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 فرزت 

 

 باسم الشعب العربي في سورية 

 بدمشق   االستئناف المدنية االولىمحكمة قرارا صادر عن 

     خديجة الحوشان الرئيس : 

     واحمد حمادة خير هللا المقداد :   نيالمستشار

              ابراهيم الغربي المساعد : 

عبد الفتاح اياسو بصفته رئيس مجلسس ادارة نسادا الفيءسال الريا س      :        المدعي  

  .      واالجتماع  يمثله المءام  عامر الطيار

 .      ناصر كلكل يمثله المءام  مءمد قيس رم ان  :     المدعى عليه

 .  بطالن ءكم تءكيم   : الدعوى 

يطلب اعسالن   22/2/2018لهيئة بتاريخ  بالتدقيق تقدم وكيل المدع  من ديوان هذه ا

والمسود  مسن ديسوان االسستئنا    2/1/2018بطالن قسرار التءكسيم الصسادر بتساريخ  

 لمءالفته القانون وبتعلة : 2018لعام  42المدن  برقم 

ثمة خسال  كبيسر علسس اسستجرار الكهربسال والمسال والمبسالل المطالسب بهسا كبيسرة  -1

عليه بها اال ان هيئسة التءكسيم امتنعست مسن   والجهة المدعية طالبت الزام المدعس

 الفصل ف  ق ية جوهرية بءجة ان ثمة دعوى منظورة امام الق ال .

ان هيئة التءكيم بادرت الس السير بإجرالات التءكيم وعقد جلساته دون الءصول  -2

 علس اذن مجلس الق ال االعلس ومجلس الدولة .

تلتزم بالقرار االعدادا وهيئة التءكيم ان الخبرة الت  استعانت بها هيئة التءكيم لم  -3

اصدرت ءكمهسا السذا بنتسه علسس تقريسر خبسرة مخسال  لالصسول والقسانون ولسم 

 تستجب لطلبنا باالستي اح .

ان قرار هيئة التءكيم ابقس الخسال  بسين طالسب التءكسيم والجهسة المدعيسة وهيئسة  -4

مسور الفنيسة التءكيم استعجلت اصدار القرار دون ان تستو ح من الخبير عن اال

 واصدرت ءكمها مخالفا للقانون ومجءفا بءق الجهة طالبة البطالن .
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ان هيئة التءكيم لم تأخذ بأا وثيقة من وثائقنا الت  تؤكده ف  مخالفة طالب التءكيم  -5

الءكام العقد وبالتال  فإن التءكيم لم يصسدر بنسال علسس مسا تسم تقديمسه مسن دفسو  

 تقم بدراسة المل  التءكيم  بشكل دقيق .وبيانات من قبل الجهة المدعية ولم 

جهة عامة واموالها اموال عامة وان عسدم البست بطلباتنسا ان الجهة طالبة البطالن   -6

والزام طالب التءكيم بسدف  مسا يترتسب عليسه مسن مبسالل لقسال بنسال اربس  مءسالت 

يشسسكل ابقسسال المشسسكلة  2013قسسوم طالسسب التءكسسيم بتأجيرهسسا مسسن عسسام تجاريسسة ي

والخال  الدائم بين طالب التءكيم والجهة المدعية وهو اساس النسزا  والخسال  

 طرفين .بين ال

ءصسر اسسباب   2008لعام    4ولما كان من الثابت قانونا ان المشر  ف  القانون رقم  

/ من القانون المسذكور وانسه مسن 50/  دعوى بطالن ءكم المءكمين بما اوردته المادة

غير الجائز قانونا طلب البطالن ف  ءكم المءكمين لغيسر االسسباب المشسار اليهسا فس  

تلك المادة وكان تبين ان ما اثارته الجهة المدعية طالبسة السبطالن لسيس فس  نا منهسا 

فس  المشار اليها وكانت كلهسا مجادلسة    50سبب من االسباب الت  نصت عليها المادة  

قناعة المءكمسين باالدلسة والبينسات التس  بنسوا عليهسا ءكمهسم وكسان ثابست ان مجادلسة 

المءكمين ف  االدلة والبينات الت  بنوا عليها ءكمهم اليصسلح سسببا لسدعوى السبطالن 

والتملك هذه الهيئة تقرير صءة الدليل او بطالنه السيما وان الهيئة استءصلت علسس 

ذلك ليس سسببا مسن اسسباب بطسالن مرفق ف ال عن ان  موافقة المجلس وفق القرار ال

ولم يعده المشر  كذلك وكان اخسذها بسالخبرة وعسدم االستي ساح مسن   ءكم المءكمين

 مطلق اختصاصها وصالءياتها وليس سببا من اسباب بطالن ءكم المءكمين .

 لذلك :

 .  2012لعام   1والقانون رقم    2008لعام  4وعمال باءكام القانون رقم 

 :    باالتفاق تقرر 

 . لعدم الثبوت رد الدعوى  -1

 .وال  ليرة اتعاب مءاماة الرسوم والمصاري   المدعيةت مين الجهة  -2

      . ءسب االصول  31/10/2018  بتاريخ علنامبرما صدر  قرارا 

 الرئيس                          مستشارال         مستشار                    ال
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