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        األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلجلنة
   إىل نصوص األونسيترالاملستندة القضائية السوابق

  )كالوت(
  احملتويات

 الصفحة  
قانون األونسيترال وب) اتفاقية نيويورك (قضايا ذات صلة باتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها 

 ٣........................................................................)موذجيالقانوين الن( للتحكيم النموذجي
 - من القانون النموذجي )١ (١٦و) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٢القضية  

 Bombardier ،(042-076503-05-500) 076-017986-09-500 الرقم ،ستئناف يف كيبيك حمكمة اال:كندا
Transportation ضد SMC Pneumatics (UK) Ltd.) ٣.......................................)٢٠٠٩ مايو/أيار ٤ 

 - من القانون النموذجي) ١ (١٦و) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٣القضية  
 ،C49415 وCV-339295-0000-07 الرقمان ،اريو وحمكمة االستئناف يف أونتاريو حمكمة العدل العليا يف أونت:كندا

Popack ضد Lipszyc )٤.......................................)٢٠٠٩ أبريل/ن نيسا٣٠ و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ 
) ب) (١ (٣٦ و’٢’ و’١’) ب) (٢ (٣٤ و’١’) أ) (٢ (٣٤و) ١ (١٦و) ١ (٨و ٥واد امل: ١٠٤٤القضية  

   ضد C48730، Jean Estate الرقم ،اريويف أونتاالستئناف  حمكمة :كندا - من القانون النموذجي ’٢’ و’١’
Wires Jolley LLP) ٥...................................................................)٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٩ 

 - من القانون النموذجي" ٢) "ب() ١( ٣٦من اتفاقية نيويورك؛ واملادة ) ب) (٢(ادة اخلامسة امل :١٠٤٥القضية  
 CV-09-80244-00CL، Banglar Progoti Ltd وCV-08-792300 CL الرقمان ،اريو حمكمة العدل العليا يف أونت:كندا
 ٦.............................................................)٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٨ (.Ranka Enterprises Incضد 

 حمكمة :كندا  - من القانون النموذجي) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادة ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٦القضية  
  ،(076-035307-17-500) 084-018976-09-500 و085-018971-09-500 الرقمان ،ستئناف يف كيبيكاال

PS Here, L.L.C. ضد Fortalis Anstalt) ٧.....................................................)٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩ 
   :كندا - من القانون النموذجي) ١ (١٦ و٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(لثانية ادة اامل: ١٠٤٧القضية  

  .Key Brand Entertainment Inc ضد .C49360 ،Dancap Productions Inc الرقم ،اريويف أونتستئناف حمكمة اال
 ٧.........................................................................................)٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣(

 ،اريويف أونتستئناف  حمكمة اال:كندا - ن النموذجي من القانو)١ (١٦و) ١ (٨و) ١ (١املواد : ١٠٤٨القضية  
 ٨.........................)٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٢٣ (.Kanbay International Inc ضد C48699، Patelالرقم 

 القانون  من’٢’) ب) (٢ (٣٤ و’٤’ و’٣’ و’٢’) أ) (٢ (٣٤ و٣٢ و٢٨ و١٩ و١٨ املواد: ١٠٤٩القضية  
  ،966-017680-05-500 و963-015828-05-500 الرقمان ،بيكعليا يف كيكمة الاحمل :كندا - النموذجي

Louis Dreyfus S.A.S. ضد Holding Tusculum B.V) ١٠..............................)٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٨ 
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  مقّدمة
  

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

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

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

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (نترنتاملوقع الشبكي لألونسيترال على اإل
قائمة حمتويات ) كالوت(ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال ويتضّم

نب املواد يف الصفحة األوىل توفّر البيانات املرجعية الكاملة لكل قضية ترد يف هذه اجملموعة من اخلالصات إىل جا
) URL(وقد أدرج عنوان اإلنترنت . املتعلقة بكل نص واليت فّسرهتا أو أشارت إليها احملكمة أو هيئة التحكيم

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

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

وحتتوي خالصات ). ومجيع عناوين اإلنترنت الواردة يف هذه الوثيقة سارية حىت تاريخ إصدار هذه الوثيقة
القضايا اليت يفسَّر فيها قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية متسقة 

األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي مع ما يرد منها يف موسوعة املصطلحات اخلاصة بقانون 
ا اخلالصات املتعلقة بقضايا تفسِّر قانون األونسيترال أمَّ. أعدته أمانة األونسيترال بالتشاور مع املراسلني الوطنيني

وميكن البحث عن . النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية
الصات يف قاعدة البيانات املتاحة من خالل املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال عن طريق اإلشارة إىل مجيع اخل

أو رقم العدد ) كالوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية يف وثائق السوابق 
  .موعة من هذه السمات جمأو تاريخ القرار أو أّي) كالوت(الصادر بشأن السوابق 

 اخلالصاِت مراسلون وطنيون تعّينهم حكوماهتم أو مسامهون أفراد؛ وقد تتوىل إعدادها بصفة استثنائية أمانة وُيِعدُّ
املراسلني الوطنيني أو غريهم من األشخاص املشاركني على حنو مباشر  بأنَّ وجتدر املالحظة. األونسيترال نفسها

  .قصور آخر فيه أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ  منهم املسؤولية عن النظام ال يتحّمل أيٌّأو غري مباشر يف تشغيل هذا
  

––––––––––    
  ٢٠١١ ، املتحدةممحمفوظة لأل © الطبع حقوق

   يف النمسابعطُ
  

وينبغي .  على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهللحصول طلبات ويرحَّب بأيِّ. مجيع احلقوق حمفوظة
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:بات إىل العنوان التايلإرسال هذه الطل

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America . وجيوز للحكومات واملؤسسات
  .تحدة بذلك إذن، ولكن يطلب إليها أن ُتعِلم األمم املدوناحلكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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  قضايا ذات صلة باتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 
  قانون األونسيترال النموذجيوب) اتفاقية نيويورك( وتنفيذها

      )القانوين النموذجي( للتحكيم
  )١ (١٦و) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٢القضية   

  من القانون النموذجي
  ستئناف يف كيبيك حمكمة اال:داكن

  (042-076503-05-500) 076-017986-09-500الرقم 
Bombardier Transportation ضد SMC Pneumatics (UK) Ltd.  

  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤
  QCCA 861 2009: األصل بالفرنسية
  J.Q. no 4218; J.E. 2009-901; EYB 2009-158343 [2009]: ُنِشرت بالفرنسية

  :إلنترنت يف العنوان التايلمتاحة على ا
www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca861/2009qcca861.html     

     املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 
، نطاق اتفاق التحكيم، التحكيمإحالة الدعوى القضائية إىل : الكلمات الرئيسية[

  ] التحكيملتنازل عن اتفاقااالختصاص، - االختصاص
 ،سببني لإىل التحكيمدعوى  الالذي التمس فيه إحالةاملّدعى عليه طلب  على ياعترض املّدع

شرط نطاق ندرج ضمن ي ال ة املّدعى عليهجزءا من مطالب أنَّ املّدعي أصّر على أنَّ هلماأوَّ
ذلك العقد الرئيسي، وإمنا ن غري ناشئ ع هلطرفني، ألناملربم بني االتحكيم الوارد يف العقد 

يما ا السبب الثاين، وفأمَّ. ك العقد الرئيسيمنازعة نشأت عن ذلتسوية لاتفاق باألحرى عن 
املّدعى عليه قد تنازل عن  أنَّ يصّر علىاملّدعي  فإنَّ ، عليهاملّدعىبة مطالى من مبا تبقَّيتعلق 

 ق املّدعي حب- ة خالل هذه اإلجراءات القضائي - حني اعترف شرط التحكيم حق االنتفاع ب
 .ني كليهمارفضت احملكمة االعتراضقد و. طالب هبابعض املبالغ املُيف احلصول على 

يف الوقت صت وخلاحملكمة العليا يف كندا يف املسألة األوىل إىل سوابق استندت احملكمة و
. هيئة التحكيم يف املقام األول فيها ينبغي أن تبتَّمسألة انطباق شرط التحكيم  أنَّ إىلنفسه 

حبق املّدعي يف احلصول املّدعى عليه اعتراف  أنَّ احملكمةفقد رأت ة الثانية، ملسألا أنبشا أمَّ
  .ر على أنه تنازل عن شرط التحكيمفّساملُطالب هبا ال ميكن أن ُيبعض املبالغ على 
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  ) ١ (١٦و) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٣القضية     
  ذجيمن القانون النمو

  اريو وحمكمة االستئناف يف أونتاريو حمكمة العدل العليا يف أونت:كندا
   C49415 وCV-339295-0000-07الرقمان 
Popack ضد Lipszyc  

  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٣٠ و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢
  )قرار حمكمة االستئناف (ONCA 365 2009: األصل باإلنكليزية
قرار حمكمة العدل العليا  (O.J. No. 3380; 169 A.C.W.S. (3d) 9 [2008]: ُنِشرت باإلنكليزية

  )قرار حمكمة االستئناف (O.J. No. 1786 [2009]؛ )يف أونتاريو
  :متاحة على اإلنترنت يف العنوانني التاليني

www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2008/2008canlii43593/2008canlii43593.html )حمكمة قرار 
قرار  (www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca365/2009onca365.htmlو )االعدل العلي

    )حمكمة االستئناف
     املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 

نطاق اتفاق التحكيم،  ،التحكيمإحالة الدعوى القضائية إىل : الكلمات الرئيسية[
  ]االختصاص- االختصاص

، حمتجا ،إىل التحكيمدعوى  اللذي التمس فيه إحالةااملّدعى عليه  املّدعي على طلب اعترض
 ، بني الطرفني، وثانيا من اتفاقّي التحكيم املربمنياملنازعة ال تندرج ضمن نطاق أيٍّ بأنَّ أوال،
يف الواليات ) Beth Din(وهي حمكمة َحربّية يهودية الطرفان، اختارها  يتاملؤسسة البأنَّ 

كمة احمل أنَّ معفيما يتعلق باملسألة األوىل، و. نازعةسم املحت رفض املتحدة األمريكية،
هليئة التحكيم يف املقام ينبغي أن ُيترك عادة نطاق اتفاق التحكيم حتديد  بأنَّ االبتدائية اعترفت

باللجوء إىل ضمن نطاق تعهد الطرفني نازعة تندرج امل أنَّ مع ذلكفإهنا رأت األول، 
وجود أدلة متضاربة ، يف ضوء رأت احملكمةفقد الثانية، ملسألة ص افيما خيا أمَّ. التحكيم

اتفاق التحكيم غري قادر على  أنَّ أهنا ال جتدللبت يف القضية، احملكمة احلَربّية بشأن استعداد 
أوعزت إىل احملكمة احلَربّية بأن دت حمكمة االستئناف هذا القرار وكّوأ. الوفاء بالغرض منه

أن تبّين صراحة رفضها التصدي جدول زمين ثابت أو س أساي قدما يف التحكيم على متض
  .ذه املسألةهل
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) ب) (٢ (٣٤ و’١’) أ) (٢ (٣٤و) ١ (١٦و) ١ (٨و ٥واد امل: ١٠٤٤القضية     
  من القانون النموذجي ’٢’ و’١’) ب) (١ (٣٦ و’٢’ و’١’

  اريويف أونتاالستئناف  حمكمة :كندا
  C48730الرقم 

Jean Estate ضد Wires Jolley LLP  
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٩

  ONCA 339 2009: األصل باإلنكليزية
 O.J. No. 1734; 96 O.R. (3d) 171; 310 D.L.R. (4th) 95; 68 [2009]: ُنِشرت باإلنكليزية

C.P.C. (6th) 1; 47 E.T.R. (3d) 20; 2009 CarswellOnt 2250  
  :متاحة على اإلنترنت يف العنوان التايل

www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca339/2009onca339.html     
   املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 

 تحكيم جواز الخطار التحكيم،التماسا إللغاء إاحملكمة تقدمي طلب إىل : الكلمات الرئيسية[
  ]االختصاص- االختصاص،  أتعاب عرضية، اتفاقيف موضوع الدعوى

 واملـستفيد الوحيـد   ي وهو املتصرف يف تركة والدته       ملّدعيه متثيل ا  علمكتب حماماة املّدعى     تولّى
ى عليـه أن حيـصل علـى مكافـأة جنـاح             املـّدع  حـقِّ مـن    أنَّ   بـني الطـرفني   أُبرِم   اتفاٌق َدوحدَّ. منها

ونـشبت الحقـا    . التحكـيم يف كنـدا    ي؛ كما نّص على     ملّدعالتركة اليت ورثها ا   ٪ من   ١٠بنسبة  
، واسـتهل املـّدعى عليـه       نجـاح مكافـأة ال  تحديـد   األساسـي املنطبـق ل    التركـة   مبلـغ   منازعة بـشأن    

مـن  رد املـّدعي بتقـدمي طلـب الـتمس فيـه استـصدار أمـر            و.  يف هـذا اخلـصوص     حتكيمإجراءات  
تسوية املنازعات املتعلقة باتفاقـات األتعـاب العرضـية      أنَّ   بذريعةإخطار التحكيم    بإلغاء   احملكمة

 وكانـت القـضية األوىل      .وب القـانون املطّبـق يف أونتـاري       حصرا مبوجـ  احملاكم  هو من اختصاص    
يف املنازعــة بنــاء علــى التحكــيم بــّت يف جــواز ت ُيمكــن للمحكمــة أن مــا إذا كــانناشــئة هــي ال

مـن القـضاة الثالثـة الـذين        ورّد قاضيان   . إخطار التحكيم بإلغاء  مر  طلب ُيلتمس فيه استصدار أ    
املتعلقـة  حملكمـة العليـا يف كنـدا      سـوابق ا   أنَّ    على هذا السؤال باإلجياب، ورأيـا      القضيةنظروا يف   

ــدأ  ــأثري مبـ ــادة     بتـ ــاس املـ ــى أسـ ــة علـ ــات املقّدمـ ــى الطلبـ ــصاص علـ ــل االختـ ــصاص مقابـ    االختـ
وعليه، ومـع أنـه     . قضيةعلى هذه ال  هي سوابق منطبقة    القانون النموذجي للتحكيم    من  ) ١ (٨

 ،املقدمة علـى اختـصاصها    عتراضات   يف اال  أوالالبت  عادة  وىل يف ال  أن تت يئات التحكيم    هل ينبغي
، مبـا   ا لالعتراضـات  فـور مـن التـصدي     حملـاكم   ئية الـيت متكّـن ا     االسـتثنا احلـاالت   بعـض   هناك  فإنَّ  

ــا اال     ــثري فيه ــيت ال ي ــشمل احلــاالت ال ــراض ي ــسألة قانونإال عت ــةم ــا يف رأي   ، ي ــة هن ــي احلال وه
ن مـ  أنَّ   فقـد اختلـف مـع القاضـيني املـذكورين يف الـرأي مؤكـدا               القاضي الثالث ا   أمَّ .القاضيني
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قـدم  يمل  ي  املـّدع  وأنَّ   يف املنازعـة، ال سـيما     تحكـيم   فورا يف جواز ال   حملكمة  الالئق أن تبت ا   غري  
ة شكلإىل املـ  القـضاة   تطـرق   مث  . تـأخري وسـيلة لل  جمـرد   مل يكـن    طلبـه    أنَّ   إظهار إىل   زع  تنأية أدلة   
باتفاقـات  املتـصلة  املنازعـات  يف تحكـيم  ال مـن اجلـائز    أنَّ    أغلبـهم إىل   صخلف،  اليت نشأت الثانية  

 أيِّ جيــب إجــراءبيــد أهنــم أضــافوا أنــه أونتــاريو، املطّبــق يف  مبوجــب القــانون العرضــية األتعــاب
  .ذه االتفاقاتوالناظمة هلأونتاريو اإللزامية املطبقة يف وفقا للقواعد  حتكيم

    
) ب() ١( ٣٦من اتفاقية نيويورك؛ واملادة ) ب) (٢ (ادة اخلامسةامل :١٠٤٥القضية   

  من القانون النموذجي ’٢’
  اريو حمكمة العدل العليا يف أونت:كندا

  CV-09-80244-00CL  وCV-08-792300 CLالرقمان 
Banglar Progoti Ltd ضد Ranka Enterprises Inc.  

  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٨
  األصل باإلنكليزية
  O.J. No. 1470 [2009]: ُنِشرت باإلنكليزية

  :متاحة على اإلنترنت يف العنوان التايل
www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2009/2009canlii16292/2009canlii16292.html     

   املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 
  ]السياسة العامة  وإنفاذه،التحكيماالعتراف بقرار : الكلمات الرئيسية[

صـدرت  حتكيم  قرارات   ةثالثباالعتراف   التمس فيه    غالديشية، طلباً  شركة بن  و وه ّدعي،قّدم امل 
ــرام  عــن نــشأتمنازعــات لتــسوية  ، وإنفــاذ هــذه القــرارات  مــشروع مــشتركبــشأن اتفــاق إب
إلغــاء التمــسوا وعلــى الطلــب أونتــاريو، يف شــركات  واعتــرض املــّدعى علــيهم، وهــم  .الثالثــة

 الـيت حتظـر االتفـاق بـني        أونتـاريو املطّبقـة يف    لـسياسة العامـة      ل ا منافيـة  أهنقرارات التحكيم حبّجة    
 ةكـبري  قانونيـة    أتعـاب ىل  واسـتند املـّدعى علـيهم إ      .  غري املشروع يف الـدعاوى     والتدّخلاملّدعني  
 االتفـاق   ضـرري وبعد مناقشة   .  الذي ميثل املّدعي   امي القانوين مدير املّدعي إىل احمل   صهر  دفعها  

هـذين الـضررين مل    أنَّ ، خلـصت احملكمـة إىل  غـري املـشروع يف الـدعوى     والتـدّخل بني املـّدعني    
 وهـي مـن العناصـر    وجـود دوافـع غـري سـليمة،    علـى  أدلـة   أيِّ ، لعـدم تقـدمي    هذه احلالـة   يقعا يف 

فإنـه لـيس لـدى      ،   الضررين املذكورين ال وجود هلما     ألنَّونظرا  . الالزمة إلثبات كال الضررين   
ا وإنفاذهـا، لـذا     االعتـراف هبـ   قـض قـرارات التحكـيم أو رفـض          س تـستند إليهـا يف ن      أساحملكمة  

  .فهي توافق على طلب املّدعي
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  ) ١ (٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادة ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٦القضية    
  من القانون النموذجي

  ستئناف يف كيبيك حمكمة اال:كندا
  (076-035307-17-500) 084-018976-09-500و 085-018971-09-500الرقمان 

PS Here, L.L.C. ضد Fortalis Anstalt  
  ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩

  QCCA 538 2009: األصل بالفرنسية
  J.Q. no 2175; J.E. 2009-634; EYB 2009-156191 [2009]: ُنِشرت بالفرنسية

  :متاحة على اإلنترنت يف العنوان التايل
www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca538/2009qcca538.html    

   املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 
  ]حتكيموجود اتفاق حتكيم، تعيني اتفاق التحكيم؛ إحالة الدعوى القضائية إىل : الكلمات الرئيسية[
شرط التحكيم ملزمة بملطالبة اجلهة املُتنازل إليها عن حق ا تما إذا كانقيد النظر هي سألة امل

 -  وقد قام املّدعي، وهو ُمقرض حصل مبوجب تنازل .ملطالبةأت عنه اشالوارد يف العقد الذي ن
برفع لمّدعى عليه، وتعويضات تعود لأصول  على - يف أعقاب التقصري الذي بدر من املقترض 

. مع املقترضيف األصل على أساس عقد مربم  شركة أمريكية،دعوى قضائية ضد األخري، وهو 
باالستناد إىل شرط تسوية املنازعات الوارد  إىل التحكيم عوىدالة الوقد التمس املّدعى عليه إح

ومل توافق احملكمة  .شرطالواعترض املّدعي متحججا بأنه ليس ملزما بذلك . يف ذاك العقد
شرط التحكيم باملطالبة يتعني أن تلتزم اجلهة املُتنازل إليها عن حق كقاعدة عامة، ، أنهوبّينت 

  .ه املطالبةعنالوارد يف العقد الذي نشأت 
    
  ) ١ (١٦ و٨من اتفاقية نيويورك؛ واملادتان ) ٣(ادة الثانية امل: ١٠٤٧القضية   

  من القانون النموذجي
  اريويف أونتستئناف  حمكمة اال:كندا

  C49360الرقم 
Dancap Productions Inc. ضد Key Brand Entertainment Inc.  

  ٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣
  ONCA 135 2009: األصل باإلنكليزية
 .O.J. No. 572; 246 O.A.C. 226; 55 B.L.R. (4th) 1; 68 C.P.C [2009]:ُنِشرت باإلنكليزية

(6th) 34; 2009 CarswellOnt 710  
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  :متاحة على اإلنترنت يف العنوان التايل
www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca135/2009onca135.html     

  ين فريدريك باشون املراسل الوطمن إعدادخالصة 
االختصاص؛ نطاق - االختصاصالتحكيم؛ إحالة الدعوى القضائية إىل : الكلمات الرئيسية[

  ]اتفاق التحكيم، سلسلة عقود
وقد . خمتلفة من عالقات العمل بينهما ينظّم كل منهما نواحي ني مترابطنيلطرفان اتفاقأبرم ا

على أثرها رفع ت منازعة نشأو. اآلخرورد يف أحد االتفاقني شرط حتكيمي بينما مل يرد يف 
. شرط حتكيميرد فيه ال يالذي التفاق  انتهاكزعموا فيها ايف أونتاريو املّدعون دعوى 

اق املنازعة تتعلق باألحرى باالتف أنَّ  حبّجةالتحكيم،الدعوى إىل إحالة التمس املدعى عليهم و
إىل التحكيم الدعوى احملكمة  حالتوأ .هط التحكيم الوارد فيتندرج ضمن نطاق شرالثاين و

إذا إىل التحكيم  إحالة الطرفني احملكمة العليا يف كنداه يتعني طبقا لسوابق أنأن رأت بعد 
  حيتكم إليهيالذاتفاق التحكيم نطاق ضمن الدعوى تقع  بأنَّ كان من املمكن االحتجاج

  .املّدعى عليه
    

  لقانون النموذجي  من ا)١ (١٦و) ١ (٨و) ١ (١املواد : ١٠٤٨القضية     
  اريويف أونتستئناف  حمكمة اال:كندا

  C48699الرقم 
Patel ضد Kanbay International Inc.  
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٢٣

  ONCA 867 2008: األصل باإلنكليزية
  :متاحة على اإلنترنت يف العنوان التايل

www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca867/2008onca867.html   
 .O.J. No. 5256; 93 O.R. (3d) 588; 244 O.A.C. 61; 70 C.C.E.L [2008]: ُنِشرت باإلنكليزية

(3d) 205; 2008 CarswellOnt 7811    
   املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 

نطاق تطبيق القانون النموذجي للتحكيم، الشروط التجارية، منازعات : الكلمات الرئيسية[
  ]االختصاص، نطاق اتفاق التحكيم-، االختصاصالتحكيم، إحالة الدعوى القضائية إىل العمل

 وهـم جمموعـة شـركات     ،  ماملـّدعى علـيه   أحد سكّان أونتاريو، دعـوى علـى        ، وهو   رفع املّدعي 
ــدا، مــّدعيا تــزاول أعماهلــا  التعــسف يف فــصله مــن منــصبه  وحتــريفهم احلقــائق باســتهتار  يف كن
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ــشركتني اث  ــديرا ل ــتني بوصــفه م ــيهم  و. ممــن شــركاهت ن ــّدعى عل ــتمس امل ــة الــ ال ىل دعوى إإحال
 مــسامهني وقّعــه اتفــاق، مــستندين بــذلك إىل شــرط تــسوية املنازعــات الــذي يــرد يف  التحكــيم
كـي تطّبـق عليهـا      مبـا فيـه الكفايـة ل       ليـست جتاريـة الطـابع        املطالبـات  أنَّ   احملكمةرأت  و. املّدعي

وفيمـا  . قيـد البحـث    ضمن نطاق شـرط التحكـيم        ندرجتالقانون النموذجي للتحكيم، وأهنا ال      
مـسائل االختـصاص    ه ينبغي أن ُتتـرك يف العـادة         ت احملكمة أن  ّر، أق  حتديدا ة األخرية سألامليتعلق ب 

ه أنـ  - سـابقة  مثلمـا فعلـت يف قـضايا        - مـع ذلـك   ها رأت   هليئة التحكيم يف املقام األول، ولكنـ      
ينبغــي فإنــه ،  قيــد النظــراتفــاق التحكــيمق إذا كانــت املنازعــة ال تنــدرج بوضــوح ضــمن نطــا 

  .أن تبت فورا يف القضية على هذا األساسللمحكمة 
    

  ’٤’ و’٣’ و’٢’) أ) (٢ (٣٤ و٣٢ و٢٨ و١٩ و١٨ املواد: ١٠٤٩القضية      
   القانون النموذجي من’٢’) ب) (٢ (٣٤و

  عليا يف كيبيككمة الاحمل :كندا
  966-017680-05-500 و963-015828-05-500الرقمان 

Louis Dreyfus S.A.S. ضد Holding Tusculum B.V  
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٨

  QCCS 5903 2008 وQCCS 5904 2008: األصل باإلنكليزية
 Q.J. No. 12906; J.E. 2009-372; EYB 2008-151689; [2008] [2008]: ُنِشرت باإلنكليزية

Q.J. No. 15012; 2008 QCCS 5904; J.E. 2009-451; EYB 2008-151687  
  :متاحة على اإلنترنت يف العنوانني التاليني

www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2008/2008qccs5903/2008qccs5903.html  
    www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2008/2008qccs5904/2008qccs5904.html و

   املراسل الوطين فريدريك باشونمن إعدادخالصة 
لغاء قرار التحكيم، قاعدة االستماع للطرف اآلخر، التوليفة الوّدية، إ: الكلمات الرئيسية[

  ]السياسة العامة، عدم االمتثال للقواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق، غرض مستوىف، أمر مقضي به
منـهما  كـل   مبوجبـه   غرفـة التجـارة الدوليـة، وأصـبح         ل يتـضمن شـرط حتكـيم        الطرفان اتفاق أبرم ا 

إىل أن يطلـب   مـن الطـرفني مـن    اكّـن أيـ   بنـدا مي    أيـضا  االتفاقوتضمن  . ةيف شركة أملاني  مسامها  
هما إىل طريـق   بينـ يف حـال وصـلت األمـور        الـشركة   يف  أسـهم املـّدعى عليـه       أن يـشتري    املّدعي  
ملتمـسا احلـصول علـى      ،  يف القضية ، طلب املّدعى عليه التحكيم      منازعة ببعد نشو و. مسدود

 املـّدعي   رفـع و. خـرق االتفـاق   املّدعي   وأنَّ   ىل طريق مسدود  األمور قد وصلت إ    أنَّ   مؤداهن  بيا
. وتنــّصل منــها وانتــهكهااالئتمانيــة املــّدعى عليــه أخــلّ بواجباتــه  أنَّ دعــوى مــضادة زعــم فيهــا
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 قـد بطـل  الغرض من االتفـاق   أنَّ   كليهما حبجة مزاعم الطرفني   هيئة حتكيم قرارا برد     أصدرت  و
املـّدعي  وقـّدم   . شراء أسهم املّدعى عليه   ي ب يضا املّدع أة  يئاهلوأمرت  . هما انتهت العالقة بين وأنَّ  
هيئـة التحكـيم     بـأنَّ    حمتجا،  ئياجزقرار التحكيم   إلغاء  وهيئة التحكيم ب  إىل كل من احملكمة     طلبا  

ومنيـت  . للتعبري عـن رأيهمـا  فرصة وأهنا مل متنح الطرفني  من الطرفني  أيٌّهال يطلب وضعت حال   
إفـالس   أنَّ   ىلخلـصت اهليئـة يف قـرار حتكـيم ثـان أصـدرته إ             ، و باإلفالس الشركة األملانية الحقا  

بطل مبوجبه سريان مفعول األمر الذي أصدرته سـابقا         الطرفني و بني  عالقة  ال فعليا   ىالشركة أهن 
قـرار التحكـيم الثـاين    املّدعى عليـه إلغـاء   ومن مث التمس .  املّدعى عليه َمأسُهشراء املّدعي   بشأن  

هيئــة التحكــيم قــد جتــاوزت يف إجراءاهتــا نطــاق واليتــها عنــدما   أنَّ ة بذريعــةالــصادر عــن اهليئــ
قواعـد اإلجرائيـة الواجبـة       تـراع ال   اسـتيفاء الغـرض وأهنـا مل      رغم  بـ آخـر   أصدرت قرارا حتكيميـا     

ــرار مناقــضا للــ   ــق وأصــدرت ق ــةالتطبي ــرار يف قرارهــا إلغــاء  وخلــصت احملكمــة  . سياسة العام ق
دما وضـعت حـال بـشأن       قـد جتـاوزت نطـاق واليتـها عنـ         ة التحكـيم    هيئـ  أنَّ   إىل األولالتحكيم  
وخلـصت  . هذه الظـروف ظل عادل ومنصف يف    الشراء بناء على فهمها الذايت ملا هو        التقييم و 

 هيئـة التحكـيم مل توّجـه إىل    ، ألنَّلـسياسة العامـة  قـرار التحكـيم منـاف ل    أنَّ احملكمة كذلك إىل  
اإلعـراب عـن رأيهمـا يف       فرصـة   تتح أمامهما   ، ومل   البطالنمبدأ  تنظر يف   ا س أهنا ب إشعارالطرفني  

هيئـــة التحكـــيم مل تتقّيـــد عنـــدما اختـــذت هـــذه   أنَّ والحظـــت احملكمـــة أيـــضا. املـــسألةتلـــك 
قــرار هــذا ال أنَّ الرغم مــنوبــ.  التطبيــق علــى التحكــيمةالواجبــاإلجــراءات بالقواعــد اإلجرائيــة 

مـع ذلـك عـن    احملكمة فقد أعربت ، ضع جدل موالثاين  جعل طلب التماس إلغاء قرار التحكيم       
رأت  وعلـى وجـه اخلـصوص،      .ال ترتكـز إىل أسـس سـليمة       حجج املّدعى عليـه      أنَّ   رأي مفاده 

 الـسياسة العامـة جيـب     اسـتنادا إىل قـرارات التحكـيم  االعتراض على الطابع النهائي ل أنَّ   حملكمةا
اللــذين مهــا مــن أكثــر إلنــصاف العــدل وابــدأي تعلــق مبق، باعتبــاره يضــّيفــّسر علــى نطــاق أن ُي

ل جـزءا مـن   كّشيـ  املقـضي بـه ال   مـر يـة األ مبـدأ حجّ  وأنَّ ،مبادئ هذا احملفـل أساسـية وصـراحة    
  .ة الدوليةالسياسة العام

  


