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        جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
  السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال 

    )كالوت(
  احملتويات

الصفحة  
 ٤............. "اتفاقية نيويورك "-جنبية وتنفيذها القضايا املتعلقة باتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األ 

 - من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك) ٢(و) أ) (١(رتان املادة الرابعة والفق: ١٢٢٢القضية رقم  
 & Beach Building ضد جمموعة Dampskibsselskabet "Norden" A/Sشركة ، احملكمة االحتادية األسترالية

Civil Group Pty Ltd [2012] FCA 696) ٤......................................)٢٠١٢ هيوني/ حزيران٢٩ 

 Traxysشركة ، احملكمة االحتادية األسترالية -  نيويوركاملادة اخلامسة من اتفاقية: ١٢٢٣ القضية رقم 

Europe SA ضد شركة Balaji Coke Industry Pvt Ltd (No 2) [2012] FCA 276) ٧...)٢٠١٢مارس / آذار٢٣  
 - من املادة اخلامسة) أ) (١(والفقرة الفرعية ] املادة الرابعة[اتفاقية نيويورك، : ١٢٢٤  رقمالقضية 

 Altain Khuder ضد شركة IMC Aviation Solutions Pty Ltdشركة ، ف يف والية فيكتورياحمكمة االستئنا

LLC [2011] VSCA 248) ٩...................................................)٢٠١١أغسطس / آب٢٢ 

 ESCOشركة ، احملكمة االحتادية األسترالية - املادة السادسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٥ القضية رقم 

Corporation  ضد شركةBradken Resources Pty Ltd [2011] FCA 905) ١١.........)٢٠١١أغسطس / آب٩ 

 Uganda، شركة احملكمة االحتادية األسترالية - املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٦القضية رقم  

Telecom Ltd شركة  ضدHi-Tech Telecom Pty Ltd [2011] FCA 131) ١٢............)٢٠١١فرباير / شباط٢٢ 

 ١٤...............يورك وقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويلالقضايا املتعلقة باتفاقية نيو 

 -  من القانون النموذجي للتحكيم٨املادة ؛ املادة الثانية من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٧القضية رقم  
  شركة ضدLightsource Technologies Australia Pty Ltd، شركة احملكمة العليا ملنطقة العاصمة األسترالية

Pointsec Mobile Technologies AB [2011] ACTSC 59) ١٤.........................)٢٠١١أبريل / نيسان١٢ 
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الصفحة  
  القانون النموذجي للتحكيم، ؛ املادة الثانية من ٣اتفاقية نيويورك، الفقرة  :١٢٢٨  رقمالقضية 

) حتت التصفية (ACN 103 753 484 Pty شركة ، قضيةزالند العليا حمكمة كوين -‘ ١‘) ب) (٣ (١ املادة
[2011] QSC 64) ١٥.............................................................)٢٠١١أبريل / نيسان٤  

  ١٧..........................................القضايا املتعلقة بقانون األونسيترال للتحكيم التجاري الدويل 
 - ١٩و) ١ (٨و) هـ( و)د (٢ و)١ (١املواد القانون النموذجي للتحكيم،  :١٢٢٩رقم القضية  

 Vale Inco شركة د ضWagners Nouvelle Caledonie Sarl، شركة زالند كوينمقاطعة حمكمة استئناف 

Nouvelle Caledonie SAS [2010] QCA 219) ١٧.................................)٢٠١٠أغسطس / آب٢٠  
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  مقّدمة
  

ُتشكِّل هذه اجملموعة من اخلالصات جزءا من نظام مجع ونشر املعلومات عن القرارات الصادرة عن   
ن أعمال جلنة األمم املتحدة احملاكم وهيئات التحكيم واملستندة إىل االتفاقيات والقوانني النموذجية املنبثقة ع

والغرض من ذلك هو تيسري التفسري املوّحد هلذه النصوص القانونية ). األونسيترال(للقانون التجاري الدويل 
بالرجوع إىل املعايري الدولية اليت تتسق مع الطابع الدويل للنصوص، ال إىل املفاهيم واألعراف القانونية الداخلية 

املزيد من املعلومات الكاملة عن مسات ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ملستعمل ويرد يف دليل ا. الصرفة
متاحة ) كالوت(ووثائق السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال . ذلك النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (يف املوقع الشبكي لألونسيترال على اإلنترنت
) كالوت(ويتضمن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال   

قائمة حمتويات يف الصفحة األوىل توفّر البيانات املرجعية الكاملة لكل قضية ترد يف هذه اجملموعة من اخلالصات 
وقد أدرج عنوان .  إليها احملكمة أو هيئة التحكيمإىل جانب املواد املتعلقة بكل نص واليت فّسرهتا أو أشارت

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها األصلية إىل جانب عناوين اإلنترنت اليت ترد فيها ) URL(اإلنترنت 
يرجى االنتباه (الترمجات بلغات األمم املتحدة الرمسية أو بإحدى لغاهتا، حيثما كانت متاحة، يف عنوان كل قضية 

 اإلشارات املرجعية إىل مواقع شبكية غري املواقع الشبكية الرمسية اخلاصة باألمم املتحدة ال تشكّل تزكية من  أنَّإىل
ر املواقع جانب األمم املتحدة أو من جانب األونسيترال لذلك املوقع الشبكي؛ وعالوة على ذلك، كثريا ما تتغّي

وحتتوي ).  الوثيقة سارية حىت تاريخ إصدار هذه الوثيقةالشبكية؛ ومجيع عناوين اإلنترنت الواردة يف هذه
خالصات القضايا اليت يفسَّر فيها قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إىل كلمات 
رئيسية متسقة مع ما يرد منها يف موسوعة املصطلحات اخلاصة بقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري 

أما اخلالصات املتعلقة بقضايا تفسِّر قانون . ي أعدته أمانة األونسيترال بالتشاور مع املراسلني الوطنينيالدويل الذ
وميكن . األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية

شبكي اخلاص باألونسيترال عن طريق البحث عن اخلالصات يف قاعدة البيانات املتاحة من خالل املوقع ال
اإلشارة إىل مجيع السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية يف وثائق السوابق 

  . جمموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أّي) كالوت(أو رقم العدد الصادر بشأن السوابق ) كالوت(
طنيون تعّينهم حكوماهتم أو مسامهون أفراد؛ وقد تتوىل إعدادها بصفة  اخلالصاِت مراسلون ووُيِعدُّ  

 املراسلني الوطنيني أو غريهم من األشخاص املشاركني وجتدر املالحظة بأنَّ. استثنائية أمانة األونسيترال نفسها
 أ أو إغفال أو أيِّ خط منهم املسؤولية عن أيِّعلى حنو مباشر أو غري مباشر يف تشغيل هذا النظام ال يتحّمل أيٌّ

  .قصور آخر فيه
  

––––––––––  
٢٠١٣ ، املتحدةممحمفوظة لأل © الطبع حقوق  

  يف النمسابعطُ
  

وينبغـي  .  علـى حـق استنـساخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه               للحـصول  طلبـات    يِّويرحَّب بأ . مجيع احلقوق حمفوظة  
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسـال هـذه الطلبـات إىل العنـوان التـايل     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .  وجيــوز للحكومــات واملؤســسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن ُتعِلم األمم املتحدة بذلكدوناحلكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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  جنبية بقرارات التحكيم األالقضايا املتعلقة باتفاقية االعتراف 
  "اتفاقية نيويورك "- وتنفيذها 

    
  من املادة اخلامسة ) ٢(و) أ) (١(املادة الرابعة والفقرتان : ١٢٢٢القضية رقم 

  من اتفاقية نيويورك
    احملكمة االحتادية األسترالية

 Beach Building & Civil Group Pty ضد جمموعةDampskibsselskabet "Norden" A/Sشركة 

Ltd [2012] FCA 696 
  ٢٠١٢ هيوني/ حزيران٢٩

  األصل باإلنكليزية
  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2012/696.html :ُنشرت القضية يف املوقع التايل

  وألربت مونيتشينو لوك نوتاج ني الوطنيني املراسلخلالصة من إعدادا
.  من خـالل وسـيط أسـترايل   ة أستراليةلكة للسفن، سفينةً إىل شركي، وهو شركة ماّدعأّجر امل 
لقـانون اإلنكليـزي    ااالستئجار ألحكام   ) عقد(ر أن ختضع املنازعات الناشئة عن مشارطة        رَّوتق

ي باحلصول على غرامات تـأخري تعويـضاً لـه عـن      ّدعوطالب امل .  يف لندن  بالتحكيمى  وأن تسوّ 
ى ّدعواتفـق مـع املـ   . ة من الفحـم مـن أسـتراليا إىل الـصني    تأخر الشركة املستأجرة يف نقل شحن   
قـرار حتكـيم   "ي، أصـدر املُحكّـم    ّدعوبناًء على طلب املـ     .عليه على االحتكام إىل ُمحكّم واحد     

 يف وثـائق مـشارطة      ة خاطئـ  ةأوليا رأى فيه أن اسم الـشركة املـستأجرة ُسـّجل بطريقـ            " إيضاحيا
ى عليـه  ن الـشركة املـستأجرة هـي الطـرف املـّدع      االستئجار، وأمر بإجراء تصحيح ينص علـى أ       

ى عليـه اشـتمل    ّدع هنائيـاً ضـد املـ      حتكـيم مث أصـدر املُحكّـم قـرار        . بالفعل يف إجراءات التحكـيم    
ى ّدعي بإنفـاذ القـرارين ضـد املـ        ّدعوطالب امل . على دفع تعويضات وفوائد ويلزمه باملصروفات     

كومنولـــث  (١٩٧٤م الـــدويل لعـــام قـــانون التحكـــي مـــن ٨مبوجـــب املـــادة  عليـــه يف أســـتراليا
  .، املنفذة للمادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك)أستراليا

 من قانون التحكيم الدويل تنص علـى أنـه          ٢ورفضت احملكمة اإلنفاذ، ألن الفقرة جيم من املادة         
 ١٩٩١طريـق البحـر لعـام       ن  عـ قانون نقل البـضاعة      بتطبيق أحكام     ما ميسّ  يس يف ذلك القانون   ل
سـواء  (أي اتفـاق  " علـى أن   يـنص طريـق البحـر  ن عـ قانون نقـل البـضاعة      ف). لياكومنولث أسترا (

تقييـد لواليـة احملـاكم       "ال يترتب عليه أي أثر إذا كان ينطوي علـى         ) أُبرم يف أستراليا أو خارجها    
، مــا مل يتفــق الطرفــان علــى أن )١١ مــن املــادة ٢الفقــرة (األســترالية يف تــسوية منازعــات معينــة 

 ١١ مـن املـادة    ١ومبوجب الفقرة   ). ١١ من املادة    ٣الفقرة  " (داخل أستراليا ... جيري التحكيم   
وثـائق النقـل البحـري املتعلقـة بنقـل          ) أ"(من هذا القانون، تشمل هذه املنازعات مـا ينـشأ بـشأن             
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الــصكوك غــري القابلــة    ) ب(إىل أي مكــان خارجهــا؛ أو   البــضائع مــن أي مكــان يف أســتراليا   
بـشأن نقـل البـضائع     ١٠مـن املـادة   ‘ ٣‘ )ب) (١( يف الفقرة الفرعيـة  للتداول من النوع املذكور  

، اسـتناداً إىل صـيغة   )أ(ورأت احملكمة أن مشارطة االستئجار تقع ضـمن الفئـة   ". على هذا النحو 
 املـشارطة نفـسها   نَّ، رغـم أ )١٩٩٧مبـا يف ذلـك تعـديالت سـنة       (هذا القانون وتارخيه التشريعي     

وقـد خالفـت احملكمـة يف هـذا الـصدد حكمـاً           ). ب( وفق الفئـة     "تداولللل  صكا غري قاب  "ال ُتعّد   
أصــدرته احملكمــة العليــا جلنــوب أســتراليا خبــصوص مــسألة مبدئيــة  مناقــضاً لــذلك  مــوجزاًحــديثاً 

تـها محلـة     من قانون نقل البضائع عن طريـق البحـر تـشمل حتـت مظلّ              ١١ذهبت فيه إىل أن املادة      
ــص     ــن ال ــا شــاهبها م ــشحن أو م ــشارطات االســتئجار   ســندات ال ــيس م ــضية شــركة  (كوك، ول ق

Jebsens International Pty Ltd)  شـركة ضـد  ) أسـترالياInterfert Australia Pty Ltd [2012] 

SASC 50(،          ورأت احملكمـة، يف القـضية قيـد النظـر، أن اتفـاق الطـرفني علـى التحكـيم يف لنـدن 
  .، وبالتايل رفضت إنفاذ قرار التحكيم"عدمي األثر"

 مـن قـانون التحكـيم الـدويل للتوصـل           ٨د الشق الذي استندت إليه يف املادة         احملكمة مل حتدّ   نَّأبيد  
ى ّدعدفـع بـأن املـ     ) "الدائن مبقتضى قرار التحكيم   "(ي  ّدعوالحظت احملكمة أن امل   . إىل هذه النتيجة  

نـه  غـري سـارٍ مبوجـب القـانون الـذي نـص االتفـاق علـى أ                "عليه مل يثبت أن اتفـاق التحكـيم كـان           
خيضع ألحكامه، أو أنه كان غري سارٍ مبوجب قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكـيم يف حالـة                   

 مــن ٨مــن املــادة ) ب( ٥الفقــرة " (عــدم الــنص يف االتفــاق علــى القــانون الــذي خيــضع ألحكامــه
). يـورك من املادة اخلامسة مـن اتفاقيـة نيو  ) أ) (١(قانون التحكيم الدويل اليت تناظر الفقرة الفرعية      

مـن  ) ب( ٥هذه هي املسألة اليت جيب إثباهتا من أجل االحتكام إىل الفقـرة              "نَّي بأ ّدعكما دفع امل  
 من القانون املذكور، حيث إن هذه املادة تتضمن احلكم الوحيد الذي مـن شـأنه أن يـربر                   ٨املادة  

 موضـع سـابق   غري أن احملكمـة ذكـرت، يف  ". رفض احملكمة إنفاذ قرارات التحكيم يف هذه القضية   
عبء إثبات وجود سبب واحد أو أكثر جييز رفـض اإلنفـاذ مبوجـب         "يف حيثيات هذا احلكم، أن      

  مــن  ٧ الفقــرةوتنــاظر ".  يقــع علــى الطــرف الــذي يعــارض اإلنفــاذ ٨ مــن املــادة ٧ و٥الفقــرتني 
 ميكـن    مـن املـادة اخلامـسة مـن اتفاقيـة نيويـورك، الـيت              ٢ من قانون التحكيم الدويل الفقرة       ٨املادة  

ــن ) أ(أجــنيب حتكــيم  إنفــاذ قــرارمبقتــضاها رفــض  زاع ليــست قابلــة  إذا كانــت املــسألة موضــوع ال
وهــي (مبوجــب قــوانني الدولــة الــيت ُيلــتمس فيهــا هــذا اإلنفــاذ   ) أي غــري قابلــة للتحكــيم(لإلنفــاذ 

  .إذا كان اإلنفاذ سوف يتعارض مع سياستها العامة) ب(، أو )أستراليا يف هذه القضية
 مـن قـانون التحكـيم       ٣٠ املـادة    نَّت احملكمة قبوهلا تصحيح اتفاق التحكيم باإلشارة إىل أ        وبرر

ختــّول للُمحكّــم صــالحية البــت يف  ، الــذي جــرى التحكــيم مبوجبــه،  ١٩٩٦اإلنكليــزي لعــام 
 مبا يف ذلك البت يف صحة اتفاق التحكـيم، فـضالً عـن              -زاع    اختصاصه بالنظر يف موضوع الن    
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 متــنح للُمحكّــم الــصالحيات نفــسها الــيت ٤٨مــن املــادة ) ج) (٥(لفرعيــة ذلــك، فــإن الفقــرة ا
 للطــرف الــذي ٦٧وجتيــز املــادة . تتمّتــع هبــا احملكمــة التجاريــة اإلنكليزيــة يف تــصحيح الوثــائق 

 يـوم مـن     ٢٨م أن يـستأنف أمـام احملكمـة قـرار الـرفض خـالل               ُيرفض طعنه يف اختصاص احملكّـ     
  قـرار التحكــيم األول  "ّتخـذ، فقـد َخلُــصت احملكمـة إىل أن    ومبـا أن هـذا اإلجــراء مل يُ  . صـدوره 

  ".زاع ال جيوز الطعن فيه مبقتضى القانون اإلنكليزي، وأنه بالتايل حيسم املسألة موضع الن
لــرفض ) أمشــل يف نطاقهــا(وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت احملكمــة جمموعــة أخــرى مــن احليثيــات   

.  استندت إىل أنـه مل يكـن قـط طرفـاً يف هـذا االتفـاق                ى عليه ضد إنفاذ قرار التحكيم     ّدعدفوع امل 
 املـادة  تستنـسخ يف صـلبها  الـيت  (من قانون التحكيم الدويل ) ١( ٩فقد الحظت احملكمة أن املادة   

ي إبـراز قـرار التحكـيم واتفـاق التحكـيم الـذي يفيـد        ّدعأوجبـت علـى املـ     )  من اتفاقية نيويورك   ٤
إىل جانــب ذلــك، ). صــورتني معتمــدتني منــهماتقــدمي أو (القــرار املــذكور بأنــه صــدر يف إطــاره 

ر ظـاه ل  لـدى إبرازهـا كـدلي     ") ١( ٩ للمـادة باألخـذ بالوثـائق املقدمـة وفقـاً         ) ٥( ٩تقضي املـادة    
وبعـد االطـالع علـى هـاتني الـوثيقتني، خلـصت احملكمـة        ." لعلى ما يتصل هبا من مسائ    الوجاهة  

أن كـل قـرار حتكـيم صـدر         ) أ(": هـة تثبـت مـا يلـي       ى عليه قد قدم أدلة ظاهرة الوجا      ّدع امل نَّإىل أ 
أن كـل قـرار حتكـيم يتـضمن         ) ج(موضوع كل قـرار التحكـيم؛ و      ) ب(؛ و على الوجه املثبت فيه   

 وهـي الـصك الوحيـد الـذي          ... مـن مـشارطة االسـتئجار      ٣٢ما يفيد بأنـه صـدر مبقتـضى البنـد           
  ".يّدعى احملكم واملينبغي الرجوع إليه عند التماس بند التحكيم ذي الصلة حسبما رأ

فعـالً،   ى عليه مل حياول أن يثبـت باألدلـة أنـه لـيس املـستأجر احلقيقـي                ّدع امل نَّوالحظت احملكمة أ  
 االســتئجار مــشارطةى عليــه علــى أن امســه لــيس مــسجالً يف     ّدع تأكيــد املــ نَّورأت احملكمــة أ

كمـة إىل أن     علـى ذلـك، خلـصت احمل       ًءوبنـا . لـدحض األدلـة املقدمـة     وحـده   كمستأجر ال يكفي    
ي قد أثبتت على حنو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قـرارات أجنبيـة صـدرت                  ّدعامل

ى عليـه، لكـي     مـّدع وقالـت إنـه كـان ينبغـي لل        . من قانون التحكـيم الـدويل     ) ١( ٨مبقتضى املادة   
 ٨املـادة  حيول دون اإلنفاذ، أن ُيحدد األسباب اليت ميكن االسـتناد إليهـا لوقـف اإلنفـاذ مبقتـضى                   

.  أهنا منطبقة بالفعـل علـى حالتـه        "يثبت بعدها، على حنو تطمئن إليه، احملكمة      "، و )٧ (٨أو  ) ٥(
وإن حقــق بعــض النجــاح يف دحــض بعــض الــدفوع الــيت   "ي، ّدع املــنَّ احملكمــة الحظــت ألكــن

 قــانون نقــل " الــدفوع القائمــة علــى ارتبــاطيــدحض، مل يقــدم مــا ]ى عليــهّدعاملــ [لــصاحل قُــدِّمت
  .وهلذا السبب، رفضت احملكمة طلبه. بضائع عن طريق البحر بالقضية قيد النظرال
    



 

V.13-80363 7 
 

 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/127 

  ادة اخلامسة من اتفاقية نيويوركامل: ١٢٢٣ القضية رقم
    احملكمة االحتادية األسترالية

) ٢رقم القضية ( Balaji Coke Industry Pvt Ltd ضد شركة Traxys Europe SAشركة 
[2012] FCA 276  

  ٢٠١٢س مار/ آذار٢٣
  األصل باإلنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2012/276.html :ُنشرت القضية يف املوقع التايل
  وألربت مونيتشينو  لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل

م الكـوك الـذي   أبرمت شركة حتمل جنسية دولة لكـسمربغ عقـداً مـع شـركة هنديـة بـشأن فحـ             
وكان العقد خاضعاً ألحكام القانون اإلنكليزي، وكان ينص على اللجوء          . ُتوّرده شركة مصرية  

رفضت الـشركة اهلنديـة سـداد       و. للتحكيم يف لندن مبقتضى قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل        
لرفــع دعــوى جــراءات الواجبــة اإل الــشركة اللكــسمربغية واختــذتمثــن شــحنة مــن فحــم الكــوك 

ي الـذي جلـأ إىل      ّدعوأصـدر املُحكّمـون حكمـاً لـصاحل املـ         . ضـدها وفقـاً التفـاق التحكـيم       كيم  حت
 طلـب   قُـدِّم وقـد   .  إلنفاذ قرار التحكيم وقبلـت احملكمـة طلبـه         التماساً احملكمة االحتادية األسترالية  

ألسـهم يف   ائزا  حـ  كـان فيمـا يبـدو        "املـدين مبقتـضى قـرار التحكـيم       " نَّ نظراً أل  اإلنفاذ يف أستراليا  
جـنيب، سـعى    األتحكـيم   الي بإنفـاذ قـرار      ّدعويف نفس الوقت الذي طالب فيه املـ        .شركة أسترالية 

ويف الوقـت  . عليهـا عـن طريـق أمـر اإلنفـاذ     للحجـز   متهيـداً األسـهم  تلـك  الستصدار أمر بتجميد    
شركة  الـ  ومنع إبطال قرار التحكيم     حكماً مفاده  احملكمة العليا اهلندية قد أصدرت       كانتنفسه،  

 مـن   الزجـري بنـاًء علـى طلـب       وقـد صـدر هـذا األمـر         . إلنفاذه اختاذ أي خطوة     مناللكسمربغية  
  .طرف واحد، ومل ُتخطر به الشركة اللكسمربغية إال بعد شهر من صدوره

ودفـع  . حججـا خمتلفـة ملقاومـة اإلنفـاذ       ) الـشركة اهلنديـة    ("املدين مبقتضى قرار التحكيم   "أثار  و
األمـر بإنفـاذ    قـرار التحكـيم، وأن      ) تفعيل( بإنفاذ   ليس من سلطتها األمر   كمة   احمل نَّيف البداية بأ  

 "املدين مبقتضى قـرار التحكـيم     "وسلّم  . حكماً قضائياً كما لو كان    " هتنفيذ" خيتلف عن    القرار
 هـذا القـرار ال ميكـن إنفـاذه          نَّ، ولكنه جادل بأ   قرارات التحكيم  احملكمة هلا صالحية تنفيذ      نَّبأ

يف " اإلنفـاذ " تعـيني حـارس قـضائي علـى األسـهم ال ينـدرج ضـمن إجـراءات                   نَّاً أل نظربالفعل  
 نَّومبــا أ). كومنولــث أســتراليا( ١٩٧٤قــانون التحكــيم الــدويل لعــام  نطــاق اجلــزء الثــاين مــن  

مـن  ) ٣( ٨ طلبـاً لإلنفـاذ مبقتـضى املـادة     يكـن قـد قـدَّم بعـد      مل   " مبقتضى قرار التحكـيم    الدائن"
فلــيس مــن ســلطة احملكمــة إنفــاذ قــرار التحكــيم ولكــن األمــر بتنفيــذه ويل، قــانون التحكــيم الــد

رتأت احملكمـة أن تعـيني حـارس قـضائي علـى األسـهم ال ميكـن        او. فحسب عندما يصبح نافذاً  
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يف إطار اجلزء الثاين من قانون التحكيم الـدويل         " اإلنفاذ" يف مفهوم    مندرجاً متاماً اعتباره تدبرياً   
ــة ( ــذ التفاقي ــورك ناملنفّ ــة أ ). يوي ــادة نَّوالحظــت احملكم ــة    ٥٣ امل ــة االحتادي ــانون احملكم ــن ق  م

جعل أوامـر التنفيـذ     اإلنفاذ على   مفهوم  قصر  تال  ) " كومنولث أستراليا  (١٩٧٦لعام    األسترالية
  ". أخرى لإلنفاذطرائقتوخى صراحة ت] و ... [القضائية نافذة

الـدائن مبقتـضى قـرار التحكـيم كـان عليـه أن              نَّ بـأ  "املـدين مبقتـضى قـرار التحكـيم       "ثانياً، دفـع    
 كان ميلك داخل نطاق الوالية القضائية للمحكمـة موجـودات ميكـن أن              ،املدينأنه، أي    يثبت

مـن  ... ال يوجـد يف قـانون التحكـيم الـدويل مـا مينـع،            "ورأت احملكمـة أنـه      . ختضع ألمر إنفـاذ   
يف حالـة وجـود   التحكـيم ذي الـصلة   الناحية القانونية، إصدار حكم أو أمر وفقاً لشروط قـرار         

عــدم امــتالك املــدين ملوجــودات داخــل أســتراليا قطعيــاً تــرجح أو تثبــت ] وقــت صــدوره [أدلــة
  ".ميكن تنفيذ قرار التحكيم بشأهنا

 التماس إنفاذ قرار حتكيم يف نطاق واليـة قـضائية           نَّ بأ "املدين مبقتضى قرار التحكيم   "ثالثاً، احتج   
 مـن قـانون     ٨وفقـاً ألحكـام املـادة       " الـسياسة العامـة   "ودات يتعـارض مـع      ال ميتلك فيها موج   رمبا  

  .رفضت احملكمة هذه احلجةو]. اتفاقية نيويوركللمادة اخلامسة من  املنفذة[التحكيم الدويل 
.  التحكـيم   احملكمة اهلنديـة بإبطـال قـرار       قرار على   " قرار التحكيم  مبقتضىاملدين  "رابعاً، اعتمد   

احملكمـة اهلنديـة يـشكّل تعارضـاً        حكـم    رغـم سماح بإنفاذ قرار التحكـيم       ال نَّوجادل كذلك بأ  
ــسياسة العامــة    ــع ال ــضىم ــادة مبقت ــيم الــدويل   )٧ (٨ امل ــانون التحك ــأت احملكمــة  .  مــن ق وارت

 يترتـب عليـه أي تعـارض        لـن  مطالبة الدائن بإنفاذ قرار التحكـيم يف أسـتراليا أمـر             نَّأاألسترالية  
وهـو  ( املدين قد رفع يف اهلند دعوى استئناف حلكـم صـدر ضـده               نَّ أ جملرد" مع السياسة العامة  

مـا  ، وأن املـدين أقنـع بطريقـٍة       )قرار رفض التماس وقف إنفـاذ قـرار التحكـيم الـصادر يف لنـدن              
 احملكمة العليا اهلندية بإصدار أمر زجري مؤقت ضد الدائن بنـاًء علـى طلـب مـن طـرف واحـد       

  ".‘تنفيذ قرار التحكيم‘من الدائن مينع 
 متت خـارج   أمر احملكمة اهلندية بإبطال قرار التحكيم الصادر يف دعوى حتكيم     نَّواعتربت احملكمة أ  
نكلتــرا إ قــرار التحكــيم الــذي صــدر يف نَّصت وجهــة نظــر احملكمــة يف أخَّــوتل. اهلنــد غــري ذي أثــر

  .ية القضائيةمبقتضى قوانني إنكلترا ال جيوز إبطاله إال حبكم من حمكمة تعمل يف نطاق تلك الوال
 ضــد Uganda Telecom Ltd الــيت طُرحــت يف قــضية شــركة بــاآلراءوقــد استــشهدت احملكمــة 

، والـسوابق القـضائية الـيت    Hi-Tech Telecom Pty Ltd (2011) 277 ALR 415 at 439شـركة  
  ضـد شـركة  .MGM Group Productions Incمثـل قـضية شـركة    (تبعتـها يف الواليـات املتحـدة    

Aeroflot Russian Airlines (2004) WL 234871( ويف هونــغ كونــغ ،) القــضية املرفوعــة مــن
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، )HKCFA 16] ١٩٩٩ ["بوليتــك اهلندســية" للتــصدير واالســترياد ضــد شــركة "هــيب"شــركة 
  :رأت يف ضوء ذلكو

حمصور يف نطاق السياسة العامـة يف       رفض اإلنفاذ   ل العامة   نطاق التعلل بالسياسة   أنَّ... "  
اجلوانــب الــيت تتــصل باملــسائل  ة الــيت ُيلــتمس اإلنفــاذ فيهــا وال يتجــاوز  الواليــة القــضائي

 اليت جتيـز هـذا االسـتثناء        الوالية القضائية يف تلك    والعدالة   لألخالقاجلوهرية واألساسية   
ــاذ   ــانوين اخلــاص مــن اإلنف ــسياسة  . الق ــل بال ــذا التعل ــة ال وه ــنح العام ــاذ  مي حملكمــة اإلنف

 وينبغـي .  يـصلح لكافـة املواقـف      مالذاً أخـرياً  نبغي اعتباره    تقديريةً واسعةً، وال ي    صالحية
  ."الذاتية حملاكم دولة اإلنفاذزاعات احمللية و للنستخدم إلفساح اجملال ُيأال 

    
  ) أ) (١(والفقرة الفرعية ] املادة الرابعة[اتفاقية نيويورك، : ١٢٢٤رقم القضية 

  من املادة اخلامسة
  ياحمكمة االستئناف يف والية فيكتور

 Altain Khuder LLC  ضد شركةIMC Aviation Solutions Pty Ltdشركة 
[2011] VSCA 248  

   ٢٠١١أغسطس / آب٢٢ 
  األصل باإلنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSCA/2011/248.html: ُنشرت يف املوقع التايل
   نيتشينووألربت مو لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل

عمليات تعدين أبرمته شركة منغولية مع شركة مـسجلة         بشأن  نشأت هذه القضية نتيجةً لعقد      
الـيت قـد تنـشأ    زاعـات    يقـضي بإحالـة الـن   بندحتوى العقد على    اوقد  . يف جزر فريجن الربيطانية   

ــزاع بــشأن تقــدمي اخلــدمات اهل  .  إىل التحكــيم يف منغوليــايف املــستقبل ندســية يف إطــار ونــشأ ن
  .العقد، ومن مثّ شرعت الشركة املنغولية يف إجراءات التحكيم يف منغوليا

 ماليــني ٦ى عليــه بــدفع مبلــغ ّدعي، ُتلــزم فيــه املــّدع التحكــيم قــراراً لــصاحل املــهيئــةوأصــدرت 
تـدفع شـركة أسـترالية هـذه التعويـضات بالنيابـة عـن          ن   أيـضاً بـأ    اهليئـة وقـضت   . دوالر أمريكي 

 اتفاق التحكـيم، ومل تـشارك يف        قد وقّعت على  ومل تكن هذه الشركة األسترالية       .ليهى ع ّدعامل
 قـرار  يوّضـح ومل . مرتبطـة بالـشركة املُـسّجلة يف جـزر فريجـن     كانت   التحكيم، ولكنها    دعوى

علـى   أحكامـا  هلـا واليـة قـضائية تتـيح هلـا أن ُتـصدر               نَّ التحكـيم أ   هيئـة التحكيم كيف اعتربت    
  .الشركة األسترالية
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إنفــاذ قــرار ويف دعــوى . ضــد الــشركتني ي إىل إنفــاذ قــرار التحكــيم يف أســتراليا ّدعوســعى املــ
، لكــن حــضرت الــشركة  حتــضر الــشركة الــيت أُقيمــت ضــدها دعــوى التحكــيم   ، مل التحكــيم

املـدين  "ورفـضت احملكمـة دفـوع       . األسترالية لُتقّدم اعتراضها على إنفاذ قـرار التحكـيم ضـدها          
القاضـي الـذي نظـر يف الـدعوة أنَّ علـى      ورأى . ، وأمرت بإنفـاذ القـرار  "ممبقتضى قرار التحكي  

ي نسخة من قـرار التحكـيم واتفـاق التحكـيم           ّدعامل، لدى إبراز    "املدين مبقتضى قرار التحكيم   "
 أن يثبـت ،  ))كومنولـث أسـتراليا    (١٩٧٤  لعـام  قانون التحكـيم الـدويل    من  ) ١( ٩ املادة   وفق(

 مـن قـانون    )ب) (٥ (٨كأساس ملنع اإلنفاذ مبقتضى املادة      التحكيم  أنه مل يكن طرفاً يف اتفاق       
 ). مـن اتفاقيـة نيويـورك      اخلامـسة من املادة   ) أ) (١(اليت تكافئ الفقرة الفرعية     (التحكيم الدويل   
يقـدِّم مـن األدلـة مـا يثبـت ذلـك، وعليـه          مل   " قـرار التحكـيم    مبقتـضى املدين  " نَّورأت احملكمة أ  

  .احلكمواستأنفت الشركة األسترالية . حكيم املنغويلرت إنفاذ قرار الترَّق
 خمـتلفني، اسـتناداً     باسـتخدام هنجـني    هذا القرار    يف والية فيكتوريا   حمكمة االستئناف    ألغتوقد  
أوالً، رأى أحـد القـضاة أنـه يف حالـة التمـاس          . املدين مل يكـن طرفـاً يف اتفـاق التحكـيم           نَّإىل أ 

الـدائن مبقتـضى قـرار      " فـإنَّ  مّوقع على اتفاق التحكيم،      إنفاذ قرار حتكيم أجنيب ضد طرف غري      
" مبقتـضى قـرار التحكـيم   املدين "ملزم قانوناً بأن يثبت يف مستهل عملية التحكيم أنَّ    " التحكيم

  .اتفاق التحكيمطرف يف 
 املـدين " وقـبال بـأنَّ   وسار القاضيان اآلخران على هنج السوابق القضائية يف القانون اإلنكليزي،           

إثبـات عـدم وجـود    بيف املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة اإلنفـاذ        ملـزم قانونـاً     " مبقتضى قرار التحكـيم   
 نَّ ومـع ذلـك، رأى القاضـيان أ        ". مبقتـضى قـرار التحكـيم      الـدائن "اتفاق حتكيمٍ سارٍ بينـه وبـني        

إثبــات وجــود اتفــاق حتكــيم  باملرحلــة األوىل كــان ملزمــاً يف " مبقتــضى قــرار التحكــيمالــدائن "
ورأيا أنه ال يكفي إلثبات ذلـك عنـد         . " مبقتضى قرار التحكيم   املدين"هر الوجاهة بينه وبني     ظا

 قـرار   جمـرد إبـراز   غـري ُموقـع علـى اتفـاق التحكـيم     شـخص ضـد  أجـنيب  إنفاذ قرار حتكيم طلب  
  .عمالً به القرار صدرالتحكيم واتفاق التحكيم الذي 

قرارهـا بإلغـاء    يف سـياق    (السـتئناف   وبصرف النظر عـن مـسألة عـبء اإلثبـات، رأت حمكمـة ا             
لـرفض قـرار   قدَّم مـا يثبـت وجـود سـبب     ،  " مبقتضى قرار التحكيم   املدين" أنَّ) احلكم االبتدائي 

 نَّمــن قــانون التحكــيم الــدويل، علــى أســاس أ  ) ب) (٥ (٨األجــنيب مبقتــضى املــادة  التحكــيم 
 التحكـيم كانـت   هيئـة  نَّليـه أ الشركة األسترالية مل تكن طرفاً يف اتفـاق التحكـيم، ممـا ترّتـب ع     

 باسـتنتاجات هيئـة   واعتربت حمكمة االستئناف أهنا غري ُملزمة       . تفتقر إىل الوالية القضائية عليها    
  .اختصاصها بالنظر يف الدعوىالتحكيم بشأن 
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  ادة السادسة من اتفاقية نيويوركامل: ١٢٢٥ القضية رقم
  احملكمة االحتادية األسترالية 

  Bradken Resources Pty Ltdضد شركة  ESCO Corporationشركة 
[2011] FCA 905 

  ٢٠١١أغسطس / آب٩
  األصل باإلنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2011/905.html :ُنشرت يف املوقع التايل
   نيتشينووألربت مو لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل

 شركة أمريكيـة اتفـاق تـصنيع مـع إحـدى الـشركات األسـترالية، واتفـق الطرفـان علـى                      أبرمت
 ورفعــت. إحالـة أي نزاعــات تنــشب بينــهما إىل التحكــيم وفقـاً لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة  

ون بالواليـات املتحـدة     غـ يف والية أوري  دعوى حتكيم وفقاً للقواعد املذكورة      الشركة األسترالية   
مــن  عليــه ىّدع املــمــا تكبــده املُحكّــم رفــض مطالــب الــشركة وأمرهــا بــدفع نَّاألمريكيــة، إال أ

إىل إنفــاذ قــرار التحكــيم بواســطة احملكمــة اإلقليميــة يف واليــة   ى عليــه ّدعوســعى املــ تكــاليف،
  .ون بالواليات املتحدةغأوري

 يـني مال ٧,٧ي على دفـع مبلـغ معـني مـن قيمـة املـصروفات القانونيـة البالغـة                ّدعوقد اعترض امل  
سـيما املـصروفات الـيت تكبـدها          ال - عليـه حتّملـها      ىّدع امل نَّ املُحكّم أ  رأىدوالر أمريكي اليت    

. زاع املـرتبط بقـانون مكافحـة االحتكـار بالواليـات املتحـدة            ـى عليه فيمـا يتعلـق بـشق النـ         ّدعامل
تحكـيم قـد     قـرار ال   نَّ دوالر أمريكـي، وأ    ماليـني  ٦صل إىل   يـ  هذا الـشق رمبـا       نَّي بأ ّدعودفع امل 
 مـع   يتعـارض  إنفـاذ هـذا الـشق مـن القـرار            نَّيف هذا الصدد، وأ   " جتاهالً صارخاً للقانون  "أظهر  

ي ّدعاملـ  احملكمة اإلقليمية بالواليـات املتحـدة قـرار التحكـيم، وأمـرت              وأنفذت. السياسة العامة 
حقـة للحكـم   بدفع كافة املصروفات اليت قضى هبا املُحكّم، فضالً عن دفع فوائد عن الفترة الال      

ي ّدعوســارع املــ.  املــصرف االحتيــاطي االحتــادي األمريكــي  حيــددهالــذيالفائــدة  لــسعروفقــاً 
  . على الفور احلكمباستئناف

ي بطلـب   ّدعوتقـدَّم املـ   .  ى عليه إنفاذ قرار التحكـيم يف أسـتراليا        ّدعيف الوقت نفسه، التمس امل    و
ون مـن البـت يف املـسألة هنائيـاً،     غيف أورينفاذ حلني انتهاء حمكمة االستئناف   إجراءات اإل تأجيل  

) كومنولـث أسـتراليا   (١٩٧٤قـانون التحكـيم الـدويل لعـام         من  ) ٨( ٨وذلك استناداً إىل املادة     
ــا يف   و. الــيت تكــافئ املــادة الــسادسة مــن اتفاقيــة نيويــورك   ُتخــّول تلــك املــادة ألي حمكمــة علي

الـة تقـدمي طلـب إللغـاء قـرار التحكـيم            تأجيل إجراءات اإلنفاذ يف ح    ل تقديرية   صالحيةأستراليا  
  ).ونغوهي يف هذه احلالة حمكمة أوري(إىل السلطة املختصة 
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وقبلــت احملكمــة طلــب الــشركة األســترالية، وقــضت بتأجيــل إجــراءات اإلنفــاذ، شــريطة أن ُتقــّدم    
وقـد قـضت    .  عليه احلماية من أي خسائر تترتب على تأجيـل اإلنفـاذ           ىمّدعللالشركة تأميناً يكفل    

 احملكمة بأن يكون مبلغ التأمني املطلوب مساوياً ألصل املبلغ الذي نص عليه قـرار التحكـيم كـامالً                
  .ى عليه لزيادة قيمة التأمنيّدع ورفضت احملكمة الطلبات اليت تقّدم هبا امل.بعد استبعاد الفوائد

 الطعـن الـذي     نَّأتأجيـل اإلنفـاذ     ل التقديرية   صالحيتها تستخدم   عندما قرَّرت أن   احملكمة   وأكَّدت
وأن ون يظهـر فيـه حـسن النيـة،     غـ ي ضـد قـرار التحكـيم داخـل حمـاكم واليـة أوري           ّدعتقّدم بـه املـ    

  :ى عليهّدعامل
 احملكمــة اإلقليميــة أصــدرتإال بعــد أن  مل يــسع إىل إنفــاذ قــرار التحكــيم يف أســتراليا   

كمــة يف لجــأ إىل احمليومل . ٢٠١١مــايو /يف أيــارحكمــاً لــصاحله، بالواليــات املتحــدة 
ــتراليا ــه    أس ــشلت حماولت ــد أن ف ــى للحــصولإال بع ــد عل ــى فوائ ــة  عل ــصروفات قيم امل
املـصرفية املرتفـع الـذي     الفائـدة  لـسعر  وفقـاً   ، اليت نـص عليهـا قـرار التحكـيم         ،القانونية

يـسعى إىل إنفـاذ قـرار التحكـيم     لـه أن  وكان من املمكن . ونغ والية أوري يكفله قانون 
  .فعل آنذاكي أال اختار، إال أنه ٢٠١٠ هيوني/يف حزيران يف أستراليا

 دوالر أمريكـي، ومـن   بليـون  الـسنوية  اي شـركة تتجـاوز إيراداهتـ   ّدع املنَّوأشارت احملكمة إىل أ   
أن حيــاول إخفــاء موجوداتــه، أو أن يعجــز عــن دفــع التعويــضات عقــب   ، لــيس مــن احملتمــل مثّ

عليه تقدمي مبلغ تـأمني مـن شـأنه أن يكفـل            ى  ّدع عرض امل  انتهاء فترة التأجيل، باإلضافة إىل أنَّ     
  .خسارة تنشأ عن تأجيل اإلنفاذكاملة ألي ي تغطية مّدعلل

رغـم قبـول الطلـب الـذي        الـيت تكّبـدها     دفع املصروفات   بتحمُّل  ي  ّدع احملكمة ألزمت امل   نَّغري أ 
ى ويبــدو أن الــسبب يف هــذا هــو أنَّ قــرار احملكمــة بتأجيــل اإلنفــاذ كــان ينطــوي علــ . تقــدم بــه

  ".ضرب من استخدام الرأفة من جانبها"
    

  املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٦القضية رقم 
    احملكمة االحتادية األسترالية

  Hi-Tech Telecom Pty Ltdشركة  ضد Uganda Telecom Ltdشركة 
[2011] FCA 131  

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٢
  اإلنكليزيةباألصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2011/131.html: كينشرت على املوقع الشب
   نيتشينووألربت مو لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل



 

V.13-80363 13 
 

 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/127 

، وتـضمن   )ى عليـه  ّدعامل(سترالية  أعقد خدمات مع مؤسسة     ) يّدعامل(أبرمت مؤسسة أوغندية    
التحكـيم وال قانونـه وال القواعـد اإلجرائيـة الواجـب      العقد شرط حتكـيم لكنـه مل حيـدد مكـان            

 مل يقـدم أي ضـمان        حيث  بالعقد أخلوزعمت الشركة األوغندية أن الطرف اآلخر،       . اتباعها
ومل تـشارك   . ومل يدفع أي فواتري، وعلى ذلك جلـأت للتحكـيم يف أوغنـدا أمـام ُمحكّـم واحـد                  

كمـة  احمل تقـدم بطلـب إىل   الـذي ي ّدعاملـ وصدر قرار لـصاحل     ]. يف التحكيم [املؤسسة االسترالية   
قانون التحكـيم الـدويل     من   ٨املادة  فيه إنفاذ قرار التحكيم مبقتضى       االحتادية األسترالية يلتمس  

ى ّدعوقـدم املـ   .  للمادة اخلامسة من اتفاقيـة نيويـورك       ة، املنفذ )كومنولث أستراليا  (١٩٧٤لعام  
  .، لكن احملكمة رفضتها مجيعاً تنفيذ قرار التحكيمدفوع لالعتراض علىعليه عدة 

ى عليــه بــأن اتفــاق التحكــيم باطــل بــسبب عــدم الــيقني، ألنــه مل حيــدد مكــان  ّدعأوالً، دفــع املــ
ورفـضت  . التحكيم أو عدد احملكمني أو قانون التحكيم أو القواعد اإلجرائية الواجب تطبيقها           

ــرماحملكمــة هــذه احلجــة وأشــارت إىل أن عقــد اخلــدمات     ــدا ويــ أب نص صــراحة علــى   يف أوغن
القـانون األوغنـدي للتحكـيم والتوفيـق        خضوعه ألحكـام القـانون األوغنـدي، وأن مثـة آليـة يف              

 مـع القـانون النمـوذجي للتحكـيم، ومنطبـق ألن أوغنـدا هـي املكـان           مّتـسق وهو   (٢٠٠٠لعام  
  .ى عليهّدعاملاملغفلة اليت عرضها  النقاط كل لتسوية) املتفق عليه

بـاملعىن املقـصود يف   " اً أجنبيـ اًقـرار "وال " قرار حتكيم" القرار ليس نَّ عليه بأىّدعوثانياً، احتج امل 
 القـانون   قـرار التحكـيم يف    وقررت احملكمـة أن القـرار يـستويف تعريـف           . قانون التحكيم الدويل  

، وأنّ القـرار، نظـراً لـصدوره يف أوغنـدا، يعـد             علـى الـسواء   األوغندي وقانون التحكيم الدويل     
  .أجنبياًبوضوح قراراً 

 وقانونيــة، وقائعيــة عــدم تنفيــذ القــرار ألنــه يتــضمن أخطــاء بــضرورةى عليــه ّدع املــدفــعوأخــرياً، 
ملنـع  وقـررت احملكمـة أن ذلـك لـيس سـبباً      . وخباصة أن احملكم أخطأ يف حساب مقدار التعـويض     

 لوقائعيـة ا األخطـاء    نَّى عليـه بـأ    ّدع املـ  أيـضاً قـول   التنفيذ وفقاً لقانون التحكيم الـدويل، ورفـضت         
 ٨املـادة    بالـسياسة العامـة مبقتـضى        وقف التنفيذ املتعلقـة   والقانونية ميكن أن تدخل ضمن أسباب       

 من املادة اخلامسة مـن اتفاقيـة   )ب( ٢وهي تكافئ الفقرة  (قانون التحكيم الدويل    من  ) ب) (٧(
 ال يعـّدان خمالفـة      دت احملكمة أن اخلطأ يف التعليل القانوين أو سوء تطبيق القانون          كَّوأ). نيويورك

 ".حيثمـا أمكـن  "هـي تنفيـذ قـرارات التحكـيم          للسياسة العامة، بل إن السياسة العامة يف أستراليا       
قانون التحكـيم الـدويل    من  ) ٧ (٨و) ٥ (٨ احملكمة رأت أن املادتني      نَّومن اجلدير باالهتمام أ   

نفاذ قرارات التحكـيم    أوردتا حصراً دواعي االعتراض على إ     ،  )٢٠١٠ عام   بصيغته املعّدلة يف  (
  .األجنبية مبا ال يترك هلا صالحية تقديرية لرفض التنفيذ
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القضايا املتعلقة باتفاقية نيويورك وقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم     
    التجاري الدويل

   من القانون النموذجي للتحكيم٨املادة  ؛املادة الثانية من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٧القضية رقم 
  كمة العليا ملنطقة العاصمة األستراليةاحمل

   Pointsec Mobile Technologies AB شركة  ضدLightsource Technologies Australia Pty Ltdشركة 
[2011] ACTSC 59 

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٢
  اإلنكليزيةباألصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/act/ACTSC/2011/59.html: نشر على املوقع الشبكي
   نيتشينووألربت مو لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل

، إحـدامها سـويدية واألخـرى       مـربم بـني شـركتني     نشأت هذه القضية عن اتفاق توزيع غـري حـصري           
. سترالية لوزارة الدفاع األ   استحداث براجميات جميات، وذلك من أجل     اأسترالية، تعمالن يف جمال الرب    

وتضمن االتفاق شرط حتكـيم حييـل املنازعـات إىل التحكـيم وفـق قواعـد التحكـيم املـستعجل لغرفـة                      
واعتــرب القــانون ". إجــراء التحكــيم يف ســتوكهومل بالــسويد "كمــا نــص علــى .  التجاريــةســتوكهومل
ن ألي مــ[ال جيــوز : "وتــضمن االتفــاق أيــضاً شــرط التقــادم اآليت . احلــاكم لالتفــاقهــو  الــسويدي
سـتة  انقـضاء   فيما خيص هذا االتفاق رفـع دعـوى أو التقـدم مبطالبـة أيـاً كـان نوعهمـا بعـد                      ] الطرفني
  ".التاريخ الذي يفترض أنه علم فيه بذلك بأساس الدعوى أو املطالبة أو من تاريخ علمهأشهر 

ة وأقامــت الــشركة األســترالية دعــوى ضــد الــشركة الــسويدية لــدى احملكمــة العليــا ملنطقــة العاصــم  
األسترالية ُمّدعية، ضمن مجلة أمور، أنّ الـشركة الـسويدية سـلكت سـلوكاً منافيـاً للـضمري وخمالفـاً                    

كومنولـث  ( ١٩٧٤قـانون املمارسـات التجاريـة لعـام      ألف جيم مـن  ٥١ و  ألف  ألف ٥١ للمادتني
ى ّدعوتقـدم املـ  ). القـانون األسـترايل للمـستهلك    ليصبح ٢٠١٠الذي أعيدت تسميته يف    () أستراليا

 التحكيم حسبما هو متوخى يف االتفـاق القـائم          إلحالتها إىل عليه بطلب لوقف الدعوى وقفاً دائماً       
 فيـــه حـــىت تفـــصل، لكنـــها مل ٢٠٠٨مـــايو / الطلـــب يف أيـــاريف احملكمـــة ونظـــرت. بـــني الطـــرفني

  .٢٠١١أبريل /نيسان
، )ولـث أسـتراليا   كومن (١٩٧٤قانون التحكـيم الـدويل لعـام         من   ٧بانطباق املادة   وقبلت احملكمة   

 املـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة         ٧حتـاكي املـادة     (وذلك بعد النظـر يف الـشروط األربعـة املـسبقة لتطبيقـه              
 الـيت متنـع     ٧املـادة    مـن    ٥لكن احملكمة مل تقبل بوقف الدعوى، وذلك بـسبب الفقـرة            ). نيويورك

". ، أو غـري قابـل للتنفيـذ    ذنافـ ، أو غـري     الغيـاً وبـاطالً   "وقف الدعوى حال كـون اتفـاق التحكـيم          
واعتمدت احملكمة بصفة خاصة على شرط التقادم الوارد يف االتفـاق، وخلـصت إىل أن الـشركة                 
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 مبقتــضى باملنازعــة مــن تــاريخ علمهــا خــالل ســتة أشــهر ء إجــراتتخــذى عليهــا مل ّدعالــسويدية املــ
 احملكمـة أن اتفـاق   وبنـاء علـى مـا سـبق رأت     . االتفاق، وبالتايل خلصت إىل انطباق شرط التقادم      

ورأت ".  أو غــري قابــل للتنفيــذنافـذ غــري "جوهريــاً، وأنـه بــذلك صــار  " التخلــي عنــه"التحكـيم مت  
احملكمــة علــى وجــه اخلــصوص أن شــرط التقــادم، عنــد تفــسريه تفــسرياً صــحيحاً، مينــع إجــراءات 

 إقنـاع احملكمـة   أنه على أضـعف اإلميـان قـد تعـذّر    أو، ( املوضوعية املطالباتالتحكيم لكنه ال مينع   
ــأنَّ  ــدعوى املوضــوعية   ب ــع ال ــادم مين ــة شــرط التق ــربوهكــذا ).  دون تقــدمي حجــج وافي ــاق اعت  اتف

  .ستكمل نظر دعواه لدى احملكمة العلياي استطاع أن يّدعامللكن . نافذالتحكيم غري 
 مــن القــانون ٨املــادة ى عليــه لوقــف الــدعوى مبقتــضى ّدع املــطلبــاً مــستقالً مــنورفــضت احملكمــة 

، وخلـصت إىل    ) مـن قـانون التحكـيم الـدويل        ١٦ املـادة  مبوجب   املنفذة قانوناً (لنموذجي للتحكيم   ا
كــم احلوطبقــت احملكمــة يف ذلــك . أن الطــرفني اختــارا عــدم تطبيــق القــانون النمــوذجي للتحكــيم  

-Eisenwerk Hensel Bayreuth Dipl ضـد شـركة   Australian Granites Ltdقضية شركة الصادر يف 

Ing GmbH (2001) 1 QdR 461،         واعتـربت أن اتفـاق الطـرفني علـى إجـراء التحكـيم وفقـاً لقواعـد 
يعين ضمنياً أهنما اختارا عدم تطبيق القـانون النمـوذجي          التجارية  التحكيم اخلاصة بغرفة ستوكهومل     

  ).٢٠١٠ عام  يفقبل تعديله( من قانون التحكيم الدويل ٢١ املادةللتحكيم، وذلك مبقتضى 
قانون التحكيم   من   ٥٣ املادة نظرت احملكمة فيما إذا كان ينبغي وقف الدعوى مبقتضى           وأخرياً،

 يف إطار املـادة   " أسباب كافية "توافر  ، ورفضت وقف الدعوى على أساس       ١٩٨٦التجاري لعام   
 أنَّومـن ضـمن مـا اعتمـدت عليـه احملكمـة يف هـذا الـصدد            .  لعدم إحالة املسألة إىل التحكيم     ٥٣
 قـانون املمارسـات التجاريـة       مبقتـضى الـضمري   ية املرفوعة ألسباب تتعلق مبخالفـة       القضائدعاوى  ال

  .فيها يف السويد مبقتضى القانون السويديقد يتعذّر الفصل ) كومنولث أستراليا( ١٩٧٤لعام 
    

القانون النموذجي  ؛املادة الثانية من ٣اتفاقية نيويورك، الفقرة  :١٢٢٨رقم القضية 
  ‘١‘) ب) (٣ (١ للتحكيم، املادة

  زالند العليا حمكمة كوين
  QSC 64 [2011]) حتت التصفية (ACN 103 753 484 Pty شركة قضية
  ٢٠١١أبريل / نيسان٤

  اإلنكليزيةباألصل 
  www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2011/64.html: ُنشرت على املوقع الشبكي

  ، وديانا هو  لوك نوتاجني الوطنيني املراسلن إعدادمخالصة 
ي ّدعاتفـاق حتكـيم بـني املـ    مـن   التحلـل املسألة األساسية يف هذه القضية هي ما إذا كـان ينبغـي           

ــوهــم ( ــاألطــراف و) َصفّوناملُ ــيهم، ّدعامل ــى ى عل ــه يفــرض عل ــألن ــاء شــديدة دون  ي ّدع امل أعب
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ية دون اللجــوء  قــضائرفــع دعــوىي أوالً إىل ّدعوســعى املــ.  القائمــةالظــروفضــرورة يف ظــل 
 القـضائية وإحالـة     الـدعوى ى عليهم إىل وقف     ّدعاملاألطراف  ورداً على ذلك، سعى     . للتحكيم

  .املسألة إىل التحكيم
، حيــث "دون ضــرورةالتزامــاً ماليــاً مرهقــاً " اتفــاق التحكــيم يفــرض عليــه نَّي بــأّدعواحــتج املــ

لكـل  )  إىل التحكـيم زاع ال الـن باعتباره الطرف الـذي أحـ  (ي  ّدعأن يدفع امل  ب ١٢تقتضي الفقرة   
وأن يـدفع كـذلك كـل       ،  "عةقّتوامل همصروفات "لتغطية دوالر   ٢٠ ٠٠٠ى عليه مبلغ    مّدعطرف  
يف  متحكـي ال إىل   املنازعـات كمـا نـص االتفـاق علـى أن حييـل األطـراف              . املتوقّعة احملكم   أتعاب

  .)القانون النموذجي للتحكيممن ‘ ١‘) ب) (٣ (١مبوجب املادة (نيوزيلندا 
 مـن   ٥٦٨ ألـف مـن املـادة        ١ اتفاق التحكيم مبوجب الفقرة      التحلل من ورأت احملكمة أنه ينبغي     

أن للمـصفي   ، الـيت ُتجيـز      )كومنولـث أسـتراليا    (٢٠٠١قانون الشركات لعام     ألف من    ٧القسم  
مـن أي حقـوق     املـصفاة    الشركة   تتحلل أحد العقود، وبالتايل     للتحلل من  من احملكمة    اًطلب إذن ي

ى علـيهم بوقـف اإلجـراءات       ّدعاملـ األطـراف   ورفضت احملكمة طلـب     . امات مل تستحق بعد   والتز
 مـن   ٣ للفقـرة    ة، املنفـذ  ١٩٧٤قانون التحكـيم الـدويل لعـام         من   ٧ باملادةالقانونية، وذلك عمالً    

يف " نافـذ غـري  ] أو[الغيـاً وبـاطالً   " العقـد  والـيت تقـضي باعتبـار   املادة الثانية من اتفاقية نيويـورك،   
دعـواه لـدى    نظـر   ي من استكمال    ّدعولذلك متكن امل  . ل أي قوانني غري قانون التحكيم الدويل      ظ

  .ى عليهمّدعاملاألطراف احملكمة ضد 
 قد تنشأ الناشئة أو اليت املنازعاتمجيع "أن حييل األطراف إىل التحكيم ب من االتفاق ١ البندقضي يو

قـضي  ي إىل مـا سـبق،   ةًإضـاف ". أو غري تعاقديـة  كانت    تعاقدية بشأن العالقات القانونية احملددة،   بينهم  
 ٢٠ ٠٠٠مبلـغ  ) ةيّدع امل الشركة هنا مصفّووهو(أن يدفع الطرف الذي يطلب التحكيم     ب ١٢ البند

 فـضالً عـن أنـه يعطـي        املُحكّـم،    أتعـاب ى عليه، باإلضـافة إىل كامـل        مّدعطرف  دوالر أسترايل لكل    
واعتـربت  . ية تعيني حمكّم وحيـد للتحكـيم يف املنازعـة          صالح ى عليهم ّدعلشخص بعينه ذي صلة بامل    

 دون داعٍ أمـر يتـسبب  احملكمة أن هذه اإلحالة اإللزامية إىل التحكيم مع ما يرتبط هبا من مصروفات              
  .الدعوى وقت ية كانت قيد التصفيةّدعامل الشركة إنَّيف إحلاق الضرر بالدائنني، حيث 

املُحكـم مـن قبـل الطـرف     أتعـاب  وفات األطـراف و  ى عليهم أن اشتراط دفـع مـصر       ّدعوذكر امل 
ــيس اشــتراطاً غــري عــادي     ــدأ التحكــيم ل ــذي يب ــشهدوا. ال  Tanning Research بقــضية واست

Laboratories  ضـد O'Brien (1990) 169 CLR 332  اتفـاق التحكـيم الـدويل ُملـزم     نَّ أليثبتـوا 
  . مطالبة عامةزاع النملصفي الشركة عندما يتضمن 

  :ارتأت اآليت يف القضية حمل النظرلكن احملكمة 
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 دائـين  مبا يضر مبصاحل ،مي الدعوى بأعباء قاسية ال داعي هلادِّاتفاق التحكيم ُيلزم مق   أنَّ     
ى علــيهم مبــالغ مــّدعوتقتــضي تلــك األعبــاء أن تــدفع الــشركة لل.  قيــد التــصفيةالــشركة

ى عليهم ّدعاط امل إىل ما سبق ارتب  ويضاف.  املُحكّم أتعابضخمة، بل وأن تدفع كامل      
وإذ قيل إن تكلفة التحكيم أقل .  تعيني احملكم صالحية وحدهالذي ميتلك   [...] بالسيد  

ارتبـاط مكـان    قـول ال يأخـذ يف االعتبـار عـدم           من تكلفـة اإلجـراءات القـضائية، فـذلك          
زالنـد وختـضع ألحكـام      القضائية اليت ال تتعلق إال بوالية كوين بالدعوىالتحكيم املقترح   

  .، فإن التكاليف على األرجح ستكون كبريةوعليههنا، قانو
ــضاً أن املــ   ــضى اتفــاق    ّدعوالحظــت احملكمــة أي ــة األمــر إىل التحكــيم مبقت ــسعوا إلحال ــيهم مل ي ى عل

 ٢٠ ٠٠٠ي، وهي دفع    ّدعالتحكيم، وذلك ألن تلك اإلحالة ستنشئ التزامات قانونية عليهم حنو امل          
وعّدت احملكمـة تلـك احلقيقـة عـامالً         .  احملكم أتعاب إىل دفع    دوالر مبقتضى اتفاق التحكيم باإلضافة    
  . اتفاق التحكيم بالتحلل منيمّدعالسماح للذا صلة فيما خلصت إليه من وجوب 

أطـراف االتفـاق   األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا     ال يوجد ما يوحي بأنّ       أنهوأخرياً، ذكرت احملكمة    
ولـذلك فـإن    . جـارة علـى الـصعيد الـدويل        التجاري أو الت   من عناصر التبادل  تتضمن أي عنصر    

 ال ينــايف أهــداف القــانون أو أغراضــه، كمــا ال يــضر ي بالتحلــل مــن االتفــاقمــّدعالــسماح لل"
  ".بالتبادل التجاري أو التجارة على الصعيد الدويل

 من قانون التحكـيم الـدويل الـيت تـسمح للمحكمـة بوقـف               ٧ املادة من   ٢عمالً فيما يبدو بالفقرة     و
فقد أشارت احملكمة، على أية حـال، إىل     ،"إذا ما رأت أنَّ ظروف الدعوى قد تربر ذلك         "الدعوى

ى علـيهم  ّدعاتفـق املـ  "أهنا كانت ستنظر بعني االعتبار إىل املوافقة على اإليقاف فقط يف حالة إذا ما      
لـوب  على إحالة الدعوى إىل التحكيم مبقتضى االتفاق، مبا يستلزمه ذلك منـهم مـن دفـع املبلـغ املط                 

  ...". احملكم أتعاب] دفع[اتفاق التحكيم، و(...) ي مبقتضى ّدع إىل امل٢٠ ٠٠٠وقدره 
    

    القضايا املتعلقة بقانون األونسيترال للتحكيم التجاري الدويل    
  ) هـ( و)د (٢ و)١ (١املواد القانون النموذجي للتحكيم،  :١٢٢٩رقم القضية 

  ١٩و) ١ (٨و
  ندزال  كوينمقاطعةحمكمة استئناف 

  Vale Inco Nouvelle Caledonie SAS شركة  ضدWagners Nouvelle Caledonie Sarlشركة 
[2010] QCA 219  

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٠
  اإلنكليزيةباألصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QCA/2010/219.html: نشر على املوقع الشبكي
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   نيتشينووألربت مو لوك نوتاج ني الوطنينياملراسلمن إعداد الصة اخل
 حلل املنازعات نصَّ علـى اللجـوء للتحكـيم مبوجـب            بنداًنشأت هذه القضية بسبب عقٍد تضمن       

، )قواعـد األونـسيترال  (قواعد التحكيم اليت أعدهتا جلنة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل         
 أحد األطراف علـى األقـل كـان مكـان           نَّ أ اًومن الواضح جد  . على أن يكون مكانه يف بريسبان     

" دوليـاً "وبـذلك يـصبح التحكـيم       .  احلكـم ال يـذكر ذلـك حتديـداً         نَّعمله خارج أستراليا، رغم أ    
 ١٦أحكـام املـادة    مبوجـب  املنفذة من القانون النموذجي للتحكيم    ١ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

وشـرع  . زاع  علـى الـن    التحكـيم الـدويل       قانون ومن مث ينطبق  ،  ١٩٧٤ قانون التحكيم الدويل  من  
قــانون النمــوذجي ال حــول مــا إذا كــان الطرفــان حتكــيم، لكــن اختلــف دعــوىى عليــه يف ّدعاملــ

 القــانون حتديــد علــى إحالــة مــسألة االتفــاقومت . للتحكــيم هــو قــانون التحكــيم الواجــب تطبيقــه
 مت رفعهــا  إطــار دعــوىيفزالنــد،   التحكــيم إىل حمكمــة اســتئناف كــوينملباشــرةالواجــب تطبيقــه 

  .١٩٩٩القواعد املوحدة لإلجراءات املدنية لعام مدونة  من ٤٨٣ املادةمبوجب 
 عدم تطبيـق  ا قد اختار،أن خيضع التحكيم لقواعد األونسيترالعندما رأيا    نَّ الطرفني،  أ يّدعاملوذكر  

قبـل تعديلـه عـام    ( من قانون التحكـيم الـدويل   ٢١ املادةالقانون النموذجي للتحكيم، وذلك مبوجب    
ــسيترال  ). ٢٠١٠ ــوفّروأشــار إىل أن قواعــد األون ــدءاً مــن تكــوين   ت ــاً شــامالً، ب ــة  إطــاراً حتكيمي هيئ
 )١(.أيــزنفريكودعــا احملكمــة إىل مراعــاة حكمهــا الــسابق يف قــضية   .  وحــىت إصــدار القــرار التحكــيم

ــ الــيتويل  مــن قــانون التحكــيم الــد ٢١ وكانــت احملكمــة قــد فــّسرت يف تلــك القــضية املــادة   سمح ت
 يف عـام    ٢١ املـادة وذلـك قبـل تعـديل       ( تطبيـق القـانون النمـوذجي للتحكـيم          باختيـار عـدم   لألطراف  
 يف  الطرفـان اختـار    (متنـافرة قواعد حتكـيم    ) فرضاً(سري مىت اختارت األطراف     ت على أهنا ،  )٢٠١٠
ات الواضـحة بـني قواعـد     على االختالفيّدعاملد كَّوأ). قواعد غرفة التجارة الدولية  املذكورة  القضية  

  ).على الرغم من أن احلكم مل يذكر اختالفات بعينها(األونسيترال والقانون النموذجي للتحكيم 
 عـن قـوانني     يف مفهومهـا  ى عليه بأن قواعـد التحكـيم ختتلـف          ّدعوعلى اجلانب اآلخر، احتج امل    

ــوذجي للتحكــيم    ــانون النم ــل الق ــع. التحكــيم مث ــأ ودف ــضاً ب ــد األونــ نَّ أي ــست  قواع سيترال لي
 قواعد األونسيترال تغفل أمـوراً مهمـة   نَّ أوأشار إىلمتعارضة مع القانون النموذجي للتحكيم،   

  .ال يذكرها إال القانون النموذجي للتحكيم، مثل دور احملاكم
 عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكـيم باختيـارهم     الطرفانهل اختار   : وردت احملكمة على السؤال   

  قواعـد األونـسيترال ال يعـين   الطرفـان ؛ فاختيـار   "ال"ألونسيترال؟ وكانت إجابتها هـي       قواعد ا  تطبيق
                                                           

 Eisenwerk Hensel bayeruth Dipl-Ing ضد شركة Australian Granites Ltdالقضية اليت رفعتها شركة   )1(  

GmbH ،(2001) 1 QdR 461.  
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 مـن   وفرة"وشددت احملكمة يف ذلك على وجود       . ا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم     اختيارمه
ــات ــيت " التعليق ــف  ال ــد       يتوضــح كي ــع قواع ــب م ــاً إىل جن ــيم جنب ــوذجي للتحك ــانون النم ــل الق عم

اختالفات كبرية بني قواعد غرفـة التجـارة       ولكنها رأت   .  ما تدلل عليه أحكامهما    وهواألونسيترال،  
 احلكم  نَّ أ اعتربتوعلى ذلك،   . وقواعد األونسيترال ) أيزنفريك  يف قضية  عرضت عليها اليت  (الدولية  

معـه   وتعاملـت  .مـدى صـحته  ورفضت صراحة النظر يف  ".  للغاية استثنائياً" كان    املذكورة قضيةاليف  
وذكـرت  .  القـضية  استنتاج حمدد للنوايا املوضـوعية لطـريف الـدعوى قـائم علـى وقـائع              ارها جمرد   باعتب

النوايـا  استنتاج خيص   "لكنه  "  على اإلطالق  باملبدأيف واقع األمر، ليس     " هو   أيزنفريكأ  احملكمة أن مبد  
  ".معينة يف ظروف التعاقدية لطرفني معينني

  


