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 قانون أصول المحاكمات المدنیة
 28/9/1952تاريخ     المرسوم اإلشتراعي

 الباب الرابع
 التحكیم
 )506المادة (

يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بینھم من النزاع في تنفیذ  -1
 عقد معین على محكم واحد أو أكثر.

 التحكیم في نزاع معین وبشروط خاصة. يجوز اإلتفاق على -2
 )507المادة (

اليصبح التحكیم إال ممن له أھلیة التصرف في حقوقه وال يصح التحكیم في نزاع يتعلق 
 باألحوال الشخصیة أو بالجنسیة أو بالمسائل التي ال يجوز فیھا الصلح.

 )508المادة (
 وماً من حقوقه المدنیة.ال يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیه أو محر

 )509المادة (
 ال يثبت التحكیم إال بالكتابة

 )510المادة (
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكیم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضین 

 بالصلح وإال كان التحكیم باطالً.
 )511المادة (

 وترا.إذا تعدد المحكمون وجب في جمیع األحوال أن يكون عددھم 
 )512المادة (

إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمین  -1
المتفق علیھم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أوعزل عنه ولم يكن بین 

المنازعة  الخصوم شرط خاص عینت المحكمة التي يكون من اختصاصھا أصالً النظر في تلك
من يلزم من المحكمین وذلك بناًء على طلب من يھمه التعجیل بحضور الخصم اآلخر أو في 

 غیبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
 ويجب أن يكون عدد من تعینھم المحكمة مساويا للعدد المتفق علیه بین الخصوم. -2
 ن طرق الطعن.ال يقبل الحكم الصادر بھذا الشأن أي طريق م -3

 )513المادة (
 يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معیناً من قبل المحكمة.

 )514المادة (
ال يجوز للمحكم بعد قبول التحكیم أن يتنحى بغیر سبب جدي وإال جاز الحكم علیه للخصوم 

 بالتضمنیات.
 )515المادة (

وال يجوز ردھم عن الحكم إال ألسباب تحدث  ال يجوز عزل المحكمین إال بتراضي الخصوم جمیعاً 
 أو تظھر بعد صك التحكیم

 )516المادة (
 يطلب رد المحكمین لنفس األسباب وباإلجراءات التي يرد بھا القاضي

يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في میعاد خمسة أيام من يوم اخبار 
 الخصم بتعیین المحكم.

 )517المادة (
ضي التحكیم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد المیعاد المشترط لحكم المحكمین ثالثین ال ينق
 يوماً.

 )518المادة (
إذا عین المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصم امتد المیعاد المحدد 

 للحكم ثالثین يوماً 
 )519المادة (

 لم يرتض الخصوم تمديده.على المحكمین أن يحكموا في المیعاد المشروط ما 
 )520المادة (

يجب على المحكمین عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثالثة أشھر من تاريخ 



قبولھم التحكیم وإال جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعیین محكمین آخرين 
 للحكم فیه.

 )521المادة (
 المتبعة أمام المحاكم إال إذا أعفوا منھا صراحة يتقید المحكمون باألصول وبالمواعید -1
 يصدر الحكم من المحكمین على مقتضى قواعد القانون. -2

 )522المادة (
 المحكمون المفوضین بالصلح معفون من التقید بأصول المرافعات وقواعد القانون.

 )523المادة (
نات ومستندات قبل يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لھم من بیا

انقضاء المیعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على األقل وإال جاز الحكم بناًء على الطلبات 
والمستندات التي قدمھا أحدھم وإذا كان میعاد الحكم أقل من أربعة أسابیع وجب تقديم 

 الدفاع والمستندات من الطرفین في النصف األول من ھذا المیعاد.
 )524المادة (

يتولى المحكمون مجتمعین إجراءات التحقیق ويوقع كل منھم على المحاضر ما لم يكونوا قد 
 أنابوا واحد منھم إلجراء معین واثبتوا اإلنابة في محضر الجلسة

 )525المادة (
إذا عرضت خالل التحكیم مسألة أولیة تخرج عن والية المحكمین أو طعن بتزوير ورقة اتخذت 

ويرھا أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكمون عملھم ووقف المیعاد إجراءات جنائیة عن تز
 المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نھائي في تلك المسألة المعارضة.

 )526المادة (
يرجع المحكمون إلى رئیس المحكمة التي كان من اختصاصھا أصالً النظر في الدعوى إلجراء 

 ما يأتي :
 عن الحضور أو يمتنع منھم عن اإلجابة بالجزاء.أ) الحكم على من يتخلف من الشھود 

 ب) اتخاذ القرار باإلنابات القضائیة.
 )527المادة (

 يصدر حكم المحكمین بالكتابة بعد المداولة بأكثرية اآلراء أو بإجماعھا. -1
يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكیم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتھم وأسباب  -2

 ريخ ومكان صدوره وتوقیع المحكمین.الحكم ومنطوقه وتا
إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمین توقیع الحكم ذكر ذلك فیه ويكون الحكم صحیحاً إذا  -3

 وقعته أغلبیة المحكمین.
 )528المادة (

يجب أن يصدر حكم المحكمین في سورية وإال اتبعت في شأنه القواعد المقررة لألحكام 
 الصادرة في بلد أجنبي.

 )529ة (الماد
جمیع أحكام المحكمین ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقیق يجب ايداع أصلھا مع  -1

أصل التحكیم بمعرفة أحدھم ديوان المحكمة المختصة أصالً بنظر الدعوى ويحرر كاتب 
 المحكمة محضراً بھذا اإليداع.

حكم المحكمین ديوان  إذا كان التحكیم واردا في قضیة ترى في محكمة اإلستئناف أودع -2
 ھذه المحكمة.

 )530المادة (
 أحكام المحكمین ال تقبل التمییز.

 )531المادة (
 تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمین.

 )532المادة (
يجوز استئناف األحكام الصادرة عن المحكمین طبقاً للقواعد والمھل المقررة إلستئناف  -1

وال يقبل اإلستئناف إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح أو  -عن المحاكم  األحكام الصادرة
كانوا محكمین في اإلستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق اإلستئناف أو إذا 

 كان موضوع أو قیمة النزاع الجاري بشأنه التحكیم مما يفصل فیه بحكم غیر قابل لإلستئناف.
المحكمة التي تختص بنظره فیما لو كان النزاع قد صدر فیه حكم  يرفع اإلستئناف إلى -2

 ابتدائي من المحكمة المختصة.
 ال يقبل الحكم الصادر عن محكمة اإلستئناف الطعن بطريق التمییز. -3

 )533المادة (
الطعن في أحكام المحكمین بطلب إعادة المحاكمة  241يجوز فیما عدا الفقرة (ھـ) من المادة 



قواعد المقررة لذلك في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي طبقاً لل
 كان من اختصاصھا نظر الدعوى.

 )534المادة (
إذا صدر حكم المحكمین غیر قابل لإلستئناف أو كان قابالً له وانقضى میعاده ال يصیر الحكم 

ھا ذلك الحكم بوصفه قاضیا لألمور واجب التنفیذ إال بقرار يصدره رئیس المحكمة التي أودع إلی
 المستعجلة بناًء على طلب أحد ذوي الشأن

  
  

 


