
96   

        1008مف يناير سنة  11جمسة 

 برئاسة السيػد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نػائػب رئيس المحكمة
وعضوية السػادة القضػػاة /  دح سعداو  خػػالد ل عبد العزيز إبراىيـ الطنطاو  ل 

 وزيػاد محمد غػػاز  نواب رئيس المحكمة . و دح الديف كامؿ أحمػد 
(26) 

 القضائية 64لسنة  1020الطعف رقـ 
 " .  جنبياأل حكـ التحكيـ" تنفيذ  " حكـ التحكيـ : حجيتوتحكيـ " ( 2-3)

 حكـ المحكميف . اكتساب  اوة اكمر المقضى . شرط  . ( 2)

 بشأف اةعتراؼ وتنفيذ اكحكاـ اكجنبية . 2958انضماـ م ر إلى اتفااية نيويورؾ لسنة   8 
. تعارضها مر اوانيف التحكيـ 8/6/2959أثر. . اعتبارىا مف اوانيف الدولة واجبة التطبيؽ اعتبارال مف 

 الوطنية أو غيرىا . كثر ل  . ت مثاؿ لتوافر شروط إسباغ الحجية عمى حكـ تحكيـ أجنبى ت . 

واةدعاء   المجادلة بشأف تحديد المسئولية العقدية وفى عدالة و حة اضاء حكـ التحكيـ 8 
بمخالفت  لقاعدة اانونية يمرة . ة أثر ل  عمى اةعتراؼ بػ  وبحجيتػ  . انتهػاء الحكػـ المطعػوف فيػ  إلػى 

 ىذ. النتيجة وترتيب  عميها القضاء بعدـ جواز نظر دعو  سبؽ الف ؿ فيها بهذا الحكـ .  حيل . 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أف أحكاـ المحكمػيف شػأف أحكػاـ القضػاء  -فى اضاء ىذ. المحكمة  -المقرر -2

المحكـو في  بمجرد  دورىا وتبقػى لهػا ىػذ. الحجيػة طالمػا بقػى الحكػـ  الش ءتحوز حجية 
 . اائمال 

إذ كانػػت م ػػر اػػد انضػػمت إلػػى اتفاايػػة نيويػػورؾ الخا ػػة بػػاةعتراؼ وتنفيػػذ  -8
 2959لسػػػػنة  272قػػػػرار رئػػػػيس الجمهوريػػػػة راػػػػـ وذلػػػػؾ ب 2958اكحكػػػػاـ اكجنبيػػػػة لسػػػػنة 

 مػػف يونيػػ  8فأ ػػبحت تشػػريعال نافػػذ اعتبػػارال مػػف  2959مػػف فبرايػػر سػػنة  8بتػػاري   ال ػػادر
ف نهػػا تكػػوف اانونػػال مػػف اػػوانيف الدولػػة واجبػػة التطبيػػؽ ولػػو تعارضػػت مػػر اػػوانيف  2959 سػػنة

 التحكيـ الوطنية أو غيرىا . 
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إذ كاف الثابت باكوراؽ أف العقد موضوع النزاع الذ  واعت  الطاعنػة اػد نػص  -8
منػػ  تحػػت كممػػة تحكػػيـ عمػػى أنػػ  ت يوافػػؽ الطرفػػاف المتعااػػداف عمػػى التسػػوية  28فػػى البنػػد 

الودية ك  نزاع يثور إباف سرياف العقد الحالى .. وفى حالة عدـ تو ػؿ طرفػى العقػد إلػى 
غرفػة التجاريػة بمنػدف لنظرىػا أمػاـ التحكػيـ وفقػال لمقواعػد السػائدة ل تسوية ترفر الدعو  إلى ال

ذ  ػدر حكػـ التحكػيـ ااضػيال بػ لزاـ الطاعنػػة  واػرار لجنػة التحكػيـ نهػائى وممػـز لمطػػرفيف ت وا 
بقيمػػػة غرامػػػات التػػػأخير عػػػف تفريػػػ  السػػػفينة المحممػػػة باكسػػػمدة باإلضػػػافة إلػػػى فائػػػدة بنسػػػبة 

ؿ تػػػػػأخير سػػػػػداد تمػػػػػؾ الغرامػػػػػات فاسػػػػػتأنفت  الطاعنػػػػػة ل دوةر مقابػػػػػ 50000./. ل ومبمػػػػػ  5
رفضػت المحكمػة العميػا اةسػتئناؼ بحكػـ نهػائى بػات  2989مف ديسمبر سػنة  89وبتاري  

ذ جػػاء بأسػػباب ىػػذا الحكػػـ أف الطاعنػػة تعػػد  بمػػا ينتفػػى مػػر ادعػػاء الطاعنػػة عػػدـ نهائيتػػ ل وا 
اعتبارىػا المواعػة عمػى العقػد مسئولة عػف غرامػات تػأخير تفريػ  السػفينة المحممػة باكسػمدة ب

المتضػػمف شػػرط التحكػػيـ والمسػػند إليهػػا وفػػؽ بنػػود. أف  2977مػػف نػػوفمبر سػػنة  26المػػنرخ 
يتـ تفري  السفينة خدؿ الميعاد المحدد ومف ثـ تتحمؿ يثػار اإلخػدؿ بػ  وىػو مػا يػدخؿ فػى 

يهػػا نطػػاؽ سػػمطة ىيئػػة التحكػػيـ الموضػػوعية بمػػا يوجػػب عمػػى محػػاكـ الدولػػة التػػى يطمػػب إل
اةعتػػراؼ بهػػذا الحكػػـ  اةعتػػداد بحجيتػػ  دوف أف يكػػوف لهػػا التحقػػؽ مػػف عدالتػػ  أو  ػػحة 
اضائ  . وكاف ة يناؿ مف ذلؾ ادعاء الطاعنة بأف حكـ التحكػيـ واػد اضػى بغرامػة تػأخير 

./. تحسػػب مػػف تػػاري  اسػػتحقااها ولػػيس مػػف تػػاري  الحكػػـ النهػػائى يكػػوف مخالفػػال 5مقػػدارىا 
نوف المدنى ل إذ إف حكمها ة يعػدو أف يكػوف ااعػدة يمػر. غيػر مت ػمة مف القا 886لممادة 
ب  – 5/8العاـ المانر مف اةعتراؼ بحجية ذلؾ الحكـ وفقػال لمػا تقضػى بػ  المػادة بالنظاـ 

مػػػف اتفاايػػػة نيويػػػورؾ سػػػالفة البيػػػاف ل كمػػػا وأف مػػػا تمسػػػكت بػػػ  الطاعنػػػة مػػػف أف التعػػػويض 
تفريػػػ  السػػػفينة يعػػػد باإلضػػػافة إلػػػى القضػػػاء بػػػ  عػػػف التػػػأخير فػػػى سػػػداد غرامػػػات  المقضػػػى

مػػف القػػانوف المػػدنى المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ  887بالفائػػدة مجػػاوزال لنسػػبتها الػػواردة فػػى المػػادة 
 معػػ  اةعتػػراؼ بحكػػـ التحكػػيـ وبالتػػالى بحجيتػػ  فػػى ىػػذا الخ ػػوص يعػػد عمػػى نحػػو يمتنػػر

./. يعػػػد 5ػدة ومقػػػدارىا غيػػػر سػػػديد ل ذلػػػؾ بػػػأف اضػػػاء ىػػػذا الحكػػػـ بهػػػذا التعػػػويض مػػػر الفائػػػػ
 مف القانوف المدنى التى تجيز لمدائف أف يطمػب بتعػويض 882مسايرال لما تقضى ب  المادة 
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تكميمى يضاؼ إلى الفوائد متى أثبت أف الضرر الػذ  تجػاوز الفائػدة اػد تسػبب فيػ  المػديف 
مخالفػػة ااعػػدة تتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ تحػػوؿ دوف بسػػوء نيػػة بمػػا يرفػػر عػػف ىػػذا القضػػاء مظنػػة 

ذ التـز الحكـ المطعػوف فيػ  ىػذا النظػر واضػى بعػدـ جػواز نظػر  اةعتراؼ ب  وبحجيت  . وا 
 الدعو  لسابقة الف ؿ فيها بحكـ التحكيـ بكافة أجزائ  ف ن  يكوف اد التـز  حيل القانوف.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمحكمػةا

بعػػػد اةطػػػدع عمػػػى اكوراؽ وسػػػماع التقريػػػػر الػػػػذ  تػػػػد. السيػػػػد القاضػػػى المقػػػػرر ل 
 والمرافعة ل وبعد المداولة .

 حيث إف الطعف استوفى أوضاع  الشكمية .
 -عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػ  وسػػػػائر اكوراؽ  -وحيػػػػث إف الواػػػػائر

تجار  جنوب القاىرة  2989راـ ... لسنة تتح ؿ فى أف الشركة الطاعنة أاامت الدعو  
اةبتدائيػػػة عمػػػى الشػػػركة المطعػػػوف ضػػػدىا بطمػػػب الحكػػػـ ببػػػراءة ذمتهػػػا مػػػف أيػػػة حقػػػوؽ أو 

ل واالػت بيانػال لػدعواىا إنهػا  2977مػف نػوفمبر سػنة  26التزامات نشأت عف العقػد المػنرخ 
سػػػى لمتنميػػػة بموجػػػب العقػػػد سػػػالؼ البيػػػاف تعااػػػدت ب ػػػفتها وكػػػيدل عػػػف كػػػؿ مػػػف البنػػػؾ الرئي

المطعػػوف ضػػدىا لتوريػػد  واةئتمػػاف الزراعػػى والهيئػػة العامػػة ل ػػندوؽ الموازنػػة الزراعػػى مػػر
عشرة يةؼ طف أسمدة ل ونص فى البند العاشر مف العقد عمى استحقاؽ اكخيػرة لغرامػات 

طػف يوميػال مػف السػفينة  800تأخير إذا لـ ي ؿ معدؿ السحب فى أياـ العمؿ الرسمية إلى 
ذ ادعػػػت المطعػػػوف ضػػدىا مخالفػػػة ىػػػذا البنػػػد أاامػػت دعػػػو  تحكػػػيـ بمنػػػدف المحممػػة  لهػػػا ل وا 

اسػػتنادال إلػػى البنػػد الثالػػث عشػػر مػػف العقػػد ل دفعػػت الطاعنػػة بعػػدـ ابولهػػا لرفعهػػا عمػػى غيػػر 
ذ   ػػػػفة تأسيسػػػػال عمػػػػى أنػػػػ  كػػػػاف يتعػػػػيف رفعهػػػػا عمػػػػى اك ػػػػيؿ  البنػػػػؾ الرئيسػػػػى لمتنميػػػػة 

  ػػػندوؽ التنميػػػة الزراعيػػػة  باعتبارىمػػػا المسػػػئوليف عػػػفواةئتمػػػاف الزراعػػػى والهيئػػػة العامػػػة ل
الحقوؽ واةلتزامات الناشػئة عػف ىػذا العقػد ولكونهػا مجػرد وكيػؿ فقػط عػف المػذكوريف ل ىػذا 
 إلى أن  لما كاف العقد موضوع النزاع وار عمي  وتنفػذ بالقػاىرة فيكػوف القضػاء الم ػر  ىػو
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أيػػػة منازعػػػة تنشػػػأ عنػػػ  ل إة أف ىيئػػػة التحكػػػيـ رفضػػػت ىػػػذا الػػػدفاع بشػػػقي  المخػػػتص بنظػػػر 
وألزمتها بمبم  التعويض مر الفوائد ل ومف ثـ فقد أاامت دعواىػا لمقضػاء بطمباتهػال وبتػاري  

حكمػػػت المحكمػػػة بعػػػدـ ابػػػوؿ الػػػدعو  لسػػػابقة الف ػػػؿ فيهػػػا  2992مػػػف ديسػػػمبر سػػػنة  25
اعنػػػة ىػػػذا الحكػػػـ لػػد  محكمػػػة اسػػػتئناؼ القػػػاىرة بحكػػـ التحكػػػيـ ينػػػؼ البيػػػاف . اسػػتأنفت الط

 2998مػػػف ديسػػػمبر سػػػنة  80ؽ التػػػى اضػػػت بتػػػاري   209باةسػػػتئناؼ راػػػـ ..... لسػػػنة 
برفض  وتأييد الحكـ المستأنؼ مر ت حيل منطوا  ب ضافة عبارة عدـ جواز نظر الػدعو  

نقض ل بػػػدةل مػػػف عبػػػارة بعػػػدـ ابػػػوؿ الػػػدعو  . طعنػػػت الطاعنػػػة فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػؽ الػػػ
ذ عىػػػرض عمػػػى ىػػػذ.  وأودعػػػت النيابػػػة العامػػػة مػػػذكرة أبػػػدت فيهػػػا الػػػرأ  بػػػرفض الطعػػػف ل وا 

 المحكمة فى غرفة المشورة حددت جمسة لنظر. وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيػػث إف الطعػػف أىاػػيـ عمػػى ثدثػػة أسػػباب تنعػػى بهػػا الطاعنػػة عمػػى الحكػػـ المطعػػوف 

والق ػور فػى التسػبيب ل حا ػمها أنهػا تمسػكت أمػاـ في  مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيق  
سػباغ الحجيػة عمػى  محكمة اةستئناؼ بدفاع مندا. عدـ توافر الشروط الدزمػة لدعتػراؼ وا 
حكػػـ التحكػػيـ محػػؿ الخػػدؼ أمػػاـ المحػػاكـ الم ػػرية لتخمػػؼ شػػرط أف يكػػوف حكمػػال اطعيػػال 

ع المنازعػة لكونػ  حكمػال  ادرال مف محكمة تابعة لجهة اضائية لها وةية الف ؿ فػى موضػو 
بشػػػػػأف  2958نيويػػػػػورؾ لسػػػػػنة  تمهيػػػػػديال بالمخالفػػػػػة لممػػػػػادة الخامسػػػػػة فقرة ىػػػػػػ  مػػػػػف اتفاايػػػػػة

اةعتػػراؼ وتنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف اكجنبيػػة ل ىػػػذا إلػػى أنهػػا واعػػت عمػػى العقػػد المتضػػػمف 
ندوؽ شػػرط التحكػػيـ نيابػػة عػػف البنػػؾ الرئيسػػى لمتنميػػة واةئتمػػاف الزراعػػى والهيئػػة العامػػة ل ػػ

الموازنػػػة والتنميػػػة الزراعيػػػة ولحسػػػابهما باعتبارىػػػا نائبػػػة عنهمػػػا نيابػػػة اانونيػػػة بمػػػا تعػػػد مػػػف 
اةلتزامات الناشئة عف ذلؾ العقد تن رؼ إليهما ومن  شػرط التحكػيـ دوف الطاعنػة التػى ة 
ذ  تعػػد طرفػػال فيػػ  وفقػػال لمػػا تقضػػى بػػػ  المادتػػاف الثانيػػة والخامسػػة  أ  مػػف تمػػؾ اةتفاايػػػة ل وا 
أطرح الحكـ المطعوف في  ىذا الدفاع بشػقية واضػى عمػى خدفػ  ف نػ  يكػوف معيبػال بمخالفػة 
القػػانوف ل ىػػذا إلػػى أنهػػا تمسػػكت بػػأف حكػػـ التحكػػيـ اكجنبػػى محػػؿ الخػػدؼ اضػػى ب لزامهػػا 
بالفوائد مف تاري  استحقااها وليس مف تاري  الحكـ النهائى رغـ كوف تقدير ايمة التعػويض 

 مػف القػانوف 886عنػ  بالمخالفػة لػنص المػادة  تأخيريػ د سمفال ل كما اضػى بفوائػد غير محد
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المدنى لتعمؽ أحكامها بالنظاـ العاـ بما ة يجوز مع  اةعتراؼ بحجية ىػذا الحكػـ فػى ىػذا 
ويسػػػتوجب الخ ػػػوص وىػػػو مػػػا لػػػـ يتعػػػرض لػػػ  الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػ  بمػػػا يعيبػػػ  بالق ػػػور 

 نقض  .
فػػى اضػػاء ىػػذ.  -وحيػػث إف ىػػذا النعػػى فػػى جممتػػ  غيػػر سػػديد ل ذلػػؾ بػػأف المقػػرر 

المحكػػػـو فيػػػ   الشػػػ ءأف أحكػػػاـ المحكمػػػيف شػػػأف أحكػػػاـ القضػػػاء تحػػػوز حجيػػػة  -المحكمػػػة 
ذ كانػػػت م ػػػر اػػػد  بمجػػػرد  ػػػدورىا وتبقػػػى لهػػػا ىػػػذ. الحجيػػػة طالمػػػا بقػػػى الحكػػػـ اائمػػػال ل وا 

 2958انضػػػمت إلػػػى اتفاايػػػة نيويػػػورؾ الخا ػػػة بػػػاةعتراؼ وتنفيػػػذ اكحكػػػاـ اكجنبيػػػة لسػػػنة 
مػػف فبرايػػر سػػنة  8ال ػػادر بتػػاري   2959لسػػنة  272وذلػػؾ بقػػرار رئػػيس الجمهوريػػة راػػـ 

ف نهػا تكػوف اانونػال مػف  2959مػف يونيػ  سػنة  8ال نافػذ اعتبػارال مػف فأ بحت تشػريع 2959
اوانيف الدولة واجبة التطبيؽ ولو تعارضت مر اوانيف التحكيـ الوطنيػة أو غيرىػا . لمػا كػاف 
ذلػػؾ ل وكػػاف الثابػػت بػػاكوراؽ أف العقػػد موضػػوع النػػزاع الػػذ  واعتػػ  الطاعنػػة اػػد نػػص فػػى 

نػ  ت يوافػؽ الطرفػاف المتعااػداف عمػى التسػوية الوديػة من  تحت كممة تحكػيـ عمػى أ 28البند 
ك  نزاع يثور إباف سرياف العقد الحالى .. وفى حالة عدـ تو ؿ طرفػى العقػد إلػى تسػوية 
ترفر الػدعو  إلػى الغرفػة التجاريػة بمنػدف لنظرىػا أمػاـ التحكػيـ وفقػال لمقواعػد السػائدة ل واػرار 

ذ  ػػدر حكػـ التحكػػيـ ااضػػيال بػ لزاـ الطاعنػػة بقيمػػة لجنػة التحكػػيـ نهػػائى وممػـز لمطرفيػػػػػػػف ت وا 
./. ل 5غرامػػات التػػأخير عػػف تفريػػ  السػػفينة المحممػػة باكسػػمدة باإلضػػافة إلػػى فائػػدة بنسػػبة 

 89دوةر مقابػػؿ تػػأخير سػػداد تمػػؾ الغرامػػات فاسػػتأنفت  الطاعنػػة ل وبتػػاري   50000ومبمػػ  
بحكـ نهائى بات بما ينتفػى مػر  رفضت المحكمة العميا اةستئناؼ 2989مف ديسمبر سنة 

ذ جػػاء بأسػػباب ىػػذا الحكػػـ أف الطاعنػػة تعػػد مسػػئولة عػػف  ادعػػاء الطاعنػػة عػػدـ نهائيتػػ  ل وا 
 26غرامػػات تػػأخير تفريػػ  السػػفينة المحممػػة باكسػػمدة باعتبارىػػا المواعػػة عمػػى العقػػد المػػنرخ 

تـ تفريػػ  المتضػػمف شػػرط التحكػػيـ والمسػػند إليهػػا وفػػؽ بنػػود. أف يػػ 2977مػػف نػػوفمبر سػػنة 
 نطػػاؽ يثػػار اإلخػػدؿ بػػ  وىػػو مػػا يػػدخؿ فػػى السػػفينة خػػدؿ الميعػػاد المحػػدد ومػػف ثػػـ تتحمػػؿ

سمطة ىيئة التحكيـ الموضوعية بما يوجب عمػى محػاكـ الدولػة التػى يطمػب إليهػا اةعتػراؼ 
 بهػػذا الحكػػػـ  اةعتػػداد بحجيتػػػ  دوف أف يكػػػوف لهػػا التحقػػػؽ مػػػف عدالتػػ  أو  ػػػحة اضػػػائ  .
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وكاف ة يناؿ مػف ذلػؾ ادعػاء الطاعنػة بػأف حكػـ التحكػيـ واػد اضػى بغرامػة تػأخير مقػدارىا 
./. تحسػػػب مػػػف تػػػاري  اسػػػتحقااها ولػػػيس مػػػف تػػػاري  الحكػػػـ النهػػػائى يكػػػوف مخالفػػػال لممػػػادة 5

مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدنى ل إذ إف حكمهػػػػا ة يعػػػػدو أف يكػػػػوف ااعػػػػدة يمػػػػر. غيػػػػر مت ػػػػمة  886
ب  – 5/8عتراؼ بحجية ذلؾ الحكـ وفقػال لمػا تقضػى بػ  المػادة بالنظاـ العاـ المانر مف اة

مػػػف اتفاايػػػة نيويػػػورؾ سػػػالفة البيػػػاف ل كمػػػا وأف مػػػا تمسػػػكت بػػػ  الطاعنػػػة مػػػف أف التعػػػويض 
المقضػػػى بػػػ  عػػػف التػػػأخير فػػػى سػػػداد غرامػػػات تفريػػػ  السػػػفينة يعػػػد باإلضػػػافة إلػػػى القضػػػاء 

لقػػانوف المػػدنى المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ مػػف ا 887بالفائػػدة مجػػاوزال لنسػػبتها الػػواردة فػػى المػػادة 
التحكػػيـ وبالتػػالى بحجيتػػ  فػػى ىػػذا الخ ػػوص يعػػد عمػػى نحػػو يمتنػػر معػػ  اةعتػػراؼ بحكػػـ 

./. يعػػػد 5غيػػػر سػػػديد ل ذلػػػؾ بػػػأف اضػػػاء ىػػػذا الحكػػػـ بهػػػذا التعػػػويض مػػػر الفائػػػػػدة ومقػػػدارىا 
ف يطمػب بتعػويض مف القانوف المدنى التى تجيز لمدائف أ 882مسايرال لما تقضى ب  المادة 

تكميمى يضاؼ إلى الفوائد متى أثبت أف الضرر الػذ  تجػاوز الفائػدة اػد تسػبب فيػ  المػديف 
بسػػوء نيػػة بمػػا يرفػػر عػػف ىػػذا القضػػاء مظنػػة مخالفػػة ااعػػدة تتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ تحػػوؿ دوف 
ذ التـز الحكـ المطعػوف فيػ  ىػذا النظػر واضػى بعػدـ جػواز نظػر  اةعتراؼ ب  وبحجيت  . وا 

التحكيـ بكافة أجزائػ  ف نػ  يكػوف اػد التػـز  ػحيل القػانوف  و  لسابقة الف ؿ فيها بحكـالدع
 ويضحى النعى عمي  بأسباب الطعف عمى غير أساس . 

 ولما تقدـ يتعيف رفض الطعف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


