
  ماذا بعد صدور قرار تحكيمي في نزاع إداري

  لجھة الصيغة التنفيذية و طرق الطعن

  

  خليل غصن المحاميدراسة أعدھا 

  

  

شھدت ا,عوام ا,خيرة تطورات ھامة في مؤسسة التحكيم لجھة مدى جوازه في العقود       

 19/7/2001ا7دارية خاصة بعد صدور قراري مجلس شورى الدولة تاريخ 
1

ذان تناو< و الل 

ستتبع كثرة المقا<ت التي تحدثت عن ا، و ھو ما  .B.O.Tصحة البند التحكيمي في عقود ال 

قابلية العقود ا7دارية للتحكيم، وصو< الى التعديل الطارئ على قانون أصول المحاكمات المدنية 

  أ.م.م. 762و الذي أجازه صراحة في المادة   31/7/2002تاريخ  440بمقتضى القانون رقم 

  

تح غيره، في الواقع أن التعديل ا,خير حسم جد< دام طويY، و لكن ما أغلق باب جدل حتى فُ       

و ھو ما نترقّبه نتيجة إجازة التحكيم في العقود ا7دارية باعتبار أن ھناك من المسائل التي لم 

ه الخصوص و نعني بذلك على وج ،ناقش سابقا بسبب عدم تحققھا، فY نجد من عالجھاتُ 

ا7جراءات الYحقة لصدور قرار تحكيمي في نزاع إداري لجھة منحه الصيغة التنفيذية و طرق 

  الطعن به.

  

إن موضوع البحث  الحاضر ما كان ليثار لو أن المشترع اللبناني حذا حذو نظيره الفرنسي       

ي ھي من إختصاص بعدم تفريقه بين النزاعات التي ھي من إختصاص القضاء العدلي و تلك الت

القضاء ا7داري، إ< أنه إرتأى خYف ذلك. فنجد ھذا التمييز قد ورد صراحة في نص المادة 

أ.م.م. المتعلقة بإجراءات إعطاء الصيغة التنفيذية دون غيرھا من المواد، مما يدفعنا الى  795

يما لجھة طرق التساؤل حول ما إذا كانت ا7جراءات القضائية ا,خرى ھي واحدة أم <، < س

  المراجعة ضد القرار التحكيمي.

أ.م.م. رغم أنھا تنحصر في تحديد الجھة المخّولة 7عطاء الصيغة  795نرى أن المادة       

التنفيذية متى كان النزاع موضوع التحكيم من إختصاص القضاء ا7داري، ا< أن آثارھا تتجاوز 
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نونية يجب أن يتم بالمعنى الذي يحدث معه أثرا < نطاق تطبيقھا بكثير نظرا أن تطبيق المواد القا

  يكون متعارضا مع غيرھا.

  

إن ما يھم كل من يحوز على قرار تحكيمي صادر في نزاع إداري ھو الوقوف على       

  ا7جراءات المتعلقة بالصيغة التنفيذية ( أو<) و على طرق الطعن بالقرار المذكور ( ثانيا).

  

  لقة بالصيغة التنفيذية   أو0: ا.جراءات المتع

  

:" إذا كان النزاع موضوع التحكيم من إختصاص القضاء 2أ.م.م. فقرة  795نصت المادة        

ا7داري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. و في حال رفضھا يعترض 

  على قراره لدى مجلس القضايا".

  

اءات المتعلقة بإعطاء الصيغة التنفيذية (أ) و من ثم الى سنتطرق  بادئ ذي بدء الى ا7جر      

  إجراءات الطعن بالقرار الصادر بشأنھا (ب).

  

 ا7جراءات  المتعلقة بإعطاء الصيغة التنفيذية.  - أ

  

ثYث نقاط قانونية ينبغي مناقشتھا نستنبطھا من عبارة " إذا كان النزاع موضوع التحكيم         

تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة"، و   من إختصاص القضاء ا7داري

  ھي:

 في الجھة المخّولة لتحديد ما إذا كان النزاع إداريا. .1

 في الطلب المقدم للحصول على الصيغة التنفيذية. .2

 في القرار الصادر عن رئيس مجلس شورى الدولة. .3

   

 في الجھة المخّولة لتحديد ما إذا كان النزاع إداريا. .1

ما إداريا ضرورة توافر بعض العناصر ( أن يكون أحد الفرقاء من  ايشترط <عتبار عقد    

 أشخاص القانون العام، وجود بنود غير مألوفة ، المساھمة في سير مرفق عام)، ا< أن تجليات

قد < تكون بالسھولة المتصّورة، مما يؤدي الى التردد في إعطاء الوصف الصحيح  ھذه العناصر

  عقد، خاصة أنه يندر قيام المحكم بتحديده.لھذا ال
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وجود بعض الد<<ت التي يمكن أن تساعد على تحديد طبيعة العقد  أنه من الممكن< ريب     

أ.م.م.،  3فقرة  762القانونية، كما لو أن مرسوما قد صدر 7جازة ا7تفاق التحكيمي سندا للمادة 

  7داري.أو قيام المحكم بتطبيق بعض قواعد القانون ا

  

على كل حال، < شك أن كلمة الفصل ستكون للقضاء. و بالتالي، يعود لقاضي الصيغة     

التنفيذية تحديد طبيعة العقد و ما إذا كان إداريا أم مدنيا، و ذلك بمناسبة بحثه مدى إختصاصه 

ي 7عطاء الصيغة التنفيذية. و ا7ختصاص ھنا  وظيفي يتعلق بالنظام العام، علما أن قاض

، وإن كان يأخذ بعين ا<عتبار ظروف النزاع  و القواعد المطبقة من المحكم، إ< التنفيذية الصيغة

أنھا < تلزمه، كما أنه < يتقيد بالمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء التي تجيز التحكيم، ,ن 

ة دون الحق أ.م.م. التي فرضت على المحاكم التقيد بأعمال السلطة التشريعي 3فقرة  2المادة 

  .2بإعYن بطYنھا لم تأت على ذكر المراسيم

  

  في الطلب المقدم للحصول على الصيغة التنفيذية. .2

أ.م.م.، أي أن على الخصم ا,كثر عجلة أو  793في ھذا الصدد يصار الى إعمال نص المادة     

لى  قلم مجلس مرفق به صورة عن إتفاقية التحكيم ا 3أحد المحكمين إيداع أصل القرار التحكيمي

شورى الدولة لكي ينظر رئيسھا بعدھا في الطلب المقدم من ذوي العYقة. مع ا7شارة الى أن 

ختصاص مجلس شورى الدولة مركزه في مدينة بيروت دون غيرھا، فY يثار بشأنه مسألة ا<

                                                           
الجدير بالذكر أنه من المتصور حصول تنازع سلبي بين كل من القضاء العدلي و القضاء اإلداري بخصوص   2

إعطاء الصيغة التنفيذية فيما لوأعلن كل منهما عدم إختصاصه. و نرى أنه يكون لمحكمة حل الخالفات الفصل 

دولة بحفظ  إختصاصه هو ملزم لرئيس الغرفة فيه. بل إننا نتساءل فيما لو أن قرار رئيس مجلس شورى ال

اإلبتدائية الذي قد يرى أن اإلختصاص معقود لواؤه له، و قد أجاب د.محي الدين القيسي على ذلك بالنفي، 
و  .19/6/2002القديس يوسف، تاريخ جامعة ، محاضرة على طالب دبلوم الدراسات العليا في مادة التحكيم

عدم تمتع قرار رئيس مجلس الشورى بالحجية خالفا للقرار الصادر عن المجلس  إلى ربما أن هذا األمر مرجعه

بجميع أعضائه الذي يحوز على قوة الشيء المحكوم به و التي تمنع القضاء المدني من إعادة النظر في 

ادر ، ص9/3/2000، تاريخ 39خامسة، قرار رقم الغرفة الموضوع بته المرجع اإلداري ( يراجع محكمة التمييز، 

  ). 569، ص 2000
، مجلة القضاء اإلداري في لبنان، العدد الثامن 6/4/1994، تاريخ 318يراجع مجلس شورى الدولة، قرار رقم   3
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ا< للتطبيق منه مج 793أ.م.م. معطوفة على المادة  2فقرة  770المكاني ، و بالتالي < تجد المادة 

  عندما نكون أمام قرار تحكيمي صادر في نزاع إداري.

  

  

  في القرار الصادر عن رئيس مجلس شورى الدولة. .3

أ.م.م. كلمة" أمر على  795لم يستخدم  المشترع  على غرار الفقرة ا,ولى من المادة     

ي حيث < أوامر عريضة" نظرا 7ختYف النظام القانوني بين القضاء العدلي و القضاء ا7دار

ھذا < ينفي التشابه في كيفية إصدار القرار الذي يكون بناء على إستدعاء من انما على عرائض. 

أحد ذوي العYقة و ليس بناء على دعوى. و ھذا الطلب يقدم أمام رئيس مجلس الشورى الذي 

. و القرار ينظر فيه منفردا دون حاجة لوجوب ا7ستماع الى أقوال أو مYحظات الخصم ا�خر

  الذي يصدر عنه يتضمن أحد ا,مرين:
  

إما صدور قرار بالرفض، و ھذا القرار يجب أن يكون معلY و مستندا الى أحد أسباب ا7بطال  •

  .4منه 2فقرة  796أ.م.م. عمY بنص المادة  800المنصوص عليھا في المادة 

صل القرار التحكيمي المودع  إما صدور قرار با7يجاب، و حينئذ توضع الصيغة التنفيذية على أ •

و على ا,صل المقدم من طالب ھذه الصيغة و يعاد اليه ھذا ا,صل ا,خير فور ذلك ( المادة 

قدم القرار للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ حيث يمكن مباشرة ا7جراءات التنفيذية . ثم يُ 5أ.م.م.) 796

 .6على ا,موال الخاصة دون العامة

  

  

  

  

                                                           
، شركة المرافق اللبنانية 15/4/2003، تاريخ  2003- 447/2002يراجع قرار رئيس مجلس شورى الدولة رقم  4

 .22، ص 27تعليق لألستاذ هادي سليم، المجلة عدد ش.م.م.، مع 
نشير في هذا الصدد إلى أن تطبيق رئيس مجلس شورى الدولة للنصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات   5

أ.م.م. التي نصت أنه تتبع القواعد العامة فيه إذا وجد نقص في القوانين و  6المدنية يأتي إعماال لنص المادة 

، مجلة القضاء 6/11/1997تاريخ   88بهذا المعنى قرار مجلس شورى الدولة رقم  ؛رائية األخرىالقواعد األج

 .130، المجلد األول ص 1999اإلداري في لبنان، العدد الثالث عشر 
، 1997، العدل 14/11/1996تاريخ  1078/96تاسعة، قرار رقم الغرفة اليراجع محكمة إستئناف بيروت،   6

 .77العدد األول، ص 
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 رار رئيس مجلس شورى الدولة.إجراءات الطعن بق  - ب

  

أ.م.م. فقرتھا الثانية حالة صدور قرار رافض 7عطاء الصيغة التنفيذية  795عالجت المادة         

  دون حالة القبول، و ھو ما يفيد إختYف القاعدة في كل منھما.

  

  في الطعن بالقرار الرافض 7عطاء الصيغة التنفيذية. .1

يصار تنفيذية فإنه أنه في حال رفض إعطاء الصيغة الالى أ.م.م.  2فقرة  795أشارت المادة      

  الى ا7عتراض على القرار لدى مجلس القضايا.

  

  فمن ناحية أولى،

كلمة "إعتراض على  استعمالإن كل جھة قضائية لھا وسائل الطعن الخاصة بھا. لذا يYحظ     

لرفض الصادر عن رئيس الغرفة " إستئنافه" المستخدمة بشأن القرار اكلمة القرار" و ليس 

  أ.م.م. 806ا7بتدائية الذي يقبل ا<ستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية سندا للمادة 

  

  و من ناحية ثانية،

إن ا7عتراض الوارد ذكره في ھذه المادة و الذي يقدم لدى مجلس القضايا يختلف عن     

 631لغيابية و المذكور في المادة ا7عتراض كطريق من طرق الطعن الذي يوجه ضد ا,حكام ا

أصول مدنية، كما يختلف عن ا7عتراض الذي يوجه ضد القرارات الرجائية و الذي يقدم أمام 

أن نظام مجلس شورى الدولة، و ما يلفتنا منه.   603المرجع نفسه الذي أصدرھا سندا للمادة 

نونية التي تنظم ھذا الذي من المفترض منطقا الرجوع الى نصوصه لتبيان القواعد القا

ة ھذا ا7عتراض، قد جاء خاليا من أي إشارة اليه، مما يثير عYمات ا7ستفھام حول حقيق

  و آلية تقديمه < سيما لجھة المھل. ا<عتراض

أنه يصارالى إعتماد القياس مع ما ھو وارد في نص المادة  7في ھذا الصدد، إعتبر رأي فقھي    

إخضاع ا7عتراض للقواعد المطبقة على إستئناف قرار رئيس  أصول مدنية، و بالتالي 806

  الغرفة ا7بتدائية.

في الواقع، نرى أن إعتماد ھذا الرأي  ستترتب عليه آثار تتجاوز المسائل الشكلية للطعن     

أصول مدنية أوضحت أن  806لتمس جوھر طبيعة سلطة مجلس القضايا، باعتبار أن المادة 

                                                           

 .5/5/2004د. محي الدين القيسي، مقابلة خاصة في المركز اللبناني للتحكيم، تاريخ   7 
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قدم أمامھا الطعن ضد القرار الرافض 7عطاء الصيغة التنفيذية، لھا أن محكمة ا<ستئناف، الم

تنظر في ا,سباب التي كان بإمكان الخصوم التذرع بھا ضد القرار التحكيمي بطريق ا<ستئناف 

أو ا7بطال بحسب ا,حوال. و بالتالي فإن إستعمال القياس مفاده أنه سيكون لمجلس القضايا 

مامه بقرار رئيس مجلس الشورى، إمكانية النظر في أسباب الطعن كذلك، في معرض الطعن أ

  الموجھة ضد القرار التحكيمي الصادر في نزاع إداري.

   

  في الطعن بالقرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية. .2

أ.م.م. فقرتھا ا,ولى :" القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية < يقبل أي  805نصت المادة     

   طعن" .

إن عدم وجود نص مخالف في القانون ا7داري يجعل من ھذا النص ساريا أيضا على قرار      

رئيس مجلس شورى الدولة بإيجاب طلب الصيغة، فY يكون بدوره قابY ,ي طريق من طرق 

  المراجعة، و لعّل ھنا تكمن المعضلة.

تقدم بطلب إستئناف أو إبطال إن عدم قابلية الطعن مرجعه أن للمطلوب التنفيذ بوجھه أن ي    

للقرار التحكيمي أمام محكمة ا<ستئناف المدنية، و لو< ھذا ا,مر لكنا أمام مخالفة جوھرية لمبدأ 

  . فكيف ھو الحال بالنسبة للطعن بقرار تحكيمي صادر في نزاع إداري ؟8المساواة في التقاضي

  

  

  إداري. ثانيا: في الطعن الموجه ضد قرار تحكيمي صادر في نزاع

  

ن: ھل أن القرار التحكيمي الصادر في نزاع يإن ما يھمنا معرفته فيما خص ھذه المسألة أمر    

  إداري يقبل الطعن أمام محكمة ا<ستئناف المدنية؟ و في حال النفي من ھو المرجع المختص؟  

  

  في مدى قابلية الطعن أمام محكمة ا<ستئناف المدنية.  –أ

  

                                                           

 8
، 48، ص 21، المجلة عدد2001يناير  6و نشير هنا الى قرارللمحكمة الدستورية العليا في مصر تاريخ   

 التي تضّمنتية و التجارية من قانون التحكيم في المواد المدن 58) من المادة 3التي حكمت بعدم دستورية البند (
عدم جواز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم (أي قرار إعطاء الصيغة التنفيذية) ألن في ذلك إخالل 

 بمبدأ المساواة بين الخصوم (في حق إستعمال وسائل الطعن).
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أن النصوص القانونية يجب أن تفسر بالشكل الذي < يتعارض مع النصوص  أشرنا سابقا الى    

أصول مدنية. و نحن إن كنا نعتقد بعدم إمكانية  4ا,خرى و يؤّمن التناسق فيما بينھا سندا للمادة 

تقديم إستئناف او إبطال ضد قرار تحكيمي صادر في نزاع إداري أمام محكمة ا<ستئناف 

) با7ضافة للمبادئ التي أتى على ذكرھا ا7جتھاد ا7داري 1للمبدأ المذكور (المدنية، فذلك إعما< 

)2.(  

  

  في مبدأ وجوب إعمال التناسق بين النصوص القانونية.  –1

إن إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في نزاع إداري يعود لرئيس مجلس           

ھنا وظيفي، فY يعود في أي حال من ا,حوال شورى الدولة أو لمجلس القضايا. و ا7ختصاص 

لرئيس الغرفة ا7بتدائية الحلول محل رئيس مجلس الشورى ، كما أن ليس لمحكمة ا<ستئناف أن 

  تحل محل مجلس القضايا.

  

إستنادا الى ما تقدم، لو أنه على فرض جرى تقديم الطعن با7بطال أو ا<ستئناف ضد           

  محكمة ا<ستئناف، فإن ھذا سيؤدي  الى نتيجتين غير مقبولتين: القرار التحكيمي أمام
  

النتيجة ا,ولى: أنه سيكون على رئيس مجلس شورى الدولة أن يرفع يده فيما لو كان ينظر  -

بطلب إعطاء الصيغة للقرار التحكيمي عند تقديم الطعن أمام محكمة ا<ستئناف. و ھذا ما < يمكن 

  عدم وجود التبعية بينھما. تصور حصوله بسبب الفصل و

النتيجة الثانية: إن تقديم طعن با7بطال أو ا<ستئناف أمام محكمة ا<ستئناف المدنية و صدور  -

أ.م.م.، و ھو ما  807حكم فيه برفضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي سندا للمادة 

س القضايا. و بالتالي حصول يشكل تجاوزا 7ختصاص رئيس مجلس شورى الدولة بل و لمجل

 .أصول مدنية 2فقرة  795تعارض بين ھذه النصوص و نص المادة 

   

  في المبادئ الواردة في ا7جتھادات ا7دارية.  -2

  :9ما إنفك مجلس شورى الدولة يردد أكثر من مرة المبادئ التالية        

  الدستور. يشكل مجلس شورى الدولة ھيئة قضائية تستمد وجودھا و إختصاصھا من -

                                                           

 9
، 19مجلة عدد ال ،17/7/2001تاريخ  9536/2000قرار رقم و  9573/2000قرار رقم شورى الدولة،    
، المجلة عدد 15/4/2003، تاريخ  2003-447/2002رقم قرار مجلس شورى الدولة رئيس  ؛55و  47ص 

 .19، ص35، المجلة عدد 14/1/2004، شورى الدولة قرار تاريخ 22، ص 27
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 إن إختصاص القضاء ا7داري مرتبط با7نتظام العام كإختصاص القضاء العدلي. -

 أنه < يعود للقضاء العدلي النظر في ما يدخل ضمن إختصاص القضاء ا7داري. -

 

إذا، و تطبيقا لھذه المبادئ، < يكون لمجلس شورى الدولة النظر فيما يعود للقاضي العدلي،         

 795خير حق النظر فيما يعود لمجلس شورى الدولة. و ما الفقرة الثانية من المادة و < لھذا ا,

على نية المشترع بإعتماد ھذا المبدأ منعا ,ي خYف حول تحديد الجھة المختصة  اأ.م.م. إ< تأكيد

  .10عندما نكون أمام نزاع إداري

  

ة النظر في قرارات تحكيمية صادرة بالتالي، فإن من شأن السماح لمحكمة ا<ستئناف المدني        

في نزاعات إدارية مخالفة ھذه المبادئ المعتمدة من قبل القضاء ا7داري. ھذه المبادئ التي يمكن 

أ.م.م. حيث وردت عبارة " المحكمة  792أن نستنبطھا أيضا من النصوص القانونية كنص المادة 

يفيد أن تفسير قرار تحكيمي صادر في  و ھو ما ،التي يعود لھا ا7ختصاص لو< وجود التحكيم"

  نزاع إداري أو تصحيحه أو إكماله < يعود لمحكمة الدرجة ا,ولى بل لمجلس شورى الدولة.

  

  في المرجع المختص للنظر في الطعن ضد القرار التحكيمي .  –ب

  

صادر  إن إستبعاد صYحية محكمة ا<ستئناف المدنية للنظر في المراجعة ضد قرار تحكيمي      

في نزاع إداري يدفعنا الى التساؤل عن الجھة المختصة للنظر فيه، < سيما إن القرار التحكيمي 

ا7داري < بد أن يكون قابY للطعن كغيره من القرارات القضائية حرصا على خلوه من أية 

أن يكون  يُفترض فيه بإعتبار أن القرار التحكيمي ،رائي منه<سيما  ا<جمخالفة للنظام العام 

  عنوانا للحقيقة و مرآة للعدالة.

   

                                                           

عطاء أ.م.م. حول المرجع المختص إل 795و قد نشب بالفعل خالف قبل إيراد الفقرة الثانية من المادة  10 

بين قائل أنه المرجع الذي يجب أن يرفع لديه النزاع لوال  :الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في نزاع إداري

، 29/3/1969، تاريخ 287التحكيم ( مجلس شورى الدولة، بنك سوريا و لبنان/البنك المركزي، قرار رقم 

تفريق بين النزاعات المدنية و التجارية و ) و بين معتبر أن ال مجال لل90، ص 1969المجموعة اإلدارية 

اإلدارية و أن رئيس محكمة الدرجة األولى هو صاحب الصالحية إلعطاء الصيغة التنفيذية ( مجلس شورى 
، ص 1969، المجموعة اإلدارية 3/6/1969، تاريخ 157الدولة، مصرف لبنان/ بنك سوريا و لبنان، قرار رقم 

184.( 
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من ھذا المنطلق < مناص من اعتبار مجلس شورى الدولة ھو المرجع المختص لتقديم 

ضد القرارت التحكيمية الصادرة في نزاع إداري، نظرا لكونه صاحب  أمامه الطعون

بعض الفقھاء  ا7ختصاص الوظيفي لرؤية الخYفات التي تتصف بھذه الصفة، و ھو ما قال به

 الذي أشار الى أن: Yves GAUDEMET 12و  11كمحي الدين القيسي
  

"Le juge administratif se verrait invité à exercer des compétences 

d'<accompagnement> ou d'appoint de la procédure d'arbitrage comme le fait le 

juge judiciaire..."                                                                                                            

  :Yو تابع قائ 
 "De même pour le contrôle de la sentence arbitrale, on ne voit pas que la 

compétence puisse échapper au juge naturel de la matière administrative qu'est 

le juge administratif"                                                                                                         

 

ھو صاحب الصYحية   13و بالفعل، نرى أن مجلس شورى الدولة و تحديدا مجلس القضايا 

أصول مدنية التي يجب عدم  2فقرة  795المادة  إلى نصللنظر في الطعن المذكور و ذلك إستنادا 

حصر تطبيقھا ضمن نطاق معناھا الحرفي، و إنما ينبغي إعطاء مفاعيلھا الكاملة عن طريق 

أ.م.م. صراحة، كما  795في المادة  صراحة المباشرة، و ھي تلك الواردةالقانونية ترتيب آثارھا 

المذكورة و النصوص القانونية  المستنبطة نتيجة إعمال التناسق بين المادة و غير المباشرة

 .14ا,خرى

                                                           

 .5/5/2004، مقابلة خاصة في المركز اللبناني للتحكيم، تاريخ د. محي الدين القيسي  11 

 12  Yves GAUDEMET: " l'avenir de l'arbitrage en droit administratif français" in  Les 
collectivités locales, mélanges en l'honneur de Jacques MOREAU, economica 2003, 

p.165, spéc. p.173 et 174.                                                                                                      
                  

يقسم مجلس شورى الدولة الى   سبع  -: "ثالثا14/6/1975تاريخ  10434من المرسوم رقم  34جاء في المادة   13 

  دة منها إدارية و الخمس الباقية قضائية.ست غرف: واح -2مجلس القضايا.       - 1وحدات: 

رئيس مجلس شورى الدولة و عند  -1من هذا المرسوم ما يلي: " يتألف مجلس القضايا من:  35ثم ورد في المادة 

من نظام مجلس شورى  14تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له األولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 

  الدولة.

  لغرف و ثالثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية، أعضاء.          رؤساء ا -2

تصدر القرارات عن هيئة مؤلفة من الرئيس و من أربعة أعضاء على األقل و إذا تعادلت األصوات كان صوت الرئيس 

  مرجحا.

  غرف مجلس شورى الدولة.  يستأنس بالمبادئ التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد إجتهاد

 14
و نشير إلى أنه في مصر، فإن المحكمة المختصة في نظر دعوى بطالن حكم التحكيم المتعلق بتنفيذ عقد إداري   - 

، المجلة اللبنانية 28/4/2004هي المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة، يراجع: محكمة استئناف القاهرة، قرار تاريخ 
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إن مجلس القضايا، عند تقديم الطعن أمامه ضد قرار رئيس مجلس الشورى الرافض 7عطاء      

أصول مدنية  806الصيغة التنفيذية، < يكتفي بمجرد التصديق عليه أو فسخه، إنما و سندا للمادة 

دى توافر أسباب ا7بطال بشأنه، حتى إذا ما يتطرق الى القرار التحكيمي بحد ذاته و يبحث في م

أصول مدنية بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار  807ن له عدم تحققھا قضى سندا للمادة تبيّ 

التحكيمي. مما يمكن معه القول أن لمجلس القضايا دورا مماثY لمحكمة ا<ستئناف المدنية فيما 

              .نزاع إدارييتعلق بالطعن ضد القرارت التحكيمية الصادرة في 

  

  

  

  في الختام،   

  

ان اعتماد نظام قانوني يقوم على مبدأ الفصل بين القضاء العدلي و القضاء ا<داري < بد أن يلقي 

بظYله عند تحديد ا<جراءات الYحقة لصدور قرار تحكيمي في نزاع اداري. و ان انتفاء النص 

 4اعما< لسلطة القاضي في تفسير النصوص وفقا للمادة  القانوني < يحول دون ترتيب ھذه ا�ثار

           أصول مدنية التي تخوله لعب دور في سد الفراغ التشريعي.

                                                                                                                                                                      

محكمة اإلستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة،  :هذا التوجه جتهاد لبنانيتبنى اال؛ و قد 75، ص.32للتحكيم عدد 
؛ كذلك محكمة 5، رقم 61، ص33، المجلة اللبنانية للتحكيم عدد 25/11/2004، تاريخ 1998/2004قرار رقم 

  . ؛4، رقم 32، ص 34، المجلة عدد 7/4/2005، تاريخ 627االستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 


