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الموضسوع

بتاريخ"تحكيم"الصادرقضائية١١لسنة٠رقمالتنفيذأمرمنتظلمدعوى

التنفيذ.بصيغة١٠١١1١)0ه1(رقمالتحكيمحكمبتذييل٠0١43/4

والمداولةالأوراقعلىوالإطلاعالمرافعةسماعبعد

بتاريخصدرباريسوفي)061[الدوليةالتجاريةغرفةتحكيممركزأطارفي١.0

ضدهاالمحتكمبإلزام١لا١٠١رقمتحتبهالمقيدةالتحكيمدعوىفيحكما1

وشركةأركيرودون.-شركةالمحاصةشركةللمحتكمةتؤديأنللموانيالدوليةدمياطشركة

لهماالمحكومالشركتينطلبعلىوبناءالنقدية.الالتزاماتمنبالعديدالعرب-المقاولون

التحكيمحكمبتذييل71(الدائرة)رئيسالمحكمةهذهرئيسالسيدأمر7١١9/5/١١وبتاريخ

001.7//فيالمحكمةهذهكتابقلمأودعتصحيفةويموجبالتنفيذية.بالصيغةالمذكور

بقبولالحكمبطلببالتظلم.الماثلالأمرذلكمنضدهاالمحتكمدمياطشركةتظلمت

تنفيذه.بوقفمستعجلةويصفةمنه.المتظلمالأمربإلغاءالموضوعوفيشكلاءالتظلم

القانونأنللمواني(الدوليةدمياط)شركةالمتظلمةتقولالتنفيذأمرعلىنعيهافي*.

فإنوبالتاليقانوناءلهاوجودفلاالمحاصة.,لشركاتالقانونيةبالشخصيةيعترفلاالمصري

تملكلاأركيرودون-وشركةالعربالمقاولون-شركةلصالحهاالأمرالصادرالمحاصةشركة
ور1_

ولالههوالتحكيم,إلىاللجوءأوالتقاضيحق
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التحكيمحكمفيهافصلالتيالمنازعةبأنالمتظلمةالمدعيةوتضيفإجراءاته.مباشرة

بينالمصريدمياطميناءفيإنشاءاتمقاولةعقدعنناشئةمصرفيتنفيذهالمطلوب

الذيالتحكيميوالبندالمحاصة"(."شريكاوالمقاولالعمل""رب)المتظلمةمصريتينشركتين

القوانينوحسبمصرمقرهمحلياالتحكيميكونأنعلىينصمعهماالحاصلالتعاقداحتواه

القوانينبموجبمصرفيتأسستاالمحاصةشريكيولأنمصرياءالمقاولكانإذاالمصرية

التطبيقالواجبهوليسلقانونطبقاصادراالمتظلمةرأيفيالحكميصيرلذلكالمصرية

للتنفيذ.قابلالذلكحكمهايكونولامختصةغيرتحكيمهينةوعن

فيصادراأجنبياحكماالتنفيذبصيغةتذييلهأمرمنالمتظلمالتحكيمحكمأنوبحسبان.2

بتنفيذهالأمربأنالمتظلمةتمسكتفقدالتحكيم.لإجراءالقانونيالمكانبصفتهاباريس

الاختتصاصتجعلالتيتلكالمصري.المرافعاتقانونفيبذلكالخاصةللقواعديخضع

الدعوىلرفعالمعتادةوبالأوضاعدائرتهافيالتنفيذيرادالتىالابتدانيةللمحكمةبإصداره

ممنصادرامنهالمتظلمبالتنفيذالأمريكونذلكوعلىعريضة.علىالطلببطريقوليس
العام.بالنظامتتعلققانوناملزمةواهإتباعودونإ|صدارهفيلهولاية

المتظلمةالشركةوتمسكتالجلسات.بمحاضرجاءمانحوعلىالتظلمنظرتداولوإذ<”.2

التحكيمدعوىفىممثلةتكنلمإنهادفاعهامذكرةفيوأضافتالسابقودفاعهابطلباتها

محاميوقدمالمصري.للقانونوفقاموثقةغيرلمحاميهاالصادرةالتوكيلاتلأنصحيحاتمثيلا

المحكمةوقررتالتظلم.برفضمذكرةالمحاصة("عضواوالثانية)الأولىضدهماالمتظلم

الفقرةفيالمحددالميعادفيأقيمالتظلمأنحيثومنمدا.اليومبجلسةبالحكمالنطق

التقانونمن/0المادةمنالأخيرة
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المشتسة

تنعقدشركات(أو)أفرادالأشخاصشركاتمنشركةفالمحاصةالمصري.القانونفقي0.

الشركةهذهتؤسسماغالبا-الأعمالمنسلسلةأوواحدبعملللقيامأكثر()أوشخصينبين

المحاصةتكسبلايتفقاءحسبماالخسارةأوالربحيقتسماأنعلىمعين-مشروعأولغرض

فيالشأنهوكماالشهربوسائلتأسيسهايحاطولاذمةلهايكونولاالمعنويةالشخصيةهذه

فيهاءالشركاءعلىفقطوجودهايقتصرخاصةطبيعةمنشركةفهىالتجارية.الشركات

أووأعضاءعنها.ُيعلنلاولكنويبيحهاالمصريالقانونبهايعترفومشروعة,جائزةشركة

-بسببللغيرالشركةهذهتظهرلاولكنشركةبعقدبينهمفيمايرتبطونالمحاصةشركاء

أحدمعالغيرتعاملفإذاالغير.لهذابالنسبةقانونيكيانلهايكونولاالمستترة-طبيعتها

الشركاء.باقييلتزمولاالشركةتلتزمفلاالشخصيةبصفتهمعهيتعاملفإنماالشركاء

وشركةالعربالمقاولونشركةأنالأوراقمنالثابتوكانتقدم.ماكانلما1.

شركةالمستقلة-القانونيةبأهليتهمنهماكلتمتعاستمرار-معوكونامعااتحداأركيرودون

بميناءإنشانيةمقاولةمشروعتنفيذعلى"كمقاول"سوياالتعاقدبغرضبينهمافيمامحاصة

منهماكلمعتعاملتالتيالعمل""ربالمتظلمةالشركةلصالحبحري()رصيفدمياط

كلبكونولكنبالفعل-بوجودهاعلمها-معمحاصةكشركةليسذاتهالوقتفيمجتمعتين

القانونيةوشخصيتهاوعنوانهااسمهاتملكالأخرىعنمستقلةهويةذاتمتعاقدةشركةمنهما

منفردينالمقاول""بصفتهماالتعاقديالعملفيمسئولتانإنهماذلكمنيغيرولاالمنفصلة.

٠

000
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المحاصةشريكيمنكلتعاملالقانونيةالإجراءاتفيالمحاصة(.اتحاد)عضواالمقاول

المستقلة.القانونيةوبشخصيتتهالصحيحأسمهتحت

وحكمهوالتحكيمالمقاولة(نواحيكافة)فيوالتعاملالتزاماتهوتنفيذفالتعاقد/ا.

المستنرةصفتهاالمحاصةتفقدأندونجميعهاتمتالتنفيذبصيغةالحكمذلكتذييلوإجراءات

ذلكفيضدهما(المتظلمالشركتين)بينالمحاصةتبرزلمإنكارها.وعدمبهاالاعترافرغم

المتظلمةأنبلمستقلة.أهليةأوبذاتهاقائمةماليةذمةصاحبواحدمعنويكشخصكله

موطنه:أووعنواتهمنهماكلباسمالتظلم.الراهنةدعوىفيالمحاضةشريكيخاصمت

تشهرأوتسجلأوتقيدلممستترة()كشركةفالمحاصةواحد.قانونيككيانوليسالخاص

المحاصة.شريكيمنلكلثابتةالمستقلةفالأهليةذلكومعلهاءاسماأوعنواناتتخذولم

هذافيمنهالمتظلمالتنفيذأمرعلىالمتظلمةتنغاهلماأساسفلاتقدمماعلىوبالابتناء
الخصوص.

بينالأصليةالعلاقةعنالقانونيةالناحيةمنالتحكيماتفاقاستقلالمبدأأنوحيث6.2

فانتفاءمحلياءأودولياكانسواءالتحكيممجالفيالمستقرةالأساسيةالمبادئمنأطرافه

الاتفاقهذاأنمرّدةالتحكيم.اتفاقتناولهاالتىالمسألةفيبالفصلالدولةمحاكماختصاص

اتفاقعنهحجبهاأنبعدبشأنهاولايةللقضاءيكونلابحيثالمسألة,هذهنظرمنيمنعها

آخربمبدأكبيربشكلالتحكيم(على)الاتفاقالتحكيميالشرطاستقلالمبدأويرتبطالأطراف.

فيبالفصلتختصالتحكيمهيئةأنومؤداهالقانونيالمحيطفيمثلهمستقروهويكمله

النظرسلطةالقضاء--وتجوسيقليةمبدئيةبصفةيملكالذيهوالُمحكمفإنلذلكاختصاصهاء
0ان
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المختلفة(التحكيممراكزولوائح)تشريعاتالمعاصرةالتحكيميةالأنظمةوتكرس0

ذلكفيبمااختصاصهافيالبتسلطةالتحكيملهيئةيكونبحيث-المبدآن-المتقدمالمضمون

سقوطه.أونطاقهأوصحتهأوالتحكيماتفاقبوجودتتعلقدفوعأواضاتاعتراكلفيالفصل

أوالدفعرفضوارتأتاختصاصهابعدمالتحكيمهينةأمامالتحكيمطرفيأحددفعفمتى

التحكيميالنزاعموضوعفيوالفصلمهمتهاأداءفيالاستمرارفعليهابذلكالمتعلقةالدفوع

تمسكت)المتظلمة(للموانيالدوليةدمياطشركةأنوالثابتالتحكيم(.قانونمن7٠)المادة

التحكيمي.النزاعبنظرالتحكيمهينةاختصاصبعدمبالاحتجاجالتحكيمدعوىفي

إنهايبينترجمته()حسبتنفيذهأمرفيالمتظلمبالحكمالواردةالأسباببقراءة٠.

فىإليهانتهتفيمارأيهالتكوين661()التحكيمهيئةاتبعتهالذيالطريقعنبوضوحتكشف

التحكيمأطرافمواقففحصبعدعليهاالمعروضبالتحكيموصلاحيتهااختصاصهاشأن

البحاروراءلماللإنشاءأركيرودونشركةأنأسبابهفيالحكمأوردفقدالمطروحة.والادلة

رئيسمكتبولهابنمافيتأسيسهاالأجنبي.'تمالمقاولبمثابةتعدالمحاصةفيالشريك

المقاولةتلكعلىالتعاقدوأنالنزاع,مقاولةتنفيذخلالهمنوتمارسمصرفيمسجل)فرع(

تحكيمياندتضمن
يحصول

عندوذلكالإنجليزيةوباللغةبفرنسا)661(اللقواعدوفقاالتحكيم

نيةتطابقالتحكيم-هيئةخلصت-حسبمابوضوحيؤكدماوهو.النزاعفيأجنبيطرفوجود

يبعضهاخلالمنتفسرالتعاقدفبنودغيره.دونالتحكيميالشرطذلكإعمالعلىالأطراف

أكانت-سواءالشأنهذافيالتحكيمهيئةاستخلصتهالذيالفهمأنالمحكمةوترىالبعض.
اْغج
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هينةوولايةاختصاصانتفاءعلىالمنصبالنعييضحىذلكوعلىلوائحه.وحسبءءاأل

أساس.بغيرالتنفيذيةبالصيغةالمذيلالحكممصدرةالتحكيم

لاأنهبمعنىصدورهاءبمجردمباشرةذاتيةتنفيذيةقوةالتحكيمأحكامتملكلاوحيث١

السلطاتمنحتهإذاإلاالتنفيذيةآثارهينتجأنوطنياحكماكانولوالتحكيملحكميمكن

-شأن١5991لسنةلاارقمالمصريالتحكيمقانونحسبالتنفيذية.القوةالدولةفيالمختصة

المحكينحكممنحلأجلمباشربشكلالقضائيةالسلطةتدخليلزمفإنهالقانونية-النظمأغلب

رئيسيصدرهبذلكأمرطريقعنإلاجبراتنفيذهيمكنتنفيذياسندايصيرفلاالتنفيذ.قوة

بصيغةالحكملتذييلالمتطلبةالشروطتوافرتماإذاالتحكيمبمسائلالمختصةالمحكمة

فيوليسمواجهة(دونعريضةعلى)أمرولائيعملشكلفيالأمرهذاويصدرالتنفيذ.

80(.10:ه.)الموادالحكمشكل

لاوسائله-أوصورتهكانتما-أيابلدفيالتحكيملحكمالتنفيذيةالقوةمنحأنغير٠١.

|
عمالأنوبسببوسياديةتاريخيةلاعتباراتوذلكالحدودمتخطيةدوليةتنفيذيةصفةيعطيه

سلطاتمنأوامريتلقونلاالدولةفيالجيريالتنفيذمباشرةعلىالقائمةالعامةالسلطات

طبقاتنفيذياسندااعتبرتهالتيالدولةسوىتعنيلاالتحكيملحكمالتنفيذيةفالقوةأخرى.دولة

والتمسكالوطنيالتحكيمبحكمالاعترافبجوازالتسليمفمعالتنفيذ(.بلد)قانونلقانونها

تلكالحكم.منشأ-دولةإصدارهبلدفيالتنفيذصيغةمنحهفإندولته.حدودخارجكاملةبآثاره

بلآخر.بلدفييهللتنفيذمسوغابذاتهينهضلاالقانوني-إطارهافيالحكمصدرالتى
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فيأثارهالأجنبيالحكمينتجحتىالبلدهذافيالمختصةالوطنيةالسلطةتدخليشترط

جبرا.وبتنفيذهإقليمها

حدودخارجبآثارهوالتمسكبالحكمالاعتراف"تحكيميا"لصالحهالمحكومأرادمافإذا.0

وتنفيذهدولته

جيرا
القوةعلىالتنفيذدولةسلطاتمنيتحصلأنفعليهمعاءالأمرينأو

إلاأجنبيبلدفيوتنفيذهبهالاعترافيجوزلاالتحكيمفحكمالأحوالكلفيلحكمه.التنفيذية

)السلطةالوطنيوالقاضيالتنفيذ.قوةومنحتهالبلدهذافيالمختصةالسلطاتقبلتهإذا

منالتحققبعدإلاالتنفيذيةبالقوةيشملهولاالأجنبىالتحكيمبحكْميعترفلاعادة(المختصة

مقبولةخارجيةومراقبةشكليةشروطاغالباوهيالوطنيء.مشرعهوضعهاالتيالشروطتوافر

منأوالوقانعحيثمنالحكمموضوعمراجعةإلىتتطرقلاالدوليالقضانيالمجالفي
عدالته.فيالنظرودونالقانون.تطبيقصحةناحية

العامةالقواعدفحسبمصر.فيالتنفيذيةالقوةالأجنبيالتحكيمحكممنحنطاقدفي6.6

يعدها(وما797)المادة١879لسنة١رقمالحاضرالمصريالقضائيةالمرافعاتقانونفي

ذلكويكونالحكمهذابتنفيذأمرعلىالمصريالقضاءمنيحصلأنالمصلحةصاحبفعلى

بالأؤضاعدائرتهافيالتنفيذيرادالتىالابتدائيةالمحكمةإلىيقدمبالتنفيذالأمرطلبطريقعن

الأجنبيىالحكمبتنفيذتأمرأنأمرين:أحدعلىالمحكمةسلطةوتقتصرالدعوى.لرفعالمعتادة

للشروطالحكماستيفاءمنالتحققسوىالتنفيذيةالدعوىهذهفيتبحثلافهيبه.تأمرلاأو

نفسهالقانونمن٠.١المادةومفادتحققها.عدمأوبالتنفيذللأمرالمصريالقانونفيالواجبة

٠هوغيرهامصربينمعاهداتوجدتإذافإنه

أإعماليتعينفإنهتحكيمية-أوقضائية
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المرافعاتقانونفإنالمصري.القانونيالنظامنطاقففيتقدم.ماضوءعلى1

ثمالأجنبية,التحكيمأحكامتنفيذوإجراءاتبشروطخاصةنصوصااحتوى)الداخلي(القضائية

خصوصفيلهامغايرةنصوصعلىالآأخرهومشتملاأيضا()الداخلىالتحكيمقانونصدر

نصوصفيالواردةتلكمنوإجراءاتهاشروطهافييسراأكثرنصوصاالمحكمين.أحكامتنفيذ

بشأن١809لسنةنيويوركاتفاقيةإلىانضمتقدمصركانتقبلومنالمرافعات.قانون

عليهابالتصديق9091عاممنذالاتفاقيةوصارتوتنفيذهاءالأجنبيةالتحكيمبأحكامالاعتراف

التحكيمأحكامتنفيذأمريخضعبحيثالقانوني:وكيانهانظامهامنوجزءامصرفينافذاتشريعا

لهخاصاقانونابوصفهاالاتفاقيةفيالواردةالموحدةللقواعدالأساسفيمصرفيالأجنبية

به.الخاصتطبيقهنطاق

وترديداالمتحدةالأمممنظمةوأنتجتهاتبنتهاالتيهذهنيويوركاتفاقيةخصوصفي7

قواعدبينتفرقالتيالدوليالقضائيالاختصاصقواعدفيوالقديمةالسائدةللقاعدة

متضمناالتداعيكان-ولوالإجراءاتمسائلتخضعبحيثالمرافعات.وقواعدالموضوع

سمحتفقدوحده.القاضيدولةإقليمقانونفيالمقررةالإجرائيةللقواعدأجنبيا-عنصرا

وتأمرالأجنبيالتحكيمحكمبحجيةتعترفأنالمتعاقدةالدولمندولةلكلالاتفاقية

فالاتفاقيةالحالواقعالمتبعة.)الداخلية(الوطنيةالمرافعاتلقواعدطبقاإقليمهافيبتنفيذه

الأجنبيةالتحكيمبأحكامالاعترافأجلمنمحددةإجرائيةأوضاعاأوأشكالاتضعلم

الإجراءاتإنهيومنضبطة.وموحدةدوليةإحراف.سادقاعدةبتقريراكتفتبلوتنفيذهاء
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بلدلقاضيالإجرائيالقانونلقواعدالأساسفييخضعوالتنفيذ()الاعترافلذلكاللازمة

الاتفاقية(.فيالطرفالدولةفيالمختصة)السلطةالتنفيذ

المخولالمصريالقاضيعلىيتعينالمتقدمة,الإسنادقاعدةإعمالوعندذلكوعلى/١.

بوصفهالتحكيمقانونإلىمباشرةالرجوعأجنبيتحكيملحكمالتنفيذيةالصيغةباعطاء

الشأنفيالُمتبعالإجرائيالقاضيقانونبحسبانهأيالتحكيمية.المرافعاتقانون

أحكامبتنفيذالمتعلقةالقضائيالمرافعاتقانوننصوصعلىالمروردونوذلكالتحكيمي.

خاصا"”إجرانياقانونايعدأنهبوضوحيعنيوإجراءاتهللتحكيمقانونفوجودالأجنبية.التحكيم

التحكيمية,وذاتيتهبخصائنصهيستقلقانونمرجعهاءوإاليهاختلافهاعلىالتحكيمبمسائل

يتجانسقانونالتحكيم,أجلهاومنفيهاويعمليتحركالتيالحرةالتجاريةبالبيئةالصلةوثيق

خصيصاقواعدهضعتالعالمية.ومفاهيمهالتحكيميللمزاجوأهدافهطبيعتهفيويستجيب

جوهره.يعطللابماعمومهفيالتحكيميالشأنتنظيملأجل

بالتسبةالمتبعالوطنيالمرافعاتقانونهو١6599لسنة/الارقمالتحكيمقانون.

الخاصةالإجرائيةالقواعدمتضمنابحسبانهالتحكيمية"الإجراءات"قانونالتحكيملمسائل

بتنفيذهوالأمرحكمهبحجيةالاعترافمقتضياتحتىعليهالاتفاقمنبدايةالتحكيمءبنظام

فيلهالمحكوملحصولخاصاإجرائيانظاماالتحكيمبشئونالمعنيالقانونسنوقدجبرا.

هذامضمونإلىبالنظرعريضة.علىالأمرنظامهوتنفيذه.فيالحقعلىالتحكيمحكم

خضوعأصلمنالمجاز-سييلعلى-ولو0وكونهالخالصةالتحكيميةوطبيعتهالنظام ن.لا

©
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هذايعدالأحوالكلفيعريضة.علىالأمرطلبنظامطريقعنأيالوطنية.التحكيم
التيبالتنفيذالأمرطلبدعوىرفعنظاممنكلفةوأقلوأسرعأيسرالولائىالإجرانيالنظام

اختلافعلىالإجراءاتفيالعامالقانونهوالذيالقضائيةالمراقعاتقانونعنهايتكلم

فروعها.

التنفيذ.بلدلقانونالإجراءاتبخضوعالخاصةالموحدةالإسنادقاعدةبخلافإنهوحيث86

تتطلبإليها.المنضمةالدولبهاألزمتآمرةقاعدةتقريرعلىنيويوركاتفاقيةحرصتفقد

بأحكامللاعترافالداخلية-تشريعاتها-فيتفرضلابأنالالتزامالتنفيذدولةمنالقاعدةهذه

التيتلكمنملحوظة""بصورةتشدداأكثررسوماأوشروطاتنفيذهاأوالأجنبيةالتحكيم

من"”"المادةمنالأخيرالجزءعباراتالوطنية,المحكمينأحكاموتنفيذافللاعترتفرض
علىُيلقىالاتفاقيةمنالشقهذاالمعنى.هذاإلىمباشرةوتؤديواضحةالاتفاقية عاتق

أجنبيا-أمكان-وطنياالشأنلصاحبتوفرأنيقتضيهاالتزاماالعبارة""بصريحالمتعاقدةالدولة

ذلكفيالمتبعالداخليالإجرائيالنظاميكونلابحيثالأجنبيةالتحكيملأحكامميسرانفاذا

أنيجببلالوطنية,التحكيمأحكاملتنفيذبالنسبةالمتبعنظيرهمنشدةأكثرالشأن يكون

مقتضىحسب.الإجرائيةالمقارنةهذهالاحترام.مننفسهالقدرالأجنبيالتحكيملحكم

اختلافحالةفيفقطأولى..كمرحلةعموماالداخلىالقانوننطاقفيتحصلالاتفاقية,

ونظيرهالوطنيالتحكيمحكمتنفيذبشأنالواحدالبلدفيالمقررةالإجرائيةالقواعدوازدواج
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مقابلالاتفاقيةفيالواردةللشروطبالنسبةأيضافينطبقالدولة.علىآخرقيدايولدالأشد.

النظامداخل)الأيسرالتنفيذدولةفيالمتبعالوطنيالإجرانيالقانونيتطلبهاالتيمثيلتها

منهاءالثالثةالمادةمستهلفيدولها.ءعلىالاتفاقيةحظرتفقدذاته(.الوطنيالقانوني

بالاتفاقية.الواردةمثيلتهامنشدةأكثرقانونيةلشروطالأجنبيةالتحكيمأحكامتنفيذإخضاع

المطلوبالدولةهيمصركانتإذاماحالفيإنهعليه.وترتيبا)الآخر(الحظرهذامؤدى

الشأنفيالاتفاقيةنطاقفإنإقليمهاءفيوتنفيذهوطنيغيرتحكيمبحكمالاعترافمنها
[

نتصوصبينالمقارنةفيفقطيتحددالأيسر"القانونقاعدةمضمون"]عمالالمتقدم

التحكيم.قانونفيالواردةالتحكيمأحكامتنفيذتضبطالتيالخاصةالنصوصوبينالاتفاقية

الداخليةالإجرائيةالقواعدتجاوزبألامقيدةنيويورك()اتفاقيةالمعاهدةدولمنفكل

رتبتها.التيالملزمةالضماناتأوالمعاهدةفيالمبينةالحدودبهاءالمعمول

ولموالضماناتالحدودتلكيجاوزلمعامبوجهالتحكيمقانونأنالمحكمة.ماتراه١

التحكيمأحكامتعاملبحيثلنصوصه.أساساووضعهاوتبناهابهاالتزموإنمايستبعدها

التحكيمأحكامتلقاهاالتيذاتهاالمعاملةوتنفيذهابهاالاعترافخصوصفيالأجنبية

بالتنفيذالأمرمنهالمطلوبالقاضيعلىيتعينفإنهذلكيعنفسه.الشأنفيالوطنية

تنظيمهاعنالمعاهدةسكتتالتيالمسائلشأنفيالقانونذلكنصوصإلىالرجوع

لكلكاملاتنظيماالدولي"المصدر"ذاتنيويوركمعاهدةتضعلممباشرة.موحدةبأحكام

وبطلانالتحكيمكاتفاقمختلفة.تككيميةنئل لمتعرضتإنهافمعالدولي.التحكيممسائل

يجبالتىوالوثائقالمحكمينأحكام

ات
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وتخفيفبهاوالاعترافالأجنبيةالتحكيمأحكامبتنفيذالمرتبطبالقدرإلاالمسائلهذهتعالج

جوهرهوالدولىالصعيدعلىالتنفيذهذاتيسيربكفالةفالالتزاملذلك.اللازمةالمتطلبات

الاتفاقية.وأساس

دولةكلفيبآثارهوالاعتداداحترامهيجبثابتاسنداالتحكيمحكمإنالاتفاقيةاعتبرت77.0

الخامسةالمادةفيوتضمنتاعتمدتهاءالتىالكليةالشروطتوافرلصحتهوافترضتمتعاقدة.

علىويالأجنبيالحكمتنفيذطلبرفضبمقتضاهايجوزالتيالمحددةالأسبابمنها

التنفيذ(فيعليه)المدعيالخصمطلبعلىبناءإلاالتنفيذرفضفيهايجوزلاأسبابنوعين:

لمولونفسهاتلقاءمنالتنفيذطلببنظرالمختصةالجهةمنالتنفيذرفضفيهايجوزوأسباب

ذلك.الخصومأحدمنهايطلب

الشأنصاحبمنطلبتقديمشأنهافيالأمريقتضيالتيالرفضحالاتأووأسباب.0

أطرافأحدأهليةنقص"وبالإشارة":وهيالخامسة(المادة)منالأولىالفقرةفيمذكورة

فيالفصلأوالتحكيم,اتفاقبطلانالدفاع.فيعليهالمدعىبحقوقالإخلالالتحكيم,

إجراءاتأوالتحكيمهيئنةتشكيلأنبسببأوحدوده(.)تجاوزالاتفاقهذايذكرهالممسألة

صدرالتيالمنشأ)دولةالتحكيمبلدلقانونأوالأطرافعليهاتفقلمامخالفاكانالتحكيم

الاتفاقيةوجعلتالبلد.ذلكفي)انتهاني(ملزمايصبحلمالتحكيمحكمأنأوالحكم(.فيها

ضده.التنفيذالمطلوبجانبمنالتنفيذعلىللاعتراضدفوعاأوأسباباالشروطهذهمن
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بلدفيالمختصةالسلطةمنالتنفيذطالبرفضفيهايحقالتي)الأسباب(الحالاتأما.0

إذا>التان:وهىالخامسة.المادةمنالثانيةالفقرةذكرتهافقدالخصوم,منطلبدونالتنفيذ

يتعارضالحكمكانإذاأوالتنفيذ,بلدلقانونطبقافيهالتحكيميجوزلامماالنزاعموضوعكان

التحكيمحكمباستقبالالمختصالوطنيللقاضييجوزهناالبلد.ذلكفيالعاموالنظام

شفيق(.محسنالمصرينفسه.)الفقيهتلقاءمنالتنفيذيرفضأنالتنفيذ.قوةلمنحهالأجنبي

القاضيإعمالإنإلىانتهتأنلهاسبققدالمحكمةوكانتذلك,كانمتىإنهوحيث0 الرجوعمنهتقتضينيويورك.اتفاقيةقررتهاالتىالموحدةالإجرائيةالإسنادلقاعدةالمصري|

الإجرائيالقانونبحسبانهالتحكيمقانونفيالواردالولائىالإجرائيالنظامإلىمباشرة

التطبيقالواجبةهيغيرهادونإجراءاتهتصيرثمومنالتحكيمي.الشأنفيالمتبعالداخلي

شروطأناليينفإنذلكعنففضلاوتنفيذها.الأجنبيةالتحكيمبأحكامالاعترافمسألةعلى

مثيلتهاعنتطبيقهاونطاقوحدودهامضمونهافيتختلفلاالخصوصهذافيالتحكيمقانون

صراحةوالتزماعتنقالقانونأنذلكإدراكهاءإلىنيويوركاتفاقيةتسعىالتيالموحدةالدولية

التىالحدوديجاوزأوفيهايتشددأويخالفهاولمالاتفاقيةنصوصفيالواردةالمفاهيم

التحكيمقانونوضععند:المعتبرةالمصادرأهممنكانتالاتفاقيةأنيحسبانوذلكتقررهاء

المصري.

وأحكاممعانيهافيوتتضافرتتآلفمجملهافيالتحكيمقانوننصوصفإنلذاء7

شروطعلىالقانونينطويفلارسمتهاءالتيالميسرةوالحدود-الُمقابلة-ونصوصهاالاتفاقية

اننماعرجوم بهالحرييذ
4. مغايرةفلاالج/ضوص.كيدا36بالضرالإجراتيةقواعدمتطبقوبالتالىا

0-4(ٌرسرر

لل
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قائمكيانمنهمالكلأنفمعالاتفاقية.وأحكامالإجرائيةالقانونيةالقواعدهذهبينظاهرة

.والتطبيقالنطاقفياتحدافقدبذاته

غيرالتحكيمأحكامتنفيذتضبطالتيالقضائية,المرافعاتقانوننصوصتطبيق0.2

ويعطلمتطلباتهامنويجردهاأحكامهاويهدرأهدافهاويناهضالاتفاقيةمعيتصادمالوطنية,

والأمانالتحكيمأطرافحقوقمنذاتهالوقتفيوينالبهاءالمرتبطةالدوليةالمصالح

وحمايةبكفالة-اتفاقا-ملزمةمتعاقدةدولةفكلإليه.لجونهممنينشدونهالذيالقانوني

قواعدأيمقدمايعرفواأنحقهمفمنالمشروعة.القانونيةلتوقعاتهمالمنطقيةالحدود

لاحتىالاتفاقية.دولفيلمصلحتهمالصادرةالتحكيمأحكامتنفيذبشأنتطبقسوفقانونية

طريقإلىلجأواحينقدرهاحقعواقبهاقدرواقديكنلمعمليةنتائجلمواجهةيضطروا

أياعليهاءوالتصديقالموافقةبعدمعاهدة--كلالمعاهدةإنالمستقرةالقواعدمن8.

السلطاتلكافةملزمة)الطرف(الدولةقوانينمنقانوناتصبحذلك.فيالمتبعةالوسيلةكانت

يجريماعليهايجريوبالتاليفيهاء
خالففإذالذلكونتيجةالوطنية.التشريعيةالنصوصعلى

يجيزمماذلكفإنتأويله.أوتطبيقهفيأخطأأوالمعاهدةنصوصمننصاقضائيحكم.

أنكذلكالمعلومومنكانت.أياالطعنمحكمةأودرجةالأعلىالمحكمةأمامفيهالطعن

إلاالداخلية:تشريعاتهانصوصمنأيتعديلأوإلغاءالمنفردةبإرادتهاتملككانتوإثالدولة

كانوإنفالمعاهدةفيها.طرفاة0بالنسبةمختلفايكونالأمرأن
كك

أنهاإلاداخليقانونبهايصدر
1

بلللدولةالمنفردة

هى
تعب تعبيرهيسم

ابس
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للدولالمشتركةالنيةإلىوبالنظروفلسفتهاالدوليةوظيفتهاضوءعلىإلايصحلاوتطبيقها

تأمينأجلومنالمعاصرة-العالميةوالمقاييسوالثقةالمعرفةمنأساس-علىالأعضاء

ذريعةالمعاهدةتفسيرمنتتخذأنالدولةتملكلاحمايتها.إلىالاتفاقيةترميالتيالمصالح

علىبلمخالفتها.عنيتمخضبماسياقهاعنبهاوالالتواءقواعدهاتحريفإلىتؤدي

موجباتها.إنفاذوتكفلالمعاهدةمقاصدتستلهمأنالدولةسلطات

تصاغأنيتصورولامعطلةصامتةعباراتمجردليستالشارعةالمعاهداتتصوص9.

لذلكعملية.بفوائدأيمنهامقصودةبغاياتلارتباطهافراغفي
فىالطرفالدولةعلىيتعين

بينيحولماالإجرائيةالأوضاعأوالعوائقأوالعراقيلمنتفرضألانيويوركمعاهدة

قويةوأداةوملزماشاملاقانونيا|إطاربحسبائهاأيالمرجوةفوائدهابلوغوبينالمعاهدة

والقضاءالمشرعأمزجةتنوععنالنظربغضقواعدهوتجانسالدوليالتحكيملتقدم

وتنفيذهاءالأجنبيةالتحكيمبأحكامالاعترافمجالفيالمتعاقدة.الدولمختلففيالوطنيين

نظمهاخلالومنوقضائهاءتشريعهافيدولهاءعاتقعلىالتزامانيويوركمعاهدةترتب

أحكامكفلتهاالتيالحقوقضمانأجلمنبالعملالتحكيمي.القانونيوبنيانهاوإجراءاتها

إعاقتها.وعدمعليهاتقومالتيوبالأسسبحدودهاوالالتزامبهاوالتقيدالمعاهدة

فيالصادرالأمرمنالمتظلمالأجنبيالتحكيمحكمأنالثابتوكانتقدمءلماوحيث..

جائزالتحكيميالحكمفيهاصدرالتيالمنازعةوأنالعامالنظاميخالفمافيهليستنفيذه

للقانونوفقاالتحكيمطريقتسويتهاعن
للشركةالحكمأعلناضدههماالمتظلموأنالمصرى.

(120القانون,مقرهافىصحيحاإعلاناالمتظلمة
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المتطلباتفيهوتوافرتلذلكاللازمالولائىوبالإجراءتحكيم(9المادةمحكمة)رئيسإصداره

الشركةعجزتوقدمصر.فيالأجنبيةالتحكيمأحكامبتنفيذتسمحالتيالقانونيةوالمقتضيات

وتفعيلالتنفيذبصيغةالحكم]كساءمنيمنعسبباهناكأنعلىالدليلإقامةعنالمتظلمة

علىقائنمايكونلاأوجههجميعفيالمائثلالتظلمفإنكله.ذلكعلىوترتيباالملزمة.قوته

إلزاممعمنه.المتظلمالتنفيذأمروتأبيديرفضهالقضاءويتعينالقانون.صحيحمنأساس

ككالقضائية.بالمصروفاتالمتظلمة 7سس

الأسيابفلهذه

بتاريخالصادرمنه.المتظلمالتنفيذأمروتأييدالتظلمدعوىبرفضالمحكمة:-حكمت

أتعابمقابلجنيهومانةالقضائيةالمصاريفالمتظلمةالشركةهبالزام٠ه


