188

جلسة  14من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضى /نعيم عبـ ــد الغفــار " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة  /محمد حســن العبـادى  ،عبد هللا لملـوم  ،محمد عاطــف
ثابـت " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى سالمان .

()28
الطعن رقم  10166لسنة  78القضائية
( )1تحكيم " حكم التحكيم " .
حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم  .شرطه  .صدوره بعد المداولة القانونية .
كيفية إجراء المداولة  .مناط بهيئة التحكيم  .م  40ق  27لسنة . 1994
( )3،2حكم " إصدار الحكم  :بيانات الحكم ".
( )2االش ــتراك فى المداولة  .مناطه  .التوقيع على مس ــودة الحكم  .تض ــمين الحكم بيان
أنه صدر بعد المداولة  .أمر لم يفرضه القانون .
( )3صـ ــدور الحكم بعد المداولة  .كل ما فرضـ ــه القانون  .األصـ ــل صـ ــحة اإلجراءات .
على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل .
( )4تحكيم " حكم التحكيم " .
توقيع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم  .كفايته إلثبات تمام المداولة على الوجه

الصحيح  .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطالن حكم التحكيم لعدم إتمام المداولة على

سند من الخطاب المرسل من رئيس هيئة التحكيم إلى مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى
الدولى بمد أجل الحكم  .قصور وفساد فى االستدالل  .علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1النص فى المادة  40من القانون  27لسنة  1994بشأن التحكيم فى المواد

المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيـ ـ ـ ــم المشكل ـ ــة

مـ ـ ـ ــن أكثر من محكم واحد أن يصدر الـحـكـم بع ـد مـداولة قـانـونية  ،إال أنه أناط بهيئة
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التحكيم تحديد الكيفية التى تجرى بها المداولة .

 - 2المقرر  -فى قضـ ــاء محكمة النقض – أن مناط حصـ ــول االشـ ــتراك فى

المداولة بين من أصـ ــدروا الحكم هو توقيعهم على مسـ ــودته التى أوجب المشـ ــرع على
النحو المبين بالمادة  175من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمانًا

ألن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك إلثبات أن
اإلجراءات قد روعيت دون حاجة إلثبات أى بيان آخر حتى لو خال الحكم من بيان
أنه صدر بعد المداولة  ،إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون .
 - 3المقرر  -فى قض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء محكمة النقض  -أن كل ما أوجبه القانون فى
المادة  166وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب ص ـ ـ ــدور الحكم بعد المداولة ،
وأن األصـ ــل هو صـ ــحة اإلجراءات وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما
يدعيه .
 -4إذ كان الثابت باألوراق أن الهيئة التى أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حكم التحكيم بتاريخ

 2006/12/28المكونة من ثالثة أعض ــاء أحدهم عن الش ــركة المحتكمة واآلخر عن
الش ـ ــركة المحتكم ض ـ ــدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيسـ ـ ـاً للهيئة قد وقعوا ثالثتهم
على هذا الحكم  ،وهو ما يكفى وحده إلثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه

الصـ ـ ـ ـ ــحيح  ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضـ ـ ـ ـ ــائه إلى عدم
إتمام المداولة على سـ ـ ـ ـ ـ ــند من الخطاب المرسـ ـ ـ ـ ـ ــل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة

اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى  2006/12/28بمد أجل الحكم إلى موعد آخر ،

وهو ما ال يدل بذاته مجرداً على عدم إتمام المداولة  ،إذ قد يكون مرده تأجيل النطق
بالحكم ألى سـ ــبب آخر  ،وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب اآلخر المرسـ ــل إلى ذات

المركز بتاريخ  2006/11/23والذى تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات

والمس ـ ـ ــتندات المقدمة من طرفى النزاع  ،كما أتمت جانبًا كبي اًر من المداولة فى ش ـ ـ ــأن
النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى فى الدعوى المطروحة  ،وهو ما أثبته

حكم التحكيم الموقع من كافة أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الهيئة على النحو سـ ـ ـ ـ ـ ــالف البيان  ،وإذ رتب
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الحكم المطعون فيـــــــه علـــــى مـــــــا تقــــــدم قضاؤه ببطالن حكم التحكيم  ،فإنه يكون
معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل اللذين استجراه إلى مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد القاضى المقرر  ،والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـ ـ ـ ـ ــائر األوراق –

تتحصـ ـ ـ ـ ــل فى أن الشـ ـ ـ ـ ــركة الطاعنة تعاقدت مع الشـ ـ ـ ـ ــركة المطعون ضـ ـ ـ ـ ــدها بتاريخ

 1992/7/11على إصـ ـ ــدار مجلة سـ ـ ــنوية تحمل اسـ ـ ــم "  " ...توزع على طائراتها ،
ال
وثار نزاع بين الطرفين حول إنهاء العقد المذكور انتهى بها إلى اللجوء للتحكيم إعما ً

لبنود العقد حيث تقدمت الش ـ ـ ـ ـ ــركة الطاعنة بطلب التحكيم أمام مركز القاهرة اإلقليمى

للتحكيم التجارى الدولى قيد برقم  ...لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2005وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت هيئة التحكيم بتاريخ

 2006/12/28حكمها بإلزام الشـ ـ ــركة المطعون ضـ ـ ــدها بأن تؤدى للشـ ـ ــركة الطاعنة

مبلغ مائتى ألف جنيه اســترلينى تعويض ـاً عما أصــابها من أض ـرار بســبب تعســفها فى
إنهاء العقد ،فأقامت الشركة المطعون ضدها الدعويين رقمى  ... ، ...لسنة  124ق
تحكيم تجارى أمام محكمة اس ــتئناف القاهرة بطلب الحكم ببطالن حكم التحكيم س ــالف

البيان  ،وبتاريخ  2008/5/6قض ـ ـ ــت المحكمة بإجابتها لطلبها  .طعنت الطاعنة فى

هذا الحكم بطريق النقض  ،وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،

وإذ ُعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـ ـ ـ ــورة حددت جلسـ ـ ـ ــة لنظره  ،وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم

المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل ،

وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه ببطالن حك ــم التحكيـ ـ ــم

الص ـ ــادر فى الدعوى التحكيمية رقم  ...لسنـ ـ ــة  2005على سند من عدم حصول
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المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم وخلو حكم التحكيم ومحضر إيداعه من

إثبـ ــات هـ ـ ـ ــذه المداولـ ـ ـ ــة  ،وذلك فـ ـ ــى ضـ ــوء ورود خطاب من رئيس هيئة التحكيم

بتاريخ  2006/12/28وهو التاريخ المحدد لصدور حكم التحكيم بمد أجله حتى نهاية
شهر يناير  2007فى حين أن الثابت بمدوناته توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم عليه
فى تاريخ صدوره  ،وهو ما يقطع باتمام المداولة القانونية دون حاجة إلى إثبات

آخر  ،يضاف إلى ذلك التفات الحكم عن الخطاب المؤرخ  2006/11/23والمرسل

لمركز التحكيم من رئيس الهيئة والمدون به تمام المداولة بين أعضاء الهيئة جميعهم ،

بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى س ـ ـ ـ ـ ـ ــديد  ،ذلك أن النص فى المادة  40من القانون 27

لسـ ــنة  1994بشـ ــأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " يصـ ــدر حكم هيئة
التحكيم المشـ ـ ـ ـ ـ ــكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه
الــذى تحــدده هيئــة التحكيم مــا لم يتفق طرفــا التحكيم على غير ذلــك " يــدل على أن
المش ـ ـ ــرع اش ـ ـ ــترط لص ـ ـ ــدور حكم هيئة التحكيم المش ـ ـ ــكلة من أكثر من محكم واحد أن
يص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الحكم بعد مداولة قانونية  ،إال أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التى
تجرى بها المداولة  ،وكان مناط حصول االشتراك فى المداولة بين من أصدروا الحكم
– وعلى ما جرى به قضـ ـ ـ ــاء هذه المحكمة – هو توقيعهم على مسـ ـ ـ ــودته التى أوجب
المش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع على النحو المبين بـالمـادة  175من قـانون المرافعـات إيـداعهـا عنـد النطق
بالحكم ضــماناً ألن يكون الحكم قد صــدر بعد مداولة شــملت أســبابه ومنطوقه واكتفى
بذلك إلثبات أن اإلجراءات قد روعيت دون حاجة إلثبات أى بيان آخر حتى لو خال

الحكم من بيان أنه ص ــدر بعد المداولة  ،إذ إن ذلك أمر لم يفرض ــه القانون  ،كما أن
المقرر – فى قض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هذه المحكمة – أن كل ما أوجبه القانون فى المادة  166وما
بعدها من قانون المرافعات هو وجوب ص ـ ــدور الحكم بعد المداولة  ،وأن األص ـ ــل هو
صــحة اإلجراءات وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه  .لما كان
ذلـ ــك  ،وكـ ــان الثـ ــابـ ــت بـ ــاألوراق أن الهيئـ ــة التى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حكم التحكيم بتـ ــاريخ
 2006/12/28المكونة من ثالثة أعضاء أحدهـ ــم عـ ـ ــن الشرك ـ ـ ـ ــة المحتكم ـ ــة واآلخر
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عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكمًا مرجحًا ورئيس ـ ـ ـًا للهيئ ـ ـ ـ ـ ــة قد وقع ـ ـ ـ ـ ـوا

ثالثتهم على هذا الحكم  ،وهو ما يكفى وحده إلثبات أن المداولة قد تمت بينهم على

الوجه الص ـ ـ ــحيح  ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قض ـ ـ ــائه إلى
ع دم إتمام المداولة على ســند من الخطاب المرســل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة
اإلقليمى للتحكيم التجــارى الــدولى فى  2006/12/28بمــد أجــل الحكم إلى موعــد
آخر  ،وهو ما ال يدل بذاته مجردًا على عدم إتمام المداولة  ،إذ قد يكون مرده تأجيل

النطق بالحكم ألى سبب آخر  ،وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب اآلخر المرسل إلى

ذات المركز بتاريخ  2006/11/23والذى تض ـ ـ ـ ــمن أن الهيئة قد أتمت د ارس ـ ـ ـ ــة كافة
المذكرات والمس ـ ـ ـ ـ ــتندات المقدمة من طرفى النزاع  ،كما أتمت جانبًا كبي ًار من المداولة

فى شـ ـ ــأن النزاع برمته وهى بصـ ـ ــدد إصـ ـ ــدار حكمها النهائى فى الدعوى المطروحة ،

وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعض ــاء الهيئة على النحو س ــالف البيان ،
وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قض ـ ـ ــاؤه ببطالن حكم التحكيم  ،فإنه يكون
معيبًا بالقصـور فى التسـبيب والفسـاد فى االسـتدالل اللذين اسـتجراه إلى مخالفة القانون

مما يوجب نقضه .
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