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(  10درجات)

الشق األول :أجج ن السسال التالل تتفييًال:

من اآلثار المترتبة عمى صدور حكم التحكيم استنفاد والية ىيئة التحكيم وانتياء ميمتيا ،إال أن ىناك

حاالت يمكن لييئة التحكيم من خالليا االتصال بالدعوى مرة أخرى ،في ضوء دراستك لمساق قانون التحكيم
الفمسطيني تناول بالشرح تمك الحاالت.
الشق الثانل :بين مدى فحة العبارات التالية مع التعميل:

(  15درجة )

- 1يجوز لمخصوم االتفاق أن يكون محل التحكيم مسألة من المسائل التي لم يجز القانون التحكيم حوليا.
- 2يقدم طمب رد ىيئة التحكيم إن كانت مكونة من محكم واحد فقط إلى المحكمة المختصة.

- 3تمتزم ىيئة التحكيم بإصدار الحكم المنيي لمخصومة خالل سنة من تاريخ حجز القضية لمحكم.

- 4يترتب عمى عدم حضور المدعى عميو أو تقديمو ممكرة جوابية خالل ثالثون يوماً السير بحقو يابياً.
- 5في حال نكوص أحد األطراف عن تعين م ِ
حكمو يقوم باقي أعضاء ىيئة التحكيم بتعين ملك المحكم.
ُ
- 6يجوز ليئية التحكيم استدراك اصدار حكم أضافي في المسائل التي لم تفصل فييا ولو لم تكن عمى
ارتباط بموضوع النزاع المعروض عمييا.

- 7إما كان الخطأ إجرائياً يتحمل مسؤوليتو المحكم المي ارتكب ىما الخطأ دون بقية أعضاء ىيئة التحكيم.
- 8حال تعمر تفسير حكم التحكيم أو تصحيحو بسبب يعود لييئة التحكيم فيجوز لمقضاء القيام بملك.

- 9مدة الطعن في حكم التحكيم  30يوم من يوم صدوره أو تبميغو حال بني الطعن عمى ش أو خداع.
- 10

ال يجوز االتفاق عمى التحكيم في نزاع حول ثبوت نسب أحد المتنازعين.

- 12

يعتبر الطعن في حكم التحكيم أو مدتو موقفاً لتنفيم حكم التحكيم.

- 14

يجوز رد ىيئة التحكيم بعد حجز القضية لمحكم إما تبين سبب الرد حينئم.

- 11
- 13
- 15

تختص محكمة البدابة التي يجري في دائرتيا التحكيم بتنفيم حكم التحكيم المحمي.
عزل المحكم ال يسقط اإلجراءات التي اتخمت قبل عزلو.
يجب أن يصدر حكم التحكيم فقط باالجماع.
(  15درجة )

الشق الثالث :أجج ن ثيثة فقط من االسئمة التالية:
- 1عدد أنواع المسؤولية التي يمكن أن يخضع ليا المحكم مع شرح إحداىا.
- 2عدد ضمانات الخصوم الخاصة تجاه المحكم مع شرح إحداىا.

- 3عدد األسباب الموجبة لمطعن في حكم التحكيم مع شرح إحداىا.
- 4عدد شروط تنفيم حكم التحكيم األجنبي مع شرح إحداىا.
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الشق الرابع :بين االثر والحكم القانونل لممسائل التالية مع بيان السند القانونل

( 10درجات)

- 1تخمف المدعي عن تقديم الئحة دعواه التحكيمو (ممكرتو) خالل المدة التي حددتيا ىيئة التحكيم.
- 2صدور قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن في حكم التحكيم.

- 3انتياء المدة المحددة لصدور حكم التحكيم دون قيام ىيئة التحكيم بإصدار حكميا المنيي لمخصومة.
- 4رفض طمب الرد المقدم لييئة التحكيم.

- 5سكوت األطراف عن تحديد القانون الموضوعي المي سيطبق عمى موضوع النزاع.
- 6خمو حكم التحكيم من مكر األسباب أو الحيثيات الموجبة لو.

- 7تخمف أحد أعضاء ىيئة التحكيم عن المشاركة في جمسة مداولة إصدار الحكم التحكيمي.
- 8اتفاق الخصوم عمى تسوية النزاع أثناء التحكيم وقبل صدور حكم فيو.
- 9وفاة أحد طرفي اتفاق التحكيم وكان النزاع متعمقاً بشخص المتوفى.

- 10

قيام أحد االطراف برفع دعوى قضائية في نزاع ر م وجود اتفاق تحكيم عمى حمو تحكيمياً.

انتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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