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 الجمهورية العربية السورية

 مجلس الدولة

 القسم االستشاري للفتوى والتشريع

 2222لعام  ( 1 رقم )الجمعية العمومية  رأي                                                  

 2222لعام  ( 1111القضية رقم ) في                                                         

الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم األحد الواقع في إن 

م في مقرها الرسمي في مجلس الدولة بالهيئة المشكلة 16/1/2222هـ الموافق 12/6/1441

 :نواب الرئيسرئيس مجلس الدولة و من السادة

 رئيسا                                                 المستشار عبد الناصر الضللي  

 عضوا                                                           المستشار محمود قطان

 عضوا                                                      المستشار د.محمود صالح  

 عضوا                                                    د.عارف إبراهيم    المستشار

 عضوا                                                          المستشار عصام سلوم  

 عضوا  المستشار عامر الحموي                                                        

 عضوا  سليمان مداح                                                         المستشار 

 

 القضاة السادة:مكتب صياغة التشريعات أعضاء ئيس وروبحضور المقررين 

 المستشار جهاد محمد الدمشقي

 المستشار حــــــسان كنينــــــة

 المستشار حسام شويكــــــــي

 ــدران حيـــــــــسـالمستشار إح

 هـين طــــد حسـالمستشار محم

 المستشار د.عمارمرشحة

 محمد سعيد الغنـدورد.المستشار 

 تبين ما يلي:، 23/3/2021تاريخ السيد رئيس مجلس الدولة رقم /بال/ بعد االطالع على كتاب و

 -القضية-

عات في التشرييبدي السيد رئيس مجلس الدولة بكتابه المشار إليه أعاله والموجه لمكتب صياغة 

ًفيًمنازعاتأمامًمجلسًالدولةًًحالياً ًالمتبعةلكونًإجراءاتًالتحكيمًًنظراً أنه و مجلس الدولة،
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ً ًمقننةالتحكيم ًً،غير ًالمجلس، ًأمام ًالمتبعة ًواألصول ًاألعراف ًقانونًوتحكمها ًإلغاء ًبعد وذلك
التشريعيًأصولًالمحاكمات /ًالصادرًبالمرسوًم لعاًم48رقًم إلىًً،3591ً/ إجراءاتًإضافًة استثناًء

ً.وإحالتهاًإلىًاألصولًالمذكورة8004ً/ًلعام8ًأمامًمجلسًالدولةًمنًالقانونً/ًالمتبعةالتحكيمً

األصولًواألعرافًالجاريةًأمامًمجلسً وتردفًالجهةًالمستفتيةًالقولًإنهًعلىًالرغمًمنًعراقةًهذًه
اءاتًاطالعًمسبقينًعلىًاإلجًرالدولة،ًإالًأنهًمنًالضرورةًبمكانًأنًيكونًالمتحاكمينًعلىًبّينةًًو

ًالمطبًّ ًولتكوًنواألصول ًوالتزاماته، ًلحقوقه ًطرف ًكل ًمعرفة ًبغية ًالتحكيم ًقضايا ًفي ًلكتًقة
نًأًواضحةًبماًيكفلًحقوقًاألطرافًكافة،ًوفيًضوءًذلكًفقدًأصبحًلزاماً ًواألصولًاإلجراءات

دًالعامة،ًطةًمنًالقواعيتمًالنصًصراحةًعلىًكافةًإجراءاتًالتحكيمًوتدوينها،ًووضعًأسسًمستنب
لجميع،ًلًومعالجةًالمسائلًالتيًتعترضًإجراءاتًسيرًالتحكيم،ًوفقًنظامًجامعًمانعًيكونًمتاحاً 

)دعوىًالبطالن،ًواإلكساء،ًوتسميةًالمحكم،ًوالتنحيًماًيتعلقًبـًويتضمنًعلىًوجهًالخصوصً
ًوالرد،ًوغيرًذلكًمنًالمسائل(.

علىًماًسبقً يمًتطلبًالجهةًالمستفتيةًإعدادًوتدوينًآليةًالمعالجةًلقضاياًالتحكًالبيانًلهوتأسيساً 
وماًيتمًاستنباطهًمنًالقواعدًالعامة،ًوذلكًً،أمامًمجلسًالدولةًوفقًاألصولًواألعرافًالمتبعة

تمهيدا ًلعرضهاًعلىًالجمعيةًالعموميةًللقسمًاالستشاريًفيًمجلسًالدولةًبغيةًاعتمادهاًبرأيً
ًويحسمًالجدلًبهذاًالخصوص.ًجامعًمانعًيصدرًعنها

 -الرأي-

عدادًًإالسيد رئيس مجلس الدولة من حيث إن جوهر االستفتاء في القضية الماثلة يتعلق بطلب 
قضاياًبًألعرافًالمتبعةًفيًمجلسًالدولةوتدوينًآليةًالمعالجةًلقضاياًالتحكيمًوفقًاألصولًوا

ضهاًمنًالقواعدًالعامة،ًوذلكًتمهيدا ًلعًرًالعقودًاإلدارية،ًإضافةًإلىًماًيتمًاستنباطهًالتحكيمًفي
علىًالجمعيةًالعموميةًللقسمًاالستشاريًفيًمجلسًالدولةًبغيةًاعتمادهاًبرأيًجامعًمانعًيصدرً

 .عنهاًويحسمًالجدلًالذيًيمكنًأنًيثورًفيًهذاًالخصوص

اآلومنًحيثًإنًتدوينً ابتداءً هذًه يستلزًم النصوصًالقانونيةًليًة الً،استقراًء واستطالعًً،عامةوالقواعًد
ً ًبها ًالمعمول ًواألعراف ًالدولةًأماماألصول ًاستنباطًً،مجلس ًبغية ًوتحليال ، ًوتدليال  تأصيال 

ًاإلجراءاتًوالحلولًالتيًتنظمًوتحكمًهذهًالمعالجة.
نصت8008ًًلعامًً/93/ًمنًنظامًالعقودًالموحدًالصادرًبالقانونًرقم/66نًالمادةً/إومنًحيثً

ًعلىًأنه:
عنً-)أ القضاءًاإلداريًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسوريةًهوًالمرجعًالمختصًللبتًفيًكلًنزاعًينشًأ

ًالعقد.
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وفقاً -ب علىًاللجوءًإلىًالتحكيًم والعقًد صولًالمتبعةًلألًيجوزًأنًينصًفيًدفاترًالشروطًالخاصًة
سًمجلسًهًرئيوتشكلًلجنةًالتحكيمًبرئاسةًمستشارًمنًمجلسًالدولةًيسميً،أمامًالقضاءًاإلدارًي

ًالدولةًوعضوينًتختارًأحدهماًالجهةًالعامةًوالمتعهدًالعضوًاآلخر(.
قدًنصتًعلى8035ًً/ًلعام18ًرقمً/ذيًال/ًمنًقانونًمجلسًالدولة30ًةً/المادنًإومنًحيثً

ًأنه:

واألشغالً 3) االلتزاًم بعقوًد قضاءًإداريًبالفصلًفيًالمنازعاتًالخاصًة بهيئًة يختصًمجلسًالدولًة
وكذلكًالعقودًالتيًتبرمهاًالنقاباتًالمهنيةًوالمنظماتًً،والتوريدًأوًبأيًعقدًإداريًآخرالعامةً

 .نظمةًعقودًالجهاتًالعامةأألحكامًًالشعبيةًإذاًكانتًتلكًالعقودًمبرمةًوفقاً 

الفصلًفيًبجوزًاللجوءًإلىًالتحكيمًفيًالعقودًالتيًيختصًمجلسًالدولةًبهيئةًقضاءًإداريًي-8
ًها(.ئةًعنالمنازعاتًالناش

/ /8ومنًحيثًإنًالفقرًة منًالمادًة المذكورًأوردتًضمنًاختصاص38ًً/ منًقانونًمجلسًالدولًة /ً
ًمحكمةًالقضاءًاإلداريًماًيلي:

الطلباتًالمستعجلةًالمتعلقةًبقضاياًالتحكيمًلدىًمجلسًالدولةًوطلباتًتفسيرًأحكامًالمحكمينً)
اشئةًوالمنازعاتًالنً،وإكساءًحكمًالمحكمينًصيغةًالنفاذً،وتصحيحًماًيقعًفيهاًمنًأخطاءًمادية

ً.(بخصوصًتسميةًالمحكمينًأوًعزلهمًأوًاعتزالهمًأوًردهم

القضاء-ًهومنًحيثًإن اريًاإلدًودونًالتطرقًإلىًأيًإجراءاتًتدخلًفيًصلبًاختصاصًمحكمًة
قانوناً  ً-المنصوصًعليهًا موحدًمنهجًًمنوضعًأسسًوضوابطًضًوضعًاآلليةًالمذكورةًيستلزمفإنَّ

لىًالتحكيمًإجراءاتًاللجوءًإمنًابتداءًً،راعىًفيهًالتسلسلًالزمنيًوتراتبيةًسيرًعمليةًالتحكيمي
ًبًو ًوانتهاء ًالمحكمين ًتسمية ًالتحكيميإصدار ًلهًالحكم ًالالحقة ًوذلكواإلجراءات لنحوًاًعلىً،

ًاآلتي:
 أوال: الموضوع الذي يجوز فيه التحكيم:

وفقًإنًالمسائلًالتيًيجوزًفيها مجلسًالدولًة أماًم القانونيةًالاًالتحكيًم واألحكاًم العامًة ً،نافذةلقواعًد
أنًتكونً،ًًولنظامًالعاماخالفًتوالًيجوزًفيهاًالصلحًالتيًهيًالمسائلًً،هواألصولًالمتبعةًأمام

ً.أوًمتفرعةًعنهًمحلًالتحكيمًالمسائلًناجمةًعنًالعقدًهذه
 ثانيا: االختصاص:
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ةًوالعقودًالتيًتبرمهاًالمنظماتًالشعبيً،الدولةًفيًالعقودًاإلداريةإنًاختصاصًالتحكيمًلمجلسً
/ً ًرقم ًالموحد ًالعقود ًنظام ًأحكام ًوفق ًالمهنية 93ًوالنقابات ًلعام ًمن8008ً/ ًأساسه ًيستمد ،

ًالعقودً ًعن ًالناشئة ًالمنازعات ًفي ًللنظر ًإداري ًقضاء ًاألصيلًبهيئة ًالدولة ًمجلس اختصاص
ًنًقانونًمجلسًالدولة.مً/30/المادةًًحكمًالمذكورةًحسب

ً:حالتينمعقودًلهًفيًفيًالتحكيمًمجلسًالدولةًًاختصاصًوعليهًيكوًن
 العقودًاإلدارية.المنازعاتًالناشئةًعنً -3
ألحكامًالمنازعاتًالناشئةًعنً -8 المنظماتًالشعبيةًوالنقاباتًالمهنيةًوفقًا العقودًالتيًتبرمهًا

ًنظامًالعقودًالموحد.
 التحكيم:اللجوء إلى اتفاق ثالثا: 

ً أوًيكونًبموجبًاتفاقًالحققدًيردًشرطًالتحكيًمإنَّ حتىًولوًكانًالنزاعًمفيًمتنًالعقدً، عروضا ًً،
ًيدلًصراحةًعلىًاللجوءًإلىًالتحكيمًاألطرافإجراءًيقومًبهًأحدًًمنًخاللًأوأمامًالقضاء،ً

اإلجراءًًدويعً،ويوافقًعليهًالطرفًاآلخرً(أوًأيًوسيلةًتفيدًذلكأوًمراسلةً)كطلبًتسميةًمحكمً
ًم.علىًأنًتحددًفيهًالمسائلًالتيًيشملهاًالتحكيًتحكيمالًعلىًاللجوءًإلىمشارطة ًفيًهذهًالحالةً

ًصورتين:بإحدىًالتحكيمًًاللجوءًإلىًوعليهًيكوًن
ًاألولى:ًشرطًالتحكيم،ًوهذاًاالتفاقًيتمًعندًإبرامًالعقد.

ًبرامًالعقد.إلًتأتيًالحقاً ًالثانية:ًمشارطةًالتحكيمًوهي
 : تسمية المحكمين:رابعا  

ًبأحدًطريقين:يكونًطلبًتسميةًالمحكمينً
 الطريقًاإلداري:ًويكونًعلىًالنحوًاآلتي: -أ

،ًنهاأوًمنًينوبًعًيقدمًطلبًالتحكيمًإلىًديوانًالتحكيمًبواسطةًالجهةًطالبةًالتحكيم -3
دورهًبويقومًرئيسًديوانًالتحكيمًبعرضًالطلبًعلىًالسيدًرئيسًمجلسًالدولةًالذيًيقومً

 بمخاطبةًالجهةًالمحتكمًضدهاًلتسميةًمحكمها.
 ق.الحًلطالبًالتحكيمًأنًيضّمنًطلبهًاسمًمحكمًعنه،ًأوًيقومًبتسميتهًبكتابً  -8
ئيسًًرًيصدرمها،ًفيًحالًموافقةًالجهةًالمحتكمًضدهاًعلىًطلبًالتحكيمًوتسميةًمحكًّ -1

 .الهيئةبتسميةًرئيسًقرارا ًمجلسًالدولةً
يلًوكًمحامنًطريقًالمحكمةًالمختصةًمنًخاللًدعوىًيسجلهاًويكونًعالطريقًالقضائي:ً -ب

ً ًمحكًًّ،التحكيمًةطالبالجهة ًخاللها ًمن ًالتحكيم،يسمي ًطالبة ًالجهة ًالجهةًًم ًإلزام ويطلب
 .هاعنًمالمحتكمًضدهاًبتسميةًمحكًّ

 : إجراءات التحكيم:خامسا  
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ةًتتضمنًكافةًمذكرةًتفصيليًمًبتقديميكحوكيلًالجهةًطالبةًالتالمحاميًالمراسلةًوالتبليغ:ًيقومً-أ
معًتكليفهاًبتقديمًً،طلباتهًمرفقةًبالوثائقًالمؤيدةًلها،ًويتمًتبليغًالمذكرةًإلىًالجهةًالمحتكمًضدها

ً.مذكرةًجوابيةًوبيانًطلباتهاًإنًوجدت
طرفًالمتوجبًأوًالًأطرافًالتحكيم،ًوتكليفبتقديرًسلفةًالتحكيمًهيئةًالتحكيمًًرئيسًقومي-ب

ًخاللًمدةًيحددها.-حسبًالحال-ةًعليهًدفعًالسلف
ً،لىأطرافًالدعوىًلحضورًالجلسةًالتحكيميةًاألًوبعدًتسديدًالسلفةًيدعوًرئيسًهيئةًالتحكيمً-ج

ًتنظيمًمحضرًيدونًفيهً تًبدايةًقبولًمهمةًالتحكيمًمنًقبلًالمحكمين،ًوتثبيتاريخًويتمًفيها
ًحضورًأطرافًالدعوى.

قومًرئيسًأصوال ،ًويًهيئةًالتحكيمًبإجراءاتًالمحاكمةًبمنًحضرًمتىًتمًتبليغًاألطرافًشرعتً -د
ً.تالوةًكافةًالمذكراتًوالوثائقًالمقدمةبًالهيئة

ًتكونًجلساتًالتحكيمًسرية.-ه
ًيوقًّتدوًّ-و ًمحضر ًفي ًالتحكيم ًجلسات ًوقائع ًًون ًالتحكيم ًهيئة ًأعضاء ًعليه ًااطًرأع لتحكيمًف

أوًامتناعًأحدًأعضاءًهيئةًالتحكيم،ًأوًأحدًأطرافًالتحكيمًعنًًن،ًوفيًحالًغيابيالحاضًر
ًالتوقيع،ًفيتمًذكرًذلكًفيًمتنًالضبط.

فنيةًعلىًًإجراءًخبرةً،األطرافعلىًطلبًأحدًًأوًبناءً ً،رًمنًتلقاءًنفسهالهيئةًالتحكيمًأنًتقرًّ-ز
ًمسائلًالنزاع.بعضًكلًأوً

ًالمكلفوًنًحلفي-ح ًالخبراء ًأو ًًالخبير ًأمام ًالتحكرئيس ًمباشهيئة ًقبل ًالقانونية ًاليمين ًرتهميم
علوماتًماًيطلبونهًمنًمعنًطريقًرئيسًهيئةًالتحكيمًاًللخبراءًًوأنًيقدمًاألطرافمهمتهم،ًوعلىً

ًيتصًوتمكينهمًمنًفحصً،وبياناتًومستنداتًمتعلقةًبمسائلًالنزاع لًالموادًواألشغالًوكلًما
ً.هيئةاللدىًرئيسًًإيداعًتقريرهمًمعلالً بمحلًالنزاع،ًوعلىًالخبراءًبعدًإنجازًمهمتهمً

رفًنسخةًعنهًمًكلًطسلًّيًوً،دةهيئةًالتحكيمًبتالوةًتقريرًالخبرةًفيًالجلسةًالمحدًّرئيسًقومًي-ط
ً.دًلذلكإلبداءًمالحظاتهًعليهًخاللًفترةًتحدًّ

لموعدًًحكمحجزًالقضيةًللبقفلًبابًالمرافعةًًوبعدًاستكمالًدفوعًاألطراف،ًيقومًرئيسًالهيئةً-ي
ً.دهًلذلكيحدًّ

 :اإلجراءات التحفظية :سادسا  
-ارسًقضائيح-اطييحجزًاحت-فيماًيتعلقًبالمسائلًالتيًتخرجًعنًواليةًالهيئةً)وقفًالتنفيذ-أ

قبلًمباشرةًإجراءاتًًسواءً ًمراجعةًمحكمةًالقضاءًاإلداري،ًاألطرافإشارةًدعوى(ًيجوزًأليًمنً
 .أصوالً ًاإلجراءًالتحفظياتخاذًطلبًأوًأثناءًسيرهاًلً،التحكيم
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لهيئةًجازًلً،سألةًأوليةًتخرجًعنًواليةًالهيئةمً،خاللًالسيرًبإجراءاتًالتحكيمًإذاًعرضت-ب
ًلىإذاًكانًالبتًبالتحكيمًيتوقفًعوذلكًفيماًً،أنًتوقفًإجراءاتًالتحكيمًلحينًالبتًبالمسألة

ً.مدةًاإليقافًضمنًمدةًالتحكيمًتحتسب،ًوالًتلكًالمسألةفيًًالبت
 :وطلب التدخل االدعاء بالتقابلو الطلبات العارضة : سابعا  

ًالطلباتًالعارضة:ً-أ
تضمنًانتًتكًفيماًإذاً،بابًالمرافعةًوحجزًالقضيةًللحكمًقفلقبلًيجوزًتقديمًالطلباتًالعارضةً

تعديالً لًاً تصحيح تبيًّلًلطلبًاألصليًأًو ظروفًطرأتًأًو لمواجهًة سيرًبإجراءاتًالنتًبعًدموضوعًه
الًتقبلًًبهًبصلةً ًوًمتصالً أً،عليهًأوًمترتباً ً،للطلبًاألصليًمكمالً منهاًماًيكونًًالتحكيم،ًأو

لىًقاءًموضوعًالطلبًاألصليًعفيًسببًالدعوىًمعًبًأوًتغييراً ًماًيتضمنًإضافةً ً،ًأوالتجزئة
ً.بتقديمهًالهيئةماًتأذنً،ًأوًحاله

ًاالدعاءًبالتقابل:-ب
كونًتًادعاءًبالتقابلًيتضمنًالمطالبةًبالحكمًلهاًبأيًطلباتًيجوزًللجهةًالمحتكمًضدهاًتقديم

زاع،ًأوًفيًموضوعًالنالمقاصةًإجراءًطلبًً،ًأوبالدعوىًاألصليةًبصلةًالًتقبلًالتجزئةًةمتصل
أوًأنًيحكمًً،كلهاًأوًبعضهاًابطلباتهًللجهةًطالبةًالتحكيمحكمًأيًطلبًيترتبًعلىًإجابتهًأالًيً 

ً.التحكيميةًبالدعوًىًبتقديمهًمماًيكونًمرتبطاً ًالهيئةماًتأذنًتها،ًأوًقيدًلمصلحمقيدةًباًبهًاله

ًطلباتًالتدخل:-ج

ً،ةًلذلكمتىًارتأتًضروًرً،ًوبعدًموافقةًهيئةًالتحكيمفيًالدعوىًالتحكيميةيجوزًالتدخلً -3
ًوفقًالشروطًاآلتية:

 .يمتحكأطرافًالموافقةً-
 .األطرافإلىًأحدًًأنًيكونًالمتدخلًمنضماً -

ًلطالبًالتدخل.ًالطرفًالمنضمًإليهًمحكماً مًيعدًمحكًّ -8

 لرئيسًهيئةًالتحكيمًتكليفًطالبًالتدخلًبدفعًسلفةًإضافية.-1

تمدًويسًه،أطرافالتحكيمًهوًاتفاقًبينًًأنًًَّذلكًأساسجوزًاإلدخالًفيًالدعوىًالتحكيمية،ًًوالًي-د
ًشرعيتهًمنًهذاًاالتفاق.

 :أو رده أو اعتزاله عزله وأ : تنحي المحكمثامنا  

يسببهًًعماًدونًمبرر،ًوإالًكانًمسؤوالً عنهاًالتنحيًالًيجوزًللمحكمًبعدًقبولًمهمةًالتحكيمً-أ
ًالتحكيم.ًألطرافمنًضررً
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ًداعيةًلتنحيه.فيهًاألسبابًالًشارحاً ً،إلىًرئيسًهيئةًالتحكيمبطلبًيقدمهًالمحكمًًيكونًالتنحي-ب
ًً،طلبالفيًحالًقبولً-ج ًالمسمىًعنها ًبإبالغًالجهة ًالتحكيم تنحيًطالبًاليقومًرئيسًهيئة

ميةًضمنًمدةًوالتسًتاريخًقبولًالطلببينًًالممتدةالفترةًًتحتسبمًبديلًعنه،ًوالًلتسميةًمحكًّ
ً.التحكيم

ً،لتنحيمًطالبًاإجراءاتًالتحكيمًسواءًبحضورًالمحكًّبهيئةًالًتستمرطلب،ًالفيًحالًرفضً-د
ًً.أوًبغيابه

منًًنوًنمونًالمعيًّ،ًأماًالمحكًّينًإالًباتفاقًالخصومًجميعاً مً حكًّلمً مًأوًايجوزًعزلًالمحكًّالً-ه
ً.قًعليهمًأحكامًالردقبلًالمحكمةًفالًيجوزًعزلهمًوإنماًتطبًّ

ًقةًفيًردًالقضاة.تسريًعلىًالمحكمينًاألحكامًالمطبًّ-و
ً

 : مدة التحكيم:تاسعا  
تاريخًتبدأًمنًً،/ًيوماً 50التحكيميةًخاللًمدةًأقصاهاً/يتعينًعلىًالمحكمينًالبتًفيًالدعوىً

ويجوزًً،لمرةًواحدةًاألطرافقابلةًللتمديدًبموافقةًً،ًوتكونًالمدةتحكيملهيئةًالًانعقادًأولًجلسة
للهيئةًتمديدهاًإذاًكانًالتمديدًضرورياًللفصلًفيًالنزاع،ًوفيًجميعًاألحوالًيجبًأالًتتجاوزًمدةً

ً.التحكيمًسنةًميالديةًواحدة
ً

 عاشرا : الدعاوى المتعلقة بالتحكيم:
أوًردهم،ًودعاوىًتصحيحًأوًتفسيرًًالًتخضعًدعاوىًتسميةًالمحكمينًأوًعزلهمًأوًاعتزالهم

ً ًالمحكمين، ًمفوضيًحكم ًهيئة ًمن ًللتحضير ًالنفاذ، ًصيغة ًالحكم ًإكساء ًأو ًالبطالن ودعاوى
ًالدولة.

ً
 : إصدار الحكم التحكيمي:حادي عشر

 .يصدرًحكمًالتحكيمًباسمًالشعبًالعربيًفيًسورية-أ 
باتًوملخصًلطلًاألطرافيجبًأنًيتضمنًحكمًالتحكيمًأسماءًأعضاءًهيئةًالتحكيمًوأسماءً-ب

 وأقوالهمًومستنداتهمًومنطوقًالحكمًوتاريخًومكانًإصداره.ًاألطراف
ً،حكموًنعًعليهًالمويجبًأنًيوقًًّ،التحكيمًبعدًالمداولةًباإلجماعًأوًبأكثريةًاآلراءًحكميصدرً-ج

قيعًوإذاًرفضًالتًوً،وعلىًالمحكمًالمخالفًعندًتوقيعًالحكمًأنًيدونًرأيهًعلىًصحيفةًالحكم
ً.ةرفضهًللتوقيعًبمثابةًالمخالفً،ًوفيًهذهًالحالًيعدًّالحكمفيجبًأنًتذكرًأسبابًذلكًفيً

ً.يجبًأنًيكونًحكمًالتحكيمًمسبباً -د
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ً،رأيهًدرًالحكمًمنفردا ًوفقرئيسًهيئةًالتحكيمًيصًفإنًًّ،إذاًلمًتكنًهناكًأكثريةًفيًاآلراء-هـ
ينًفيًوعلىًكلًمنًالمحكمينًاآلخرينًالمخالفً،فيًهذهًالحالةًبتوقيعهًمنفردا ًعلىًالحكمًىويكتف

رفضًأحدهماًًوإذاً،الرأيًأنًيدونًرأيهًكتابةًعلىًصحيفةًالحكمًالذيًيصدرهًرئيسًهيئةًالتحكيم
ًذكرًذلكًفيًالحكم.يً فيجبًأنًً،أوًكالهماًالتوقيع

ً.العربيةلغةًاليصدرًحكمًالتحكيمًب-و
ًالتحكيمً-ز الطرفًأوًاألطرافًالتيًتتحملًأتعابًفقرةًحكميةًبتحديدًيجبًأنًيتضمنًحكم

ًونفقاتًالتحكيم.
  عشر: انتهاء إجراءات التحكيم: ثاني

ًاآلتية:الحاالتًًإحدىًتنتهيًإجراءاتًالتحكيمًفي -أ
 .صدورًحكمًالتحكيمًالمنهيًللخصومة -3
ةًعندئذً،ًوتصدرًالهيئالنزاعتسويةًدونًأوًتسويةًبعلىًإنهاءًالتحكيمًًاألطرافإذاًاتفقً -8

ً.متابعةًالبحثًفيًالدعوىًالتحكيميةًحكمهاًبعدم
عنًالتحكيمًدونًبعدًقبولًالمهمةًمنًقبلًالمحكمين،ًالعدولًًاألطرافأليًمنًالًيجوزً -ب

 السيرًفيًإجراءاتًالتحكيم.والًيحولًهذاًالعدولًدونًمتابعةً،ًباقيًاألطرافموافقةً
ً
 عشر: إجراءات الحقة لصدور الحكم التحكيمي: ثالث

ً.أصوالً التحكيمًصورةًعنًحكمًالتحكيمًموقعةًًأطرافتسلمًهيئةًالتحكيمًإلىًكلًمنً-أ
ًبعدًإصدارًالحكم.إيداعًملفًالتحكيمًديوانًمحكمةًالقضاءًاإلداريًًيتم-ب
ً

 عشر: دعوى البطالن: رابع
ًدورصالتاليًلتاريخًتبدأًمنًاليومًيوما ًً/ًثالثين10/دعوىًبطالنًحكمًالتحكيمًخاللًمدةًًتقام-أ

ً/ًمنًقانونًمجلسًالدولة.39،ًوذلكًوفقاًلألحوالًالمقررةًفيًالمادةً/حكمًالتحكيم
تقامًدعوىًطلبًإكساءًحكمًالتحكيمًصيغةًالنفاذًأمامًمحكمةًالقضاءًاإلداريًوفقًاألصولً-ب

ًالمعمولًبهاًأمامها.
ً.ذالنفاحكمًالمحكمينًصيغةًلإكساءًًيعدردًدعوىًالبطالنًفإنًقرارهاًًالمحكمةإذاًقررتً-ج
ً

 أتعاب التحكيم: عشر: خامس
ًتوزعًأتعابًالتحكيمًبموجبًقرارًتحفظًصورةًعنهًفيًملفًالدعوىًالتحكيمية.-أ

ًأسلفتها-ب ًالتي ًالجهة ًإلى ًالتحكيم ًأتعاب ًسلفة ًترد ًالشروعً،ال ًبعد ًاألسباب ًمن ًسبب ًألي
ًبإجراءاتًالتحكيم.
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ًًرهاًالمجلسًالخاصًفيًمجلسًالدولة.واآلليةًالتيًيقرًّتوزعًأتعابًالتحكيمًوفقًاألسسً-ج
ً
ً 

 -لهذه األسباب-

 أقرت الجمعية العمومية الرأي اآلتي:

 المنصوص عليها في متنجراءات اإلصو  واألأمام مجلس الدولة في قضايا التحكيم  تعتمد: أوال  

  .هذا الرأي

صدر تي الالتحكيمية ق على القضايا من تاريخ صدوره، وال يطب   يُعم  بهذا الرأي اعتبارا  : ثانيا  

 .التاريخ ذلكقب   فيها حكم المحكمين

 .إلى رئاسة مجلس الدولةإبالغ هذا الرأي  :لثا  ثا

 : إبالغ هذا الرأي إلى وزارة المالية لنشره في الجريدة الرسمية.رابعا  
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