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 حول اتفاقات اختيار المحكمة 5033جوان  03اتفاقية الهي المبرمة في تاريخ 

 تفاقيةاال حولبسطة 

    

في بداية التسعينات تم التفكير في إدراج ضمن برنامج عمل مؤتمر الهي للقانون الدولي 

. الخاص أعمال بخصوص إنشاء معاهدة جديدة في مادة االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها

اهتمام الدول األعضاء بهذا المشروع يعود إلى الحاجة لنظام لالعتراف باألحكام األجنبية 

 harmonization of"وتنفيذها إضافة إلى الحاجة لتأليف قواعد االختصاص 

jurisdiction rules  .  " 

 mixed"  مختلطة"بدأت مفاوضات رسمية من اجل إرساء اتفاقية  6991في عام 

convention    " تضّم: 

 ;ميدان اختصاص يتكل على اتفاقية تضمن االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها  ( أ

  ;( prohibited grounds of juridiction)ميادين اختصاص ممنوعة  ( ب

إضافة إلى نوع من المرونة بخصوص قواعد االختصاص الوطني الذي ستضل (س

 ;تطبق

نونية المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة ظهور شبكة االنترنت بما في ذلك المسائل القا

االلكترونية إضافة إلى ازدياد أعضاء مؤتمر الهاي على الصعيد العالمي أّدى إلى إعادة 

بالتصويت خالل   1999النظر في مشروع نّص االتفاقية الذي تّم إبرامه في سنة

 .الخاصة التي عقدت لهذا الغرض  لللجنةاالجتماع الخامس واألخير 

ولقد برز أنه لم يتّم الوصول إلى ا جماع  1006د صدرت مفاوضات جديدة في سنة لق

حول نص يشمل عددا كبيرا من االختصاصات التي تبدأ من العقود وتصل إلى المسؤولية 

إضافة إلى اختصاصات أخرى " general defendants forum بـ "التقصيرية مرارا 

. 

نحو  »  إعادة توجيه « المشروع مرحلة، لقد شهد  1002إلى سنة  1001من سنة 

على  و مع التركيز على مسائل أساسية (  phase of orientation)مواصلة األعمال 

لقد قام فريق عمل غير رسمي بفحص مجاالت . إرساء اتفاقية أكثر محدودية 

 bottom-up. " االختصاص المحدودة وقد اتخذ منهجية صاعدة ترتكز على التوافق 

approah "  . 
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 choice of court("  اتفاقات اختيار المحكمة " لقد قام فريق العمل مبكرا بتحديد  أن 

agreement  ) بتقديم  1002قد تكون موضوع االتفاقية الجديدة وأنه سيقوم في سنة

للدول أعضاء مؤتمر الهي " اتفاقات اختبار المحكمة "مشروع االتفاقية الجديدة حول 

 .المحترفين بخصوص األعمال بين 

 "theمجتمع األعمال الّدولية " المشروع جزئيا إلى دعم " تنشيط " يعود 

international business community  " التي اعترفت بالمزايا التي باإلمكان لهته

 .االتفاقية أن تحققها على صعيد التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية

بنود اختبار "ين أعضائها بخصوص استعمال قامت غرفة التجارة الدولية بدارسة ب

وقد بينت (  choice of court clauses and arbitration" )المحكمة وبنود التحكيم

حول  6991التفاقية نيوروك لسنة " غرفة التجارة الدولية أن وجود أداة تكميلية 

 .ألعمالسيحضى بترحيبا كبيرا من قبل مجتمع ا" االعتراف بأحكام األجنبية وتنفيذها

 

تّم إبرامها من قبل خبراء " الخاصة باتفاقات اختبار المحكمة  1009يونيو  20اتفاقية "

وأفريل  1002خالل اجتماعات اللجنة الخاصة التي عقدت على التوالي في ديسمبر 

و  62تّم إبرامها باإلجماع خالل الّدورة الديبلوماسيّة العشرين التي عقدت في . 1002

 .لخاصة بإختيار المحكمة ا 1009جوان  20

  :"الخاصة باتفاقات اختبار المحكمة  0332يونيو  03اتفاقية "

على اتفاقات " الخاصة باتفاقات اختيار المحكمة  1009يونيو  20"تقتصر اتفاقية 

االختيار الحصري للمحكمة في الميدان المدني والتجاري 
1

و تتضمن هته االتفاقية . 

التي تتعلق باالعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها التي تصدر من تمديدا اختياريا للمادة 

.التي تّم تعينها في إيطار بند غير حصري الختيار المحكمة قبل المحكمة
2

 

االتفاق الحصري الختبار المحكمة الذي يدخل ضمن مجال اختصاص االتفاقية يتم 

اتفاق يبرم بين طرفين أو العديد من األطراف يتطابق مع المتطلبات  ”تعريفه كاألتي هو

يعين محاكم دولة متعاقدة أو محكمة أو محاكم  والذي( ج) 2المنصوص عليها في الفصل 

                                                           
1
لفصال 1    

2
  الفصل 2 
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خاصة لدولة متعاقدة من اجل البت في النزاعات التي تنشأ في إطار عالقة قانونية محّددة 

“.
3

 

كل من عقود االستهالك وعقود العمل إضافة إلى مواد  ال يدخل ضمن مجال هته االتفاقية

أخرى محددة
4
. 

 في معظم الحاالت يتم تفسير هته االقصائات بوجود أدوات واتفاقات دولية أكثر

إختصاصا إضافة إلى وجود قواعد داخلية وجهوية أو دولية التي تطالب باالختصاص 

 .الحصري في بعض من هته المسائل

ضرورة إبرام اتفاق : تطلبات الشكلية التي تنّص عليها االتفاقية يحده الم( ج)2الفصل 

ويكون هذا االتفاق موثقا كتابيا أو بأي وسيلة اتصال أخرى . حصري الختيار المحكمة 

للتمكين من النظر فيها "   accessible" التي تجعل المعلومة من الممكن الوصول إليها 

 .بعد ذلك 

حول التجارة اإللكتورينة لسنة " UNCITRAL" موذجيهذا النص أخذ من القانون الن -

 .ال يمكن لقانون داخلي أن يضيف أي متطلبات شكلية أخرى .6991

االتفاقية تضم أيضا قرينة مهمة حيث حينما يتم اتفاق اختيار المحكمة بتحديد محكمة أو 

ف صراحة بعكس محاكم خاصة لدولة متعاقدة ، هذا االتفاق يعتبر حصريا إالّ إذا اتفق األطرا

.ذلك 
5

   

 :تحتوي االتفاقية على ثالثة قواعد أساسية لتعيين مختلف المحاكم

 صالحا المحكمة اختبار اتفاق كان إذا النزاع في البت( the chosen court) المعينة المحكمة على يجب (6

( تقديرية سلطة يوجد ال وبالخصوص)  االتفاقية في عليها المنصوص الشروط حسب
6

 ( in particular 

there is no discretion / forum non conveniens in favour of court of 

another states     ); 

                                                           
3
    الفصل3 (أ)

4
 الفصل 2 

5
 (ب)   الفصل3  

6
5الفصل      
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المحكمة التي تم اللجوء إليها والتي لم يقع اختيارها يجب عليها أن ترفض النظر في  (1

النزاع إالّ إذا كان أحد االستثناءات المنصوص عليها باالتفاقية ينطبق
7

 و ;

. 

يصدر من قبل محكمة دولة متعاقدة تم تعيينها في    الذي يجب أن يتم االعتراف بالحكم( 2

حسب الشروط المنصوص عليها في " صالحا " ايطار اتفاق حصري الختبار المحكمة يكون 

االتفاقية من قبل الدول األخرى المتعاقدة
8

إالّ إذا كانت احد االستثناءات المنصوص عليها   

;نطبقباالتفاقية ت
9

 

 

 :والنضمامات والتصديقات التوقيعات  :اللتفاقية  الحالي الوضع

حتى إذا لم تدخل بعد االتفاقية حيز التنفيذ فهي تثير اهتماما كبيرا من قبل األعضاء وذلك 

  to)  " باالنضمام " قامت دولة المكسيك  1002سبتمبر  11يوم .نظرا لمزايا االتفاقية

accede)كل من الواليات المتحدة األمريكية  .لقد كانت أول دولة تقوم بذلكو  إلى االتفاقية

أفريل  6و  1009جانفي  69واالتحاد األوروبي قاما بتوقيع االتفاقية على التوالي في تاريخ 

 .على االتفاقية عن قريب to ratify“ "قاما هؤالء باإلشارة أنهما سيقومان بالتصديق .1009

االتفاقية سارية المفعول في الواليات المتحدة األمريكة في حين أنه هنالك أعمال حول تطبيق 

 .1061من المتوقع أن يتم اقتراح المصادقة على االتفاقية من قبل لجنة االتحاد األوروبي في 

كل من االرجونتين ،استراليا ، الكندا ، الكوستاريكا ، والنيوزيلندا أضهروا اهتماما مستمرا 

 Reciprocal لقد كانت اتفاقية اختيار المحكمة بمثابة مرجعا إلى .اقيةباالنضمام إلى االتف

Enforcement Ordinance between Hong Kong and Mainland China. 

هذا االتفاق لالعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها في المادة المدنية واالقتصادية يضمن 

اتفاق اختيار "االعتراف و تنفيذ األحكام التي تصدر من المحاكم التي تّم تعيينها في ايطار 

من ناحية أخرى يمثل .وهذا من شأنه أن يوفر ضمانا وأمانا للعمليات الدولية ".المحكمة

 Agreement between the 1001المبرم بين استراليا و دولة النيوزلدا المبرم في  االتفاق
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Government of Australia and the Government of New Zealand on 

Trans-Tasman court proceedings and regulatory enforcement  نظاما آخرا

 .جهويا مطابقا لالتفاقية اختيار المحكمة 

قام المكتب القار لمؤتمر الهي بإنشاء فضاءا خاصا بصفحته لالنترنت  1066في سبتمبر 

 ".اتفاقات اختيار المحكمة " حول 

إضافة إلى وثائق   هذا الفضاء يقترح نص االتفاقية إضافة إلى القائمة الحالية للدول المتعاقدة 

من األستاذ   مهمة خاصة باالتفاقية وبالخصوص التقرير التفسيري الذي قام بإعداده كل 

Masato Dogauchi وTrevor C.Hartley  . 

بعد أن تمت  1002قد تم نشر هذا التقرير في موقع االنترنيت الخاص بمؤتمر الهي في ماي 

قام مؤتمر الهاي بإعداد قائمة  .مراجعة من قبل الوفود الحاضرة في الدورة العشرون

اؤالت التي يمكن أن يثيرها تتطبيق محوصلة للتطبيق وهته القائمة تعطي إجابات حول التس

 .االتفاقية 

 .نسخة من هته القائمة موجودة على موقع االنترنيت لمؤتمر الهي

موجودان على موقع االنترنيت لمؤتمر  اللتفاقية  الحالي نص االتفاقية إضافة إلى الوضع

 .الهي

 

 

 


