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 باسم الشعب العربي في سوریة

 
   لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة: المخاصمة ورد القضاة  الھیئة الحاكمة:

ً  احمد عالوي سعود  نائب رئیس محكمة النقض رئیسا
 مستشاراً  عمار العاني

 مستشاراً  كادكمصطفى 
 المخاصمة طالب

 عبد المولى الحجة یمثلھ المحامي تمام الموصلي ناصر

 المطلوب المخاصمة ضده 

 ھیئة محكمة االستئناف المدنیة بحمص المؤلفة من: :أوالً 

 ـ تاج رزق رئیساً ومستشاري١

 ـ عدنان األحدب٢

 ـ فضل الصالح٣

 ً  لوظیفة رئیس نادي الوثبة الریاضي بحمص اضافة :ثانیا

 ً  السید وزیر العدل اضافة لمنصبھ تمثلھ ادارة قضایا الدولة :ثالثا

 المخاصم  القرار

تkkkkاریخ  /١١٨أسkkkkاس  /١١١القkkkkرار الصkkkkادر عkkkkن محكمkkkkة االسkkkkتئناف المدنیkkkkة األولkkkkى بحمkkkkص رقkkkkم  ھkkkkو

٣١/٨/٢٠١٦ 

 رد الدعوى موضوعاً لعدم الثبوت :والمتضمن

 في الدعوى النظر

وعلkkkkى  ٢/٩/٢٠١٩ة وبعkkkkد اطالعھkkkkا علkkkkى اسkkkkتدعاء دعkkkkوى المخاصkkkkمة المقیkkkkد بتkkkkاریخ الھیئkkkkة الحاكمkkkk ان

 القرار المخاصم وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار التالي

 المخاصمة اسباب

 من قانون التحكیم /٣٧ـ مخالفة أحكام المادة /١

٢ ً  ـ عدم دراسة وقائع الدعوى مما یشكل خطأ مھنیاً جسیما

 ـ مخالفة قرار الھیئة العامة لمحكمة النقض٣

 من قانون التحكیم /٥٠ـ عدم اعمال أحكام الفقرة األولى من المادة /٤

 القانون في
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حیkkث یھkkدف مkkدعي المخاصkkمة ناصkkر عبkkد المkkولى الحجkkة مkkن دعkkواة الkkى ابطkkال القkkرار الصkkادر عkkن  مkkن

بkkkkkداعي ارتكkkkkkاب الھیئkkkkkة  ٣١/٨/٢٠١٦خ تkkkkkاری ١١٨أسkkkkkاس  /١١١محكمkkkkkة االسkkkkkتئناف المدنیkkkkkة بحمkkkkkص /

 المخاصمة مصدرتھ الخطأ المھني الجسیم لألسباب المسرودة أعاله

فkkkkي منطوقkkkkھ بkkkkرد دعkkkkوى الkkkkبطالن لعkkkkدم الثبkkkkوت وھkkkkي الkkkkدعوى  ىان القkkkkرار المخاصkkkkم قkkkkد قضkkkk وحیkkkkث

ن بkkkkداعي أ ٢١/٢/٢٠١٦المقدمkkkkة مkkkkن مkkkkدعي المخاصkkkkمة ناصkkkkر علkkkkى القkkkkرار التحكیمkkkkي الصkkkkادر بتkkkkاریخ 

 ھیئة التحكیم قد أصدرت قرارھا ھذا بعد انتھاء المدة الواجب خاللھا قانوناً اصدار القرار

أن ھیئkkkkة التحكkkkkیم المشkkkkكلة أصkkkkوالً قkkkkد اجتمعkkkkت بتkkkkاریخ  الkkkkىتشkkkkیر وقkkkkائع الkkkkدعوى التحكیمیkkkkة  وحیkkkkث

وقkkkkkررت بموجkkkkkب محضkkkkkر أصkkkkkولي تحدیkkkkkد سkkkkkلفة األتعkkkkkاب وتحدیkkkkkد موعkkkkkد جلسkkkkkة بتkkkkkاریخ  ١٣/٥/٢٠١٥

٢٧/٥/٢٠١٥ 

بھkkkذه الجلسkkkة تkkkم االجتمkkkاع ولkkkم تنعقkkkد الخصkkkومة وفkkkق القkkkانون ممkkkا حkkkدا بھیئkkkة التحكkkkیم الkkkى تأجیkkkل  وحیkkkث

وبھkkkkkذه الجلسkkkkkة عقkkkkkدت الخصkkkkkومة أصkkkkkوالً وتkkkkkم الشkkkkkروع بالمحاكمkkkkkة  ١٥/٦/٢٠١٥الجلسkkkkkة الkkkkkى تkkkkkاریخ 

 التحكیمیة

 ٢١/٢/٢٠١٦ھذه االجراءات استمرت حتى تاریخ صدور الحكم الواقع في  وحیث

حیkkkkث ورد شkkkkرط التحكkkkkیم بالمkkkkادة الثانیkkkkة  ٢٧/٥/٢٠٠٩الثابkkkkت مkkkkن عقkkkkد االسkkkkتثمار المkkkkؤرخ فkkkkي  وحیkkkkث

معینkkkة یتوجkkkب علkkkى المحكمkkkین اصkkkدار حكمھkkkم خاللھkkkا ممkkkا یوجkkkب  مkkkدةعشkkkر منkkkھ أن الطkkkرفین لkkkم یحkkkددا 

 من قانون التحكیم /٣٧اعمال أحكام المادة /

یومkkkاً  /١٨٠الفقkkkرة األولkkkى مkkkن ھkkkذه المkkkادة توجkkkب علkkkى المحكمkkkین اصkkkدار الحكkkkم خkkkالل مkkkدة / ان وحیkkkث

علkkkى مkkkدة معینkkkة وھkkkذا ھkkkو  فینمkkkن تkkkاریخ انعقkkkاد أول جلسkkkة تحكیمیkkkة فیمkkkا لkkkو لkkkم یكkkkن ثمkkkة اتفkkkاق بkkkین الطkkkر

 حال ھذه الدعوى 

یومkkkاً فیمkkkا لkkkو تغkkkدر علkkkى  /٩٠/الثانیkkkة مkkkن ھkkkذه المkkkادة تعطkkkي لھیئkkkة التحكkkkیم مkkkد أجkkkل ھkkkذه المkkkدة  والفقkkkرة

 یوماً أو المدة المتفق علیھا /١٨٠المحكمین اصدار حكمھم ضمن المدة /

یومkkkkاً ھkkkkي  /١٨٠علkkkkى أساسkkkkھا مkkkkدة / حسkkkkبانعقkkkkاد أول جلسkkkkة) التkkkkي ی ان المقصkkkkود مkkkkن جملkkkkة ( وحیkkkkث

جراءات التحكیمیkkkkة أول جلسkkkkة تنعقkkkkد فیھkkkkا الخصkkkkومة أصkkkkوالً أمkkkkام ھیئkkkkة التحكkkkkیم ویkkkkتم الشkkkkروع فیھkkkkا بkkkkاال

 وألنھ بدءاً من ھذه الجلسة یتم تلقي الدفوع واتخاذ القرارات التمھیدیة وما شابھ

والمصkkkرح عنھkkkا بkkkالفقرة الثانیkkkة مkkkن  تحكkkkیمانkkkھ مkkkن جھkkkة اخkkkرى فkkkإن الصkkkالحیة الممنوحkkkة لھیئkkkة ال وحیkkkث

و ضkkkkمناً فkkkkأن انتھkkkkت یومkkkkاً ھkkkkي صkkkkالحیة خاصkkkkة لھkkkkم یمارسkkkkوھا صkkkkراحة أ /٩٠بمkkkkد األجkkkkل / /٣٧المkkkkادة /

المkkدة األولkkى دون اصkkدار حكkkم واسkkتمر المحكمkkون بنظkkر النkkزاع فkkأن ذلkkك یفیkkد قkkراراً ضkkمنیاً مkkنھم بالتمدیkkد 
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كمkkkا ال داعkkkي لطلkkkب ھkkkذا التمدیkkkد مkkkن طرفkkkي  داعkkkي لتقریkkkر ذلkkkك صkkkراحة. الیومkkkاً بنظkkkر النkkkزاع و /٩٠لمkkkدة /

 رع للمحكمین وجعلة سلطة مطلقة لھمالتحكم أو العتراضھا علیھ ألن ھذه الحق منحة المش

الثابkkkkkkت مkkkkkkن ملkkkkkkف التحكkkkkkkیم أن أول جلسkkkkkkة انعقkkkkkkدت فیھkkkkkkا الخصkkkkkkومة التحكیمیkkkkkkة كانkkkkkkت فkkkkkkي  وحیkkkkkkث

یضkkkkاف محسkkkkوبة باألشkkkkھر. ١٥/١٢/٢٠١٥یومkkkkاً وتنتھkkkkي فkkkkي  /١٨٠ومkkkkن ھنkkkkا تحسkkkkب مkkkkدة / ١٥/٦/٢٠١٥

 وھذا ھو الیوم األخیر ألصدار القرارمحسوبة باألشھر  ١٥/١/٢٠١٦یوماً تنتھي في  /٩٠الیھا مدة /

فھkkkkو صkkkkدر ضkkkkمن المkkkkدة القانونیkkkkة ولkkkkو تkkkkم حkkkkذف  ٢/٢/٢٠١٦ان القkkkkرار التحكیمkkkkي صkkkkدار فkkkkي  وحیkkkkث

 المذكور أعاله شھراألیام الزائدة من حساب األ

طالمkkkا صkkkدرا ھkkkذا الحكkkkم ضkkkمن المkkkدة فھkkkو حكkkkم صkkkحیح وال ینطبkkkق علیkkkھ أیkkkة حالkkkة مkkkن حkkkاالت  وحیkkkث

 من قانون التحكیم /٥٠المادة /

ان الھیئkkkة المشkkkكو مkkkن قرارھkkkا وقkkkد طبقkkkت ھkkkذه القواعkkkد القانونیkkkة المسkkkرودة سkkkلفاً فأنھkkkا قkkkد اتبعkkkت  وحیkkkث

 الجسیم  لمھنيالقانون وال یمكن رمیھا بالخطأ ا

 لذلك

 باإلجماع تقرر

 ـ رد دعوى المخاصمة شكالً ومصادرة التأمین١

 ـ اعادة الملف االصلي لمرجعھ مشفوعاً بصورة عن ھذا القرار٢

 ـ حفظ ملف المخاصمة أصوالً ٣

 م ١٠/١٢/٢٠١٩ھـ  الموافق لـ  ١٣/٠٤/١٤٤١قراراً صدر في   
 قوبل:     سوسن اسكندرنسخ:     

 
 المستشار
 مصطفى كادك

 المستشار
 العاني عمار

 الرئیس
 احمد عالوي سعود

 
 


