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 الـوقــائـع
الصــادر بتــاري   .......نقـــف فـــى حكـــم محكمــة اســتئنا  ُطعــن بطريـــق ال 1111/.../...بتــاري  

ق , وذلــب بصحيفـــة طمـــ  فييــا الطــا ن  337لســنة  ......فـــى اتستئنـــا  رقـــم  1113/.../...
ـــالحكــم بقبــول الطعــن فــكالم وفــى الموض , وفــى نفــس اليــوم أودع  وع بنقـــف الحكــم المطعــون فيــوــ

 . الطا ن مذكرة فارحة
  من المطعون ضده بصحيفة الطعن .أ 1111/.../...وفى 
 طم  فييا رفف الطعن . وأودع المطعون ضده مذكرة بدفا  1111/.../...وفى 

  . وفى الموضوع برفضو قبول الطعن فكالم  أود ت النيابة العامة مذكرة طمبت فيياثم         
  رف الطعن  مى المحكمة في غرفة مفـورة فـرأت أنـو جـدير 1131/ .../... و بجمسة

وبيــا ســمعت الــد و  أمــام ىــذه الــدائرة  مــى مــا ىــو  1131/.../...بــالن ر فحــددت لن ــره جمســة 
, والمحكمة أرجـتت  ااء بمذكـرتـيـــــــــى ما جــــــالنيابة العامة  مــ تحيث صممحضر الجمسة مبين بم

 . اليوم جمسة إصدار الحكم إلى
 المحكمـة

 الريدى عـدلى/  ـررـــــــــالـذى تـاله السيـد القاضى المق بعد االطالع عمى األوراق وسماع التقريـر
 وبعد المداولة .، والمرافعة  " نائب رئيس المحكمة "

 حيث إن الطعن استوفى أوضا و الفكمية .
تتحصل فى  -األوراق  مى ما يبين من الحكم المطعـون فيو وسائـر  - الوقائعوحيث إن 

ق أمام  337لسنة  ......ة المطعون ضدىا الد و  رقم الفركة الطا نة أقامت  مى الفرك أن
الصادر من  3111لسنة  ...بطم  الحكم ببطالن حكم التحكيم رقم  ......محكمة استئنا  

الذ   1111سنة  ........من  ...اتتحاد العام لمغر  التجارية " اإلدارة العامة لمتحكيم بتاري  
ضمان الصادر من البنب األىمى المصر  بقيمة قضى بعدم أحقية الطا نة مصادرة خطا  ال

لزاميا برد ىذا المبمغ لممطعون ضدىا  مقدارىا ثالثة وسبعين أل  وخمسمائة دوتر أمريكى , وا 
نيا أبرمت مع المطعون القضائية . وقالت بيانام لذلب , إوالفوائد القانونية  نو من تاري  المطالبة 

 التزمت فيو األخيرة بتصميم وتصنيع وتوريد 3114 سنة ......من  ...ضدىا  قدام بتاري  
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متر( ذات ره وتركي  واإلفرا   مى تنفيذ بدء التفغيل لماكينة ص  مستمر لعروق الصم  )قط
ذ نف  خال  بينيما  مى تنفيذ العقد , فمجتت  1BLC511 فر ين طراز " دانيمى " لمطا نة , وا 

التحكيم , فتصدر  مصرية بطم  اتخاذ إجراءاتالمطعون ضدىا لالتحاد العام لمغر  التجارية ال
 1113سنة  .......من  ..., وبتاري   الحكم سال  البيان , ورفعت الطا نة د و  ببطالنو

 وقدمت النيابة في ىذا الحكم بطريق النقف ةالطا ن تطعن. قضت محكمة اتستئنا  برفضيا 
ذ  رف الط , برفف الطعنمذكرة أبدت فييا الرأ   العامة عن  مى ىذه المحكمة في غرفة وا 
 التزمت النيابة رأييا .وفييا ددت جمسة لن ره ـــورة حــــــمف

ة بالوجـو األول مــن السـب  األول منيمــا نعـى الطا نــت ينوحيـث إن الطعـن أقــيم  مـى ســبب
الخطت فى تطبيق القـانون , ذلـب أنـو تمسـب بـبطالن حكـم التحكـيم لخمـو الحكم المطعون فيو   مى

,  41/1ن أحــد البيانــات الجوىريــة وىــى نصــوت وثيقــة التحكــيم , بالمخالفــة لممــادتين مدوناتــو مــ
ــــو , فــــ ن الحكــــم  3114لســــنة  17مــــن قــــانون التحكــــيم رقــــم  51/3 بمــــا يوجــــ  القضــــاء ببطالن

 فيو إذ رفف ىذا الدفاع رغم جوىريتو , يكون معيبام بما يستوج  نقضو .المطعون 
نو لما كان المقرر فى قضـاء ىـذه المحكمـة أن غايـة وحيث إن ىذا النعى مردود , ذلب بت

من القانون  41/1لممادة المفرع من إيجا  إثبات صورة من اتفاق التحكيم فى حكم التحكيم وفقام 
ىــى التحقــق مــن صــدور حكـم المحكمــين فــى حــدود ســمطاتيم المســتمدة مــن  3114لســنة  17رقـم 

رف خمـو الحكـم مـن الغاية يمكن أن تتحقق بف أن ىذه اتفاق التحكيم ر اية لصالح الخصوم , إت
صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال ىـذا البيـان , لـم يـلد إلـى  ـدم تحقـق الغايـة التـى مـن أجميـا 

بــتن يكــون الحكــم داتم بذاتــو  مــى اســتكمال فــروط صــحتو وذلــب  ؛أوجــ  المفــرع إثباتــو بــالحكم 
حتى تـتمكن محكمـة الـبطالن مـن مراقبـة حكـم التحكـيم مـن حيـث مـد  اتلتـزام بحـدود مـا ورد فـى 
اتفاق التحكيم . كما أن قانون التحكيم قد خال من النت  مى الـبطالن لعـدم افـتمال الحكـم  مـى 

)ز( مـن قـانون 51ممـادة أنـو يفـترط لمقضـاء ببطالنـو وفقـام ل صورة من اتفـاق التحكـيم , بمـا تزمـو
يلثر بطالن اإلجـراء  مـى الحكـم ذاتـو بـتن ت تتحقـق الغايـة التـى قصـدىا القـانون مـن أن التحكيم 

 إ مـاتم  نالفكل أو البيان المعي  أو الناقت , ف ذا تحققت رغم البيان الناقت فال يحكـم بـالبطال
ــــعـــات . ويقـــع  مـــى  ـــاتق المتمســـب بالبطمـــن قـــانون المراف 11لممـــادة  الن  ـــ ء إثبـــات وجـــود ـــــ
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ثبات  دم تحقق ىذه الغاية بسب  ما فا  العمل اإلجرائى من  يـ  . لمـا كـان ذلـب ,  العي , وا 
وكانــت الطا نــة لــم تنــازع فــى مضــمون فــرط التحكــيم المنصــوت  ميــو فــى العقــد , ولــم تــدع أن 

وزه , وكــان األخيــر داتم بذاتــو  مــى اســتكمال فــروط حكــم التحكــيم خــال  ىــذا المضــمون أو تجــا
ذ التــزم الحكــم المطعــون فيــو ىــذا الن ــر فــ ن  صــحتو , فــال يكــون بــاطالم فــى ىــذا الخصــوت , وا 

 النعى  ميو يضحى  مى غير أساس .
األول مـــن الوجـــو الثـــانى مـــن الســـب  األول مـــن ســـببى  بالفـــقوحيـــث إن الطا نـــة تنعـــى 

يو القصور فى التسبي  , ذلب بتنيا تمسـكت بـبطالن حكـم التحكـيم الطعن  مى الحكم المطعون ف
لخمــوه مــن  نــاوين وجنســية المحكمــين و نــوان المطعــون ضــدىا وجنســية الطا نــة إ مــاتم لممــادة 

, ف ن الحكم المطعون فيو إذ أغفل الرد  مى ىذا  3114لسنة  17من قانون التحكيم رقم  41/1
 بام بما يستوج  نقضو .الدفاع رغم جوىريتو ف نو يكون معي

وحيــث إن ىــذا النعــى فــى غيــر محمــو ذلــب بــتن المقــرر فــى قضــاء ىــذه المحكمــة أن مفــاد 
/ىــــ مـــن قـــانون 51والمـــادة  41, والبنـــد الثالـــث مـــن المـــادة  36نصـــوت البنـــد الثـــانى مـــن المـــادة 

ح الحريـة أن المفرع رغبة منو فى احترام إرادة طرفى التحكيم ب فسا 3114لسنة  17التحكيم رقم 
ا لـم يرتـ  الـبطالن  نـد  ـدم افـتمال حكـم التحكـيم  مـى بيـان ما لتن يمو بالكيفية التى تناسبيملي

جنسية المحكمين إت إذا كانا قد اتفقا  مى تحديد جنسية معينة ليم أو اقتضى القـانون ذلـب . لمـا 
قــامتيم , كمــا لــم كــان ذلــب , وكــان طرفــا التحكــيم لــم يحــددا جنســية معينــة لممحكمــين أو محــالم إل

ف نــو ت يعيــ  حكــم التحكــيم خمــوه مــن بيــان جنســية و نــوان المحكمــين , وت يقــتف القــانون ذلــب 
ذ لـم يسـبق لمطا نـة التمســب  يعيـ  الحكـم المطعـون فيـو التفاتــو  ـن ىـذا الـدفاع الـوارد بــالنعى . وا 

ا وجنســية أمـام محكمـة الموضـوع بـات تراف  مـى خمـو حكـم التحكـيم مـن  نـوان المطعـون ضـدى
 الطا نة , فال يقبل منيا إثارة ىذا الدفاع ألول مرة أمام محكمة النقف . 

ذ كان البـين مـن الحكـم التمييـد  الصـادر بتـاري   و ـــــــــتضمن 1111مـن ينـاير سـنة  17وا 
أسماء المحتكمين والمحكمين , ف ن الطعن  ميو بالفق الثانى من الوجو الثانى من السـب  األول 

 .ن يكون غير صحيح لطعمن سببى ا
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وحيـــث إن الطا نـــة تنعـــى بالســـب  الثـــانى مـــن ســـببى الطعـــن  مـــى الحكـــم المطعـــون فيـــو 
الخطــت فــى تطبيــق القـــانون والقصــور فــى التســـبي  واإلخــالل بحــق الـــدفاع إذ تمســكت أمــام ىيئـــة 

خطـا  ن الحكـم إذ ا تـد بال تعـديل مواصـفات الماكينـة المتعاقـد  مييـا , فـ بتنيا لـم تطمـ التحكيم 
  يكــون قــد خــالاء صــفتو فــى تمثيــل الطا نــة , المنســو  لممينــدس الفنــى ليــا بالتعــديل رغــم انتفــ

ذ واجــــو الحكــــم المطعــــون فيــــو ىــــذا الــــدفاع  بتنــــو يمثــــل طعنــــام الثابــــت فــــى األوراق بمــــا يبطمــــو , وا 
 لب رفضو , ف نو يكون معيبام بما يستوج  نقضو .ذموضو يام فى حكم التحكيم ورت   مى 

إن ىــذا النعــى مــردود , ذلــب بــتن المقــرر فــى قضــاء ىــذه المحكمــة أن المفــرع قــد وحيــث 
أو حدد أسبا  بطالن حكم المحكمين وأوردىا  مى سبيل الحصر ومنيـا وقـوع بطـالن فـى الحكـم 

بطــــالن فــــى اإلجــــراءات أثــــر فــــى الحكــــم , وكــــان المفــــرع لــــم يجعــــل خطــــت حكــــم المحكمــــين فــــى 
ذ كـان النعـى قائمـام  مـى استخالت وقائع النزاع من األسبا   التى تجيـز طمـ  إبطـال الحكـم , وا 

مجادلة ىيئة التحكيم فى استخالت صفة الممثل القانونى لمطا نة وىى مستلة تتعمق بفيم الواقع 
فى الـد و  ت تـنيف سـببام إلبطـال حكـم التحكـيم فـ ن الحكـم المطعـون فيـو إذ التـزم ىـذا الن ـر , 

 كون  مى غير أساس .ف ن النعى  ميو فى ىذا الخصوت ي
 قدم , يتعين القضاء برفف الطعن .وحيث إنو , ولما ت


