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A~~~~~~ir vorenstaand verzoekschrift, alsmede Onze cesc~i 
~.~ 5 o~tcber 1977, en ' voorts gezien he~ op 21 septewber 1977 te 

&ri!!ie van deze rechtbank ingekomenverweerschrift no. 77.1962 
~.L. ~enneboom (procureur mr. Chr.L. Eoekhoff); 

Celet op het behandelde ter zittingen van 19 oktober 1911 en 16 
cove$ber 1977, ter gelegenheid ~aarvan namens verzoekster nog tw 

.tuk~en zijn overgelegd; 

cYerwegende dat verweerder heeft betwist dat de verzoekster rech 

&e1dig bevoegd is om op te trrden voor de staatsonderneming Ilex: 
, 

en ver~ter heeft verzocht, voorzover zij niet bevoegd zou zijn 

deze te vertegemloordigen, haar verzoek aldus te wijzigen dat de 

rechts?ersoon naIr Roeweens recht, de onderneming voor d;-buitenl 

handel Ilexim, gevestigd te Boekarest, Roemeni~, als verzoekster 

vordt aangemerkt; 

~Overwegende dat niet is beweerd of gebleken dat de genoemde staat 

r-

onderneming Ilexim naa= regelen van Roemecns recht voor en bij ort 

den in he.t bui tenland yerteiSenwoordigd zou moeten zijn dooF de Sta, 

Roe=eni~ en deze onder~e~ing kennel Uk, bl~kens d~ door haar onder· 

r.oce~ stappen in rechteLRoeueni~ bij de in het verzoek genoemde 

arbitragecomnissie, bevoegdheid heAft om zelfstandig, ook in rech ~ 

op te treden; 

- dat ook overigens niet is aangetocnd dat de Staat Roemeni~ ten C 

bevoegd is de genoemde staatsonderneming te vertegenwoordigen; 

Over-Jegende dat verwe~r;ier zich ~~eeft verzet tegen vorenbedoeld 

yerzoek tot wijziging van het verzoek; 

- dat dit verzet faalt, daar ver.eerder van ',.'ie. voldoening wordt 

gevrapgd van hetgeen wa~ rtoe h ~ is veroorceeld bij de in 'het verzoe : 

genoemde arbitrale vonnissen van 9 novemcer 1974, gewezen ten 

verzoeke van vorenvermelde staatsondernecing Ilexim en die oak in 

feite zijn verweren tegen deze richt, door de gevraagde wijziging 

geenszins in z Un mogel ljkheid tot net veeren van ver .. eer onredelijk 

wordt bemoeil ~kt; 

I Cverwegende dat verweercer voorts he~ft bestreden dat de genoende 

onderneming Ilexim rech~sgelcig i~ ce plaats is getreden van zijn 

Mnva:-.kel ljke wederpartij, ce s 'taa. tsonder neming Artizana t; 

Cve~wege~de dat ceze bet'~isti~g faalt ~~ die opvolgir.g in rechte 
tL\ -

G>---- ---. -.-.- ' 'Zowel is vastGestelc in de ge::oelT.de a.rbitrale beslissing no. 72 

door arbiters, als oo~ worct gestaafd door de door verzoekzter 

overgelegde ver~laring va~ ~e vice-presicent van de Ka~er van Xoop

handel en Industrie van de Socialistische Republiek Roemeni~ van 

L 9 ncve'llber 1 '377 ; 
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. . -e~ce dat verwe.=rder heeft 'aangevoerd - daarr.lede kennelljk ,,-ye:-·ee» '" .ut... .e= :e~oep doe~ op het bepaalde blj artikel V, lid 1 onder e v 

~.: ':erdrag nopens de erkenning en de tenul tvoerlegGing van in 

~.: b~ltenland gewezen seheidsreehterlljke ultspraken, op 10 jur 

1958 te !lew-York gesloten en waartoe Iiederland b:j de wet van 1 ~ 

o~teber 1963 en Roemeni~ op 13 september 1961 z ~n toegetreden -

dat ce Roemeense Kamer van Koophancel niet bevoegd was bij haar ' 

beslissing van 27 september 1975 de geneemde arbitrale vonnisse 

ui~eerbaar te verklaren, zedat · ( aldus meet het door verweerder 

&a::geveerde worden begrepen) deze uitspraken nog niet bindend z 

; ge;rorden; 

Overwegend e dat - anders dan verweerder klaarbl ijkelijk meent - h -
zou dienen te .bewijzen .. vol gens voormelde verdragsbepaling, dat 

bedoelde uitspraken niet blndend zijn geworden; 

- dat daarvan niet .is gebleken en ook overigens volstrekt opvol 

de bevoeedheid van de genoemde Kamer van Koophandel tot uitvoer 

verklaring van arbi trale von!1 isse;n is bestreden; '; 

- dat voorts genoemd verdrag en, evenoin Nederlandse wettelijke 

( bepalingen, uitsluiten dat arbitrale vennissen in den vreemde 

gewezen door administratieve organen ciaar te lande uitvoerbaar 

worden verklaard; 

- dat ten deze kennelijk ook benoeming yen arbiters door de door 

Roemeense staatsoverheid beheerste Kamer van Koophandel en rndu, 

blj gebreke van overeenste~~ing van par!ijen, kon gesehieden; 

- dat de voormelde uitvoerbaarverklaring, waaruit mo et worcen 

begrepen dat in ao emeni ~ tegen de bedoelde von!"lissen geen reeht~ 

~eer openstond, ook als niet str~dig met de Nederlandse openbare 

kan worden aangecerkt; 

Overwegende dat de verdere verweren welke verweerder heeft aange 

geen verweren z~n welke hlli~ grond vinden in het bepaalde b ij arti 

van voormeld verdrag en niet is ceveerd of gebleken dat de onder 

gesehillen niet vatbaar waren voer ar:itrage dan weI erkenning v 

de arbi trale vonnissen ten deze in strijC zou z ijn ' met . de ::ederlar 

openbare circie ; 

Overvegende overigens, cat - bl :jkens de inhoud der betrokken bes 

singen - de ten deze ~er.oecde arbiters vel en deugdel~k onderzoe 

hebben gedaan en '03.:-, ver-.ee!'c.er r ;;.ime gelegenheid hebben geboden 

tot het voeren van ver wee!'; 

Cve!'we gende - t enslotte - cat niet valt in te zien waaro~ wij tot 

verlenen van het gevr~.agde ve rlof niet bevoegd. zouden zijn , nu 
, 

:~:;:'~J:-: '" 
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verzoekster zich pas op 20 juni 1977 daartoe tot ons hee!t gewend 

terv~l de beslissingen waarom het gaat dateren van 8 nove~er 197 

e~ derzelver uitvoercaarverklaring v~ 27 septecber 1975; 

_ dat ~och ger-oecd vererag noch de ~ederlandse wetgeving ten deze 

te~~en hee!t gestele welke de bevoegdheid om verlo! tot tenuit

voerleggi~g te ' vragen, zoals ,hier net geval is, beperken; 

llESCHIKKENDE: 

Verstaat dat als verzoekster moet vorden aangemerkt de rechtspers 

naar Roemeens re~t; de Onderneming voor de Buitenlandse Handel 

Ilex1m, ,gevestig/ te Boekarest, Roemeni~; 
Verleent genoemde ondernecing Ilexic verlo!' de arbitrale vonnisse 

no.'s 72 en 73, op 8 ~ovember 1974 tussen haar en verweerder geve 

in Nederland ten uitvoer te leggen; 
" 

Vervijst verveerder in de kosten', aan de zijde van verzoekster tot' 

dusver begroot op f 2020,-. 

Aldus gegeven door cr. H. Knap, vice-president van de arrondisseml 

rechtbank' te Amsterdam en uitgesproken ter openbare zitting van 1. 

december 1977 in tegenwoordigheid van de grittier • 
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