
 

 

 باسم الشعب
 محكمـة النـقض

 الدائرة المدنية والتجارية
----- 

 ةـــــــــــنائـب رئيس المحكم                ىـــــــــــــــــــــــد عمـــعمــى محم/  قاضــىبرئاسة السيـد ال
           البــــــــــــــــدراوى،        د / حســــــن      ق     ادــــــــــد صــل أحمـنبيـ / قضــاةوعضوية السادة ال

   اب رئيس المحكمة "و " ن                  إيياب الميــدانـــــــــــــــــــــــــــــى                         
 وخالــــــــــد السعدونـــــــــــــى        

 . ............ بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /
 .   ............./  وحضور السيد أمين السر

 الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .
 م . 1031سنة  ربديسمن م 9ـ الموافق ى 3415ة سنصفر من  6فى يوم االثنين 

 أصدرت الحكم اآلتى :
 . القضائية 73نة سل 871 فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم

 المرفوع مــن :
 
 
 
 
 ضــــد
 
 
 
 

 الوقائــع
صادر لاالقاىرة محكمـة استئناف  ُطعن بطريـق النقض فى حكم 14/30/1003 ومــــيفى  
 ةالطاعنفييا  تطمب، بصحيفة القاىرة  ق 336سنة ل 1 مقفى االستئناف ر  17/8/1003بتاريخ 

 الحكم بقبول الطعن شكاًل ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيو . 
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 .  شارحة مذكرة ةالطاعن تاتو أودعوفى اليوم ذ
 حيفة الطعن . ا بصالمطعون ضدى تأعمن 1003/.../...وفى 

، وفى الموضوع شكاًل  الطعنقبول ابة العامة مذكرتيا ، وطمبت فييا ثم أودعت الني
 . رفض الطعن ب

ُعرض الطعن عمى المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنو جدير  1031/.../... وبجمسـة
 بالنظر فحددت لنظره جمسة لممرافعة .

ضر ُسمعت الدعوى أمام ىذه الدائرة عمى ما ىو مبين بمح 1031/.../... وبجمسة
إلى إصدار الحكم ت جأر أوالمحكمة  ، ايبمذكرتما جاء عمى  نيابة العامةلات صممالجمسة حيث 
 جمسة اليوم .

 المحكمـــة
 خالدرر / ــــــــــــالمق لقاضىبعد االطالع عمى األوراق ، وسماع التقرير الذى تاله السيد ا 
 المرافعة ، وبعد المداولة .و ، نائب رئيس المحكمة "  "  السعدونى

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية .
 –الطعن وراق أا يبين من الحكم المطعون فيو وسائر معمى  –وقائع الإن يث حو 
بطمب  ......الشركة الطاعنة تقدمت إلى القاضى رئيس محكمة استئناف فى أن تتحصل 
بإلزام  3998/.../...بتنفيذ حكم ىيئة تحكيم جافتا بمندن الصادر لصالحيا بتاريخ  أمر استصدار

دوالر أمريكى والفوائد القانونية بواقع  9496881.04المطعون ضدىا بأن تؤدى إلييا مبمغ 
أمرًا برفض  ....... استئنافرئيس محكمة أصدر السيد /  3998/.../...% . بتاريخ 7.5

ذكرة لمقاضى اآلمر بطمب إصدار أمره بالتنفيذ فأشر سيادتو بتاريخ الطمب . تقدمت الطاعنة بم
لسنة  ...برفض الطمب . تظممت الطاعنة من ىذا القرار األخير باالستئناف رقم  3998/.../...
 حكمت المحكمة بعدم قبول التظمم . طعنت 1003سنة .......  ... منق القاىرة . بتاريخ  ...

رفض بأبدت فييا الرأى مذكرة ت النيابة أودع، و لنقض لحكم بطريق االطاعنة فى ىذا ا الشركة
ذ ُعرض و ، الطعن   التزمتوفييا جمسة لنظره حددت عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة الطعن ا 
 رأييا . ة ــالنياب
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، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقوفيو اإلخالل بحق الدفاع و تنعى الطاعنة عمى الحكم المطعون 
سـريان ميعـاد الـتظمم مـن األمـر إذ قضى بعدم قبـول الطعـن لرفعـو بعـد الميعـاد عمـى سـند مـن بـدء 

لمقاضـى اآلمـر ليصـدر فيـو األمـر بتزييـل  امن تاريخ صدوره رغم أن قانون التحكيم لم يحدد ميعادً 
ميعـاد حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية والذى يصـدر فـى غيبـة مستصـدر األمـر بمـا الزمـو أن يبـدأ 

ذ خــالف الحكــم المطعــون فيــو ىــذا الــتظمم مــن تــاريخ إعالنــو بــاألمر ولــيس مــن تــاريخ صــدوره ،  وا 
 النظر فإنو يكون معيبًا بما يستوجب نقضو .

،  397،  395،  394وحيث إن ىذا النعى غيـر سـديد ، ذلـك أن مفـاد نصـوو المـواد 
مـــن قـــانون المرافعـــات أن طمـــب استصـــدار األوامـــر عمـــى عـــرائض يقـــدم عمـــى عريضـــة مـــن  399

نســختين متطــابقتين ومشــتممة عمــى وقــائع الطمــب وأســانيده مــع تعيــين مــوطن مختــار لمطالــب فــى 
حجيـة ال تحـوز ، وأن تمك األوامـر ليا فع بيا المستندات المؤيدة البمدة التى بيا مقر المحكمة وتش

مر سمطتو بإصدارىا ، إذ يجوز لو مخالفتيا بأمر جديد مسـبب ، كمـا لـذوى وال يستنفد القاضى اآل
الشأن التظمم منو إلـى المحكمـة المختصـة مـا لـم يـنو القـانون عمـى خـالف ذلـك ، ويكـون الـتظمم 

ض فر رة أيام من تاريخ صدور األمر باللدعوى أمام المحكمة خالل عشباإلجراءات المعتادة لرفع ا
مر بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع األمر التظمم منو لنفس القاضى اآلويكون لمخصم الذى صدر عميو 
بإصدار قانون  3994لسنة  17رقم  من القانون 58،  56،  9الدعوى . وطبقًا لنصوو المواد 

مدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطمـب استصـدار أمـر فى شأن التحكيم فى المواد ال
والـذى  –إن كان التحكيم تجاريًا دوليـًا  –بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاىرة  ةعمى عريض

التحكيم عمى اختصاو محكمة  يندبو من قضاتيا ما لم يتفق طرفايختو بإصدار األمر أو من 
إن أصــدر رئــيس المحكمـة األمــر بــالرفض يقــدم الــتظمم إلــى محكمــة اسـتئناف أخــرى فــى مصــر ، فــ

 هاالســـتئناف ، وذلـــك خـــالل ثالثـــين يومـــًا مـــن تـــاريخ صـــدوره . ممـــا مفـــاده أن األمـــر الـــذى يصـــدر 
القاضى فى طمب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية عمـى أحكـام المحكمـين ىـو فـى حقيقتـو أمـر 
عمــى عريضــة يخضــع ألحكــام األوامــر عمــى العــرائض مــن ناحيــة إصــدارىا والــتظمم منيــا والطعــن 

عمــــى األحكــــام الصــــادرة فييــــا ، وقــــد أجــــاز المشــــرع لــــذوى الشــــأن التقــــدم باستصــــدار أمــــر جديــــد           
ــــت ــــابع ليــــا وفقــــًا ظمم أو ال ــــنفس القاضــــى اآلمــــر أو لممحكمــــة المختصــــة الت مــــن األمــــر الصــــادر ل

 لإلجراءات القانونية الخاصة بكل عمل ، وىذه قواعد عامة تنطبق عمى كافة األحوال التى يجوز 
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أن الطاعنــة تقــدمت فييــا إصــدار أمــر عمــى عريضــة . لمــا كــان ذلــك ، وكــان الواقــع فــى الــدعوى 
لمسيد القاضـى رئـيس محكمـة اسـتئناف القـاىرة بطمـب استصـدار أمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم الصـادر 

 64أوامــر وعــرض عمــى رئــيس الــدائرة  335لســنة  64فقيــد بــرقم  35/3/3998لصــالحيا بتــاريخ 
  فأشـر سـيادتو لقمـم الكتـاب بإرفـاق المسـتندات المقدمـة مـع الطمـب ،  –بناء عمى ندبـو  –بالمحكمة 
أصدر سيادتو أمرًا برفض الطمـب بعـد أن تبـين لـو خمـو األوراق المودعـة  18/33/3998وبتاريخ 

ـــة التحكـــيم ، ولمـــا كانـــت الطا ـــاب المحكمـــة مـــن اتفاقي ـــم كت ـــم تتخـــذ اإلجـــراءات القانونيـــة بقم ـــة ل عن
نمـا  الستصدار أمر جديـد كمـا أنيـا لـم تـتظمم مـن ىـذا األمـر بـاإلجراءات العاديـة لرفـع الـدعوى ، وا 

ق أوامر تراجعـو  335لسنة  64تقدمت لمقاضى اآلمر مباشرة بمذكرة فى ذات الطمب المقيد برقم 
 تالضوئية لمفـواتير المبدئيـة والتـى ذكـر ت بيا الصور فييا بشأن األمر الصادر منو بالرفض وأرفق

استصــدار األمـر بتنفيـذ الحكــم سـالف الــذكر فأشـر ســيادتو  تأن مشـارطة التحكـيم وردت بيــا وطمبـ
" بــرفض الطمــب وعمــى الطالــب اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة " ، ولمــا كــان  18/31/3998بتــاريخ 

ــ أوامــر ،         64/335الــتظمم رقــم إلــى أمــر الــرفض الصــادر فــى  االــتظمم المقــدم مــن الطــاعن موجًي
التــالى لــو فإنــو ينســحب عنــو شــروط الطمــب الــذى يجيــز لمــن رفــض طمبــو الــتظمم       أمــا عــن الطمــب 

، وكـان الـتظمم منـو بتـاريخ  18/33/3998منو ، ولما كان األمر المشار إليو سمفًا صدر بتـاريخ 
ذ انتيى  34/3/3999 الحكـم المطعـون فيـو إلـى ذات النتيجـة ، أى بعد الميعاد المحدد قانونًا ، وا 

  يو بما سمف يكون عمى غير أساس .فإن النعى عم


