه االسباب
يجوز لمحكمة االستئناف أن تحكم ببطالن حكم التحكيم حتى ولو ) ٥٥(مادة

 ـ:يةلم يطلب منها ذلك في االحوال التال
 .تقبل التحكيم  إذا صدر الحكم في مسألة ال-أ



 

 
٣٦٤

 حتكيم

  والنظام العاماإلسالميةيخالف أحكام الشريعة   إذا تضمن الحكم ما-ب
 الفصل الثامن

 تنفيذ أحكام التحكيم
تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر ) ٥٦(مادة

لواردة في هذا المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة االحكام ا
 .الفصل

يصبح حكم التحكيم  نهائيا وقابال للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن ) ٥٧(مادة
 دون رفعها أو بعد صدور اإلبطالأو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى 

 .حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت 
 .تختص محكمة االستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم) ٥٨(مادة
 ـ: يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية)٥٩(مادة

أـ أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة 
 .التحكيم

 .ب ـ صورة من اتفاق التحكيم
 . الحكمإيداعج ـ  صورة من محضر 

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

 ـ:بعد التحقق مما يأتيإال يجب األمر بتنفيذ حكم المحكمين  ال) ٦٠(مادة
 .أـ أن يكون الحكم نهائيا وقابال للتنفيذ

 .ب ـ إال يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم 
 .ج ـ أن يكون صادرا وفقا ألحكام هذا القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع
 ختاميةأحكام 

م بشأن التحكيم الصادر في ١٩٨١لعام ) ٣٣(يلغى القانون رقم) ٦١(مادة
صنعاء وتلغى أي أحكام مما ثلة وردت في أي قانون صدر في عدن 

 .كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون
 
 



 

 
٣٦٥

 حتكيم

 الجريدةيعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في ) ٦٢(مادة
 .الرسمية

 در برئاسة الجمهورية ـ صنعاءص
 هـ١٤١٢/رمضان/٢٥:بتاريخ

 م١٩٩٢/مارس/ ٢٩:الموافق
 علي عبد اهللا صالح/  الفريق      العطاسحيدر ابوبكر

  رئيس مجلس الرئاســة  رئيس مجلس الوزراء       


