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تدور هذه الدراسة حول بيان نظام التحكيم كوسيلة لفض املنازعات وإهناء اخلصومات يف الفقه
اإلسالمي والقانون اللييب الصادر يف  ،1953-11-28وهي دراسة مقارنة حول ما جاء خبصوص
هذه الوسيلة ،فقد آثر الباحث البحث يف موضوع التحكيم باعتباره قضاء خاصا ساهم إىل جانب
القضاء يف الفصل يف النزاعات واخلصومات بني الناس ،وذلك ملا له من مميزات جتعله الوسيلة األكثر
انسجاما مع قضايا الناس يف إصالح ذات البني واإلبقاء على العالقة الطيبة بينهم ،األمر الذي رأى
معه الباحث ضرورة توضيح وبيان هذه الوسيلة "التحكيم" يف الفقه اإلسالمي ومقارنتها مبا ورد يف
القانون اللييب ،وكان من أهداف هذا البحث بيان مشروعية التحكيم وبيان مزاياه ،وكذلك األحوال
اليت جيوز فيها التحكيم وتلك اليت الجيوز فيها ،وتعدد احملكمني ،وعزهلم ،وبيان كيفية نقض احلكم
التحكيمي وبطالنه ،ومقارنة ذلك بالقانون اللييب ،وذلك ملعرفة مدى التوافق واالختالف بني الفقه
والقانون ،وهذا ما قام به الباحث يف هذه الدراسة متبعا املنهج اإلستقرائي املقارن مع التحليل بني
نصوص الشريعة والقانون ،وكان من أهم نتائج هذه الدراسة :أن التحكيم جائز يف الفقه والقانون ،غري
أن القانون اللييب قيد اتفا التحكيم ببعض اإلجراءات ،كما أن التحكيم جيوز يف الفقه اإلسالمي يف
األموال وما يف معناها وال جيوز يف حقو اهلل كاحلدود ،وأن القانون اللييب جعل النظام العام من األمور
اليت ال جيوز التحكيم فيها ،كما أعطى القانون ألطراف النزاع حق االعرتاض على احلكم التحكيمي،
وتوصل الباحث إىل أن القانون يتفق مع الشريعة يف أهم مسائل التحكيم ،وخيتل عنه يف بعض
التفاصيل.
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ABSTRACT
This study is about the statement of the arbitration system as a means to resolve disputes and
ending the discounts in the Libyan Islamic jurisprudence and law of 28/11/1953, which is
compared to what came about on this study means. The researcher Has opted research on the
subject of arbitration as a special spend contributed to the side of the judiciary in adjudicating
disputes and rivalries among the people, and because of its features make it the most
harmonious way with people issues in mending fences and retaining the good relationship
between them, the thing that the researcher believed a need to clarify the statement of this
medium "arbitration" in Islamic jurisprudence and comparing them to the provisions of Libyan
law, were among the goals of this research statement legality of the arbitration and the statement
of its advantages, as well as the conditions under which the arbitration and those that are not
allowed in, and the multiplicity of the arbitrators, and their isolation, and show how overturn
the award null and void, and compare that with the Libyan law, So as to determine the
compatibility and differences between jurisprudence and law, and this is done by a researcher
in this study following the inductive comparative with the analysis of the provisions of the
Sharia and the law, and it was the most important results of this study: that the arbitration is
permissible in jurisprudence and law, but Libyan law is in arbitration with some agreement
procedures, and the tribunal may in Islamic jurisprudence in the money and in its aspects but is
not permissible in the rights of God, such as commands and punishments, And that Libyan law
makes the general system of things that the arbitration may not be permissible , the law also
gave the parties of the conflict the right to object to the arbitration ruling, the researcher found
that the law is consistent with Sharia of arbitration in the most important issues, and differs in
some details.
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المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأصلي وأسلم على أشرف اخللق وإمام املرسلني سيدنا حممد
وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وأسنت بسنته إىل يوم الدين.
أما بعد:
يعترب النزاع واخلصام بني األشخاص شيأ موجودا ومتالزما معهم منذ األزل وهو حقيقة ال
ينكرها البشر ،ذلك ألنه حالة طبيعية بني األشخاص يكون أساسها نشأة احلقو والتمسك هبا،
واملصاحل الشخصية املتناقضة ،فكان البد من وسيلة للفصل يف مثل هذه النزاعات واإلبقاء على العالقة
الطيبة واملودة يف التعامل بني الناس ،فكان التحكيم الوسيلة اليت حتتل الصدارة مبثل تلك املعايري.
فقد عُرف التحكيم بني الناس منذ زمن قدمي ،على اعتباره وسيلة يلجأ إليها الناس إلهناء
اخلصومات واملنازعات اليت تنشأ بينهم يف كثري من معامالهتم ،حيث اشتهر بني العرب يف اجلاهلية
وقبل اإلسالم أناس يتصفون بالعدل واألمانة ،األمر الذي أكسبهم ثقة الناس فيهم ،فصاروا يلجؤون
إليهم للفصل يف املنازعات اليت تنشأ بينهم ،وملا جاء اإلسالم أقره ،واستحسن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ما كان عليه العرب يف اجلاهلية من فض للمنازعات واخلصومات ،اليت كانت تنشأ بينهم عن
طريق التحكيم.
وألمهية التحكيم يف عصرنا احلايل ،يرى الباحث أن التحكيم وما قد اكتسبه من ثقة الناس يف
اللجوء إليه لفض منازعاهتم واستعادة حقوقهم عن طريقه ،األمر الذي جعلهم يفضلون االتفا فيما
بينهم الستخالص حقهم عن طريقه دون اللجوء إىل القضاء ،وذلك ملا ميتاز به عن القضاء من سهولة
إجراءاته وقلة تكاليفه ،ناهيك على أنه يقوم على الرتاضي ،أي بإرادة أطراف اخلصومة ،وأنه يعترب نظاما
موازيا للقضاء وليس نظاما بديال عنه.
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مشكلة البحث
ملا كان التحكيم طريقا من طر القضاء ،وبه يتم الفصل يف املنازعات وإثبات احلقو  ،ويف ظل التقدم
احلايل الذي يشهده العامل على مجيع األصعدة ،األمر الذي فتح أفا التعامل بني الناس ،وبزيادة
التعامالت وكثرهتا تنشـأ احلقو  ،وتتعدد املصاحل املتضاربة والغايات املتعارضة مما ينشأ معه النزاع ويكثر
فيه اخلصام ،األمر الذي جيعلهم يلجؤون إىل التحكيم كوسيلة سهلة لفض النزاعات وحلها دون اللجوء
إىل القضاء ،وذلك ملا ميتاز به التحكيم كما أسلفنا القول يف املقدمة من مميزات جتعله القبلة األوىل
للمتخاصمني لفض النزاع وتسويته عن طريقه ،واالبتعاد عن أبواب القضاء وذلك لبطء اإلجراءات
القضائية يف حل تلك النزاعات ،وقد رأت دول العامل اليوم ما لتحكيم من أمهية يف فض املنازعات
سواء اإلقليمية منها أو الدولية فسنت له القوانني واللوائح اليت تنظمه ،وذلك حلماية حقو ومصاحل
أطرافه ،ولعل الدولة الليبية تعترب من الدول اليت أعطت أمهية هلذا النظام "التحكيم"  ،وذلك مبوجب
قانون املرافعات الصادر يف .1953-11-28
ولعل الباحث من خالل هذا البحث أراد أن يركز على التحكيم من جانب أنه يعترب قضاء
خاص وبالتايل وجب أن نوله عناية فائقة ورعاية خاصة خصوصا أنه يساهم يف التخفي من حجم
الضغط الوارد على القضاء ،وملا له من مميزات جتعل منه وسيلة أكثر انسجاما مع قضايا الناس وإصالح
ذات البني ورفع الشحناء واإلبقاء على العالقة الطيبة بينهم ،األمر الذي يرى فيه الباحث ضرورة
توضح هذه الوسيلة يف ضوء ماجاء يف الفقه اإلسالمي والقانون اللييب ،و بيان كل ما يتعلق بالتحكيم
من حيث :تعري التحكيم ،وموق الفقه اإلسالمي منه ،وأنواعه ،واألحوال اليت جيوز فيها التحكيم،
وما يتعلق بتعدد احملكمني وعزهلم ،وكذلك بيان ما يتعلق حبكم التحكيم ذاته من حيث كيفية نقضه
وإبطاله ،ومقارنة ذلك بالقانون اللييب.
أسئلة البحث
 .1ما مفهوم التحكيم يف املنازعات؟ وما مشروعيته؟ وما مزاياه؟
 .2ما األحوال اليت جيوز فيها التحكيم؟
 .3ما األمور املتعلقة بتعدد احملكمني؟ وعزل احملكم وتنحيه؟
 .4ما األمور املتعلقة بصدور حكم التحكيم ذاته؟ ونقضه وبطالنه؟
2

 .5ما تطبيقات التحكيم يف ضوء القانون اللييب؟
أهداف البحث
 -1بيان مشروعية التحكيم ،وبيان مزاياه.
 -2بيان األحوال اليت جيوز فيها التحكيم يف الفقه اإلسالمي ،والقانون اللييب.
 -3بيان األمور املتعلقة بتعدد احملكمني ،وعزل احملكم ،وتنحيه.
 -4بيان األمور املتعلقة حبكم التحكيم ذاته ،وكيفية صدوره وميعاده ،ونقضه او بطالنه ،ومقارنة ذلك
بالفقه اإلسالمي ،والقانون اللييب.
 -5بيان التطبيقات العملية لقضايا حتكيمية وفقا للقانون اللييب.
أهمية البحث
تتجلي أمهية البحث يف التحكيم ألمهية هذا املوضوع يف حد ذاته ،ولرغبة الناس للجوء إليه يف حل ما
قد ينشأ من اختالف يؤدي إىل اخلصومة والنزاع فيما بينهم ،وذلك باختيارهم حمكم يثقون يف حكمه،
األمر الذي يرد احلق ويرفع اخلصومة وينزعها ،وإىل جانب ذلك ما يتسم به نظام التحكيم من مسات
تقلعه حمط رغبة الناس يف اللجوء إليه وذلك لِما له من سرعة الفصل يف اخلصومة ،وقلة تكاليفه.
ودراسة التحكيم يف النظام اللييب له أمهية يف ظل ما يشهده البلد (ليبيا) من كثرة النزاعات،
نتيجة تعارض املصاحل اليت تكون نتاج التعامالت املختلفة بني الناس ،واليت تشهد ما للتحكيم من دور
كبري يف إهناء مثل تلك النزاعات ،والبحث يف موضوع التحكيم يعين بيان القواعد والضوابط اليت حتكمه
واليت تعد ضمانة ألطراف اخلصومة ،وبه يتحقق شعور األطراف املتحاكمني بالطمأنينة والرضا يف حل
منازعاهتم عن طريقه.
مصطلحات البحث:

أهم املصطلحات الواردة يف الدراسة:
-1الفقه لغة واصطالحا:
يف اللغة :العلم بالشيء والفهم له والفطنة( .القاموس احمليط ،للفريوز آبادي.)291 /4
يف االصطالح :هو العلم باألحكام الشرعية العلمية مع أدلتها( .املدخل الفقهي العام ،مصطفي الزرقا،
ص.)65
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-2التحكيم لغة واصطالحا:
يف اللغة :مصدر حكم وأصلها حكم مبعىن منع( .مقاييس اللغة .)91/2
يف االصطالح :تولية اخلصمني حاكما حيكم بينهما( .البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )24/7
يف القانون :هو االتفا على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون
احملكمة املختصة به( .التحكيم االختياري واإلجباري ألمحد أبو الوفاء ،ص.)15
-3شرط التحكيم:
اتفا ذوي الشأن مقدما وقبل قيام النزاع على عرض املنازعات اليت قد تنشأ بينهم يف املستقبل خاصة
بتنفيذ عقد معني على احملكمني( .مفهوم التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري حملمود التحيوي،
ص.)48
-4مشارطة التحكيم:
االتفا على التحكيم يف نزاع معني بعد نشأته( .املرجع السابق ،ص )15
-5املنازعات:
يقصد هبا ذلك النزاع املتعلق خبالفات األطراف فيما يتعلق حبقوقهم الشرعية ،واليت توجب للفصل فيها
إرجاع احلق لصاحبه وإهناء ذلك النزاع.
-6الفر بني الشريعة والفقه.
فاملقصود بالشريعة يف االصطالح :ما شرع اهلل لعباده من الدين ،وبني هلم من األحكام املختلفة
فالشريعة تشمل العقائد والعبادات وكذلك املعامالت والسياسات والعادات ،وغري ذلك من جماالت
احلياة.
وأما الفقه :فمعناه عند العلماء :معرفة األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
فالفقه مهمته استخراج األحكام الشرعية العملية من أدلة الشريعة (القرآن والسنة) ،كذلك املصادر
الصحيحة عند الشريعة (كاإلمجاع والقياس الصحيح).
فالفقه خيتص بالبحث عن األحكام العملية ،وال يبحث عن األمور العقدية ،فهو جزء من الشرعية،
والشريعة أعم منه.
-7الفر بني كل من التحكيم والقضاء والصلح.
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التحكيم :هو إتفا أطراف اخلصومة على تولية من يرونه أهال لثقتهم للفصل فيما تنازعاه دون اإلمام
أو نائبه.
القضاء :هو صفة حكمية توجب ملن له الوالية "القاضي" نفوذ حكمه الشرعي واإللزام به
للفصل يف اخلصومة وقطع النزاع .ولعل الفر اجلوهري بني القضاء والتحكيم أن والية احملكم يف
التحكيم والية خاصة قاصرة على أطراف اخلصومة ومستمدة منهم والتتعداهم ،بينما والية القاضي
والية عامة مستمدة من اإلمام وله احلق يف النظر يف مجيع ماوىل عليه من اإلمام .كما أن القاضي يفرض
فرضا على أطراف النزاع وليس هلم احلق يف إختياره ،بينما احملكم وجوده من عدمه متوق على إتفا
أطراف اخلصومة عليه.
الصلح :هو عقد يتم مبوجبه حسم املتنازعان نزاعا قائما وذلك بأن يتنازل كل منهما مبوجبه
جزء من إدعائه على وجه التقابل واإلرضاء .فهو خيتل عن التحكيم كون األخري ليس فيه نزول عن
احلق إال بعد حكم احملكم وأن حكمه يكون حكما له صفة قضائية ،خبالف الصلح الذي يكون احلكم
فيه حكم رضائي يرتاضى عليه الطرفان املتنازعان .كما أن الصلح قد يكون من قبل املتنازعان وقد
يتدخل الطرف املصلح من تلقاء نفسه ،وهذا بعكس التحكيم الذي اليتم فيه تعيني احملكم يف نظر
اخلصومة إال بعد أن يتم االتفا عليه من قبل اطراف اخلصومة.
الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع التحكيم بشكل عام ،ولكن ال يوجد دراسة خاصة
بالواقع اللييب حسب اطالع الباحث.
ومن الدراسات اليت هلا عالقة هبذا املوضوع:

الدراسة األولى :رسالة دكتوراه لقحطان عبد الرحمن الدوري بعنوان " عقد التحكيم في الفقه
والقانون الوضعي "

وقد اشتملت الرسالة على أربعة أبواب على النحو اآليت:
الباب األول :املقصود بالتحكيم يف اللغة واالصطالح وأمهيته وتارخيه.
الباب الثاين :حكم التحكيم شرعا ،وركن التحكيم ،وشروطه ،واحملكم وشروطه ،وطر إثبات
احلكم.
الباب الثالث :تطبيقات التحكيم يف الفقه اإلسالمي.
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الباب الرابع :آثار عقد التحكيم وانقضائه.
وقد توصل الباحث اىل عدد من النتائج يف هذه الدراسة (:)1
 .1حرص اإلسالم كل احلرص على إقامة العدل وفض املنازعات بني الناس ،ومن الطر اليت شرعها
لذلك ،التحكيم.
 .2إن شرط احملكم أن يكون أهال للقضاء وهذا القول هو األحكام واألد محاية حلقو الناس.
 .3الجيوز التحكيم فيما هو حق خالص هلل كاحلدود وجيوز فيما هو خالص للمكل كالبيوع.
 .4إن حكم احملكم نافذ والزم للمحتكمني ونفاذه ال يتم إال بعد حكم القاضي وال يتعدى حكم
احملكم إىل غري احملتكمني.
 .5إن إجراءات التحكيم اليت نص عليها القانون ليس فيها ما خيال األصول العامة يف التشريع.
الدراسة الثانية :دراسة أشجان فيصل شكري داود سنة ( )2008بعنوان "الطبيعة القانونية
لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به دراسة مقارنة".

ناقش الباحث موضوع البحث يف دراسة مقومات حكم التحكيم اليت تعددت بشأهنا آراء الفقهـاء
حبيث انعكس هذا التعدد على موق القانون والقضاء املقارن ،وهذه املقومـات هـي الطبيعـة القانونية
للحكم الفاصل يف النزاع والصادر عن هيئة التحكيم ،واآلثار املرتتبة على هذا احلكـم ،وطر الطعن
فيه حيث تعددت وجهات النظر حول هذه الطبيعة وهذا أدى إىل التعدد ذاته بشأن اآلثار املرتتبة على
حكم التحكيم وكيفية الطعن فيه ،وهذه اجلوانب هـي اليت يود الباحث البحث فيها.
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 .1انطالقا من النظريات اليت قيلت بصدد حتديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم ،تبني أن هـذا احلكم
ال يتسم بالطبيعة العقدية؛ ألنه ال يعد عقدا وال يتمتع خبصائص العقود وال خيضـع ألحكامها ،وال
يتسم بالطبيعة القضائية؛ ألنه ال يعد حكما قضائيا صادرا عن جهة قضائية ،وال يتسم بالطبيعة
املختلطة اليت جتمع بني الطبيعة العقدية والقضائية؛ ألن عـدم اتسـامه بإحدى هاتني الطبيعتني
منفردتني يعين عدم اتسامه هبما جمتمعتني من باب أولـى .وعليـه أرى أن حكم التحكيم يتسم

( )1انظر :الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط 1ص.763- 759،
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بالطبيعة اخلاصة أو املستقلة عن الطبيعة العقدية والقضائية؛ ألنه خيضع لقواعد قانونية تتضمن
أحكاما خاصة به متيزه عنهما .
 .2صدور هذا احلكم حائزا حلجية األمر املقضي ،ال يعين حيازته للقوة التنفيذية التـي جتيـز تنفيذه جربا
يف حال تعذر التنفيذ االختياري ،فهو ال يكتسب هذه القوة إال بعد صدور أمـر بذلك من القضاء
املختص .
 .3أجاز كل من قوانني التحكيم الفلسطيين واألردين واملصري الطعن يف حكم التحكيم الفاصل يف
النزاع ،أما األحكام اليت تصدرها هيئة التحكيم أثناء سري اخلصومة فلم يرد نـص فـي هذه القوانني
جييز الطعن فيها بشكل مستقل.
 .4القوانني الثالثة املذكورة مل تنص على مبدأ استنفاذ الوالية بوصفه أثرا مـن آثـار حكـم التحكيم ،إمنا
نصت على االستثناءات الواردة على هذا املبـدأ مـع مالحظـة أن القـانون الفلسطيين مل ينص على
مجيع االستثناءات.
 .5حيازة حكم التحكيم حلجية األمر املقضي واليت هي من أهم خصائص احلكـم القضـائي ،تقتضيها
طبيعة نظام التحكيم الذي يعد وسيلة قانونية حلل النزاعات.
الدراسة الثالثة :للدكتور .معن خالد القضاة سنة ( )2010بعنوان التحكيم في الشريعة اإلسالمية
"التعريف والقواعد العامة للمقيمين خارج ديار اإلسالم"
ناقش الباحث يف حبثه التحكيم كونه وسيلة من وسائل فض املنازعات وإهناء اخلصومات وذلك بتسليط
الضوء على هذه الوسيلة وإيضاح مايتعلق هبا من أحكام وقواعد فقهية تعني على فهم كيفية تعامل
اجلاليات املسلمة يف هذا املوضوع وتطبيقه على أرض الواقع ،فهي دراسة تأصيلية ملوضوع التحكيم
اإلسالمي.
وقد إشتملت هذه الدراسة على ثالث مباحث وذلك على النحو التايل:
املبحث األول :التعري بالتحكيم لفة وإصطالحا وكذلك عرض الفر بني التحكيم وغريه من أنواع
التقاضي كاإلفتاء والقضاء والصلح والوكالة واخلربة.
املبحث الثاين :مشروعية التحكيم.ويشمل حكم احلكم بالشريعة اإلسالمية وحكم أللجوء للتحكيم
مع وجود القضاء الشرعي وكذلك أللجوء للتحكيم مع عدم وجود القضاء الشرعي.
املبحث الثالث :جماالت التحكيم يف خارج ديار اإلسالم.
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وقد توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل اآليت:
-1أن التحكيم نظام إسالمي أصيل للفصل يف اخلصومات خيتل عن غريه من أنواع التقاضي كا
الوكالة واخلربة.
-2أن التحكيم جائز عند وجود القاضي الشرعي.
-3كما توصل الباحث من خالل دراسته إىل أنه يف حال وجود احملكم وأتفا إرادة أطراف النزاع على
ذلك فإنه ويف ظل هذه الظروف الجيوز أللجوء إىل القضاء غري اإلسالمي يف هذه احلالة.
-4كما أن رفض التحكيم بغري عذر مقبول شرعا يعترب حراما.
-5جواز التحكيم يف كل ماتسمح به القوانني خارج ديار اإلسالم دون إستثناء.
الدراسة الرابعة :إعداد زكريا أسعد حسن دراوشة سنة ( )2008بعنوان التحكيم في الشريعة
اإلسالمية وتطبيقاته في المحاكم الشرعية.
تناول الباحث دراسة التحكيم على أعتباره وسيلة من وسائل فض النزاع وإهناء اخلصومات وإىل جانب
ذلك إعتباره قضاء خاص ساهم إىل جانب القضاء العام يف احلد من النزاع وإهنائه وينصب عمله يف
دائرة األمر باملعروف والنهي على املنكر ،وقد أشار الباحث يف حبثه إىل التطور التارخيي للتحكيم منذ
نشأت احلضارات انتهاء باإلسالم وإقراره للعمل هبذه الوسيلة ،وقد ركز الباحث يف حبثه تسليط الضوء
على األحكام والقواعد اليت تضبط وتنظم التحكيم بني الزوجني وذلك ملعاجلة مايقع بينهما من خالف
للحيلوية دون أهنيار الكيان األساسي لألسرة ومها الزوجني واحملافظة على أعظم عقد شرعه اهلل خللقه
وهو الزواج.
وقد إشتملت الدراسة على مخسة فصول وذلك على النحو اآليت:
الفصل األول :التعري بالتحكيم وبيان مشروعيته وأنواعه وشروطه ،وتضمن مخس مباحث.
الفصل الثاين :احلَ َك َم ماهيته وأمهيته وشروطه وصالحياته وصفة حكمه ،وتضمن هو اآلخر على ثالثة
مباحث.
الفصل الثالث :بيان وسائل اإلسالم يف عالج اخلالفات الزوجية ،وفيه ثالثة مباحث.
الفصل الرابع :التحكيم بني الزوجني ،وفيه ثالثة مباحث.
الفصل اخلامس :تضمن دراسة تطبيقات التحكيم يف احملاكم الشرعية (وخباصة بني الزوجني) ،وفيه
مبحثان.
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وقد توصل الباحث من خالل دراسته إىل عدة نتائج وهي كما يلي:
-1أن التحكيم مشروع بالكتاب والسنة وإمجاع سل األمة رضوان اهلل عليهم ،وأيضا مثبت بالدليل
العقلي ملا فيه من فض للنزاع وإصالح ذات البني بني اخلصوم،
-2أن التحكيم عقدكسائر العقود وذلك لتوافر اإلجياب والقبول وله شروطه وترتتب عليه آثار.
-3كما أن التحكيم عقد أختياري غري ملزم ألطرافه قبل أصدار احلكم ،مامل يكن تعيني احملكم من
قبل السلطان أو نائبه.
للح َك َم شروط جيب أن تتوافر فيه ليكون أهال هلذه الصفة وذلك بأن يكون أهال للقضاء ألنه يعترب
َ -4
مبنزلة القاضي.
للح َك َم صفة الوكيل واليتعداها فيما خيص قضايا النزاع أو الشقا بني الزوجني ألنه الميلك
-5أن َ
التفريق بينهما إال بإذن منهما أو من احلاكم أو نائبه.
أوجه االختالف والشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أوالً :وجه االتفاق :تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف بيان األحكام املتعلقة بالتحكيم
كوسيلة لفض املنازعات دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون.
ثانياً :وجه االختالف :ختتل
حدود علم الباحث اليت تناولت التحكيم كوسيلة من وسائل فض املنازعات دراسة مقارنة بني أحكام
الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب ،وذلك ألن الدراسات اليت سبق ذكرها تُركز البحث يف هذه الوسيلة
من حيث منظور الفقه اإلسالمي وقواعده اليت تضمنت تنظيم وضبط التعامل هبذا الوسيلة،كما ختتل
الدراسة احلالية يف كوهنا تتضمن جانب تطبيقي لعدة قضايا حتكيمية صادرة وفقا للقانون اللييب ،وهو
مامل تتناوله الدراسات السابقة مما يشكل إضافة جديدة للمكتبة القانونية العربية والليبية.
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهنا الدراسة الوحيدة يف

9

منهج البحث:
وفقا ملوضوع البحث إتبع الباحث املنهج اإلستقرائي بالتتبع ملا ذكره الفقهاء وما أورده املشرع اللييب يف
القانون خبصوص هذه الوسلية "التحكيم" ،وكذلك املنهج املقارن مع التحليل وذلك يف إيراد النصوص
الشرعية والقانونية املتعلقة بالتحكيم ،وحتليلها ومقارنتها مبا ورد يف القانون والشريعة اإلسالمية ،كما
سيقوم الباحث بدراسة بعض القضايا التحكمية وحتليلها نظريا.
حدود البحث:

ينحصر حدود هذه الدراسة يف املواد اليت نصت على التحكيم يف القانون اللييب يف بابه الرابع ،ومقارنة
كل ذلك مبا ورد يف الشريعة اإلسالمية ضمن املذاهب الفقهية املعروفة املعتمدة والكتب احلديثة املعاصرة.
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الفصل األول :تعريف التحكيم ومشروعيته ،ومزاياه.
سنعرض يف هذا الفصل حتديد املعىن واملقصود من التحكيم لغة ،واصطالحا ،وقانونا ،ونتناول بعد
ذلك مشروعيته من الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،كما نتناول ما ميتاز به هذا النظام من ميزات ،مث
نستعرض األحوال اليت جيوز فيها التحكيم ،وتلك اليت الجيوز فيها وذلك من وجه نظر الفقه اإلسالمي،
والقانون اللييب ،ويأيت ذلك يف مبحثني:
المبحث األول :تعريف التحكيم ومشروعيته.
المبحث الثاني :األحوال التي يجوز فيها التحكيم.
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المبحث األول :تعريف التحكيم ومشروعيته.
سيكون احلديث يف هذا املبحث منصبا على بيان تعري التحكيم يف اللغة ،وكذلك بيان معناه يف
االصطالح والقانون ،مث ترجيح ما يراه الباحث مناسبا لتعري التحكيم اصطالحا.
المطلب األول :تعريف التحكيم في اللغة ،واالصطالح ،والقانون.
الفرع األول :تعريف التحكيم في اللغة:
حمكم ،يقال َّ
حكم حيكم ،حتكيما ،فهو حم ّكم ،واملفعول َّ
التحكيم يف اللغة مصدر " َّ
حكم فالنا يف
األمر فوض إليه الفصل فيه ،قال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (سورة

النساء ،جزء من اآلية.")64:

()1

" ويقال حكمنا فالنا بيننا أي أجزنا حكمه بيننا .وحاكمنا فآلنا إىل اهلل أي دعوناه إىل حكم اهلل
()2

تعاىل"
()3
َّ
كمه،
ح
فيه
جاز
أي
فاحتكم
مايل
يف
مته
حك
فيقال
عليه
حكما
جعله
أي
،
فاحت َك َم"
"وح َّك َمهُ ْ
َ
ُ ُ
واستح َكم فالن يف مال فالن إذا جاز فيه ُحكمه.
ومن معانيه أيضا التفويض يف احلكم يقال َّ
حكمت فالنا يف مايل حتكيما مبعىن فوضت إليه
علي يف ذلك .قال ابن منظور":حكموه بينهم أي :أمروه أن حيكم بينهم ،ويقال
احلكم فيه فاحتكم ّ
حكمنا فالن فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا.

()4

( )1عمر ،أمحد خمتار ،معاجم اللغة العربية المعاصرة ،د.ط ،ج ،1ص.538
( )2اهلروي ،تهذيب اللغة ،ط ،1ج ،4ص.71

( )3الرازي ،مختار الصحاح ،ط ،5ج ،1ص.78

( )4ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1ج  ،12ص .142
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الفرع الثاني :تعريف التحكيم في االصطالح:
نعرض أوال تعري

التحكيم من وجه نظر أهل الفقه ،ووفقا لِما قاله الفقهاء يف تعريفه ،فقد عرفوه

بتعريفات عدة نسرد منها اآليت:
()1

فقد عرفه فقهاء املالكية" :بأن اخلصمني إذا حكما بينهما رجال وارتضياه ألن حيكم بينهما جاز"

()2

وعرفه فقهاء الشافعية وقالوا :هو أن يتخذ "اخلصمان رجال من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه".
كما عرفه فقهاء احلنفية أنه" :تولية اخلصمني حكما حيكم بينهما ،وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول
((3
اآلخر".
وجاء قول فقهاء احلنابلة فيه بأنه ":إذا حتاكم رجالن إىل رجل ح َكماه بينهما ورضياه وكان مما
()4
يصلح للقضاء حمكم بينهما جاز".
ومما تقدم عرضه من تعري للتحكيم ووفقا لِما قال به الفقهاء ،فإن الباحث يرى بأن تعريفات
الفقهاء كانت متقاربة املعىن يف جمملها وأهنا تضمنت مجلة من األمور كان منها:
-1إن تعيني احملكم واستعداده لنظر يف اخلصومة والتحكيم فيها ،ال يكون إال بناء على اتفا أطرافها
على تعيينه.
-2كما اتفقت التعريفات السابقة للتحكيم ،على أن اللجوء إىل التحكيم ال يكون إال بناء على رغبة
أطراف اخلصومة اللجوء إليه ،وإن أطرافه مها اخلصوم ،و َّ
احملكمون.
مث نأيت ثانيا ملعرفة تعري التحكيم يف القوانني الوضعية ومن ضمنها القانون اللييب ،فنجد أن
له تعريفات عديدة يف ظل تعدد القوانني واختالفها.

( )1ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،ط ،1ج ،1ص.62

( )2املاوردي ،الحاوي الكبير ،ط ،1ج ،16ص.325

( )3ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ،2ج ،7ص.24

( )4ابن قدامة ،الشرح الكبير على متن المقنع ،د.ط ،ج ،9ص.13
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فمثال عرفته جملة األحكام العدلية يف مادهتا ( )1790فقد نصت على أن " التحكيم هو اختاذ
()1
اخلصمني برضامها حاكما يفصل يف خصومتهما ودعوامها "
كما عرفه البعض وتوسع يف تعريفه وقال بأنه ":نظام قضائي خاص خيتار فيه األطراف قضاهتم
ويعهدون إليهم مبقتضى اتفا مكتوب ،مبهمة تسوية النزاعات اليت قد تنشأ بالفعل بينهم ،خبصوص
عالقاهتم التعاقدية أو غري التعاقدية واليت جيوز حسمها بطريق التحكيم ،وفقا ملقتضيات القانون والعدالة
()2
وإصدار قرار قضائي ملزم هلم"
وقد عرفه الدكتور أمحد أبو الوفا بأنه " :االتفا على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص
()3
معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة به "
أما املنظم اللييب فلم ينص يف قانون التحكيم اللييب "قانون املرافعات املدنية والتجارية" الصادر
يف  ،1953-11-28على تعري صريح للتحكيم وامنا أشار اىل ذلك يف املادة ( )739بالقول إنه
" جيوز للمتعاقدين أن يشرتطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني على
حمكمني وجيوز االتفا على التحكيم يف نزاع معني مبشارطة حتكيم خاصة "(.)4
ومن خالل ما أورده املنظم اللييب يف املادة السابقة يتبني أنه أجاز عرض النزاع الناشئ بني
املتعاقدين على َّ
حمكمني ،ولكن بشرط أن يكون ذلك باتفا مستقل (مبشارطة حتكيم خاصة) ،األمر
الذي يرى فيه الباحث أن القانون اللييب قد قيد ذلك االتفا ببعض اإلجراءات منها أنه جيب أن يكون
مبشارطة خاصة حتويه ،وبوجه عام ال يعترب القانون اللييب قد خرج عما قاله الفقهاء يف تعري التحكيم،
وكونه اتفا اخلصمان على إحالة ما قد ينشأ بينهما من نزاع على طرف ثالث يرتضيانه مبشارطة خاصة
للفصل بينهما يف هذا النزاع.
وهو األمر الذي يعتقد الباحث يف أنه األقرب إىل العرف وما تعارف عليه الناس ،وذلك ألن
االتفا على إحالة النزاع إىل التحكيم عند إبرام العقد وقبل أن ينشأ االلتزام  ،وإن صح إال أنه يعد
( )1حيدر ،علي خواجه ،مجلة االحكام العدلية مع شرحها ،ج ،4ص .578

( )2سالمة ،أمحد عبد الكرمي ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن ،ط ،1ص.18
( )3أبو الوفا ،أمحد ،التحكيم االختياري واإلجباري ،د.ط ،ص15

( )4قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي "التحكيم ،الباب الرابع الصادر يف.1958-11-28
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وحسن النية بني الطرفني  ،فال
مناقض للعرف وما تعارف عليه الناس  ،ألن األصل يف العقود االلتزام ُ
يلزم أن يكون بينهما اتفا وإمنا يكون ذلك الحقا أي بعد حصول اخلالف أو النزاع  ،نتيجة تقصري
أو عدم التزام  ،فيكون اإللتجاء إىل التحكيم مبشارطة خاصة مستقلة وبشروط يتفق عليها املتنازعني
بعد النزاع ،وهو األمر الذي يعطي الفرصة حلل النزاع عن طريق التحكيم.
وبالتايل فأننا جند أن مجيع التعريفات السابق ذكرها يف التحكيم مبا يف ذلك ما قال به املنظم
اللييب من تعري للتحكيم ،أهنا متقاربة املعىن ألهنا حتوي يف جمملها عدة أمور وهي:
-1اجتاه إرادة أطراف اخلصومة لالتفا على اللجوء إىل التحكيم دون القضاء ،وذلك لفض النزاع
بينهما ،غري أن املنظم اللييب جعل هذا االتفا مستقال وهو ما يسمى (مشارطة التحكيم) ،وال يكون
حتكيما إال بعد حصول النزاع ،ومن مث االتفا عليه.
-2كما إن أطراف التحكيم مها اخلصمان ،وإن تولية احملُ َّكم لنظر يف اخلصومة من مهام اخلصوم،
فاحملُ َّكم هو الشخص الذي عُني بناء على اتفا اخلصمني.
-3مث إن الغرض من تنصيب احملُ َّكم واالتفا عليه هو إصدار حكم يف النزاع حمل اخلصومة.
ومن خالل ما تقدم عرضه من تعري التحكيم يف االصطالح بني ما قاله الفقهاء ،وما قاله
املنظم اللييب يف القانون ،يتبني أن التحكيم ال يتم إال بإرادة ذوي الشأن وهم أطراف النزاع ،لذا ذهب
البعض إىل القول إنه يغلب عليه الصفة التعاقدية ( .)1وذهب البعض األخر إىل القول بأن التحكيم
يعترب قضاء ،وذلك ملا حلكم َّ
احملكم من قوة ملزمة ألطراف اخلصومة وإهناء النزاع (.)2
وبالنظر إيل ما نص عليه املنظم اللييب وما قاله ،فإن الباحث يري أن املنظم اللييب اعترب التحكيم
قد مجع بني الصفتان التعاقدية ،والقضاء ،وذلك عندما أشار يف مواد قانون التحكيم سال الذكر،
املادة ( )739سالفة الذكر ،واملادة ( )742واليت جاء فيها اإلشارة اىل أنه " ال تثبت مشارطة التحكيم
إال بالكتابة " ،وبتايل فإن صفة اإلثبات واليت تضفي جانب االلتزام عند التعاقد هي الكتابة ،فأعتُِرب
ذلك الشرط صفتا من صفة التعاقد يف التحكيم هذا من جانب ،واشرتط املنظم اللييب ان يكون موضوع
النزاع حمددا يف مشارطة التحكيم فإن خلت املشارطة من حتديد موضوع النزاع عُد التحكيم باطال،
ويؤكد ذلك ما جاء يف اجلريدة الرمسية ملبادئ احملكمة الليبية العليا بتاريخ " 2003-4-16أن مفاد

( )1أبو الوفاء ،أمحد ،التحكيم االختياري واالجباري ،ط ،5ص.18

( )2البجاد ،حممد بن ناصر ،التحكيم في المملكة العربية السعودية ،ص.28
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نص املادتني  739و  742من قانون املرافعات أنه جيب لصحة التحكيم واعتبار النتيجة اليت يسفر
عنها ملزمة ألطرافه أن يسبقه اتفا األطراف على اللجوء إىل التحكيم من خالل مشارطة مكتوبة"
)1(.

أما اتصافه بالصفة القضائية يف القانون اللييب ،ذلك ألن َّ
احملكم يقوم بدور القاضي الذي يسمع
ما يقوله له الطرفني ،مث يكون حكمه بناء على أساس ما قاله له اخلصوم ،وبتايل يكون حكمه ملزما
هلما ،وقد جاء بتاريخ 1974-4-18م باجلريدة الرمسية سالفة الذكر ايضا أنه " ....ومن أهم الشروط
للتحكيم أن تكون هناك مشارطة حيدد فيها موضوع النزاع وإال كان التحكيم باطال وأن حيكم ًّ
احملكم
على أساس ما يقوله له اخلصوم ،ومفاد ذلك أن يقوم بدور القاضي الذي يسمع الطرفني ويقضي
()2
ألحدمها"...
الفرع الثالث :التعريف المختار:
ومن خالل ماتقدم من تعريفات يرى الباحث أن التعري املختار للتحكيم ال خيرج عن أنه " إتفا
أطراف اخلصومة على تولية من يرونه أهال لثقتهم للفصل فيما تنازعاه دون اإلمام أو نائبه".
المطلب الثاني :مشروعية التحكيم ،ومزاياه.

يعترب موضوع التحكيم بني الناس ،والفصل يف خصوماهتم من أمسى الواجبات الدينية ،وذلك حملافظته
على روابط احملبة واألخوة بني املسلمني ،وزيادة األلفة بينهم ،ألهنم يلجؤون بإرادة أنفسهم ملن يرونه
أهال لثقتهم واإلصالح بينهم ،وهذا مما حثت عليه الشريعة اإلسالمية ،ويعترب مقصدا من مقاصدها.
فالتحكيم مشروع بنص القرآن الكرمي وهو ثابت بالسنة النبوية وإمجاع سل هذه األمة رضوان
اهلل عليهم ،وهذا ما قال به مجهور أهل العلم ،وإن كان بينهم من رأى جوازه بشروط ،وذهب البعض
اآلخر إىل عدم جوازه بالكلية .إال أن القول الراجح والصحيح هو الذي قال به مجهور الفقهاء وهو أنه
مشروع ،وقد ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،واملعقول.
الفرع األول :مشروعية التحكيم من القرآن الكريم.

لقد أنزل اهلل شريعته لعباده ،لتكون منهجا هلم يف حياهتم فاتباعهم هلا يستقيم حاهلم وتسعد حياهتم،
ليسود العدل واملودة بينهم ،وجعلها هلم مرجعا وحكما فيما اختلفوا فيه.
( )1الجريدة الرسمية لمبادي المحكمة الليبية العليا ،بتاريخ .2003-4-16
( )2الجريدة الرسمية لمبادي المحكمة الليبية العليا ،بتاريخ .1974-4-18
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الدليل األول :قوله

تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (سورة النساء ،اآلية)35 :

والشاهد ووجه الداللة:

الشاهد ":فَابْـ َعثُوا َح َكما ِّم ْن أ َْهلِ ِه َو َح َكما ِّم ْن أ َْهلِ َها " ،أي مبعىن إن علمتم أيها الناس شقا  ،وذلك
مشاقة كل وأحد منهما صاحبه ،فقد بني اهلل عز وجل لكم ما جيب عليكم فعله يف حال ما إذا خي
وقوع الشقا بني الزوجني ،وذلك للتدخل وإصالح ذات البني عن طريق التحكيم ،فالشاهد أن
التحكيم مشروع بنص القرآن الكرمي ،فشرع اهلل سبحانه وتعاىل شرع حيث على احملبة واإلخاء بني
الناس ،كي إذا كان يف النواة األوىل وهي األسرة واليت عمادها الزوجني ،فما كان من ذلك إال أن أمر
()1
بالتحكيم يف التوفيق يف حال خوف وقوع الشقا أو النزاع.
وملا كان التحكيم جائزا بأمر اهلل سبحانه وتعاىل ،وذلك ملا فيه من توفيق يف إعادة احلياة الزوجية
وعدم تفككها ،دل ذلك على جوازه من باب أوىل يف سائر اخلصومات واملنازعات األخرى.
الدليل الثاني :من اآليات القرآنية اليت تدل على مشروعية التحكيم واليت أوجب اهلل فيها التحكيم،

قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(سورة النساء ،اآلية.)58 :

وجه الداللة:
أنه جاء يف تفسري القرطيب أن الظاهر من اآلية أهنا عامة يف مجيع الناس ،فهي جاءت تؤكد ما جيب
على الوالة من األمانة يف قسمة األموال ورد الظالمات والعدل يف احلكم بني الناس ( ،)2ووجه الداللة
يف هذه اآلية الكرمية أن اهلل عز وجل أمر من يقوم باحلكم بني الناس أن حيكم بينهم بالعدل ،وهذا
يكون يف جانب القضاء كالوالية ،فقيس على ذلك احملكم ألنه هو أيضا حاكما بني املتخاصمني،
األمر الذي يوجب عليه أن يكون هو أيضا عادال يف احلكم بني املتخاصمني من أطراف النزاع.
الدليل الثالث :وقال تعاىل أيضا :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(سورة النساء ،اآلية.)65 :
( )1الطربي ،جامع البيان ،ط ،1ج ،6ص.715

( )2القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ،ط ،2ج ،5ص.256
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وجه الداللة:
ووجه الداللة أن مشروعية التحكيم تتجلى يف هذه اآلية ،يف أن اهلل تبارك وتعاىل قد أثبت فيها صفة
التحاكم والتحكيم لرسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،فقال":ح ََّّت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم" أي
وك ف َ
َٰ َ ُ
حَّت جيعلوك حكما فيما اختلفوا فيه واختلط عليهم أمره ،فأصبح حكمه غري وأضح هلمُ " ،مثَّ َال َِجي ُدوا
ِ
ت" مبعىن أهنم يسلموا مبا تقضي والجيدون يف أنفسهم ضيقا مما قضيت ،أي
ِيف أَن ُفس ِه ْم َحَرجا ِّممَّا قَ َ
ضْي َ
()1
جيعلوك حكما فيما بينهم من اخلصومات واملنازعات ،وما التحكيم اال ذاك.
واملستفاد هنا ،أن التحكيم يشرتط فيه رضاء أطراف اخلصومة مبا حيكم به احلكم ،ويف هذه
األجة الكرمية احلَ َكم هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ذلك ألننا لو نظرنا للحكم الذي يصدر عن
احلاكم أو من ينوبه (القاضي) ،لوجدنا أنه ال يشرتط فيه رضاء أطراف النزاع ،األمر الذي يبني أن
املقصود هو ُحكم احلَ َكم ،وليس غريه.
الفرع الثاني :مشروعية التحكيم من السنة النبوية:

واألدلة على مشروعية التحكيم من السنة كثرية ومنها:
الدليل األول :ما رواه أبو داود يف سننه قال" :عن يزيد بن املقدام بن شريح ،عن أبيه جده شريح عن

أبيه هاين أنه ملا وفد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :إن اهلل هو احلكم فلم تكىن أبا احلكم
فقال :إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني فقال رسول اهلل :ما
أحسن هذا فمالك من الولد؟ قال :يل شريح ،ومسلم ،وعبد اهلل قال :فمن أكربهم؟ قلت شريح ،قال:
()2
فأنت أبو شريح".

( )1الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ط ،1ج ،7ص.200

( )2أخرجه أبو داود ،يف السنن ،كتاب األدب ،باب تغيري االسم القبيح ،ط ،1ج ،7ص ،309رقم ( .)4955إسناده جيد،
يزيد بن املقدام صدو  ،روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه ،وباقي رجاله ثقات.وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( )811عن
أمحد بن يعقوب ،والنسائي يف "الكربى" ( )5907عن قتيبة ،كالمها عن يزيد بن املقدام ،هبذا اإلسناد.وهو عند ابن حبان يف
"صحيحه" ( )504وقال األلباين حديث صحيح (األلباين ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه،
وشاذه من حمفوظه إلبن حبان ،ط ،1ج  ،2ص ،14حديث رقم )504
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والشاهد ووجه الداللة:
الشاهد قوله صلى اهلل عليه وسلم" :ما أحسن هذا " ،فأن احلديث يوضح استحسان الرسول صلى
اهلل عليه وسلم لفعل أبو شريح ،وهذا االستحسان منه صلى اهلل عليه وسلم يعد إقرارا منه على أن
التحكيم مشروع ،وأنه مستحسن عنده ملن يفعله ويقوم به للفصل بني الناس فيما اختلفوا فيه بينهم.

الدليل الثاني :وهو ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ،قال ":ملا نزلت بنو قريظة على حكم

سعد هو ابن معاذ ،بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان قريبا منه ،فجاء على محار ،فلما دنا
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :قوموا إىل سيدكم» فجاء ،فجلس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فقال له :إن هؤالء نزلوا على حكمك ،قال :فإين أحكم أن تقتل املقاتلة ،وأن تسىب الذرية،
()1
قال« :لقد حكمت فيهم حبكم امللك»".
الشاهد ووجه الداللة:

إن قبول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم التحكيم يف بين قريضة ،ومن مث جعله لسعد بن معاذ
برضاهم فقد رضوا بتولية سعد حكما ملا نزلوا عن حكمه صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا يعترب دليل على
جواز التحكيم أن يكون احلكم مما ارتضاه اخلصوم ،كما أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم عمل حبكم
سعد فيهم ،ومن هذا يتضح أن حكم احملُكم يعترب ملزما للخصمني فقد جاء يف كتاب عمدة القاري
شرح صحيح البخاري يف تفسري هذا احلديث أن املستفاد من هذا احلديث "هو لُُزوم حكم الْ ُمحكم
صم ْ ِ
ني ،سواء يف أمور احلرب أو السلم"( ،)2األمر الذي يدل داللة قاطعة على مشروعية
برضى ْ
اخلَ ْ َ
التحكيم للفصل يف النزاعات بني املتخاصمني ،وهو دليل من أدلة مشروعيته من السنة النبوية.
الدليل الثالث :هو اتّفا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وزوجته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها،
حتكيم أباها أبوبكر الصديق فيما وقع بينهما من كالم.

( )1أخرجه البخاري ،يفالجامع المسند الصحيح ،كتاب اجلهاد والسري ،باب إذا نزل العدو على حكم رجل ،ج ،4ص،67
رقم.)3043( :

( )2الغيتايب ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،د.ط ،ج ،14ص.288
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فعن عائشة –رضي اهلل عنها قالت :كان بيين وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم كالم ،فقال ":أجعل بيين
وبينك ِ
وبينك عمر؟ ،فقلت :ال .فقال :أجعل بيين ِ
ِ
أباك؟ قلت :نعم"(.)1
والشاهد ووجه الداللة:

وبينك عمر؟ ،فقلت :ال .فقال " :أجعل بيين ِ
الشاهد قوله صلى اهلل عليه وسلم " :أجعل بيين ِ
وبينك
ِ
أباك" ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم أراد هبذا القول رضاء أم املؤمنني عائشة يف اختيار من يكون حكما
بينهما ،واتفاقهما فيمن يكون احلكم وحيكمانه فيما جرى بينهما ،فاتفقا على ان يكون احملكم بينهما
هو أبوها ابو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،والشاهد من هذا احلديث أن التحكيم ال يكون إال باتفا
أطراف اخلصومة أو النزاع وبإرادهتم ،من أجل مصلحة عظمى وهي إهناء اخلصومة أو النزاع عن طريقه،
ووجه الداللة أنه إذا مل يكن التحكيم مشروعا ملا أجازه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وجلأ إليه فيما وقع
بينه وبني أم املؤمنني.
الفرع الثالث :مشروعية التحكيم من اإلجماع ،وآثار الصحابة رضون اهلل عليهم.

فقد جاء يف كتب أهل العلم بأن قالوا جبواز التحكيم ،وأن اإلمجاع منعقد على مشروعيته ،وكانت
أقواهلم كالتايل:
فقال النووي يف ذلك...":جواز التحكيم يف أمور املسلمني ويف مهماهتم العظام وقد أمجع العلماء عليه
ومل خيال فيه إال اخلوارج"(.)2
وقال الشريازي يف املهذب " :فإن حتاكم رجالن إىل من يصلح أن يكون حاكما ليحكم بينهما
()3
جاز ألنه حتاكم عمر و ّأيب بن كعب إىل زيد بن ثابت وحتاكم عثمان وطلحة إىل جبري بن مطعم.
وقال اخلطيب الشربيين ...":ألنه – أي التحكيم – وقع جلمع من كبار الصحابة ،ومل ينكره
أحد .قال املاوردي فكان إمجاعا"(.)4

( )1رواه الطرباين ،المعجم األوسط ،باب العني من أمسه :عباد ،د.ط ،ج ،5ص ،135رقم )4879(:قال اهليثمي :وفيه صاحل
بن أيب األسود وهو ضعي (جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو احلسن اهليثمي ،حتقيق :حسام الدين القدسي دط ،ج،4
ص.)196

( )2النووي ،شرح صحيح مسلم ،ط ،2ج ،12ص.92
( )3الشريازي ،المهذب ،د.ط ،ج ،3ص.378

( )4الشربيين ،مغني المحتاج ،ط ،1ج ،6ص.267
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(.)1

وقال السرخسي" :والصحابة رضي اهلل عنهم كانوا جممعني على جواز التحكيم"
وقد اجتمع رأي الصحابة رضي اهلل عنهم على جواز التحكيم ،ويتضح ذلك فيما جرى بينهم من
معامالت دلت على جوازه والعمل به دون إنكار من أحد منهم ،ومن اآلثار اليت رويت عن الصحابة
رضي اهلل عنهم ،يف ذلك:
 –1حتكيم زيد بن ثابت رضي اهلل عنه فيما وقع بني عمر بن اخلطاب وأُيب بن كعب .فقد روى
ُيب رضي اهلل عنهما خصومة ،فقال عمر :أجعل بيين وبينك
البيهقي يف سننه أنه ":كان بني عمر وأ ّ
رجال ،قال :فجعال بينهما زيدا بن ثابت ،قال :فأتوه ،قال :فقال عمر رضي اهلل عنه :أتيناك لتحكم
بيننا ،ويف بيته يُؤتى احلكمة ،قال :فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه ،قال :هذا أول
فقصا عليه القصة ،قال :فقال زيد ألُيب،
ُجور ُجرت يف حكمك ،أجلسين وخصمي جملسا ،قالّ :
()2
اليمني على أمري املؤمنني ،فإن شئت أعفيتهُ ،فأقسم عمر رضي اهلل عنه على ذلك."...
ووجه الداللة:

قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ألُيب بن كعب" :أجعل بيين وبينك رجال" ،أي اجعل بيننا من
نرتضيه أن يكون حكما بيننا ،وننهي عن طريق حكمه ما وقع بيننا وما اختالفنا فيه ،وهذا يعترب
أثر صريح يوضح مدى اعتبار الصحابة ملبدأ التحكيم ،لفض النزاع القائم بينهما وحسمه.
-2ومن ذلك أيضا ما روي عن أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب أنه" :اشرتى من رجل فرسا
واستجوبه على إن رضيه وإال فال بيع بينهما ،فحمل عليه عمر رجال من عنده فعطب الفرس،
فجعال بينهما شرحيا ،فقال :شريح لعمر سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت فقال :له قضيت مبر
()3
احلق" قال عامر :وبعثه على قضاء الكوفة ،وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة".

( )1السرخسي :المبسوط ،د.ط ،ج ،21ص.62

( )2البيهقي ،السنن الكبرى ،ط ،3ج ،10ص ،243باب القاضي ال حيكم لنفسه ،رقم(.)20510

( )3ابن أيب شيبة ،المصنف في األحاديث واآلثار ،ط ،1ج ،4ص ،507كتاب البيوع واألقضية ،باب الرجل يشرتي الشيء
على أن ينظر إليه ،رقم.)22599(:
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الشاهد ووجه الداللة:
الشاهد أهنما جعال بينهما فيما اختالفا فيه حكما ،وهو شريح األمر الذي يدل متام الداللة على أن
الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا كثريا ما يلجؤون إىل التحكيم ،باعتباره طريقا من طر فض
اخلصومات.
-3ومن صور التحكيم يف عهد الصحابة رضوان اهلل عنهم ،أنه حني اشتد القتال بني املسلمني يف
موقعة صفني ،وذلك أثر االختالف والفتنة اليت حصلت بني علي رضي اهلل عنه  ،ومعاوية ابن أيب
سفيان حول مطالبة معاوية ابن أيب سفيان بالقصاص من قتلة عثمان ،ومطالبة علي بإقامة الدولة ومن
مث القصاص منهم يف ظل نظام ودولة ،وهذا االختالف بينهما جر انقسام جيش املسلمني إىل فريقني،
أحدمها اصط مع علي واآلخر اصط مع معاوية وحدثت الفتنة واالقتتال بينهما ،فكانت من أكرب
املعارك بينهما ما يعرف مبوقعة صفني ،واليت قتل فيها خلق كثري من املسلمني من الطرفني ،وعلى إثر
ذلك مت االتفا والرتاضي على التحكيم ،وأن خيتار من كل فريق شخص للتحكيم فتم الرتاضي على
()1
أيب موسى األشعري وعمرو ابن العاص ،وكتب عقد التحكيم بينهم وأعلنت اهلدنة.
الشاهد ووجه الداللة:

الشاهد من ذلك ،أن كل من الطرفني قد اتفقا على التحكيم لوق االقتتال بينهم ،فما كان منهم إال
أن تراضيا بتولية طرف من كل منهم ،حَّت يقومان بالتحكيم ويفصالن يف النزاع احلاصل بني الطرفني،
وهذا يعترب دليل من األدلة الكثرية اليت توضح مدى رجوع الصحابة إىل التحكيم إلهناء النزاع وحسمه،
وأن التحكيم يعترب عندهم وسيلة من وسائل فض املنازعات وإهنائها.
-4كما حتاكم أيضا كل من عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه والعباس إىل أُيب بن كعب رضي اهلل عنهم
()2
مجيعا ،يف دار كانت للعباس جبانب املسجد ،فقضى أُيب بن كعب للعباس على عمر.
الشاهد من هذا ،إن الصحابة كانوا يولون التحكيم االهتمام الكبري يف حيدث من منازعات
بينهم فتجدهم كثريا ما يلجؤون إليه يف حسم النزاع وفضه ،ووجه الداللة أن التحكيم يف عهد الصحابة
مشروع دون إنكار من أحدهم.

( )1ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ط ،1ج ،1ص.215
( )2الشريازي ،طبقات الفقهاء ،ط ،1ص.45
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ومما سبق من أقوال العلماء وما روي عن الصحابة رضوان اهلل عنهم ،يتضح أنه جيوز أن ِّ
حيكم
املتخاصمان َم ْن حيكم بينهما ،على وفق أحكام اهلل جل وعال ومن خالل ما جاء يف شريعته الغراء،
كما يتضح مقدار العمل بالتحكيم بني الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وإمجاعهم على اللجوء إليه فيما
قد يقع بينهم من إشكاالت وحسمها عن طريقه.
المطلب الثالث :أقوال الفقهاء في التحكيم:
فكما سل القول بأن هناك من الفقهاء من قال إن التحكيم جائز وأنه مشروع بالكتاب ،والسنة،
واإلمجاع ،واملعقول ،فقد ذهب البعض اآلخر إىل القول بأنه جائز ولكن بشروط ،وذهب آخرون إىل
القول بعدم جوازه.
فقد اختلفت أراء الفقهاء يف ذلك إىل ثالث أقوال وهي:
القول األول :يرى أصحابه أن التحكيم جائز مطلقا ولو وجد القاضي يف البلد.

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل القول جبواز التحكيم مطلقا سواء وجد القاضي يف البلد أو مل يوجد،
وأنه مشروع بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،واملعقول ،ملا فيه من فضائل كفض النزاع ،واصالح ذات
البني ،سواء كان يف الشقا الزوجي أو بني املتخاصمني ففصل النزاع بينهم عن طريق التحكيم يرفع
الضغينة والبغضاء بينهم ( ،)1وقالوا إن األصل فيه جيب أن يكون مبين على الرتاضي وهو مذهب احلنابلة
واألصح عند احلنفية والشافعية وعند املالكية ( ،)2واستدلوا على مشروعية التحكيم بالكتاب ،والسنة،
واإلمجاع ،واملعقول على النحو ذلك:
أوالً :من الكتاب:

قوله تعاىل :قوله

تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (سورة النساء ،اآلية)35 :

ثانياً :من السنة النبوية:

احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه قال" :عن يزيد بن املقدام بن شريح ،عن أبيه عن جده شريح
عن أبيه هاين أنه ملا وفد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :إن اهلل هو احلكم فلم تكىن أبا
احلكم فقال :إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفرقني فقال رسول اهلل:
( )1انظر .نتائج خواتيم رسائل علمية وأحباث ملؤلفني خمتلفني ،د.ط ،ج ،2ص.433

( )2انظر .منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،د.ط ،ج ،9ص.1723
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ما أحسن هذا فمالك من الولد؟ قال :يل شريح ،ومسلم ،وعبد اهلل قال :فمن أكربهم؟ قلت شريح،
()1
قال :فأنت أبو شريح".
ولو أن التحكيم غري جائز وال مشروع ما استحسنه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،عندما
أخربه أبو شريح مبا يقوم به من حتكيم يف حال اخلالف بني قومه ،فاستحسان الرسول صلى اهلل عليه
وسلم لفعل أبو شريح خلري دليل على جواز التحكيم ومشروعيته.
ثالثاً :من االجماع:

أما دليلهم من اإلمجاع ،فما وقع لصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وقائع كثرية وكان فصل
اخلالف فيها عن طريق التحكيم ،ودون إنكار من أحدهم خلري دليل على مشروعية وجواز التحكيم
يف فض النزاعات.
رابعاً :من المعقول:

فقد استدل اجملوزون للتحكيم من املعقول بقوهلم:
َّ
للمحكمني والية على أنفسهم فصح حتكيمهما ( ،)2وبالتايل صح حتكيم احلكمني الذين يتمتعون
إن
بوالية على النفس أي باألهلية اليت جتعل من تصرفاهتم وأحكامهم صحيحة ونافذة ألهنم يشبهون
القاضي ،ألن احلكم الذي يكون منبثقا عنهم يكون حامسا للنزاع.
كما قالوا ان حتكيم اخلصمني شخص آخر غريمها جائز ،وقد حدث هذا يف عهد الصحابة
()3
عندما حتاكم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأُيب بن كعب إىل زيد بن ثابت.
كما إن احلاجة قد تدعيه ،وذلك للمشقة اليت تفرض صعوبة وصول الناس جملالس القضاء
والدوائر القضائية يف الدولة أحيانا ،كما حيصل عند قبائل البدو واملناطق الريفية اليت جيد الناس مشقة
للوصول اىل مقار احملاكم وبتايل فإن احلاجة هي اليت تدعيه ،وملا لتحكيم من مميزات جتعله الوسيلة
األوىل عند كثري من الناس ،كسرعة الفصل يف اخلصومات وقلة تكاليفه.

( )1أخرجه أبو داود ،يف السنن ،كتاب األدب ،باب تغيري االسم القبيح ،ط ،1ج ،7ص ،309رقم (.)4955
( )2ابن اهلمام ،فتح القدير ،د.ط ،ج ،7ص.316

( )3املاوردي ،الحاوي الكبير ،ط ،1ج ،16ص.325
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القول الثاني :والذي يرى أصحابه جواز التحكيم بشرط عدم وجود قاضي في البلد.
فقد قال به فقهاء الشافعية ( ،)1وقالوا بأن التحكيم الجيوز إذا كان يف البلد قاض وذلك لعدم الضرورة،
وأنه جيوز يف هذه احلالة (الضرورة) حَّت تفض به النزاعات ،أما إذا وجد القاضي فال جيوز التحكيم
وذلك العتبار أن حكم القاضي أعلى من حكم احملكم وذلك لعموم واليته.
و يرى الباحث أن هذا القول ضعي  ،ألن التحكيم فيه ختفي من مشقة الرتافع ،وفيه مصلحة وحل
للنزاع وهو مقصود القضاء.
القول الثالث :عدم جواز التحكيم ملا فيه من افتيات على سلطة احلاكم ونوابه.

وقد صدر هذا القول أيضا عن فقهاء الشافعية ،حيث أجيب عنه بأن احملكم ليس له سلطة احلبس،
()2
وبالتايل فأنه ال يتحقق هذا اإلفتيات على اإلمام أو نوابه.
يرى الباحث أن الراجح مما سبق عرضه من اآلراء هو الرأي األول القائل مبشروعية التحكيم
وجوازه ،وذلك الستناده على نصوص الكتاب ،والسنة ،وإلمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم على
مشروعيته دون إنكار من أحدهم ،ولِما للتحكيم من مميزات جتعله الوسيلة األوىل عند كثري من الناس
يف فض كثري من منازعاهتم وخصوماهتم عن طريقه كسرعة فض املنازعة ،وقلة التكالي  ،ولعل األمر
األهم أنه ينهي اخلصومة واملشاحنة بني أطرافه ،ألهنم اختاروه (احمل ّكم) بإرادة أنفسهم.
كما يعتقد الباحث بأن القول بعدم جواز التحكيم ،أو جبوازه ولكن بشروط ،يودي إىل التضييق
على الناس فيما لو أرادوا اللجوء إليه وحل نزاعاهتم عن طريقه ،فمثال يف وقتنا احلايل الكثري والكثري من
املنازعات والقضايا اليت تكون مثال يف جمال االقتصاد أو االستثمار بني األشخاص الطبيعيني أو
األشخاص االعتبارين (الشركات) ،ال يتم فصلها وإهناء النزاع فيها إال عن طريق التحكيم ملا يتمتع به
التحكيم من سرية جتعل الناس يرغبون إىل اللجوء إليه يف إهناء نزاعاهتم ،وكذلك املنازعات الزوجية
وغريها كثري.

( )1الغمراوي ،السراج الوهاج على متن المنهاج ،ج ،1ص.589
( )2عثمان ،حممد رأفت ،النظام القضائي ،ط ،2ص.52
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المطلب الرابع :مزايا التحكيم.
بالنظر إىل توجه الناس للجوء اىل التحكيم ورغبتهم يف فض منازعاهتم واستخالص حقوقهم عن طريقه،
األمر الذي جيعلنا نتساءل حول ما ميتاز به هذا النظام من مميزات جتعله اخليار األول عند كثري من الناس
ونبينها ،ومن أهم تلك املميزات ما يلي:
-1احملافظة على عالقة أطراف اخلصومة وتاليف احلقد بينهم.
مبعىن أن حسم النزاع عن طريق التحكيم يؤدي إىل بقاء العالقة بني اخلصوم بعد فصل النزاع وإهنائه
بينهما ،وذلك ألنه يف كثري من األحيان تكون األطراف املتنازعة تربطها عالقات قوية تربط بعضها
ببعض فقد يكون هناك تعاون مشرتك بينهم يف جمال من جماالت التجارة أو االستثمار وبالتايل فهم
يعملون كشخص واحد لتحقيق النجاح يف اجملال الذي يشرتكون فيه ،األمر الذي جيعلهم حيرصون متام
احلرص يف حال نشأ نزاع بينهم على أن يكون حمصورا بينهم فال يعلمه أحد غريهم ،وأن يتم حل النزاع
وإهنائه برضاهم ،وأن يعود التعامل بينهم كما كان يف السابق ،األمر الذي يربز فيه هنا دور التحكيم
جليا والذي يكون أساس اللجوء إليه هو اتفا إرادة األطراف حلل النزاع عن طريقه ،وبالتايل فإن احلكم
الذي يصدر عن من خوله األطراف سلطة الفصل بينهم مقبوال من اجلميع ،بعكس اللجوء إىل القضاء
وما يرتتب عليه من مشاحنات وعداء ،وذلك ألن كل من اخلصمني يرغب يف احلكم لصاحله غيظا يف
اخلصم األخر ،وهذا األمر مغاير متاما يف التحكيم ألن املتخاصمني خيتارون اللجوء إليه بطيب خاطر
()1
والعالقة بينهما قائمة ،وينصرفان منه والعالقة بينهما قائمة أيضا ،وقد انقشع ما بينهما من خالف.
-2السرعة يف حسم اخلصومة.
وهذا بدوره يرجع إىل ما يتمتع به عادة كثري من احملكمني من عدم انشغال ،حبيث يكونون
متفرغني للفصل يف اخلصومة أو النزاع ،أكثر من القضاة الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم القيام
بالفصل يف املنازعات بشكل دوري ومتكرر ،كما إن جانب السرعة يف الفصل يف اخلصومات عن طريق
التحكيم يكون على أساس خربهتم يف موضوع النزاع ،واليت قد ال تتوفر عند القاضي املختص بنظر
()2
النزاع ،األمر الذي يسبب تعقيدا يف اإلجراءات القضائية وما قد يناله النزاع حمل النظر من تأجيالت.

()1السائح ،عمران ،السجامعة الزيتونة العدد الثاين ،ص.38

( )2انظر .الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط ،1ص.33
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-3أيضا من مميزات التحكيم ،قلة التكالي واالقتصاد يف املصروفات وما قد يصيب أطراف اخلصومة
من خسارة مادية ومعنوية ،وذلك بكونه يفصل النزاع يف أقصر وقت ممكن ،األمر الذي حيد من قدر
التكالي اليت تثقل أطرافه ،بعكس ما يستغرقه القضاء من وقت للفصل يف النزاع األمر الذي حيتاج إىل
زيادة يف التكالي من رسوم قضائية ،وأجرة احملامي ،وأجرة اخلبري وغري ذلك من املصروفات ،مما يعد
()1
ذلك ميزة من املزايا اليت يقدمها التحكيم للخصوم.
-4كما ميتاز التحكيم بالسرية.
تعترب السرية من أهم مميزات التحكيم واليت جتعل منه اخليار األول عند أطراف النزاع لفض ذلك النزاع
عن طريقه  ،وخاصة تلك النزاعات ذات الطابع التعاقدي والتجاري ،فاألصل يف جلساته ان تكون
سرية  ،إال يف حال اتفق أطراف اخلصومة على عالنيتها ،وذلك لِما يضمن ألطرافه السرية واخلصوصية
اليت تسود عالقاهتم ،وكتمان ماال يريدان أن يعرفه أحد غريمها" ،مثال ذلك اتفا سري بني مصنع
لألسلحة ودولة ختوض حربا ،فإذا ثار نزاع بينهما بشأن إحدى الصفقات ،فهل من مصلحتها عرض
النزاع على قضاء الدولة ،حيث يقتضي األمر البوح مبضمون االتفا يف عالنية تشمل املرافعات
واملذكرات واحلكم؟ أليس من األفضل إحالة نزاعهما على التحكيم ليتم الفصل فيه يف إطار من السرية
يناسب طبيعته"( ،)2وهبذا يكون التحكيم اخليار األفضل ألطراف النزاع ،كما أن مكان جلساته ال

تكون مقيدة مبكان معني ،فهذه ميزة جتعله أيضا حمط رغبة الناس يف اللجوء إليه .بعكس القضاء الذي
يكون األصل فيه العلنية إال يف بعض املنازعات والعتبارات يراها القاضي ،فيصدر على إثرها قرارا بعدم
عالنيتها ،وذلك كما حيصل يف املنازعات الزوجية مثال ،وكذلك بالنسبة للمكان الذي يتم فيه نظر
النزاعات امام القضاء يكون مكان عاما ومعروفا وهو احملاكم املعروفة واملعني مكاهنا يف الدولة.
-5كما ميتاز التحكيم بأنه نظام موازي للقضاء وليس بديال عنه ،فهو خيار متاح لألطراف املتنازعة،
()3
فالتحكيم يعترب خري معني ملرفق القضاء ،وهو معني للدولة أيضا ملا خيف عنها انفاقها على القضاء.

( )1انظر :الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط ،1ص.33
( )1السائح ،عمران ،مجلة جامعة الزيتونة العدد الثاين ،ص.37

( )3انظر :الدخيل ،خالد عبد العزيز ،التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي ،د.ط ،ص41
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-6كما يتسم التحكيم باملرونة والبساطة يف إجراءاته وعدم التعقيد ،وبعيدا عن الشكلية اليت يتص
()1
هبا القضاء ،من حيث مكان جلساته وغريها من الشكليات يف النظام القضائي وعرب دوائره الرمسية.
ومع ما ظهر للباحث من مميزات قد متيز هبا التحكيم ،األمر الذي جيعل منه أداة ناجحة وفعالة حلل
كثري من املنازعات اليت جيوز الفصل فيها عن طريقه ومبختل أنواعها ،وخصوصا تلك اليت يغلب عليها
الطابع التجاري والتعاقدي.
وعلى الرغم مما سبق ذكره من مميزات امتاز هبا التحكيم ،إال أنه مثل أي نظام ال خيلو من
االنتقادات ،فقد وجه إليه البعض القول بأنه قد يُوقع الضرر باملتخاصمني  ،وذلك كون أن احملكمني
ال يتمتعون بالقدرة الكافية اليت تؤهلهم للفصل يف املنازعات بالرغم من ثقة املتخاصمني فيهم  ،قياسا
على القاضي الذي تكون له الدراية الواسعة باألمور القانونية  ،وحبكم اطالعه الدائم والدوري على
الدعاوى واخلصومات اليت تعرض عليه ،مما يكسبه اخلربة يف كيفية التعامل مع تلك املنازعات ،األمر
الذي يصعب معه انصياع او إذعان نفوس األطراف لنتائج عمل احملكمني .
أيضا وجه إىل التحكيم انتقاد آخر ،وهو أن التحكيم يف املنازعات الدولية ،تعترب ذات تكلفة باهظة
جدا ومن تلك املنازعات ،املنازعات النفطية اليت حتدث بني الدول ،فتكون إجراءات التحكيم فيها
ذات تكلفة مادية عالية.
فأما القول بأن التحكيم باهض الثمن يف املنازعات الدولية ،فهذا يرجع مآله إىل اخلصومات الدولية
أصل النزاع وحمله ،فما يراه القائل بأنه باهض يف املنازعات الدولية يف حقيقة األمر يسري مقارنة حبجم
وأمهية النزاع كما قلنا كما لو كان نزاع يف مسألة نفطية ،أما إذا رجعنا إىل املنازعات اخلاصة فنجدها
()2
نفقات بسيطة وزهيدة.
إال أنه وبالرغم من تلك االنتقادات ،إال أن ذلك مل حيل دون احلد من رواجه واتساع نطا التحاكم
به واالتفا عليه يف حل وفض كثري من النزاعات سواء اإلقليمية أو الدولية ،ولعل الربهان على ذلك
هو ما توليه دول العامل اليوم من اهتمام بالتحكيم ،وحرصا منها على ضبطه فهي تقوم بسن القوانني
اليت حتمي حقو أطرافه.

( )1انظر :الدخيل ،خالد عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص.41

( )2انظر :الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط ،1ص.35
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يرى الباحث أنه ومع ما وجه لنظام التحكيم من انتقادات إال أن مميزاته أكثر بكثري من انتقاداته ،حيث
أنه يف اآلونة األخرية ويف ظل التطور احلاصل على مجيع املستويات وخاصة يف جمال نقل املعلومة ،األمر
الذي جعل هناك صحوة علمية عند الكثري من الناس حول أداة التحكيم وما هلذا النظام من مزايا يف
فض النزاعات واخلصومات ،فقد كان كثريا من الناس جيهلون هذا النظام وما له من مميزات جتعل منه
األداة األكثر ارتياحا عندهم ،وبعد أن عرف الناس هذا النظام وما ميتاز به من مميزات جعلوا منه اخليار
األول ووجهتهم األوىل عند حدوث أي نزاع ،ويف احلقيقة ال خيفي على أحدا ما متر به البلدان العربية
واإلسالمية وشعوهبا من نزاعات سواء كانت إقليمية أو دولية ،ويف ظل غياب السلطة القضائية وضع
دور القضاء يف بعض الدول اليت تشهد عدم استقرار يف نظامها الداخلي ،األمر الذي زاد من إقبال
الناس على التحكيم ،وجعله أول اخليارات يف حال حدوث النزاع بينهم.
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المبحث الثاني :األحوال التي يجوز فيها التحكيم.
سنحاول يف هذا املبحث حتديد املوضوعات أو األحوال اليت جيوز فيها التحكيم ،وتلك اليت ال جيوز
أن تكون حمال للتحكيم وذلك من خالل املطالب اآلتية:
المطلب األول :األحوال التي يجوز التحكيم فيها في الفقه اإلسالمي.
لقد رحب اإلسالم بالتحكيم كنظام يسعى من خالله األفراد والدول أيضا لفض منازعاهتم ،فقد كفل
ألطرافه حقهم يف اختيار من يرونه مناسبا ليكون حمكما عليهم يف نزاعهم ومبحض إرادهتم ،إال أنه مل
مينحهم احلرية التامة يف اللجوء إىل التحكيم يف كافة املنازعات واخلصومات ،وإمنا قيد ذلك حيث حدد
املسائل واألحوال اليت جيوز فيها التحكيم ،وتلك اليت الجيوز فصلها إال عن طريق القضاء ،األمر الذي
جيد فيه الناظر تفاوتا لوجهات النظر بني الفقهاء حيت يف املذهب الواحد ،فقد ذهب أكثر الفقهاء
للقول بأنه الجيوز التحكيم فيما كان حقا من حقو اهلل سبحانه تعاىل ،كاحلدود ،والقصاص ،واللعان،
والنكاح ،وذهب البعض اآلخر منهم إىل القول جبواز التحكيم يف كل احلقو سواء ما كان منها متعلقاَ
حبق اهلل سبحانه تعاىل ،أو تلك اليت يغلب فيها حق العبد ،األمر الذي يرى فيه الباحث ضرورة عرض
آراء الفقهاء حول هذه املسألة علي النحو اآليت:
أوالً :قول فقهاء الحنفية:
يرى فقهاء احلنفية بأن التحكيم الجيوز يف احلدود كالسرقة ،وشرب اخلمر ،والزنا ،والقصاص ،وكذلك
الدية على العاقلة ،وكل احلدود الواجبة حقا هلل تعاىل" ،ألن التحكيم تفويض والتفويض يصح مبا ميلك
املفوض فيه بنفسه وال يصلح فيما ال ميلك كالتوكيل"(.)1
معللني على ذلك بقوهلم يف عدم جواز التحكيم يف احلدود ،العتبار األخرية أهنا حق هلل تعاىل
وأن اإلمام هو من له حق استيفائها ،وبالتايل يعترب حكم احملكم مبثابة الصلح ،واحلدود ال جتوز بالصلح
ومادامت ال جتوز بالصلح فال جتوز بالتحكيم .وأن حكم احملكم حجة فقط ألطراف اخلصومة الذين
()2
حكماه وال يتعداهم ،وليس حجة يف حق غري اخلصوم ،فيكون يف هذا شبهة واحلدود تدرأ بالشبهات.
( )1الطرابلسي ،علي بن خليل ،معين الحكام ،د.ط ،ص.25

( )2وزارة األوقاف الكويت ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،ط ،2ج ،10ص.239
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غري أن البعض من فقهاء احلنفية ،قالوا جبواز التحكيم يف حد القذف ،والقصاص ،وعللوا قوهلم جبواز
التحكيم يف القصاص ،أن القصاص يعترب حقا من حقو اإلنسان وبالتايل جيوز التحكيم فيه ،قياسا
على األموال اليت تعترب هي أيضا من حقو اإلنسان واليت جيوز التحكيم فيها ،وبالتايل فإن االستيفاء
()1
يكون إليهما وليس للحاكم ذلك كما هو احلال يف احلقو اخلالصة هلل تعاىل.
إال أنه جاء عن ابن جنيم أنه ضع هذا القول ،فقال :بأن القول إن القصاص جيوز فيه
التحكيم العتباره حقا من حقو العباد ،ضعي رواية ودراية ألنه من قبيل ما اجتمع فيه احلقان (،)2
كما جاء عن اخلصاف أنه منع التحكيم يف القصاص.
ومما سبق يتبني أن الرأي الصحيح واملعتمد يف املذهب احلنفي هو أن التحكيم الجيوز يف احلدود
الواجبة حقا هلل سبحانه وتعاىل ،وبالتايل فإن التحكيم الجيوز يف حد القذف والقصاص ،ألن الغالب
فيها حق اهلل سبحانه وتعاىل.
ثانياً :قول فقهاء المالكية:

ذهب فقهاء املالكية للقول بأن التحكيم جيوز يف األموال وما يف معناها ،وال جيوز يف املسائل املتعلقة
حبق اهلل كاحلدود مثل القصاص والقذف والطال والعتق ،كما ذهبوا للقول بأنه الجيوز التحكيم أيضا
فيما يتعلق حبق الغري كاللعان والوالء والنسب كإثباته أو نفيه ،وذلك ألنه تعلق هبا حق لغري املتخاصمني
إما هلل تعاىل كاحلدود من قتل وعتق وطال  ،وإما آلدمي كاللعان والوالء والنسب وإمنا استثنيت هذه
()3
املسائل الستلزامها إثبات من غري املتحاكمني فهي تسري إىل غري املتحاكمني.
فقد جاء يف الذخرية للقرايف القول بأنه " :جائز يف األموال وما يف معناها فال يقيم احملكم حدا وال
يالعن وال حيكم يف قصاص أو طال أو عتق أو نسب أو والء لقصور واليته وضعفها وهذه أمور
()4
عظيمة حتتاج إىل أهلية عظيمة".

( )1انظر :عثمان ،حممد رأفت ،النظام القضائي ،ط ،2ص.58
( )2ابن جنيم ،البحر الرائق ،ط ،2ج ،7ص.26

( )3ابن فرحون ،تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج الحكام ،ط ،1ج ،1ص .62انظر :الصاوي ،أقرب المسالك،
ج ،4ص ،199انظر الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،د.ط ،ج ،4ص.136

( )4القرايف ،الذخيرة ،ط ،1ج ،10ج.34
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كما يري فقهاء املالكية بأن حكم َّ
احملكم ميضي وال ينقض إذا كان صوابا ،وليس ألحد اخلصمني وال
للحاكم نقضه حَّت وإن حكم يف األمور اليت ال ينبغي له أن حيكم فيها ،وذلك ألن حكمه يرفع
()1
كحكم احلاكم.
اخلالف ُ
فقد جاء يف تبصرة احلكام القول " ال حيكم أي َّ
(احملكم) يف هذه املسائل فلو حكم فيها بغري اجلور
وزجر
دب ُ
نفذا حكمه وينهى عن العود ملثله ولو أقام ذلك بنفسه فقتل ،او اقتص ،أو ضرب احلد اُ ّ
()2
ومضى ما كان صوابا من ُحكمه ،وصار احملدود بالقذف حمدودا والتالعن ماضيا".
ثالثاً :قول فقهاء الشافعية:

أما فقهاء الشافعية فقد اختلفت أقواهلم حول مسألة ما جيوز فيه التحكيم على النحو التايل:

القول األول :إن التحكيم "جيوز يف كل ما حتاكم فيه اخلصمان كما جيوز حكم القاضي الذي واله

اإلمام"( ،)3مبعين أن التحكيم جيوز يف كل اخلصومات اليت تقع بني املتخاصمني واليت اتفق أطرافها
اللجوء إىل التحكيم لفض النزاع فيها ،شأهنا يف ذلك شأن مجيع اخلصومات اليت تنظر أمام القضاء،
ويكون حكم َّ
احملكم يف اخلصومة كحكم القاضي الذي واله اإلمام ،أي مبعين أنه ملزم ألطراف
اخلصومة .وقد أيد هذا القول اخلطيب الشربيين بقوله ":والصحيح عدم االختصاص ألن من صح
()4
حكمه يف مال صح حكمه يف غريه".
القول الثاني :إن التحكيم "جيوز يف االموال ،فأما يف النكاح والقصاص واللعان وحد القذف فال جيوز
()5

فيها التحكيم ألهنا حقو بنيت على االحتياط فلم جيز فيها التحكيم".
معللني على ذلك بقوهلم ،أنه جيوز يف املال ألنه أخ  ،أما عدم جوازه يف النكاح والقصاص واللعان
وحد القذف ،وذلك لعظم هذه احلقو وأن الشرع احلني قد غلظ فيها فوجب نظرها من اإلمام أو
من ينوبه ال من ا َّ
حملكم ،ألهنا حقو بنية على االحتياط ،فمهمة الفصل فيها تكون ممن له والية عامة
َّ ()6
كالقاضي ،ال والية خاصة كاحملكم.
( )1انظر الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،د.ط ،ج ،4ص.136

( )2ابن فرحون ،تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج الحكام ،ط ،1ج ،1ص.63 ،62
( )3النووي ،شرح المهذب ،د.ط ،ج ،20ص.127

( )4الشربيين ،مغني المحتاج ،ط ،1ج ،6ص .268انظر العمراين ،البيان ،ط ،1ج ،13ص.24
( )5النووي ،شرح المهذب ،مرجع سابق ،د.ط ،ج ،20ص.127
( )6الشربيين ،مغني المحتاج مرجع سابق ،ج ،20ص.127
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القول الثالث :إن التحكيم الجيوز يف حدود اهلل تعاىل إذ ليس هلا طالب ،وكذلك حقو اهلل املالية
كالكفارات والزكاة وذلك لنفس التعليل.

()1

رابعاً :قول فقهاء الحنابلة:

كما اختل فقهاء احلنابلة فيما جيوز التحكيم فيه من حقو إىل قولني:

القول األول :يرى القائلون به أن التحكيم جيوز يف كل ما حتاكم فيه اخلصمان ،يستوي يف ذلك

احلقو املالية ،واحلقو املتعلقة حبق اهلل عز وجل من نكاح ،وحدود ،والقصاص ،وذلك قياسا على ما
()2
يعرض على القاضي من خصومات يف هذه احلقو  ،وقال هبذا اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل.
القول الثاني :يرى القائلون به أن التحكيم جيوز يف األموال خاصة ،وال جيوز يف احلدود والقصاص

والنكاح ،ألهنا أحكام عظيمة مبنية على االحتياط ،فوجب عرضها على القضاء للفصل فيها ال
()3
التحكيم ،وقد قال هبذا القول القاضي أبو يعلى.
ومن خالل ما مت عرضه من أقوال األئمة يف املذاهب الفقهية األربعة ،حول مسألة ما جيوز
فيه التحكيم من حقو يف الشريعة اإلسالمية.
يري الباحث ان أكثر الفقهاء قالوا بأن التحكيم مقتص ُر على بعض احلقو دون البعض اآلخر ،إذ إنه
ال جيوز إال يف األموال وما يف معناها ،أما احلدود ،والقصاص ،والنكاح ،واللعان ،فإهنا حقو مبنية
على االحتياط فكان من الواجب استيفائها عن طريق اإلمام أو نائبه ،وهذا الرأي قال به مجهور فقهاء
من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة يف بعض أقواهلم فقد جاء عن بعض فقهاء احلنابلة قوهلم
خبالف قول اجلمهور ،بأن قالوا جبواز التحكيم يف مجيع احلقو سواء احلقو املتعلقة حبق اهلل سبحانه
وتعاىل ،أو تلك املتعلقة حبقو العباد .إال أن الباحث يعتقد أن هذا الرأي ال يعول عليه ،وذلك ألن
( )1انظر .األنصاري ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،د.ط ،ج ،2ص .258انظر .الشربيين ،مغني المحتاج ،ط،1
ج ،6ص .268انظر :عثمان ،حممد رأفت ،النظام القضائي ،ط ،2ص.57

( )2ابن قدامة ،الشرح الكبير ،د.ط ،ج ،11ص.393

( )3ابن قدامة ،الكافي ،ط ،1ج ،4ص.224
شيخ احلنابلة ،القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن أمحد
القاضي أبو يعلى .قال الذهيب :هو اإلمام العالَّمةْ ،
الفراء ،صاحب "التعليقة الكربى" ،والتصاني املفيدة يف املذهبُ ،ولِ َد َّأول سنة مثانني وثالمثائة .انظر:
البغدادي احلنبلي ابن َّ

الذهيب ،سير أعالم النبالء ،د.ط ،ج ،13ص .325
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حقو اهلل سبحانه وتعاىل حقو عظيمة ملا هلا من "مزية" على غريها كما جاء يف املغين البن قدامة،
فوجب أال ترتك لعوام الناس يتحاكمون فيها ،وإمنا جيب أن يكون مناط الفصل فيها ،ملن له والية عامة
كاإلمام أو نائبه(القاضي).
ووفقا لذلك يرى الباحث ترجيح جواز اللجوء إىل التحكيم يف املسائل املتعلقة باألموال وما يف
معناها ،وعدم جوازه فيما هو حق خالص هلل سبحانه وتعاىل كاحلدود ،ألن حقو اهلل سبحانه وتعاىل
حق للمجتمع ،مبعىن أهنا حق جلميع الناس فال ميلك أحد أن َّ
حيكم فيها ويسقطها وذلك لعظمتها،
وكذلك احلقو اليت يكون قد أجتمع فيها احلقان ،حق اهلل وحق العبد الجيوز فيها التحكيم ،بل جيب
أن يكون مناط أمر الفصل فيها لإلمام أو نائبه "القاضي" ،وذلك لالحتياط من التالعب حبقو الناس.
وبالتايل يكون التحكيم من وجهت نظر الباحث جائزا فقط يف األموال وما يف معناها أي فيما
هو حق خالصا للعبد والذي يكون له اخليار يف إستيفائه أو إسقاطه على أن ال خيال ما نصت عليه
الشريعة اإلسالمية.
المطلب الثاني :األحوال التي اليجوز التحكيم فيها في الفقه اإلسالمي.

من خالل مامت عرضه ومناقشته من آراء الفقهاء يف مسألة ماجيوز فيه التحكيم نستخلص اآليت:
أن التحكيم الجيوز يف فيما هو حق خالص هلل سبحانه وتعاىل ،وذلك ألن حقو اهلل هي حقو
جلميع الناس فاليستطيع أحد منهم أن َّ
حيكم فيها أحدا أو أن يسقطها ،وذلك لعظمة هذه احلقو .
كما يعترب التحكيم غري جائز فيما أجتمع فيه احلقان حق اهلل وحق العباد ،ففي هذه احلالة أيضا يعترب
التحكيم غري جائز بل وجب أن يكون يف مثل هذه احلالة مناط الفصل يف ذلك للحاكم أو نائبه وهو
"القاضي".
المطلب الثالث :األحوال التي يجوز التحكيم فيها وفق القانون الليبي.

تتعدد الدوافع التي تدفع أطراف النزاع أو اخلصومة إلى اللجوء للتحكيم بدال عن القضاء ،ومنها على
سبيل املثال رغبة األطراف جتنب بطء إجراءات التقاضي واحلصول على حماية سريعة ومتخصصة
في نفس الوقت ،تكون ذات صلة باجملال محل النزاع ،ولعل هذه األسباب التي دفعت املشرع اللييب
بإقرار التحكيم كوسيلة لفض املنازعات ،والتي تكون في الغالب عنده ذات طبيعة خاصة تتمثل فيما
يتعلق مبسائل األحوال الشخصية.

34

وقد اهتمت الدول العربية منها والغربية على حد سواء بالتحكيم ،فمنها من خصصت له قوانني مستقلة
كالدولة املصرية مثال ،ومنها من خصصت له بابا مستقال يف تشريعاهتا املنظمة للقضاء مثل قانون
ملرافعات املدنية والتجارية للدولة الليبية ،وبقدر اهتمام هذه الدول بالتحكيم وما خصصته من تشريعات
تنظمه وتضبطه ،جند أن هذه التشريعات قد قيدت حرية األفراد من اللجوء إىل التحكيم يف مجيع
منازعاهتم ،وذلك لِما نصت عليه من حتديد لألحوال اليت جيوز التحكيم فيها ،وتلك اليت الجيوز
التحكيم فيها.
فقد أولت الدولة الليبية اهتماما بالتحكيم  ،واورد املنظم اللييب يف ذلك موادا قانونية تضبطه،
وحتدد األحوال اليت جيوز لألفراد اللجوء للتحكيم فيها واألحوال اليت ال جيوز فيها التحكيم ،فقد جاء
يف املادة )740(:من قانون املرافعات اللييب سال الذكر القول" :ال جيوز التحكيم يف األمور املتعلقة
بالنظام العام أو املنازعات بني العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق األحكام اخلاصة بالتأمني االجتماعي
وإصابات العمل وأمراض املهنة واملنازعات املتعلقة باجلنسية أو باحلالة الشخصية مبا يف ذلك التفريق
البدين على أنه جيوز أن يكون موضوع التحكيم تقديرا لنفقة واجبة يف النظام الزوجي والعائلي أو يف
اخلالف على مقدار املهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا األحوال الشخصية كما
جيوز التحكيم بني الزوجني فيما جتيزه أحكام الشريعة اإلسالمية .وال يصح التحكيم إال ممن له أهلية
()1
التصرف يف حقوقه وال يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح"
ووفقا ملا جاء يف نص املادة " 740" :مرافعات سالفة الذكر ،يف األحوال اليت جيوز فيها
التحكيم وتلك اليت الجيوز فيها التحكيم ،جند أن املنظم اللييب قد حصر تلك املسائل يف اآليت:
-1أنه الجيوز التحكيم يف األمور املتعلقة بالنظام  ،أي املسائل املتعلقة باملصاحل العامة للمجتمع ،واليت
حتقق له احلماية واالستقرار  ،فيعترب من النظام العام يف الدولة الليبية ،ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية
يف شَّت اجملاالت وكذلك النظم واللوائح الداخلية سواء املدنية منها وغري املدنية ،وبالتايل يقع باطال
بطالن مطلقا طبقا لنص املادة" " 740أي حتكيم يتعلق بالنظام العام ،وبناء على ذلك فإنه ال جيوز
مثال التحكيم فيما إذا كان شخص يستحق اكتساب اجلنسية أو إسقاطها عنه  ،ألن ذلك من
اختصاص اجلهات الرمسية املختصة ،كما يعترب من النظام العام واليت الجيوز فيها التحكيم تلك املنازعات
املتعلقة برد القضاة وعزهلم ،والعلة يف ذلك هو تعلق تلك املسائل مبصاحل اجملتمع عامة ،وبالتايل وجب
( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب الباب الرابع.
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إخضاعها للسلطة العامة للقضاء بصفتها صاحبة الوالية واالختصاص يف النظر والفصل يف تلك
()1
املسائل.
-2كما يعترب من املسائل أيضا املنصوص عليها ضمن ما جاء يف املادة" 740":مرافعات واليت الجيوز
فيها التحكيم وفقا للقانون اللييب ،كل املنازعات بني العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق األحكام
اخلاصة بالتأمني االجتماعي وإصابات العمل وأمراض املهنة واملنازعات املتعلقة باجلنسية أو باحلالة
الشخصية مبا يف ذلك التفريق البدين ،فكل هذه األحوال واملسائل الجيوز التحكيم فيها بناء على ما
جاء يف القانون اللييب ،وان الفصل فيها ال يكون االعن طريق القضاء.
وقد جاء يف اجلريدة الرمسية الليبية ملبادي احملكمة العليا بتاريخ " 1953-11-28أنه من املقرر أن
االتفا على التحكيم أمر يتعلق مبصلحة اخلصوم أنفسهم وال عالقة له بالنظام العام ،شأنه يف ذلك
شأن االتفا على رفع النزاع إىل حمكمة غري احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع حمليا ،فمثل هذا االتفا
ال خيرج النزاع من اختصاص احملكمة باعتبار أن الفصل يف اخلصومات بني الناس انيط باحملاكم ،واالتفا
على رفع نزاع معني ايل جهة أخرى هو من قبيل االستثناء دعا إليه احرتام إرادة الطرفني شريطة اال
)2(.
يكون األمر متعلقا بالنظام العام ،وإال الغيت إرادهتما ووجب إخضاعها للنظام العام"
-3ومن ضمن األحوال اليت حددها املنظم اللييب واليت الجيوز التحكيم فيها ،تلك اليت الجيوز الصلح
فيها ،حيث جاء يف املادة " " 740القول ":وال يصح التحكيم إال ممن له أهلية التصرف يف حقوقه
وال يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح" ،فقد اشرتط املنظم اللييب يف هذه الفقرة أن من يتوىل مهمة
الفصل بني الناس عن طريق التحكيم أن يكون ممن له أهلية التصرف يف حقوقه ،وبالتايل الجيوز أن
يكون ًّ
احملكم صبيا أو جمنونا.
-4أما ما أورده املنظم اللييب يف املادة " " 740فقد حدد املنظم اللييب األحوال اليت جيوز لألفراد اللجوء
إىل التحكيم فيها ،فجعل كل ما جيوز فيه التحكيم حمصورا يف مسائل األحوال الشخصية من تقدير
النفقة الواجبة ،أو النزاع على مقدار املهر ،وكذلك التحكيم بني الزوجني على أال خيال أحكام الشريعة
اإلسالمية.

( )1الدخيل ،خالد عبد الرمحن ،التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي2004،م ،ص.81
( )2اجلريدة الرمسية الليبية ملبادئ احملكمة العليا ،ص.85
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كما جاء يف اجلريدة الرمسية الليبية ملبادي احملكمة العليا بتاريخ 1974-4-18م ...."،ومن أهم
الشروط للتحكيم أن تكون هناك مشارطة حيدد فيها موضوع النزاع وإال كان التحكيم باطال وأن حيكم
ًّ
احملكم على أساس ما يقوله له اخلصوم ،ومفاد ذلك أن يقوم بدور القاضي الذي يسمع الطرفني ويقضي
ألحدمها ،والتحكيم ال يؤخذ به على إطالقه يف كل مسألة إال يف تسعة أشياء حيكم فيها القاضي
وهي :التسفيه ،والرتشيد ،والنظر يف الوصايا ،واألحباس املعقبة ،ومال اليتيم ،وأمر الغائب ،واألسباب
()1
أي البينات ،والوالء ،والنظر يف احلدود والقصاص"
ومن خالل ما سبق عرضه يرى الباحث ،أن املنظم اللييب يرى جبواز التحكيم يف املسائل اليت
يكون النزاع فيها متعلق باألحوال الشخصية ،كتقدير النفقة ،أو يف حال اخلالف على مقدار املهر ،أو
أي دعاوى مالية أخري ناشئة عن قضايا األحوال الشخصية ،كما نص على جواز التحكيم بني الزوجني
دون خمالفة ملا نصت عليه الشريعة اإلسالمية.
وبالنظر ملا اقرته الشريعة اإلسالمية وما أمجاع عليه فقهاء أئمة املذاهب ،وهو أن التحكيم
مقتصرا على بعض احلقو دون البعض ،إذ إنه ال جيوز إال يف األموال أو ما يف معناها ،أما احلدود،
والقصاص ،والنكاح ،واللعان ،فإهنا حقو مبنية على االحتياط فكان من الواجب استيفائها عن طريق
اإلمام أو نائبه ،ولكيال تصبح حقو الناس عرضة للتالعب هبا.
ويف النهاية يرى الباحث بأن القانون أضيق جماال نسبيا من الفقه اإلسالمي وذلك حلصر مسائله
يف النظام العام ،وهذا النظام العام خيتل

من دولة إىل أخرى ،األمر الذي جيعل منه غري منضبط،

مقارنة بالفقه اإلسالمي الذي يعد جمال التحكيم فيه أوسع فهو يشمل مجيع املسائل عدا ما سبق أن
ذكرناه ،مامل خيال احلكم أحكام الشريعة اإلسالمية ،واألهم من ذلك أن أحكام الشريعة اإلسالمية
منضبطة ومعلومة يف كل زمان ومكان ال تتغري.

( )1اجلريدة الرمسية الليبية ملبادئ احملكمة العليا ،ص.10 ،
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َّ
َّ
المحكم أو تنحيه بعد قبوله التحكيم.
المحكمين ،وعزل
الفصل الثاني :تعدد
إن ما مييز التحكيم عن غريه من وسائل فض املنازعات األخرى ،هو ما ميلكه أطراف النزاع من حق
يف اختيار احملكم الذي يرونه مناسبا للفصل يف النزاع وذلك مبحض إرادهتم ،وهذا خبالف غريه من
الوسائل األخرى يف فض املنازعات كالقضاء مثال ،فالقاضي يفرض فرضا على اخلصوم ،وبالتايل مسألة
اختياره أو عزله من اختصاص من واله وهو اإلمام أو السلطة العليا يف الدولة كما إن َّ
احملكمني الذين
يتم اختيارهم من قبل اخلصوم ال يكونون مبثابة حماميني هلم ،بل إهنم يعملون باستقاللية وحيادية تامة
يف النظر يف اخلصومة وحسم النزاع فيها.
حيث إننا يف هذا املبحث سوف نوضح ما يتعلق بتعدد احملكمني حال االتفا عليهم من قبل
اخلصوم لنظر النزاع ،وكذلك بيان األمور أو األسباب اليت تعزل احملكم أو ترده حَّت قبل شروعه يف نظر
النزاع ،وذلك من وجهة نظر الفقه اإلسالمي والقانون اللييب يف مبحثني:
المبحث األول :تعدد المحكمين واالختالف عليهم.
المبحث الثاني :عزل المحكم أو تنحيه.
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المبحث األول :تعدد المحكمين واالختالف عليهم.
يلجأ أطراف اخلصومة إىل التحكيم حلل ما ينشأ بينهما من نزاع ،األمر الذي جيب معه اختيار من
يرونه حمل لثقتهم ليكون حمكما بينهم  ،وبالتايل فقد يتطلب ذلك عددا من احملكمني ،وقد يكون
حمكما واحدا لنظر النزاع  ،وهذا بدوره يكون راجعا ملوضوع النزاع أو اخلصومة املراد حسم اخلالف
فيها ،فقد يكون موضوع النزاع من املواضيع السهلة واليت ال حتتاج لفصل النزاع فيها إىل أكثر من حمكم
وخاصة إذا كانت اخلصومة صغرية ويف حدود خربة احملكم املختار ،ويف املقابل جند أن هناك من النزاعات
ما تكون متشعبه مبعىن أهنا تكون جمموعة متداخلة من املشاكل األمر الذي يستوجب معه للتوفيق يف
حسمها أن تنظر بأكثر من حمكم ،كما أنه قد حيصل عدم اتفا على احملكمني واالختالف عليهم من
قبل اخلصوم ،األمر الذي يرى فيه الباحث ضرورة توضيح هذه األمور وذلك يف مطلبني:
المطلب األول :تعدد المحكمين في الفقه اإلسالمي.

يعترب التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاع وإهناء اخلصومة ،وبه ترفع الشحناء ويضمن به بقاء العالقة
بني املتخاصمني ،ويعترب رضا أطراف النزاع مبا يصدره احملكم من أحكام خلري دليل على حتقيق مبدأ
العدل والعدالة بينهم وهو أمسى مقاصد الشريعة ،ونظرا لطبيعة العالقات وتشابكها يف التعامل بني
الناس تظهر اخلالفات والنزاعات بينهم ،مما جيعل الكثري من الناس يلجؤون إىل التحكيم وجيعلون منه
مالذ حلسم تلك النزاعات بعيدا عن أبواب القضاء.
وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ميكن أن يتم التحكيم يف النزاع مبحكم واحد يتم
االتفا عليه من قبل أطراف اخلصومة أم جيوز أن يتعدد احملكمون يف نظر النزاع؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،يرى الباحث أن التحكيم ال يكون إال بناء على رغبة أطراف اخلصومة
اللجوء إليه ومبحض إرادهتم ،وكذلك احملكم ال يعينه أحد عليهم بل هم من يعينون من يرونه ثقة حلل
النزاع بينهم ،باإلضافة إىل ذلك فإن احلَ َكم ال جيرب على قبول التحكيم ،بل إن التزامه بذلك يكون
نابعا من التقاء إرادته بإرادة أطراف النزاع يف اختياره ،وبالتايل فإن مسألة احملكم الواحد ال خالف فيها.
إذا هل جيوز تعدد احملكمني يف الفقه اإلسالمي أم ال.
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اتفق أغلب الفقهاء من املالكية ( ،)1والشافعية ( ،)2واحلنفية ( ،)3على القول جبواز تعدد احملكمني وأن
االحتكام إىل حكمني اثنني جائز ،إال أهنم اشرتطوا يف ذلك أن يكون احلكم الصادر عنهما موحدا،
فال يكون لكل من احلكمني حكم خيتل عن احلكم األخر.
مبعين أنه إذا اتفق أطراف اخلصومة على حمكمني أو اختار كل طرف يف النزاع حمكما وجب يف
هذه احلالة أن يكون احلكم الصادر عن كال احملكمني جمتمعا ،إذ أنه ليس من احلكمة لفض النزاع
وإهناء اخلصومة أن يكون احلكم الصادر من احلكمني خمتلفا ،حبيث أن كال منهما ينطق حكما خمتلفا
عن حكم اآلخر ،األمر الذي يعين زيادة يف أمد اخلصومة ورمبا يف حجمها أيضا ،ففي هذه احلالة
تفوت املصلحة اليت ُشرع من أجلها التحكيم ،وهو إهناء النزاع وإبقاء العالقة الطيبة بني املتخاصمني.
وحجة هذا القول :ما جاء عن علي رضي اهلل عنه أنه قال" :احلكمان هبما جيمع اهلل َوهبِِ َما
يفر "( ،)4وجاء عنه رضي اهلل عنه قوله أيضا" :إذا حكم أحد احلكمني ومل حيكم اآلخر فليس حكمه
بشيء حَّت جيتمعا"(.)5
كما جاء أيضا أنه إذا " ...حكما رجلني فالبد من اجتماعهما ألنه أمر حيتاج فيه إىل
الرأي"( ،)6وذلك ألن التحكيم من األمور اليت حيتاج فيها إىل الرأي ،وبالتايل فإنه لو َح َك َم أحد
احلكمني دون اآلخر ،فال جيوز ذلك ألن اخلصمني رضيا برأيهما ،وبالتايل فإن رأي الواحد ليس كرأي
االثنني.
ومثال ذلك" :لو أن رجلني تنازعا يف شيء فح ّكما بينهما رجلني ،فاختل احلكمان يف احلكم ،فرأى
أحدمها يف ذلك رأيا ،ورأى اآلخر خالفه ،فإنه الجيوز إالّ أن جيتمعا على حكم واحد ،ألن احمل ّكمني
ُ
()7
رضيا برأيهما ،والرضا برأي املثىن ال يكون رضا برأي الواحد"
( )1الدسوقي ،الشرح الكبير ،د.ط ،ج ،4ص.134
( )2الشربيين ،مغني المحتاج ،ط ،1ج ،6ص.269
( )3السرخسي ،المبسوط ،د.ط ،ج ،16ص.111

( )4بن أيب شيبة ،الكتاب المصنف ،ط ،1ج ،4ص.168

( )5البيهقي ،السنن الكبرى ،ط ،3كتاب:القسم والنشوز ،باب :احلكمني يف الشقا بني الزوجني،ج ،7ص ،500حديث
رقم.14789

( )6البابريت ،العناية شرح الهداية ،د.ط ،ج ،7ص ،320وانظر :خسرو ،درر الحكام ،د.ط ،ج ،2ص.411
( )7الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط ،1ص.185
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اذا ال بأس بتعدد احلكمني يف نظر النزاع أو اخلصومة ،أي كان النزاع ويف األحوال اليت جيوز فيها
التحكيم ،وذلك اسرتشادا مبا نص عليه القرآن الكرمي فيما يتعلق بالنزاع بني الزوجني ،كما ال يشرتط
أن يكون عددهم وترا فيجوز أن يكون عددهم شفعا ،وذلك كأن خيتار اخلصمني حكما واحدا او
إثنني أو أربعة ،إال أنه يشرتط أن يكون احلكم الصادر عنهم باإلمجاع أي جمتمعا كما سبق القول.
يتضح مما سبق عرضه أن تعدد احملكمني يف الفقه اإلسالمي جائز ،بشرط واحد وهو اجتماعهم
يف احلكم الذي يصدرونه حلسم اخلصومة وفض النزاع ،كما أنه ال يشرتط يف عددهم أن يكون وترا،
بل جيوز أن يكون شفعا ولكن بشرط أن يكونوا جمتمعني يف احلكم.
المطلب الثاني :تعدد المحكمين واالختالف عليهم في القانون الليبي.

نص املشرع اللييب يف قانون املرافعات املدنية والتجارية يف الباب الرابع واخلاص بالتحكيم على جواز
تعدد احملكمني ،غري أنه اشرتط أن يكون عددهم حال التعدد وترا ،واستثىن من ذلك حالة التحكيم
بني الزوجني ،وذلك كما نصت عليه الشريعة اإلسالمية ،كما يف قوله تعاىلَ ":وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َ بَـْينِ ِه َما
ص َالحا يـُ َوفِّ ِق اللَّهُ بـَْيـنَـ ُه َما إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيما
فَابْـ َعثُوا َح َكما ِّم ْن أ َْهلِ ِه َو َح َكما ِّم ْن أ َْهلِ َها إِن يُِر َ
يدا إِ ْ
َخبِريا"(سورة النساء ،اآلية.)35 :
فقد جاء يف نص املادة ( )744من قانون املرافعات اللييب أنه "إذا تعدد المحكمون وجب
في جميع األحوال أن يكون عددهم وترا فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجني كما نصت عليها
()1
الشريعة اإلسالمية".
حيث جاء النص على ذلك يف القانون اللييب وأغلب القوانني الوضعية األخرى ،حَّت يتمكن
احملكمني للوصول إىل ترجيح احلكم باألغلبية ،وحسما ألمر اختالف احلكمان يف حال كان العدد
شفعيا ،ذلك ألنه يف حال كان العدد شفعا وليس وترا فإنه قد يصعب الفصل يف النزاع حال اختالف
احلكم بني احملكمني وعدم اجتماعهم فيه األمر الذي اليتفق واحلكمة املشروعة من التحكيم وهي إهناء
النزاع وحسم اخلصومة ،ولكن األمر خيتل يف حال أن يكون عددهم وترا ،تكون هناك أغلبية جتعل
من احلكم مقبول لدى أطراف اخلصومة ويتم به الفصل يف النزاع.
وبناء على ذلك ووفقا ملا جاء يف القانون اللييب يعد باطال بطالنا مطلقا ،تعيني احملكمني لنظر اخلصومة
بعدد شفعي وليس وترا ،وتبعا لذلك فإنه يقع باطال مجيع اإلجراءات والقرارات اليت اختذت يف ظل هذا
( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب الباب الرابع ،م.744
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العدد ،العتبار ذلك خمالفا لنصوص القانون املعمول هبا يف الدولة الليبية ،إال أن املنظم اللييب استثىن
من ذلك حالة واحدة واليت جيوز أن يكون فيها عدد احملكمني شفعا وليس وترا ،وهي يف حالة التحكيم
بني الزوجني وذلك وفقا ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية السمحة.
أما يف حال اختالف أطراف اخلصومة على َّ
احملكمني فقد نصت املادة (  )746من قانون
املرافعات اللييب على أنه " إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو
أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل
عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص فألي من الخصوم أن يعلن اآلخر عن طريق قلم المحضرين
بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو اآلخر من جانبه من
يختاره من المحكمين ،)1("...مبعىن أنه اذا اختل أطراف النزاع على احملكمني الذين سينظرون يف
نزاعهم ،أو امتنع أحد احملكمني حتت أي ظرف من الظروف كما سبق القول يف نص املادة السابقة ،
ويف حال عدم وجود شرط بني اخلصوم يقضي بينهم اختاذ إجراء معني حال االختالف ،فقد وضع
القانون اللييب إجراءات من شأهنا أن تعطي أطراف النزاع الفرصة يف تعيني حمكمني آخرين  ،وذلك بأن
يُعلم أحدهم اآلخر عن طريق قلم احملضرين بأنه قد اختار حمكم من جانبه ،كما يدعوا الطرف اآلخر
بأن يعني من خيتاره حمكما من جانبه ،حيث جند أن املنظم اللييب كان فطنا يف هذه األمور فقد جعل
لألطراف فرصة تعيني حمكمني آخرين يف حال الظروف اليت متنع احملكمني بعد االتفا عليهم من قبل
اخلصوم من النظر يف النزاع ،أو يف حال اختالفهم وعدم االتفا عليهم يف نظر النزاع.
وقد زاد املنظم اللييب بالقول يف حال مماطلة الطرف املدعو لتعيني حمكم من جانبه وخالل مدة
أقصاها عشرون يوما ،فإن احملكمة هي من تعني له حمكما حيت دون رغبته او اتفاقه بعد طلب الطرف
األول من احملكمة تعيني حمكمني  ،ويكون قرار احملكمة بالتعني قرارا غري قابل لطعن  ،وجاء النص على
ذلك يف نفس املادة ( )746بالقول أنه" وإذا تخل الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين
خالل عشرين يوما من إعالنه فللطرف األول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل
الدعوى تعيين محكمين وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف اآلخر إذا رأى لزوما لذلك أن
يصدر بذلك قرارا غير قابل للطعن"

( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب الباب الرابع ،م.746
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ويف هناية األمر يرى الباحث أن القانون اللييب قد وافق الفقه اإلسالمي يف أنه أجاز تعدد
احملكمني بشكل عام ،وأجاز أيضا أن يكون عددهم شفعا يف حال النزاع بني الزوجني ،ووفقا ملا نصت
عليه الشريعة اإلسالمية  ،إال أنه خال الفقه يف نصه على أن يكون عدد احملكمني يف مجيع األحوال
األخرى وترا ،األمر الذي يعتقد الباحث فيه أن املنظم اللييب قد ضيق اجملال يف موضوع التعدد بالنسبة
للمحكمني عندما حدد أمر تعددهم ،وذلك من خالل نصه يف املادة ( )746سالفة الذكر ،واليت
جاء فيها أن يكون عدد احملكمني حال التعدد يف مجيع األحوال وترا ،فإذا كان غري ذلك تعترب اإلجراءات
والقرارات اليت تتخذ يف اخلصومة يف ظل هذا العدد (أي الشفعي) باطلة ،وهذا يعترب تضييق على
أطراف اخلصومة يف حال اتفا كل خصم حتكيم طرفا واحدا من عنده ،والطرف اآلخر كذلك فيكون
العدد عند ذلك شفعي ،فلماذا يعترب القانون ذلك العدد اليتم به نظر اخلصومة ،ويف املقابل إذا مت يقع
باطال كل القرارات واإلجراءات اليت اختذت يف ظل ذلك .وهو ما يراه الباحث أن القانون قد ضيق فيه
اجملال وقيد احملكمني املختارين من قبل أطراف النزاع على اختيار شخص ثالث يرئسهم (املرجح) حَّت
يكون العدد وترا ،وحتصل به األغلبية يف حال إذا اختل احلكمان يف احلكم.
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المبحث الثاني :عزل المحكم أو تنحيه.
تكمن مهمة احملكم بعد اإلتفا على تعيينه من قبل أطراف اخلصومة ،النظر يف النزاع القائم بينهما
والوصول إىل حكم للفصل فيه وإهنائه ،إال أنه قد تطرأ ظروف تؤدي إىل عزله أو تنحيه ،وقد يكون
ذلك قبل بدء النظر يف اخلصومة أو بعد النظر فيها وقبل إهنائها .وهذا ماسنحاول توضيحه يف هذا
املبحث من خالل املطلبني التاليني:
المطلب األول :عزل المحكم في الشريعة اإلسالمية.

تأيت مسألة عزل احملكم بعد االتفا عليه من قبل أطراف اخلصومة وتعيينه ،إذ اليتصور طبعا عزل
احملكم قبل توليته مهمة التحكيم.
فقد اتفق الفقهاء على أنه الجيوز عزل احملكم وال الرجوع عن التحكيم من قبل أطراف اخلصومة،
بعد أن يصدر احملكم حكمه يف اخلصومة ،وإذا حكم كان حكمه نافذا وال يبطل يف حال رجع أحد
اخلصوم عن التحكيم ،وبالتايل ليس ألحد أطراف النزاع عزل احملكم وال الرجوع عن التحكيم ،ألن
حكم احملكم كان بناء على والية شرعية نشأت عن اتفا اخلصوم على اختياره ،فهي كوالية القاضي
يف إصدار حكمه.
كما أن للمحكم احلق يف عزل نفسه يف أي وقت شاء شريطة أن يعلم أطراف اخلصومة بعزل
نفسه.
إال أن آراء الفقهاء اختلفت حول ما إذا كان من حق أحد اخلصوم عزل احملكم ،سواء قبل
الشروع يف التحكيم أو بعده وقبل احلكم أو بعد االتفا على التحكيم والرضا به ،فتباينت أقواهلم يف
املسألة على النحو التايل:
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القول األول :ويرى القائلني به ،أنه جيوز ألحد اخلصوم عزل َّ
احملكم ،قبل الشروع يف التحكيم وبعده
أيضا ولكن قبل احلكم ،وجاء هذا القول عن فقهاء احلنفية ( ،)1وبعض املالكية (ابن سحنون) (،)2
ووجه عند الشافعية وهو ما عليه املذهب ( ،)3وكذلك له وجه عند احلنابلة (.)4
وعللوا قوهلم:
-1أن َّ
احملكم يعترب مبثابة القاضي املوىل من اإلمام يف حق اخلصوم ،وأن القاضي إذا عزل من قبل من
َّ
للمحكم يف كونه أنه معني من قبل
واله وهو اإلمام قبل احلكم جاز ذلك ،فكذلك األمر بالنسبة
اخلصوم فجاز عزله من قبلهم ،إال يف حال ما كان تنصيبه من قبل القاضي فإنه يف هذه احلالة الجيوز
()5
عزله إال من قبل القاضي الذي عينه ألنه مبثابة أصبح مبثابة نائبه.
-2كما أن َّ
احملكم يشبه الوكيل ،وبالتايل فإنه كما جيوز للموكل عزل وكيله يف أي وقت شاء ،جاز
األمر كذلك بالنسبة للخصوم أطراف التحكيم )6( .وذلك قياسا على الرجوع عن التوكيل قبل تصرف
الوكيل ال جوازه ،فكان ذلك قياسا على الرجوع عن التحكيم ،ألن اجلامع يف كل من العقدين أهنما
يثبتان برضى املوكل و َّ
احملكم.
القول الثاني :أنه الجيوز ألحد اخلصوم عزل َّ
احملكم بعد شروعه يف التحكيم وقبل احلكم ،وقال هبذا
القول فقهاء املالكية ( ،)7وفريق من احلنابلة (.)8
وقد عللوا قوهلم باآليت:

( )1ابن اهلمام ،فتح القدير ،د.ط ،ج ،7ص.317

( )2ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،ط ،1ج ،1ص.63

( )3النووي ،روضة الطالبين ،ط ،3ج ،122 ،11الشربيين ،مغني المحتاج ،ط ،1ج ،268 ،6وزارة األوقاف الكويتية،
املوسوعة الفقهية ،ط ،2ج.244 ،10
( )4ابن قدامة ،الشرح الكبير ،د.ط ،ج ،11ص.393
( )5ابن جنيم ،البحر الرائق ،ط ،2ج ،7ص .28
( )6ابن قدامة ،المغني ،د.ط ،ج.95 ،10

( )7عليش ،منح الجليل ،د.ط ،ج ،8ص.301
( )8ابن قدامة ،المغني ،د.ط ،ج ،10ص .95
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-1إن يف عدم إمكانية العزل ألحد اخلصوم ،تعطي راحة للخصم اآلخر من مشقة جتديد اخلصومة
()1
وهو حق له كما جاء ذلك يف الذخرية للقرايف.
-2كما قالوا أيضا ،بأنه يف حال استشعر أحد اخلصوم أنه سيغلب عليه يف التحكيم بعد الشروع فيه،
فإنه سوف يطالب بعزل احملكم ،األمر الذي يودي إىل إبطال املقصود من التحكيم وهو فض النزاع.
()2

القول الثالث :أنه ال جيوز ألحد اخلصوم عزل احملكم بعد االتفا على التحكيم ،وقال هبذا الرأي ابن
املاجشون من فقهاء املالكية (.)3
فقد جاء القول البن املاجشون أنه " ليس ألحدمها الرجوع كان ذلك قبل أن يقاعد صاحبه
لو بعد ما ناشبه اخلصومة وحكمه الزم هلما"( ،)4مبعين أنه الجيوز ألحد اخلصمني الرجوع عن التحكيم
وذلك بعد االتفا عليه والرضاء به.
وعلل ابن املاجشون قوله بأن التحكيم يعترب الزما ألطراف اخلصومة باالتفا عليه والرضا به.
ومما سبق يرى الباحث بأنه جيوز لكل من أطراف النزاع احلق يف عزل احملكم ،مادام أنه مل يشرع
النظر يف النزاع ومل يصدر حكما فيه وفق املهمة اليت عينه األطراف من أجلها وهي الفصل يف النزاع،
كما أنه إذا اتفق اخلصمان على عزل احملكم بعد أن شرع يف النظر يف اخلصومة حمل النزاع ،فإنه يعترب
معزوال ذلك ألن والية احلَ َكم له ثبتت باتفا أطرف اخلصومة أنفسهم وذلك لغرض احلصول على
مصلحة وهي إهناء النزاع الواقع بينهما ،فإذا زال هذا األخري وعزاله مل يبق لوجوده معىن.

( )1القرايف ،الذخيرة ،ط ،1ج ،10ص.37

( )2ابن قدامة ،المغني ،د.ط ،ج ،10ص .95

( )3عليش ،منح الجليل ،د.ط ،ج ،8ص .301وابن املاجشون هو العالمة الفقيه مفيت املدينة أبو مروان بن اإلمام عبد العزيز
بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون ،قال مصعب بن عبد اهلل أنه كان مفيت أهل املدينة يف زمانه ،وقال بن عبد الرب فقيها فصيحا،
وقال حيي ابن أكثم :كان عبد امللك حبرا التكدره الدالء ،توىف سنة ثالث عشرة وماتني .وقيل سنة أربع عشرة ،وكان إبنه عبد
امللك من كبار تالمذة اإلمام مالك .انظر.الذهيب ،أعالم النبالء ،د.ط ،ج ،8ص.422

( )4ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،ط ،1ج ،1ص.63
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المطلب الثاني :عزل المحكم أو تنحيه طبقاً ألحكام القانون الليبي.
من الطبيعي أن تنتهي مهمة احملكم يف خصومة التحكيم ومن مث يفقد سلطته كمحكم ،وذلك بصدور
حكم ينهي اخلصومة حمل التحكيم ،إال أنه استثناء من ذلك قد تنتهي مهمة احملكم يف خصومة
التحكيم دون أن تنتهي مهمته وهي كما قلنا الفصل يف النزاع حمل التحكيم ،حيث يكون ذلك بعزله
عن منصبه كمحكم للخصومة والذي اكتسبه عن طريق اتفا أطراف اخلصومة على تعيينه حمكم لنظر
النزاع الواقع بينهما ،وقد يكون ذلك سببه اتفا اخلصوم على عزله ،أو بناء على رغبة أحدهم.
فقد جاء النص يف قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب على استبعاد احملكم عن النظر يف
النزاع حمل التحكيم وعزله بناء على رغبة األطراف ،وذلك من خالل املادة ( )749اليت جاء فيها " ال
يجوز عزل المحكمين إال بتراضي الخصوم جميعا أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد
الخصوم بعد سماع الطرف اآلخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم ويصدر القاضي
()1
قرارا برفض الطلبأو قبوله غير قابل للطعن".
وبالتايل فإن عزل احملكم عن النظر يف اخلصومة حمل التحكيم ال يكون بناء على ماجاء يف نص
املادة ( )749سالفة الذكر إال باتفا اخلصوم ورضاهم مجيعا على عزله ،سواء كان تعيني احملكم قد
مت بناء على اتفاقهم على تعيينه أو مت ذلك من قبل احملكمة املختصة بنظر النزاع ،هذا بدوره اليعين أن
أحد اخلصوم ال يستطيع عزل احملكم منفردا ،بل جيوز ألحد اخلصوم عزله ،ولكن له أن يطلب من
احملكمة املختصة بالفصل يف النزاع عزله ،وذلك بعد تقدمي طلب للقاضي مبينا فيه أسباب رغبته يف
عزل احملكم ،وال حيكم القاضي ألحد اخلصوم بناء على رغبته يف عزل احملكم ،وإمنا يأيت حكمه بعد
مساع الطرف الثاين أي اخلصم وكذلك احملكم ،ويكون حكم القاضي برفض الطلب أو قبوله حكما
غري قابل للطعن ،هذا بالنسبة لعزل احملكم من جانب اخلصوم وبعد االتفا على عزله ،أو عزله بناء
على إرادة احدهم منفردة وألسباب ختص اخلصوم أنفسهم كما أوضحنا.
غري أن هناك أسباب أخرى تؤدي لعزل احملكم ،حَّت ولو مل ينعزل أو يتنحى عن نظر النزاع من تلقاء
نفسه ،وهي ذات األسباب اليت يطلب فيها عزل القاضي أو يعترب غري صاحل للحكم ،فقد نص املنظم
اللييب يف نفس املادة ( )749سالفة الذكر أنه" ...ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات األسباب التي
( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،الباب الرابع الصادر يف.1953-11-28
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يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم وال يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين
()1
أو حجزت القضية للحكم".
ووفقا ملا نصت عليه املادة املشار إليها ،فإن املنظم اللييب مل يضع نصا واضحا حيدد فيه األحوال
اليت جيب على احملكم أن يتنحى عن النظر يف النزاع حمل التحكيم ،إال أنه يعتقد ومن خالل ما جاء
يف املادة املشارة سالفة الذكر ،أن املنظم اللييب ومن خالل اإلشارة فيها بقوله "ويرد المحكم أو يطلب
عزله لذات األسباب التي يرد بها القاضي" أنه قاس احملكم على القاضي لتحادهم يف العلة ،وذلك يف
كون أن كالمها ينظران يف النزاع وحيسماه حبكم صادر من كل منهما ،وان احلكم الصادر عنهما يكون
ملزم ألطراف اخلصومة.
إال أن املنظم اللييب نص يف املادة ( )267الفقرة الرابعة من نفس القانون على األحوال اليت
جيب على القاضي أن يتنحى عن نظر النزاع او الدعوى ،فقال" :بأن على القاضي أن يتخلى عن نظر
الدعوى وميتنع عن مساعها إذا كان قد أفَّت أو ترافع أو أدى شهادة يف الدعوى أو كان قد سبق له
()2
نظرها قاضيا يف مراحل أخرى من الدعوى أو كان خبريا أو حمكما أو حمكما ".
وبالتايل فإنه ووفقا لنص املادة املشار إليها ،يعترب من األسباب املوجبة لتنحي القاضي عن نظر
الدعوى وميتنع عليه مساعها واليت يقاس ذلك فيها على احملكم وفقا للقانون اللييب ،مبعىن أن احملكم ميتنع
عليه النظر يف النزاع أو الدعوي ،وميتنع عن مساعها يف حال إذا كان قد أصدر فيها حكما فاصال أو
حكما فرعيا قاطعا ،أو اختذ فيها أجراء يكش عن إبداء رأيه ،األمر الذي جيعل منه غري صاحل للفصل
يف الدعوى أو النزاع ،ألنه جيد حرجا يف التجرد من هذا الرأي أو يف العدول عنه فيلتزمه ويتأثر به
قضاؤه.
وعليه فقد حرص املنظم اللييب كل احلرص على أن يبعد احملكم قياسا على القاضي عن مواضع
الشك والشبهة ،ال لعدم نزاهته وإمنا ملا يساور الناس من التشكيك يف حياديته وصيانة لسمعة التحكيم
يف أن يتناوهلا بعض اخلصوم بالقيل والقال ،ولذلك جاء النص يف املادة السابقة وبينت احلاالت اليت
جيب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى وميتنع عن مساعها ،ويقاس ذلك على احملكم لتحاد
القاضي واحملكم يف العلة وهي والفصل يف النزاع.
( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،الباب الرابع الصادر يف.1953-11-28
( )2قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،الباب الرابع الصادر يف1953-11-28
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كما أنه الجيوز للمحكم وفقا ألحكام التحكيم يف القانون اللييب ،بعد قبوله التحكيم وإثبات ذلك
بالكتابة مامل يكن معينا من قبل احملكمة ،أن ينعزل عن نظر النزاع بغري سبب مشروع ،ألن ذلك حيمله
التضمينات للخصوم ،فقد جاء يف املادة ( )748من قانون املرافعات اللييب أنه " الجيوز للمحكم بعد
قبوله التحكيم أن يتنحى بغري سبب مشروع وإال جاز احلكم عليه بالتضمينات للخصوم"( ،)1كما جاء
يف املادة ( )747من نفس القانون القول بأنه "جيب أن يكون قبول احملكم بالكتابة مامل يكن معينا
من قبل احملكمة و جيوز أن يثبت القبول بإمضاء احملكم على مشارطة التحكيم"(.)2

( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،مرجع سابق.
( )2قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،مرجع سابق.
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الفصل الثالث :بيان األمور المتعلقة بحكم التحكيم ،ونقضه أو بطالنه
يعترب احلكم التحكيمي احلاسم للخصومة واملنهي للنزاع ،هو غاية أطراف النزاع وهو الثمرة اليت ينتظرها
اخلصوم واليت من أجلها جلأوا إىل التحكيم ،وحَّت تنضج هذه الثمرة حتتاج إىل عدة إجراءات لكي
يصبح احلكم التحكيمي فيها جاهزا للتنفيذ وبه يتم فض النزاع ،ومن هنا وجب بيان اإلجراءات املؤدية
إىل النطق باحلكم ،وكذلك بيان ما يعرتي احلكم فيجعله عرضة للبطالن أو النقض ،وسيتم بيان ذلك
من خالل مبحثني:
املبحث األول :صدور احلكم يف القانون اللييب.
املبحث الثاين :نقض حكم التحكيم وطلب نقضه.
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المبحث األول :صدور الحكم في القانون الليبي.
تبدأ الدعوى التحكيمية بإفصاح املدعي عن رغبته يف االلتجاء إىل التحكيم والذي كش عن طلبه
الذي ُسلِّم إىل املدعى عليه ،كما عليه أن يرسل خالل امليعاد املتفق عليه إىل املدعى عليه وإىل كل
واحد من احملكمني بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على جمموعة من اإلجراءات والبيانات األساسية مثل
امسه وعنوانه  ...إىل غري ذلك من البيانات اليت ينص عليها القانون ،واليت متهد إلصدار احلكم يف
الدعوي التحكيمية واليت جتعل من الدعوى بعد أن تستويف هذه اإلجراءات مهيئة للحكم فيها ،حيث
أنه بعد أن يتم نظر الدعوى من احملكمني بناء على ما مت تقدميه من مستندات ومذكرات من جانب
اخلصوم للمحكمني ،يتم بعد ذلك قفل املرافعة يف النزاع حمل التحكيم ،واإلعداد من قبل احملكمني
للفصل فيها وذلك بإصدار احلكم ،وهذا ما سنحاول توضيحه من إجراءات تتعلق باحلكم التحكيمي
يف هذا املبحث وذلك من خالل مطلبني:
المطلب األول :كيفية صدور الحكم ،وميعاد صدوره.

يأيت حكم احملكمون يف النزاع بعد قفل باب املرافعة يف اخلصومة حمل التحكيم ،وذلك بناء على ما
يقدمه إليهم أطراف اخلصومة من مذكرات ومستندات حتوي طلبات كل منهم وأوجه دفاعه ،وعلى
احملكم أو احملكمني أن حيددوا للخصوم موعدا لتقدمي هذه املستندات واملذكرات ،وقد يتم الفصل يف
اخلصومة بناء على ما قدم للمحكمني من مستندات من جانب طرف واحد ويكون احلكم عندئذ
صحيحا ،وذلك يف حال ما إذا ختل الطرف الثاين من تقدمي مستنداته يف املوعد الذي حدده احملكمون
لذلك.
ويأيت تأكيد ذلك يف قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب يف بابه الرابع والذي خصصه لتنظيم
التحكيم وضبطه ،فقد جاء نص املادة ( )756بأنه" حيكم احملكمون يف النزاع على أساس ما يقدم
إليهم من اخلصوم وعلى احملكمني أن حيددوا هلم موعدا لتقدمي مستنداهتم ومذكراهتم وأوجه دفاعهم
وجيوز احلكم بناء على الطلبات واملستندات املقدمة من جانب واحد إذا ختل عن تقدميها يف املوعد
()1
احملدد".
معين ذلك أن حكم احملكمني ال يكون إال بعد النظر والتمعن يف املذكرات والدفوع اليت يقدمها
كال اخلصمني ،ومطابقة ذلك على القانون ومن مث إظهار احلق ملن له احلق وذلك باحلكم لصاحله ،إال
( )1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم ،الباب الرابع الصادر يف .1953-11-28
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أن حكم احملكمني قد يكون بناء على ما قدم هلم من مستندات ومذكرات من جانب طرف واحد
ويكون احلكم صحيحا كما سبق القول ،وهذا يكون يف حال ختل الطرف الثاين عن تقدمي مستنداته
يف املوعد املضروب والذي حدده احملكمني ،كما أن عدم تقدمي أحد اخلصوم مذكراته ومستنداته وأوجه
دفاعه يف اخلصومة حمل التحكيم يف املوعد احملدد من قبل احملكمني ،جيعله عرضة للشك يف عدم
مصداقيته يف املطالبة باحلق الذي يزعمه ،األمر الذي جعل املنظم اللييب يتفطن ملثل هذه األمور فأعطى
للمحكمني احلق يف إصدار احلكم بناء على ما قدم هلم من مستندات من طرف واحد ويكون احلكم
الصادر عند ذلك صحيحا ،وكأن املنظم اللييب يقول أنه يكون صحيحا جزاء لتخل الطرف الثاين
عن تقدمي مستنداته يف املوعد احملدد لذلك.
كما أنه قد تطرأ أمور خالل مرحلة من مراحل التحكيم تكون خارجة عن والية احملكمني ،وقد
تكون هلا تأثري يف موضوع النزاع األمر الذي يرى معه احملكمني إيقاف عملهم بنظر الدعوى ،وإحالة
اخلصوم بتقدمي طلباهتم للقاضي املختص  ،فقد جاء يف املادة ( )757أنه " إذا عرضت خالل التحكيم
مسألة أولية خترج عن والية احملكمني أو طعن بتزوير يف ورقة أو اختذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو
عن حادث جنائي آخر وكذلك إذا عرضت مسألة يرى احملكمون أن هلا تأثري يف موضوع التحكيم -
أوق احملكمون عملهم وأصدروا أمرا للخصوم بتقدمي طلباهتم إىل القاضي املختص ويف هذه احلالة
يتوق سريان امليعاد احملدد للحكم إىل أن يعلن أحد اخلصوم احملكمني بصدور حكم انتهائي يف تلك
املسألة العارضة فإذا كان الباقي بعد ذلك من املوعد أقل من عشرين يوما وجب مده إىل أن يصل إىل
()1
العشرين يوما".
مبعىن أن إحالة احملكمني أطراف اخلصومة إىل القاضي ال تؤثر يف ميعاد احلكم املقرر يف الدعوى
حمل النظر ،وأن للمحكمني يف حال أن عرضت عليهم مسألة خترج عن واليتهم أو كان هلا تأثري يف
موضوع التحكيم أن يوقفوا النظر يف اخلصومة حمل التحكيم ،وإحالة اخلصوم إىل القاضي املختص
للفصل يف تلك املسألة ،وبالتايل يتوق ميعاد احلكم يف الدعوى إىل حني صدور حكم هنائي يف تلك
املسألة اليت اعرتضت استمرار احملكمني يف نظر الدعوى حمل التحكيم.

) (1قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب "التحكيم  ،الباب الرابع الصادر يف .1953-11-28
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أما كيفية صدور احلكم التحكيمي يف القانون اللييب ،فإن هيئة التحكيم تصدر حكمها يف اخلصومة
بأغلبية اآلراء إال يف احلالة اليت يكون فيها احملكم فردا ،وذلك بعد املداولة واليت تكون أيضا يف احلالة
اليت يكون فيها عدد احملكمني أكثر من واحد وتكون املداولة سرية بني احملكمني فإذا أفشت سرية
املداوالت قد تعرض احلكم للبطالن كما جيب تدوين احلكم وكتابته وذلك كما يكتب احلكم الصادر
من احملكمة.
وقد جاء نص املادة ( )760من قانون املرافعات اللييب على أنه" :يصدر حكم احملكمني بأغلبية
()1
اآلراء بعد املداولة فيما بينهم جمتمعني وجيب كتابته كما يكتب احلكم الذي يصدر من احملكمة"...
ووفقا للقانون اللييب وملا جاء يف نفس املادة السابقة ،فإنه جيب أن يكتب احلكم التحكيمي
بالطريقة اليت يكتب هبا احلكم الذي يصدر عن القضاء العادي ،كما أنه إذا رفض أحد احملكمني أو
بعضهم التوقيع على احلكم وجب ذكر ذلك يف احلكم ،ويكون احلكم مع ذلك صحيحا يف حال إذا
مت توقيعه من قبل أغلبية احملكمني.
كما أنه جيب اإلشارة إىل القيود اليت ترد على اختصاص احملكمني واليت من بينها كما نص
عليها القانون اللييب أنه الجيوز للمحكمني أن يأذنوا باحلجز وال بأية إجراءات حتفظية أخرى ،وإن فعلوا
()2
ذلك كان على القاضي أن يصدر قرارا يقضي بإلغاء احلجز الذي أقره احملكمون.
أما خبصوص ميعاد احلكم فقد أورد املنظم اللييب يف املادة ( )752اليت تضمنت فيها أنه على
احملكمني أن حيكموا يف امليعاد املشروط ،فإذ مل يشرتط ميعاد فيجب أن حيكموا خالل ثالثة أشهر من
تاريخ قبوهلم التحكيم وإذا تعدد احملكمون فمن تاريخ قبول آخر واحد منهم ،وللمحكمني أن ميدوا
امليعاد مرة واحدة إذا تبني هلم أهنم حباجة إلثبات أو تثبيت لألدلة املدىل هبا شرط أن ال يزيد التمديد
عن ثالثة أشهر ويكون التمديد باتفا اخلصوم كتابة ،ويف حالة وفاة أحد اخلصوم ميدد املوعد ثالثني
()3

يوما.
يفهم من ذلك أن القانون اللييب جعل احلكم يف اخلصومة للمحكمني بناء على امليعاد الذي اتفق عليه
األطراف وما كان مشروطا بينهم ،إال أنه أشرتط يف حال عدم االتفا أن يكون احلكم خالل ثالثة
( )1املادة ( )760من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )2انظر املادة ( )758من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )3املادة ( )752من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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أشهر يبدأ ذلك من تاريخ قبول التحكيم يف حال إذا كان احملكم واحد ،أما إذا تعدد احملكمني فإنه
يبدأ من تاريخ قبول آخر حمكم منهم التحكيم ،كما أن القانون اللييب قد حصر مد ميعاد احلكم
التحكيمي يف حاالت معينة وذلك من خالل نصوص املواد )757 ،752 ،751 ،750( :على
النحو التايل:
-1وفاة أحد أطراف النزاع (اخلصوم).
وجاء ذلك يف نص املادة ( )750بالقول ":ال ينقضي التحكيم مبوت أحد اخلصوم إذا كان ورثته مجيعا
()1
راشدين وإمنا ميد امليعاد املضروب حلكم احملكمني ثالثني يوما".
ويتضح من خالل ما مت اإلشارة إليه يف املادة السابقة ،أن التحكيم ال ينقضي بوفاة أحد
اخلصوم خصوصا إذا كان ورثته راشدين ،يف هذه احلالة أي اليت يكون ورثة أحد األطراف راشدين ال
ينقضي التحكيم ألن فيه حقو مطالب هبا من قبل اخلصمني ،ومبوت أحدهم جيب أن ال تتالشى
هذه احلقو ال عند ورثة املتوىف ،وال عند الطرف اآلخر يف التحكيم ،وعليه فقد جاء النص من املنظم
اللييب مقيدا يف مد ميعاد احلكم يف حال وفاة أحد اخلصوم ثالثني يوما ،وذلك يف حال ما كان مجيع
ورثة املتوىف راشدين ،لغرض حتقيق الغاية من التحكيم وهو حسم النزاع يف أقرب وقت ممكن.
-2زوال صفة احملكم بتعيني حمكم جديد.
وهذا األمر جاء النص عليه يف املادة ( )751بالقول " :إذا عني بدل احملكم املردود أو املعزول أو املعتزل
()2
سواء حبكم من احملكمة أو باتفا اخلصوم امتد امليعاد احملدد للحكم ثالثني يوما".
ويتضح من خالل ما جاء يف املادة املشار اليها آنفا ،أنه يف حال زالت صفة احملكم يف اخلصومة
حمل التحكيم سواء كان ذلك بعزله من قبل اخلصوم ،أو كان اعتزاله بقرارة نفسه ،فإنه يف هذه احلالة
ميد ميعاد احلكم إىل ثالثني يوم.
-3رغبة احملكمني يف مد ميعاد احلكم لتعلق ذلك مبوضوع النزاع.
وقد جاء نص املادة ( )752من القانون اللييب بالنص على ذلك بالقول أنه"...وللمحكمني طلب مد
()3
امليعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيني طريقة لإلثبات بشرط أال يزيد االمتداد على ثالثة أشهر."...
( )1املادة ( )750من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )2املادة ( )751من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )3املادة ( )752من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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ويتضح من خالل ما جاء يف املادة السابقة أنه جيوز للمحكمني مد ميعاد احلكم مرة واحدة ،وذلك
بشرط أن يكون مد امليعاد ألمر يتعلق مبوضوع النزاع ،وال يكون للمحكمني مد امليعاد وفقا للقانون
اللييب إال إذا متت املوافقة من قبل اخلصوم على ذلك كتابة.
-4أيضا ميد ميعاد احلكم يف حال الفصل يف مسألة عارضة خترج عن والية احملكمني.
ويف هذه احلالة ميد ميعاد احلكم يف حال إذا اعرتضت عمل احملكمني مسألة خارجة عن واليتهم ،أو
كان هلا صلة مبوضوع التحكيم األمر الذي جتعل منه استحالة احلكم يف النزاع حمل التحكيم إال إذا مت
الفصل فيها أوال (املسألة العارضة) ،فقد جاء النص على ذلك وفق قانون التحكيم اللييب يف املادة
( )757بالقول " :إذا عرضت خالل التحكيم مسألة أولية خترج عن والية احملكمني أو طعن بتزوير يف
ورقة أو اختذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وكذلك إذا عرضت مسألة يرى
احملكمون أن هلا تأثري يف موضوع التحكيم  -أوق احملكمون عملهم وأصدروا أمرا للخصوم بتقدمي
طلباهتم إىل القاضي املختص ويف هذه احلالة يتوق سريان امليعاد احملدد للحكم إىل أن يعلن أحد
اخلصوم احملكمني بصدور حكم انتهائي يف تلك املسألة العارضة فإذا كان الباقي بعد ذلك من املوعد
()1
أقل من عشرين يوما وجب مده إىل أن يصل إىل العشرين يوما".
ومن خالل ما مت اإلشارة إليه يف هذه املادة يتضح أنه جيب على احملكمني وق النظر يف النزاع
حمل التحكيم يف حال إذا عرضت مسألة تكون خارجة عن والية احملكمني أو يكون هلا تأثري يف موضوع
التحكيم حَّت يتم الفصل يف تلك املسألة العارضة ،ومن مث يستأن النظر يف النزاع األصلي حمل
التحكيم ،وميد يف معاد التحكيم بقدر ما استنفذ من وقت للفصل يف تلك املسألة العارضة ،حبيث إذا
كان الباقي من املوعد األصلي املتفق عليه للحكم أقل من عشرين يوما ،ميد حَّت يصل العشرين يوما.
ومما سبق يرى الباحث أن املنظم اللييب قد حصر يف األطراف املتنازعة سلطة متديد ميعاد التحكيم،
حبيث ال ميلك احملكمون متديدها من تلقاء أنفسهم وال احملكمة القضائية ،كذلك فإذا مل يتفق اخلصوم
على التمديد تنتهي الدعوى التحكيمية وتستبعد احملكمة القضائية اختصاصها ،فإذا بقي اخلصوم
متفقني على التحكيم فإن املشرع ال يعطيهم سوى حرية طلب تعيني حمكمني آخرين من احملكمة
املختصة ،أما إذا مل يعودوا متفقني على التحكيم فيجوز ملن يطلب التعجيل أن يرفع النزاع إىل
احملكمة ،وميدد ميعاد التحكيم ثالثني يوما إذا عني بدل احملكم املردود أو املعزول سواء كان حبكم من
( )1املادة ( )757من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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احملكمة ،أم باتفا األطراف ،أم إذا تويف أحد األطراف وكان ورثته مجيعا راشدين متدد املهلة ملدة ثالثني
يوما.
المطلب الثاني :بيانات الحكم ،ومكان صدوره والنطق به.

يشتمل حكم التحكيم الذي يفصل يف النزاع كغريها من األحكام القضائية األخرى على بيانات معينة،
فقد نص املنظم اللييب يف الباب الرابع اخلاص بأحكام التحكيم من قانون املرافعات املدنية والتجارية،
على وجوب اشتمال حكم التحكيم على بيانات معينة فجاء النص على ذلك يف املادة ( )760بالقول
أنه " :يصدر حكم احملكمني بأغلبية اآلراء بعد املداولة فيما بينهم جمتمعني وجيب كتابته كما يكتب
احلكم الذي يصدر من احملكمة .وجيب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى
ملخص أقوال اخلصوم ومستنداهتم وأسباب احلكم ومنطوقه واملكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره
()1
وتوقيعات احملكمني".
ويتضح من خالل ما جاء يف املادة السابقة ،أنه جيب ووفقا للقانون اللييب أن يكتب احلكم التحكيمي
بالطريقة اليت يكتب هبا احلكم الذي يصدر عن القضاء العادي وجيب أن يشتمل على وجه اخلصوص
على اآليت:
أ .صورة من العقد.
ب .ملخص أقوال اخلصوم ومستنداهتم.
ج .أسباب احلكم.
د .منطو احلكم.
ه .املكان الذي صدر فيه احلكم.
و .تاريخ صدور احلكم.
ز .توقيع أعضاء هيئة التحكيم.
وبالتايل يعترب احلكم باطال وغري معترب إذا خال من هذه البيانات ،ذلك ألن املنظم اللييب أوجب
وجوبا أن يكون احلكم الصادر يف دعوى التحكيم مشتمال على هذه البيانات ،فإذا خال منها أحد
هذه البيانات جيعله عرضة للنقض والبطالن.

( )1املادة ( )760من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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مكان صدور الحكم التحكيمي والنطق به.
يعترب مكان صدور احلكم من األمور املهمة واليت ميلك األطراف حرية حتديدها ،حيث أن املنظم اللييب
أعطى لألطراف املتعاقدة حرية حتديد املكان الذي جيرى فيه التحكيم ويعترب املنظم اللييب احلكم
التحكيمي خارج األراضي الليبية حكما صادرا يف بلد أجنيب كما يستطيع األطراف اختيار اإلجراءات
اليت تطبق على الدعوى التحكيمية ،وإذا مل يتفق األطراف على تلك اإلجراءات فتطبق القواعد اليت
ينص عليها القانون اللييب ،كما ميكن أن تقوم بذلك هيئة التحكيم حيث تضع القواعد اليت ترى أهنا
مناسبة.
وهذا يتضح من خالل ما نص عليه املنظم اللييب وذلك يف ما جاء يف املادة ( )761بأنه" :
جيب أن يصدر حكم احملكمني داخل حدود األراضي الليبية وإال اتبعت يف شأنه القواعد املقررة
لألحكام الصادرة يف بلد أجنيب ،ويصدر احملكمون حكمهم طبقا للقانون ما مل يأذن اخلصوم هلم باتباع
()1
قواعد العدل والعرف".
مما سبق اإلشارة إليه يف املادة السابقة ،يرى الباحث أنه ووفقا لذلك فإن حكم احملكني يعترب
ليبيا إذا كان قد صدر يف ليبيا ولو كان بني أجانب ،كما أن حكـم احملكمني يعترب أجنبيـا إذا صدر
خارج ليبيا ولو كان احملكمون واخلصوم ليبيني ،ولـو كان احملكمون قد طبقوا قواعد املرافعات اللييب،
وعلى هيئة التحكيم التقيد بأحكام القانون عند إصدار حكمها يف موضوع النزاع ،إال يف احلالة اليت
يفوض فيها احملكمون بالصلح من قبل األطراف املتنازعة فإنه ميكن هليئة التحكيم اتباع قواعد العدل
واإلنصاف.
أما مرحلة النطق باحلكم واليت تعد آخر مرحلة من مراحل التحكيم ،فإنه ووفقا ملا جاء النص عليه يف
القانون اللييب وذلك يف املادة ( )760بالقول " :يصدر حكم احملكمني بأغلبية اآلراء بعد املداولة فيما
بينهم جمتمعني وجيب كتابته كما يكتب احلكم الذي يصدر من احملكمة  ...ويكون احلكم مع ذلك
()2
صحيحا إذا وقعته أغلبية احملكمني".

( )1املادة ( )761من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )2املادة ( )760من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
57

ويتضح من خالل ما سبق ،أنه يكفي ووفقا ألحكام القانون اللييب أن يكون النطق باحلكم بني احملكمني
بعد املداولة باألغلبية ويشرتط فيه الكتابة شأنه يف ذلك شأن احلكم القضائي الصادر عن احملكمة،
كما أنه مل يشرتط املنظم اللييب أن يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية ،إمنا اكتفى أن يصدر مبجرد
توقيع احملكمني عليه سواء كلهم أو أغلبهم ،بعكس بعض القوانني اليت اشرتطت أن يصدر احلكم
التحكيمي يف جلسة حمددة وحبضور اخلصوم أو من ينوب عنهم كالقانون السعودي مثال.
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المبحث الثاني :نقض حكم التحكيم وطلب بطالنه.
تعترب مرحلة إصدار حكم التحكيم املرحلة النهائية للمحكمني ،ألن بإصداره يتم الفصل يف موضوع
النزاع وإهنائه ،وبالتايل فإنه جيب على احملكمني التحقق من اكتمال الشروط الشكلية واملوضوعية هلذا
احلكم ،وذلك يف احلدود اليت مت حتديدها واالتفا عليها من قبل األطراف ،كما جيب أن يصدر احملكم
حكمه وفقا للقانون الذي اختاره األطراف أيضا ،فإذا مت جتاهل ذلك من قبل احملكم أو هيئة احملكمني
فإن ذلك يعد سببا لبطالن احلكم ،ألنه صدر متجاهال إرادة األطراف وما مت االتفا عليه من قبلهم،
باإلضافة إىل العديد من اإلجراءات اليت إذا مت إغفاهلا عند إصدار احلكم جتعله عرضة لنقضه والطعن
ف يه بالبطالن ،وبناء على ذلك فإن الباحث يسعى من خالل هذا املبحث بيان كيفية نقض حكم
التحكيم يف الفقه اإلسالمي ،ومن مث توضيح طر الطعن يف احلكم التحكيمي وفقا ألحكام القانون
اللييب ،وذلك من خالل املطلبني التاليني:
المطلب األول :نقض حكم التحكيم في الفقه اإلسالمي
إذا ما مت إصدار احلكم التحكيمي ومت إحالته للقضاء للتصديق عليه ،فإنه يف هذه احلالة ليس ألحد
القضاة نقضه أو رده بل جيب عليهم تنفيذه وإمضائه ،وال جيوز هلم نقضه إال يف احلاالت اليت جيوز
فيها نقض حكم القاضي املوىل من السلطان أو اإلمام ،كأن يكون احلكم مثال قد صدر متضمنا جورا
واضحا أو أنه جاء خمالفا لنصوص الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو خال قاعدة من قواعد األصول
الشرعية ،فإذا كان كذلك فيجوز عندئذ الطعن فيه ونقضه ألنه باطل وذلك ملخالفته األصول الشرعية.
حيث أنه جاء يف جملة األحكام العدلية ما يؤكد ذلك يف املادة ( )1849أنه" :إذا عرض حكم
()1
احملكم على القاضي املنصوب من قبل السلطان فإذا كان موافقا لألصول صدقه وإال نقضه".
مبعىن أن احلكم الصادر عن احملكم يف النزاع جيوز الطعن فيه أمام القضاء من قبل أحد اخلصوم ،إذا ما
كان فيه جورا واضحا.
وبالتايل وجب على القاضي فحص احلكم قبل تنفيذه فإن كان موافقا ألصول الشرع أنفذه وأيده ،أما
إذا كان خمالفا للقواعد الشرعية نقضه وألغاه ،وهنا يربز اخلالف بني الفقهاء حول ما إذا كان للقاضي
حق نقض احلكم إذا كان احلكم الصادر عن احملكم خال رأيه أم ال.
( )1فقهاء يف اخلالفة اإلسالمية ،مجلة األحكام العدلية ،د.ط ،ص .276
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فقد اختلفت الفقهاء يف ذلك إىل قولني ومها كالتايل:

القول األول :ذهب إىل القول به مجهور الفقهاء من املالكية ( ،)1والشافعية ( ،)2واحلنابلة ( ،)3وقالوا إن

حكم احملكم بعد صدوره يعترب صحيحا والزما وليس ألحد أن ينقضه ،إال من حيث ما ينقض به
حكم القاضي ،وإن خال مذهبه.
مبعىن أن حكم احملكم إذا جاء موافقا ألصول الشرع من كتاب ،وسنة ،وإمجاع ،فإنه ال يصح
نقضه ،وبالتايل ليس للقاضي نقضه حَّت وإن خال رأيه ومذهبه ،وهبذا الرأي أخذ جممع الفقه
اإلسالمي جبدة حيث نص يف املادة اخلامسة على أن ":األصل أن يتم تنفيذ حكم احملكم طواعية ،فإن
أىب أحد احملتكمني ،عرض األمر على القضاء لتنفيذه ،وليس للقضاء نقضه ما مل يكن جورا بينا أو
()4
خمالفا حلكم الشرع".
حيث علل مجهور الفقهاء إىل ما ذهبوا إليه باآليت:
-1إن احتكام املتخاصمني إىل احملكم مبحض إرادهتما للفصل فيما نشأ بينهم من نزاع ،لدليل على
إهنما قد رضيا مسبقا مبا حيكم به ،ومها عازمان على تنفيذه مامل يكن فيه ما يدع للطعن فيه ،ومن مث
يرفع احلكم للقضاء لتنفيذه فيتوىل القاضي بدوره إذا ما رفع إليه احلكم بتنفيذه على املتخاصمني ،ما
()5
مل ير فيه ما يدعي لرده أو نقضه.
-2كما قالوا إن حكم احملكم نافذ ،فهو كاحلاكم الذي يوليه اإلمام وأن له والية شرعية وأن سلطته
كاملة ،وذلك يف حدود اخلصمني ال تتعدامها اللذان والياه على نفسيهما برضاهم للفصل فيما نشأ
بينهما ،وبالتايل فاحملكم صاحب والية شرعية مثله مثل القاضي املوىل من اإلمام يف حدود ما وىل
()6
فيه.
-3كما أنه لو مل يكن حلكم احملكم أثر يف لزوم تنفيذه على اخلصوم ملا كان للتحكيم معىن للجوء
إليه ،ولكي تتحقق احلكمة املشروعة من التحكيم وهي إهناء النزاع باحلكم الصادر من احملكم ،فإن
( )1ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،ط ،1ج ،63 ،1وأنظر :عليش ،منح اجلليل ،د.ط ،ج ،8ص.283
( )2الشربيين ،مغني المحتاج ،ط ،1ج.269 ،6

( )3التميمي ،مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ،ط ،1ج ،1ص.777

( )4اإلسالمي جبدة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،د.ط ،ج ،9ص.1969
( )5القرطيب ،المنتقى شرح الموطأ ،ط ،1ج ،5ص.226
( )6العثيمني ،الشرح الممتع ،ط ،1ج ،15ص.288
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حكم احملكم إذا صدر صحيحا لزم تنفيذه على األطراف ،وكذلك إذا صدر احلكم صحيحا وهترب
أحد األطراف من تنفيذه ،فإن ذلك يؤدي أوال إىل ضياع احلقو  ،ويصبح التحكيم طريقا للمماطلة،
والحيقق الغاية املشروعة من اللجوء إليه .وباإلضافة إىل ذلك فإن حكم احملكم يكون مبين على االجتهاد
ونقض القاضي له يكون باجتهاده ،ونقض االجتهاد باالجتهاد قد يؤدي ذلك إىل مفسدة عامة وهي
نقض احلكم باحلكم وهلم جرا.
القول الثاني :وقال به فقهاء احلنفية حيث ذهبوا للقول بأنه لكي ميضي القاضي حكم احملكم جيب

أن يكون حكم األخري موافقا لرأي القاضي ومذهبه ،ويف املقابل فإنه إذا جاء حكم احملكم خمالفاّ
()1
ملذهب القاضي ورأيه جاز للقاضي أن ينقضه وال ميضيه.
وقد علل فقهاء احلنفية قوهلم القائل بأن القاضي ليس ملزما بتنفيذ حكم احملكم ،وله أن يرده
مَّت خال مذهبه باآليت:
-1أن القاضي موىل من قبل اإلمام وأن واليته عامة على كافة الناس ،وأن احملكم ليس له والية على
()2
غري املتخاصمني ،وبالتايل فإن القاضي ليس ملزما بإنفاذ حكم احملكم.
-2كما قالوا بأن حكم احملكم يعترب مبنزلة اصطالح اخلصمني عليه ،وبالتايل جاز للقاضي أن يبطله
ذلك ألنه يعترب أمرا اجتهاديا بني املتخاصمني وال يعترب حكما نافذا ،األمر الذي يراه فقهاء احلنفية أنه
()3
وال ينفذه حكم موقوف على إجازة القاضي له ،فإن أجازه اعترب نافذا وإال فال يكون نافذا.
ومن خالل ما مت عرضه من أقوال الفقهاء يرى الباحث استبعاد ما ذهب إليه فقهاء احلنفية ،وذلك
ألن قول فقهاء احلنفية مثال يف أن حكم احملكم موقوف على إجازة القاضي له؛ مبعىن أنه إن شاء أنفذه
وإن شاء رده يعترب غري صحيح ،ذلك ألن حكم احملكم نافذا وعلى القاضي تنفيذه وليس له نقضه أو
رده إال يف حال ما وجد يف حكم احملكم ما يبطل به حكم غريه ،كما أنه ليس للقاضي أن ينقض
حكم احملكم إذا ما صدر من هذا األخري حكما خال فيه رأي القاضي ومذهبه ،ذلك ألن احملكم
يبين حكمه على األدلة الشرعية اليت تكون املرجع ذاته للقاضي عند حكمه ،كما أن والية احملكم تكون
مصدرها اتفا األطراف على حتكيمه ،فيكون حكمه يف حدود واليته مبعىن أنه يكون مقتصرا على
( )1امللطي ،المعتصرمن المختصر ،د.ط ،ج ،2ص ،14وأنظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ط ،1.ج ،4ص .194.193
( )2الزيلعي ،تبيين الحقائق ،ط ،1ج ،4ص.194

( )3السرخسي ،المبسوط ،د.ط ،ج ،16ص.111
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أطراف النزاع وال يتعداهم ،وبالتايل فإنه ال جيوز نقض حكم احلكم أو رده إال من حيث ما ينقض
حكم القاضي.
إال أن الباحث مييل إىل ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ( ،)1وما قال به بعض
العلماء املعاصرين ،وهو أن حكم احملكم ال ينفذ إال بعد أن يعتمد من القاضي وذلك لآليت:
()2
-1إلتاحة الفرصة للخصوم االعرتاض على حكم احملكمني ،ويكون مقبوال للتنفيذ يف دوائر اإلجراء.
-2وكذلك إلتاحة مراقبة القضاء ألحكام احملكمني ،خصوصا يف وقتنا احلاضر الذي تشابكت فيه
العالقات وقل فيه الوازع الديين ،األمر الذي جيعل من خروج احلكم من حتت رقابة القضاء بالصيغة
النهائية وبالدقة الكافية اليت متكن من تنفيذه بالصورة الصحيحة ،أي بعد إطالع القاضي عليه ومراجعته.
المطلب الثاني :طرق الطعن في الحكم التحكيمي وفقاً ألحكام القانون الليبي.

يكون حكم احملكمني حمال للطعن فيه وفقا ألحكام القانون اللييب بإحدى الطر الثالث وهي دعوى
البطالن ،واالستئناف ،وكذلك بالتماس إعادة النظر يف احلكم ،وذلك على النحو التايل:

( )1املرداوي ،اإلنصاف ،ط ،2ج ،11ص.198

( )2الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الشريعة اإلسالمية ،ص.725
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- 1دعوى البطالن:
ولكي يكون احلكم قابال لإلبطال جيب أن يكون حكما هنائيا ،حيث أن احلكم القابل لالستئناف ال
يكون قابال لإلبطال ،كما أن النص مل يذكر صراحة أن احلكم التحكيمي جيب أن يكون حائزا على
الصيغة التنفيذية لكي يكون قابال لإلبطال ،وعليه فإن األطراف املتنازعة هلم طلب بطالن احلكم
التحكيمي الصادر هنائيا ولو اشرتطوا خالف ذلك ،وهو ما جاء النص عليه من خالل املادة ()769
وذلك يف األحوال اآلتية:
"-1إذا كان قد صدر بغري مشارطة حتكيم أو بناء على مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز امليعاد.
-2إذا صدر احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذونا يف
احلكم يف غيبة اآلخرين.
-3إذا صدر من قاص ٍر أو حمجور عليه أو من حمروم من حقوقه املدنية أو كان اخلصوم أو أحدهم ممن
ال جيوز له التصرف أو كان النزاع خاصا باألحوال اليت ال جيوز فيها التحكيم أو املسائل اليت ال جيوز
فيها الصلح.
-4إذا صدر حكم احملكمني خارج نطا املوضوع احملدد يف مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود
املشارطة أو تضمن تناقضا صرحيا.
-5إذا مل يشتمل احلكم على البيانات املطلوبة يف حتريره حسب أحكام املادة .760
-6إذا صدر بعد املوعد ما مل يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعالن الطرف اآلخر حني
صدور احلكم.
-7إذا مل يراع احملكمون قواعد املرافعات اليت التزموا مراعاهتا واليت ينص القانون على خمالفتها توجب
()1
البطالن ".
ومن خالل ما سبق عرضه فإنه جيوز الطعن يف احلكم التحكيمي وفقا ألحكام القانون اللييب،
إذا ما توافرت حالة من هذه احلاالت اليت سبق ذكرها آنفا.
وبالتايل فإنه إذا قبل الطعن قررت احملكمة املختصة حبكم تصدره ببطالن احلكم وإجراءات
التحكيم ،كما هلا أن حتكم يف موضوع النزاع وذلك يف حال ما وجدت أن القضية صاحلة للحكم.

( )1انظر :املادة  769من القانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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وأما إذا رأت أن موضوع النزاع ال يزال حباجة إىل التحقيق فيه ،قامت بإحالته وذلك بأمر تصدره إىل
أحد قضاهتا ،كما أنه إذا كان موضوع النزاع حمل التحكيم مرتبطا بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية
()1
أخرى فإن هلا أن تأمر بوق تنفيذ احلكم املطعون فيه.
-2استئناف الحكم التحكيمي:

أورد املنظم اللييب يف استئناف احلكم التحكيمي نصوصا حيث جاء يف املادة ( )767القول أنه":جيوز
استئناف أحكام احملكمني بعد التصديق عليها حسب املادة  763وذلك طبقا للقواعد املقررة الستئناف
األحكام الصادرة من احملاكم.
وال يقبل االستئناف إذا كان احملكمون مفوضني يف الصلح أو كانوا حمكمني يف استئناف أو إذا كان
اخلصوم قد تنازلوا صراحة عن حق االستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز النصاب النهائي
للمحكمة املختصة أصال لنظرها.
ويرفع االستئناف إىل احملكمة اليت ختتص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي
()2
من احملكمة املختصة".
ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن القانون اللييب جييز استئناف احلكم التحكيمي على غرار
القواعد املقررة للطعن بطريق االستئناف يف األحكام عموما ،إال أنه ال جييز ذلك إذا كان احملكمون قد
فوضوا بالصلح ،ذلك ألنه يف هذه احلالة ال يكون األطراف املتنازعة بصدد حكم باملعىن القانوين بقدر
ما يكونون بصدد عقد صلح تنازل فيه كل طرف بواسطة احملكمني عن بعض حقوقه وطلباته يف سبيل
إهناء النزاع الذي يدور بينهم ،كما ال جيوز االستئناف أيضا إذا كان اخلصوم قد تنازلوا عن حقهم يف
االستئناف أو كان موضوع التحكيم مما يدخل يف حدود النصاب النهائي للمحكمة املختصة أصال
بالنزاع ومن َمثَّ يسري على احلكم الصادر يف حدود ذلك النصاب من اعتبار احلكم الذي أصدره
احملكمون هنائيا غري قابل لالستئناف ،كما ال جيوز أيضا الطعن بطريق االستئناف يف احلكم الصادر من
احملكمني إذا كان احملكمون ينظرون املوضوع الذي هو أصال كان حمال لالستئناف من قبل اخلصوم.

( )1انظر :املادة  771من القانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
( )2املادة  767من القانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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-3التماس إعادة النظر:
جيوز الطعن يف احلكم التحكيمي بالتماس إعادة النظر فيما عدا احلالة اخلامسة املنصوص عليها يف
.
املادة ( )328وطبقا للقواعد املقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام احملاكم
ويرفع التماس إعادة النظر إىل احملكمة اليت كان من اختصاصها أصال نظر الدعوى ،عليه فإنه جيوز
رفع التماس إعادة النظر يف احلكم التحكيمي الصادر بصفة هنائية يف األحوال اآلتية:
" .1إذا وقع من اخلصم غش كان من شأنه التأثري يف احلكم.
 .2إذا حصل بعد احلكم إقرار بتزوير األورا اليت أسس عليها أو قضى بتزويرها.
 .3إذا كان احلكم قد بين على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأهنا مزورة.
 .4إذا كان منطو احلكم مناقضا بعضه لبعض.
 .5إذا صدر احلكم على شخص ناقص األهلية أو على جهة وق أو على أحد أشخاص القانون
)(1
العام أو على أحد األشخاص املعنوية ومل يكن ممثال متثيال صحيحا يف الدعوى".
فإذا ما توفرت لألطراف املتنازعة إحدى هذه احلاالت أو أكثر بعد صدور احلكم التحكيمي فيحق
له إقامة التماس إعادة النظر خالل ثالثني يوما ،ويتم رفعه بتكلي باحلضور يف األوضاع املقررة الفتتاح
الدعوى وهذه هي الطر اليت أقرها املنظم اللييب للطعن يف احلكم التحكيمي.
ومن خالل ما سبق عرضه يتضح أن التماس إعادة النظر يعترب طريقا من طر الطعن يف احلكم
التحكيمي النهائي ،وأن القصد من اللجوء إىل هذا الطريق هو إلغاء احلكم املطعون فيه بالتماس ،وال
يتحقق ذلك إال وفق األحوال اليت حددها املنظم اللييب يف املادة ( )328من قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،ويرفع ذلك للمحكمة اليت أصدرت احلكم وفقا ملا نصت عليه املادة ( )763من نفس
القانون.

) (1انظر :املادة  328من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب ،الفصل الثالث.
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الفصل الرابع :الجانب التطبيقي
وميثل دراسة وحتليل قضيتان حتكيميه مت الطعن يف احلكم التحكيمي فيها أمام احملكمة العليا الليبية
وفقا للقانون اللييب ،وقد وقع اختيار الباحث هلاتان القضيتان وذلك ملعايري إرتباطهما مبوضوع الدراسة
من حيث السبب الرئسي لوجود التحكيم يف القضيتان وهو االتفا بني الطرفني "املشارطةاخلاصة اليت
حتوي ذلك االتفا " للجوء إليه حال اإلختالف ويف األحوال املقررة لذلك ،وكذلك بيان الطر املقررة
للطعن يف احلكم التحكيمي ،ويرى الباحث يف ضوء ذلك تقسيم الفصل إىل مبحثني:
املبحث األول :ويتضمن القضية األوىل.
املبحث الثاين :ويتضمن القضية الثانية.
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المبحث األول :القضية األولى.
وتتضمن دراسة احلكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم ،واملطعون فيه أمام احملكمة االبتدائية
 ..........بتاريخ  ،2000-9-21والذي مت استئنافه من قبل أحد األطراف أمام حمكمة استئناف
 ،..........واليت بدورها أصدرت فيه حكمها بتاريخ  2004-3-17يف االستئناف
رقم. 28/756:
واملطعون فيه أيضا بالنقض أمام احملكمة العليا طرابلس حتت رقم ، 51/713 :يف اجللسة املنعقدة
علنا صباح يوم األربعاء22 :ريبع الثاين املوافق1375-5-9 :و.ر2007-ف ،مبقر احملكمة العليا
مبدينة طرابلس .وذلك من خالل مطلبني:
المطلب األول :تفصيل القضية.
وسيتم يف هذا املطلب عرض عناصر القضية ،مث عرض موضوعها ،مث بيان عرض مرحلة االعرتاض على
احلكم التحكيمي بالتوجه للطعن فيه بالنقض أمام احملكمة العليا بعد استئنافه ،وذلك كما ورد يف
أحكام احملكمة العليا على النحو التايل:
أوالً :عناصر القضية:

أطراف التحكيم (اخلصوم) وهم:

الطرف األول :املدعي (س) عن نفسه وهو النائب عمن يرث معه.
الطرف الثاين :املدعى عليه (ص) عن نفسه والنائب عمن يرث معه.
هيئة التحكيم وهي اللجنة املكونة من ثالثة حمكمني ،واليت مت االتفا عليها من قبل أطراف
النزاع ،وذلك كما هو مبني مبشارطة التحكيم املتفق عليها.
تاريخ حكم التحكيمي2000-9-21 :ف.
حكم هيئة التحكيم يف القضية رقم ....... :لعام 2000ف.

ثانياً :الموضوع:

أن موضوع النزاع القائم بني أطراف التحكيم يدور حول األرض املبينة يف مشارطة التحكيم أو (وثيقة

التحكيم) واملوقعة بني أطراف النزاع بتاريخ 2000-6-10ف ،واليت مت االتفا فيها على اختيار
هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حمكمني.
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حيث جاء حكم هيئة التحكيم ،صادرا عن عضوا التحكيم دون العضو الثالث بأن األرض حمل نزاع
األطراف واملبينة مبشارطة التحكيم املتفق عليها بينهم ،ملك ألسالف املدعى عليهم وأخرين ،ومت إيداع
احلكم قلم كتاب حمكمة  ......االبتدائية بتاريخ 2000-9-21ف.
فأستأن

املدعي احلكم أمام حمكمة استئناف  ........اليت قضت بدورها بعدم قبول

االستئناف ،وعندما أصدرت حمكمة االستئناف  ........هذا احلكم مل يكتفي املدعي بالوقوف عند
هذا احلكم ،بل توجه بالطعن يف احلكم بالنقض عن طريق أحد أعضاء احملاماة الشعبية وذلك نيابة
على املدعي ،وجاء حكم احملكمة العليا مؤيدا حلكم احملكمني بأن حكمت بقبول الطعن شكال ويف
املوضوع برفضه ،وبإلزام الطاعن باملصروفات.
ثالثاً :الطعن:

ومن بعد ما مت عرضه تبدأ مرحلة التوجه للطعن بالنقض يف احلكم التحكيمي كما ورد يف أحكام

احملكمة العليا على النحو التايل:
طعن مدني رقم 51/713ق.
باجللسة املنعقدة علنا صباح يوم األربعاء 22ربيع الثاين املوافق 1375-5-9و.ر 2007ف ،مبقر
احملكمة العليا مبدينة طرابلس.
برئاسة املستشار األستاذ.................... :رئيس الدائرة.
وعضوية املستشارين األستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
وحبضور احملامي العام
بنيابة النقض األستاذ..................... :
ومسجل احملكمة األخ.................... :
أصدرت احلكم اآليت:
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يف قضية الطعن املدين املرفوع رقم  ، 51 /713عن احلكم الصادر من حمكمة استئناف .......
بتاريخ 2004-3-17ف ،يف استئناف رقم . 28/756
الوقائع
بناء على مشارطة التحكيم املوقعة يف  2000-10-6من الطاعن عن نفسه ونيابة عن من يرث
معه ،واملطعون ضدهم عن أنفسهم ونيابة عن من يرث معهم اليت مبوجبها اختار الفريقان جلنة حتكيم
مكونة من ثالثة أشخاص وذلك للفصل يف النزاع الواقع بينهم يف األرض املبينة مبشارطة التحكيم أصدر
عضوا اللجنة حكمهما بأن األرض حمل نزاع الفريقني املبينة يف املشارطة هي ملك ألسالف املطعون
ضدهم وأخرين ،وأودع احلكم قلم كتاب حمكمة  .........االبتدائية بتاريخ ،2000-9-21
فأستأن الطاعن هذا احلكم أمام حمكمة استئناف  .........اليت قضت بعدم قبول االستئناف.
وهذا الحكم المطعون فيه (اإلجراءات).
صدر احلكم املطعون فيه بتاريخ  ،2004-3-17وال يوجد باألورا ما يفيد إعالنه ،وقرر أحد
أعضاء إدارة احملاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب احملكمة العليا
بتاريخ  ،2004-9-5مسدد الرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند اإلنابة وصورة
رمسية من احلكم املطعون فيه ،مث أودع بتاريخ  2004-9-14أصل ورقة إعالن الطعن معلنة إىل
املطعون ضده بتاريخ .2004-9-12
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكال ويف املوضوع بنقض احلكم
املطعون فيه مع اإلحالة ،وباجللسة احملددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
األسباب
حيث أن الطعن استوىف أوضاعه املقررة يف القانون فإنه يكون مقبوال شكال.
وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب
ذلك أنه قضى بعدم االستئناف استنادا إىل املادة  767من قانون املرافعات بأن الطاعن واملطعون
ضدهم قد قرروا يف مشارطة التحكيم قبول حكم احملكمني الذي يصدر باخلصوص وعدم جواز الطعن
عليه ،و هذا خطأ من احلكم املطعون فيه ،ذلك أن الطاعن يكون قابال حلكم احملكمني إذا صدر
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بإمجاعهم أو بأغلبيتهم بعد املداولة ،غري أنه يف دعوى احلال صدر من اثنني دون الثالث الذي مل
يشرتك يف املداولة ومل يبلغه زمياله حلضورها وهو ما بينه بإقراره املكتوب املرفق باألورا  ،وبذلك يكون
حكم احملكمني خمالفا لنص املادة  760من قانون املرافعات اليت تنص على صدور احلكم بأغلبية اآلراء
وبعد املداولة فيما بينهم جمتمعني ،كما أن احلكم املطعون فيه مل يقضي ببطالن حكم احملكمني موضوع
الدعوى ألنه أودع قلم كتاب احملكمة بعد مضي ثالثا وعشرين يوما من صدوره باملخالفة لنص املادة
 762من قانون املرافعات اليت توجب إيداعه خالل مخسة أيام من صدوره ،واحلكم املطعون فيه مل يرد
على دفوع الطاعن تلك املثارة أمام احملكمة املطعون يف حكمها مما يعد إخالال حبقه يف الدفاع.
وحيث أن النعي يف غري حمله ،ذلك أن التحكيم هو االتفا على عرض النزاع أمام حمكم أو
أكثر ليفصلوا فيه – بدال من احملكمة املختصة به -وذلك حبكم ملزم للخصوم ،وقد ال يتفق الطرفان
على التحكيم يف العقد األصلي ولكن بعد قيام النزاع بينهما يربمان اتفاقا خاصا للفصل يف النزاع الذي
نشأ بأسلوب التحكيم ،ويطلق على هذا االتفا ( وثيقة أو مشارطة التحكيم ) ،والتحكيم يقوم على
أساسني مها إرادة اخلصوم وإقرار املشرع هلذه اإلرادة  ،ألن التحكيم استثناء من األصل العام يف التشريع
وبالتايل فال جيوز إجبار شخص على سلوكه وحرمانه من االلتجاء إىل القضاء إال عن رضا واختيار كما
أنه ال تكفي إرادة اخلصوم وحدها للفصل يف منازعتهم عن طريق التحكيم ،بل البد أن يتم ذلك يف
حدود القواعد اليت يضعها املشرع لتنظيم التحكيم وإجراءاته .وقد أجاز قانون املرافعات املدنية والتجارية
االتفا على التحكيم باملفهوم السال إيضاحه مبينا شروطه وإجراءاته وكيفية تنفيذ أحكام احملكمني
والطعن فيها يف املواد من  739وما يليها.
وحيث إن املادة  767من قانون املرافعات تنص على أنه ( ...واليقبل االستئناف  ...إذا كان اخلصوم
قد تنازلوا صراحة عن حق االستئناف .)...
وحيث إنه بالرجوع إىل احلكم املطعون فيه يتبني أنه أسس قضاءه على قوله ( ...وحيث إن
الدفاع املستأن

ضدمها األول والثالث دفع بعدم جواز الطعن يف التحكيم املرفوع بشأنه االستئناف،

ذلك أن مشارطة التحكيم تنص على رأي اللجنة او ما تصل إليه هنائي الجيوز الطعن فيه وال الرجوع
عنه وملزم للطرفني وأن املادة  767من قانون املرافعات تنص على أنه ( ال يقبل االستئناف  ...إذا
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كان اخلصوم قد تنازلوا صراحة عن حق االستئناف  ،)...وحيث إن هذا الدفع يف حمله وله سنده من
القانون ذلك طبقا للفقرة الثانية من املادة  767من قانون املرافعات اليت تنص على أنه( :وال يقبل
االستئناف إذا كان احملكمون مفوضني يف الصلح أو كانوا حمكمني يف استئناف أو إذا كان اخلصوم قد
تنازلوا صراحة عن حق االستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة
املختصة أصال لنظرها) ،وحيث إنه بالرجوع إىل مشارطة التحكيم املوقع عليها من الطرفني ومها املستأن
ضدهم جند أهنم قد اتفقوا على اختيار جلنة حتكيم املشار إليها وأن رأي اللجنة وما تصل

واملستأن

إليه يعترب هنائيا ال جيوز الرجوع عنه وال الطعن فيه وأنه ملزم للطرفني ،وحيث إنه أمام تنازل املستأن
الصريح عن حقه يف االستئناف على النحو الوارد يف مبشارطة التحكيم املشار إليها مما ال جتد معه هذه
احملكمة مناصا من احلكم بعدم قبوله  ...عمال باملادة  2/767مرافعات.
وحيث إن ما انتهى إليه احلكم وفقا ملا سل

بيانه يتفق وصحيح القانون ويودي إىل النتيجة

اليت انتهى إليها استنادا لنص املادة  767من قانون املرافعات ومشارطة التحكيم ويكون النعي على
غري أساس ويتعني لذلك رفض الطعن .أما بشأن ما ورد بأسباب الطعون األخرى فإن جماله رفع دعوى
بطلب بطالن حكم احملكمني وفقا للمادتني  769و 770من قانون املرافعات ،فضال عن ذلك فإن
احلكم بعدم قبول االستئناف حيول دون التصدي ملوضوعه ألن السبيل إىل ذلك أن يكون االستئناف
مقبوال ،وأن حمل الطعن بالنقض يف األحكام النهائية إمنا ينصب على ما قضت به حمكمة االستئناف
فعال ،وحيث إن احلكم املطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن ،فإن هذه احملكمة تفصل يف
الطعن يف حدود هذا القضاء ،وال تتعدى غريه من األسباب األخرى للطعن ،ذلك أن البحث يف تلك
األسباب ال يصح إال إذا تبني خطأ احلكم يف قضائه يف موضوع االستئناف الذي مل يكن حمال لذلك
القضاء ومل تقل احملكمة مصدرته كلمتها فيه مما الجيوز معه حبثه ،وال يقبل منه من مث إثارة أسباب تتعلق
باملوضوع.
فلهذه األسباب:
حكمت احملكمة بقبول الطعن شكال ،ويف املوضوع برفضه ،وبإلزام الطاعن باملصروفات.
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المطلب الثاني :دراسة القضية على ضوء ما سبق عرضه في الدراسة النظرية:
إن هذا احلكم فصل يف االعرتاض املقدم على احلكم الصادر من احملكمني والذي أودع بقلم كتاب
احملكمة االبتدائية ...........بتاريخ ،2000-9-21 :وأن جلوء أطراف النزاع للفصل يف النزاع القائم
بينهما عن طريق التحكيم كان ذلك وفقا التفا خاص يكون تبعا للعقد األصلي إال أنه منفصال عنه
ويسمى وثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم واملوقعة بني األطراف بتاريخ.2000-6-10 :
وبعد دراسة هذا الحكم تبين ما يلي:
-1وجود اتفا بني أطراف اخلصومة املدعي (س) ومن يرث معه ،واملدعى عليهم (ص) ومن يرث
معه ،على إحالة النزاع القائم بينهم إىل هيئة التحكيم للفصل فيه ويكون منشأ االتفا بعد النزاع وبعد
إبرام العقد األصلي مبشارطة خاصة حتوي ذلك االتفا ؛ مبعىن أنه قد ال يكون هناك اتفا بني األطراف
عند إبرام العقد على اللجوء إىل التحكيم يف حال النزاع ،وحبدوث النزاع يتفق األطراف إىل اللجوء
لتحكيم وفق اتفا خاص يسمى مبشارطة التحكيم واملوقع عليها من قبل األطراف بتاريخ -6-10
 ،2000وبالنظر إىل هذا االتفا من جانب ما مت دراسته يف اإلطار النظري نرى اآليت:
يعترب اتفا األطراف فيما بينهم على عرض نزاعهم على هيئة حتكيم للفصل فيه ،أمر أجازه القانون
اللييب وذلك من خالل ما نصت عليها املادة  739من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
كما أن اختيار أطراف النزاع طريق التحكيم للفصل يف نزاعهم ،عن طريق حمكمني يتم اختيارهم
من قبلهم يعد أمرا جائزا ومشروعا يف الشريعة اإلسالمية ،وهو ما متت دراسته يف اجلانب النظري
للدراسة يف مشروعية التحكيم من القرآن الكرمي ،واستحسانه صلى اهلل عليه وسلم لفعل الصحابة يف
فصل النزاع بني اخلصوم عن طريق التحكيم بعد اتفاقهم (اخلصوم) على من يرونه مناسبا ليكون حكما
يف نظر النزاع.
-2كما إن اهليئة التحكيمية اليت مت االتفا عليها من قبل أطراف النزاع يف هذه القضية تتكون من
ثالثة حمكمني ،وبالنظر إىل ما متت دراسته يف اجلانب النظري خبصوص تعدد احملكمني يف نظر النزاع،
فإن عدد حمكمني املتفق عليه من قبل األطراف يف هذه القضية يعد موافقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
ويعترب العدد املسموح به أيضا يف القانون اللييب.

72

فقد أجازت الشريعة اإلسالمية أن يكون عدد احملكمني لنظر النزاع وترا او شفعا على حد سواء بشرط
اجتماعهم يف احلكم ،فال يكون لكل حمكم حكم خيتل عن حكم احملكم اآلخر.
بينما جاء نص القانون اللييب على ضرورة أن يكون عدد احملكمني يف مجيع األحوال وترا إال يف
حالة التحكيم بني الزوجني؛ ومعىن أن يكون عدد احملكمني وترا حال تعددهم يف القانون اللييب كأن
يكون عدد احملكمني املكونني هليئة التحكيم املتفق عليها من قبل اخلصوم وأحد أو ثالثة أو مخسة
وهكذا ،والسبب يف ذلك أن حيوز احلكم التحكيمي بأغلبية أراء احملكمني ،وهو ما نصت عليه املادة
 744من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
-3أيضا يعد موضوع النزاع الذي من أجله مت اللجوء إىل التحكيم لفض النزاع فيه من املواضيع اليت
جيوز فيها التحكيم سواء بالنسبة للقانون اللييب أو الشريعة اإلسالمية ،ووفقا ملا مت دراسته يف اإلطار
النظري فإن موضوع النزاع الذي مت إصدار احلكم التحكيمي فيه ويسعي املدعى عليه للطعن فيه
باالستئناف والنقض ،هو النزاع حول األرض واملبينة يف مشارطة التحكيم اليت مت االتفا عليها من
األطراف.
فهو بالنسبة للشريعة اإلسالمية ال يعترب من احلقو اخلالصة هلل واليت الجيوز فيها التحكيم
باتفا مجهور الفقهاء ،وإمنا يعترب من تلك احلقو اليت تتعلق بامللكية املالية أو ما يف معناها واليت
أجازت الشريعة اإلسالمية التحكيم فيها.
أما بالنسبة للقانون اللييب ووفقا ملا ورد يف املادة  ،740فإن موضوع النزاع يف هذه القضية
والذي اتفق األطراف فيه على اللجوء إىل التحكيم للفصل فيه يعد من املواضيع اليت جيوز فيها التحكيم،
وليس من تلك املواضيع اليت حددها املنظم اللييب يف املادة سالفة الذكر واليت الجيوز فيها التحكيم.
-4جاء أيضا أن من أسباب الطعن يف احلكم ،أنه مل يصدر بأغلبية اآلراء وذلك لغياب العضو الثالث
عن جلسة املداولة وتوقيع احلكم ،ووفقا ملا متت دراسته يف اإلطار النظري يكون اآليت:
إنه العتبار يف نظر الباحث للعضو الثالث ووفقا ملا جاء يف نص املادة  760من قانون املرافعات اللييب
ألنه قد اتفق على احلكم عضوان ويف هذه احلالة حتققت أغلبية اآلراء ،وبالتايل فإنه ال يعترب غياب
العضو الثالث ألنه يف كلتا احلاالت إذا كان حاضرا ورأيه مع األغلبية فأهبا ،وإن كان رأيه خمالفا رأي
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األغلبية ومها العضوين اآلخرين فإن ذلك ال يؤثر يف احلكم شيئا ويعترب احلكم صحيحا بتوقيع األغلبية
عليه وهذا ما نص عليه املنظم اللييب من خالل ما جاء يف املادة  760من قانون املرافعات اللييب ،
وكذلك ما جاء يف الشريعة اإلسالمية بأن يكون احلكم صادرا بأغلبية أراء احملكمني وأن يكونوا جمتمعني
على احلكم.
-5كما أنه جيب على احملكمني االلتزام مبا جاء يف مشارطة التحكيم اليت اتفق األطراف على إثرها يف
إحالة النزاع للتحكيم ،ألن مشارطة التحكيم هتدف يف احلقيقة إىل حتديد مهمة احملكمني من خالل
ما اتفق عليه وحدده األطراف فيها ،فهي توضح رغبة األطراف يف طرح نزاعهم علي التحكيم ،فإذا
تضمنت مشارطة التحكيم اتفا األطراف صراحتا على التنازل يف حق االستئناف ،كما ورد ذلك يف
مشارطة التحكيم حمل الدعوى املطعون يف حكمها باالستئناف ،واليت دفع الدفاع املستأن ضده بعدم
جواز الطعن يف التحكيم املرفوع بشأنه االستئناف ،ذلك ألن مشارطة التحكيم تنص على أن رأي
اللجنة او ما تصل إليه هنائي الجيوز الطعن فيه وال الرجوع عنه وملزم للطرفني ،فقد جاء النص على
هذا يف القانون اللييب وذلك من خالل نص املادة  767وحتديدا يف فقرهتا الثانية اليت جاء فيها " ال
يقبل االستئناف  ...إذا كان اخلصوم قد تنازلوا صراحة عن حق االستئناف.) ("...
1

ولعل هذا األمر الذي جعل حمكمة االستئناف ،وحمكمة النقض العليا تصدر حكمها بقبول
احلكم شكال ويف املوضوع برفضه ،األمر الذي يعد دليل على إهنا حكمت باعتماد حكم احملكمني
وعدم قبول الطعن فيه ،بناء على ما جاء يف االتفا الذي أقامه األطراف بينهم واملبني مبشارطة
التحكيم.

) (1املادة  767من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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المبحث الثاني :القضية الثانية
وتتضمن دراسة احلكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة بباريس بتاريخ ،2002-6-3 :واملستأن
أمام حمكمة استئناف  ........الليبية حتت رقم  51/1217من قبل الطاعن واليت قضت فيه بقبوله
(الطعن) شكال ويف املوضوع برفضه وتأييد احلكم املستأن بتاريخ ،2006-5-31 :ومن مث اعرتض
عليه أمام احملكمة العليا بالطعن فيه بالنقض.
وجاء حكم احملكمة العليا بقبول الطعن شكال ،ويف املوضوع برفضه ،وبإلزام الطاعن بصفته
باملصروفات ،مبعىن أنه قضى بقبول تنفيذ حكم التحكيم األجنيب وفقا لقواعد العدل والعرف الدولية،
وذلك حال استيفائه الشروط اإلجرائية املطلوبة والتأكيد على احلكم الصادر عن حمكمة استئناف
.........
وهذه القضية تبني تنفيذ حكم احملكمني ،أو احلكم األجنيب بناء على ما مت االتفا عليه بني
األطراف على اللجوء إىل التحكيم وارتضوا مشارطته يف العقد.
المطلب األول :تفصيل القضية
من حيث املوضوع ،ومن مث عرض مرحلة االعرتاض عن احلكم التحكيمي بعد استئنافه للطعن فيه
بالنقض أمام احملكمة العليا وذلك كما ورد يف أحكام احملكمة العليا على النحو التايل:
أوالً :تفاصيل القضية:

أطراف التحكيم فيها هم:
 املطعون ضده (س) بصفته الشركة املقاولة املنفذة ألعمال العقد. الطاعن (ص) بصفته الشركة املالكة للمشروع.تاريخ اللجوء إىل التحكيم كان بتاريخ.1999-6-10 :

هيئة التحكيم :وهي اهليئة املكونة من ثالثة حمكمني ،كما نصت على ذلك املادة  26من العقد املربم
بني الطرفني.
تاريخ حكم هيئة التحكيم الصادر عن غرفة التجارة بباريس يف.2002-6-23 :
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ثانياً :المـ ـ ـ ـوض ـ ـ ـ ـ ـوع:

إن موضوع النزاع القائم بني األطراف يكمن يف أن الطرف األول وهو املطعون ضده (س) وبصفته

الشركة املقاولة املنفذة ألعمال العقد ،قد وقع عقدا مع الطرف الثاين وهو الطاعن (ص) بصفته الشركة
املالكة للمشروع ،وذلك إلنشاء مصنعني لتعليب األمساك يف مدينيت ........ ،........بتاريخ -26
 ،1991-3وبنفس املواصفات يف كال املصنعني.
وقد اتفق الطرفان على تسوية النزاعات املتعلقة بالعقد بالطر الودية او عن طريق املصاحلة
والتحكيم ،وذلك حسب القواعد املعمول هبا لدى غرفة التجارة بباريس عن طريق ثالثة حمكمني على
أن اليتعارض ذلك مع أحكام القانون اللييب وعلى جلنة التحكيم األخذ يف االعتبار شروط العقد
والعرف التجاري الدويل ويكون قرار التحكيم هنائيا وال جيوز استئنافه.
حيث جرت بني الطرفني مفاوضات لتنفيذ العقد ولكن دون الوصول إىل حل فالتجأ املطعون
ضده (س) بصفته إىل التحكيم بتاريخ  ،1999-6-10حيث صدر حكم التحكيم عن طريق غرفة
التجارة بباريس بتاريخ  ،2002-6-3فقام احملكوم عليه وهو الطاعن (ص) باستئناف احلكم أمام
حمكمة استئناف باريس حيث أصدرت هي االخرى حكمها بتاريخ  2004-1-22برفض االستئناف
واحلكم على الشركة املستأنفة (ص) بدفع مبلغ وقدره( )30.000يورو لصاحل الشركة املطعون ضدها
(س) ،وكذلك دفع نفقات التقاضي ومت إعالن هذا احلكم إىل احملكوم عليه (ص) عن طريق النيابة
العامة بتاريخ  2004-3-24وحصل احملكوم له (س) على شهادة من حمكمة النقض الفرنسية مفادها
انقضاء ميعاد الطعن يف هذا احلكم ومت تذييل احلكم بالصيغة التنفيذية بفرنسا ،وانتهى املطعون ضده
(س) إىل طلب تذييل احلكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس وحمكمة استئناف باريس بالصيفة
التنفيذية وفقا ألحكام املادة  405وما بعدها من قانون املرافعات ،وقد تقدم الطاعن (ص) بصفته
بصحيفة دعوى مقابلة طلب فيها احلكم بعدم جواز تنفيذ حكم احملكمني لتخل

شروط تنفيذه

وتعارضه مع حكم حمكمة مشال طرابلس االبتدائية يف الدعوى رقم  2000/1315وبطالنه بتاريخ
 2005-6-30قضت احملكمة يف الدعوى األصلية بتذييل احلكم التحكيمي وحكم حمكمة استئناف
باريس املرفقني بالطلب بالصيغة التنفيذية ويف الدعوى املقابلة برفضها استئناف الطاعن (ص) هذا
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احلكم باالستئناف رقم 51/1271أمام حمكمة استئناف طرابلس اليت قضت بقبوله شكال ويف
املوضوع برفضه وتأييد احلكم املستأن .
ثالثاً :الطعن

ومن بعد ما مت عرضه تبدأ مرحلة التوجه للطعن بالنقض يف احلكم التحكيمي كما ورد يف أحكام

احملكمة العليا على النحو التايل:
طعن مدني رقم 54/41ق
باجللسة املنعقدة علنا صباح يوم االثنني 3مجادي الثانية املوافق 1375-6-18و.ر2007-ف ،مبقر
احملكمة العليا مبدينة طرابلس.
برئاسة املستشار األستاذ.................... :رئيس الدائرة.
وعضوية املستشارين األستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
واألستاذ.................. :
وحبضور احملامي العام
بنيابة النقض األستاذ..................... :
ومسجل احملكمة األخ.................... :
أصدرت احلكم اآليت
يف قضية الطعن املدين رقم 54/41
عن احلكم الصادر من حمكمة استئناف طرابلس الدائرة املدنية
بتاريخ  2006-5-31يف االستئناف رقم . 51/1271
بعد االطالع على األورا  ،وتالوة تقرير التلخيص ،ومساع املرافعة الشفوية ،ورأي نيابة النقض ،واملداولة
قانونا.
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الوقائع
وقد مت سرد الوقائع املتعلقة بذلك كما هو مبني يف املوضوع الذي سبق عرضه وال جمال إلعادهتا مرة
أخرى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه (اإلجراءات).
صدر هذا احلكم بتاريخ  2006-5-31ومت إعالنه بتاريخ  2006-10-1وبتاريخ -10-29
 2006قرر حمامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب احملكمة العليا
مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق األصل
من احلكم املطعون فيه وأخرى من احلكم االبتدائي وحافظة مستندات واودع بتاريخ 2006-11-9
أصل ورقة إعالن الطعن معلنة إىل املطعون ضده بصفته بذات التاريخ وبتاريخ  2006-12-6أودع
حمامي املطعون ضده مذكرة انتهت فيها إىل الرأي بقبول الطعن شكال ويف املوضوع برفضه وباجللسة
احملددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
األسباب
حيث إن الطعن استوىف أوضاعه املقررة قانونا فهو مقبول شكال.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والقصور يف التسبيب من
جهتني:
األول :إن حكم احملكمني الذي أعلنه املطعون ضده للطاعن يتعارض مع حكم حمكمة مشال طرابلس
االبتدائية الصادر بتاريخ  2002-4-27يف الدعوى وقبل صدور حكم التحكيم بتاريخ -6-3
 2002وبالتايل الجيوز تنفيذه طبقا للمادة  3/407من قانون املرافعات كما أن احلكم مل تراع فيه
أحكام القانون اللييب وفقا لنص املادة  3/26من العقد موضوع التحكيم -وملا كان املشرع قد منح
األفضلية لألحكام واألوامر الصادرة عن القضاء الوطين وبالتايل ال جيوز تنفيذ احلكم األجنيب إذا كان
النزاع قد صدر بشأنه حكم ولو غري هنائي – وحيث أن الضمانات اليت قضى بتسييلها للطاعن هي
ذات ضمانات العقود موضوع حكم التحكيم فإن التعارض بني حكم احملكمني واحلكم الصادر يف
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الدعوى رقم  2000/1315يكون تعارضا حقيقيا واضحا وهو ما أنكره احلكم املطعون فيه مبا يكون
معه قد خال القانون.
الثاين :أورد احلكم املطعون فيه أن احلكم الصادر يف الدعوى رقم  2000/1315يتعلق مبدى أحقية
شركة صيد األمساك يف تسييل خطابات الضمان وبالتايل ال يوجد تعارض بينه وبني حكم التحكيم ألن
الطلبات ليست واحدة وكذلك السبب واخلصوم -وحيث إن ما أراده احلكم يف اخلصوم جمانب للصواب
ألن خطابات الضمان اليت صدر فيها احلكم ملصلحة الطاعن يف دعوى كان املطعون ضده خصم فيها
هي ذات اخلطابات موضوع العقدين موضوع حكم التحكيم وهي متثل قيما مالية ،وجزءا من االلتزامات
الواردة حبكم التحكيم -أما اخلصوم يف الدعوى  2000/1315هم ذات اخلصوم يف حكم التحكيم
واختصام املصرف العريب اإلسباين والعريب اخلارجي يف الدعوى كان حبكم أهنما ضامنني للمطعون ضده،
وبالنسبة للمصلحة فال جدال أن للطاعن مصلحة يف إبداء هذا الدفع اجلوهري ألنه يؤدي إىل استحالة
تنفيذ حكم التحكيم.
ومن ناحية أخرى فقد أورد احلكم املطعون فيه بأن األصل يف التعاون الدويل هو تنفيذ احلكم
األجنيب وعلى من يدعي ذلك إثباته – وهو قول مرسل جماف للصواب ،ألن قواعد التنفيذ اجلربي هي
تلك الواردة يف قانون املرافعات ،وليست قواعد القانون األجنيب وهو ما يفهم من نصوص املواد 405
ما بعدها من القانون املذكور وال حمل لتنفيذ حكم صادر يف بلد أجنيب إذ كان قانون ذلك البلد ال
جييز تنفيذ األحكام الليبية -وملا كان احلكم يف الدعوى رقم  2000/1315هو حكم صادر عن
حمكمة ليبية قبل صدور حكم التحكيم فإنه الجيوز األمر بتنفيذ احلكم األخري.
وحيث أن النعي يف وجهيه غري سديد ،ذلك أن املستفاد من نص املادة  408من قانون
املرافعات أنه جيوز األمر بتنفيذ أحكام احملكمني الصادرة يف بلد أجنيب شريطة أن تكون هنائية وقابلة
للتنفيذ يف البلد الذي صدرت فيه ،على أن تراعى يف شأهنا القواعد الواردة يف املواد السابقة ،وكانت
املادة  407قد أوردت أمورا جيب التحقق منها قبل األمر بالتنفيذ ومن بينها ما ورد بالفقرة الثالثة منها،
وهو أال يكون احلكم أو األمر متعارضا مع حكم أو امر سبق صدوره من احملاكم الليبية.
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وحيث إن التحقق من مدى تعارض احلكم أو األمر الصادر عن احملاكم الليبية مع احلكم أو األمر
الصادر يف بلد أجنيب يقتضي حبث ما إذا كان احلكمان أو األمران (الوطين واألجنيب) قد فصال يف
ذات احلق أو يف جزء منه مشرتك بينهما وان يكونا صادرين بني ذات اخلصوم.
ملا كان ذلك ،وكانت األحكام العامة بالئحة العقود اإلدارية تلزم املقاول بتقدمي خطابات
ضمان غري قابلة لإللغاء وقابلة للتسييل عند الطلب وذلك للجهة املتعاقد معها مقابل ما يدفع له
كدفعة مقدمة من قيمة العقد ،او ضمانا حلسن التنفيذ ،أو لتغطية العيوب اليت قد تظهر يف فرتة
الضمان بعد التنفيذ إىل غري ذلك من األمور اليت ينص عليها يف عقود اإلدارة ،وكانت أحكام عقد
تنفيذ مصنع تعليب األمساك املربم بني الشركة الطاعنة بصفتها اجلهة املالكة والشركة املطعون ضدها
بصفتها املقاول املنفذ ألعمال العقد ،قد نصت على وجوب تقدمي الشركة املطعون ضدها لعدة خطابات
ضمان لصاحل الشركة الطاعنة لضمان إمتام التنفيذ ،ولضمان مسئوليات املقاول ،ولضمان الدفعة
املقدمة ،وإن هذه اخلطابات غري قابلة لإللغاء وميكن للشركة الطاعنة طلب تسييلها دون االلتفات ألي
اعرتاض من جانب الشركة املطعون ضدها.
وحيث إن الشركة الطاعنة طلبت من املصرف الصادرة عنه خطابات الضمان ( املصرف العريب
اللييب اخلارجي) تسييلها لصاحلها فرفض حبجة ان هناك أمر قضائي أسباين مينع املصرف اإلسباين من
الدفع ،فلجأت الشركة الطاعنة إىل رفع الدعوى رقم(  ) 2000/1315أمام الدائرة التجارية مبحكمة
مشال طرابلس االبتدائية بطلب إلزام املدعي عليه ( املصرف اخلارجي ) باإلفراج عن قيمة الضمانات
مع تعويض مماثل لقيمتها – وقام املصرف املذكور بإدخال كل من بالشركة املنفذة (املطعون ضدها )
واملصرف اإلسباين يف الدعوى ،حيث قضت فيها احملكمة بتاريخ  2002-3-27بإخراج املدخلني
يف الدعوى وبالزام املدعي عليه بصفته بأن دفع للمدعي مبلغا وقدره ( )6.977.804مليون دينار
قيمة االعتمادات بالضمان.
وملا كان الثابت من احلكم املذكور أنه يتناول أصل احلق أو نسبة اخلطأ ألي من طريف العقد
وإمنا أسس قضاءه بالزام املصرف بالتسييل على أنه ال حيق للمدعي عليه (املصرف) ان يتمسك بدفوع
املدخل األول يف الدعوى (املصرف اإلسباين) ألنه ضامن أصلي وميكن للمدعي الرجوع عليه ،وان
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للمصرف احمللي بدوره أن يرجع على الضامن ( املصرف اخلارجي) طاملا كان الضمانات مستقلني يف
أطرافهما عن بعضهما ،وان األمر القضائي اإلسباين ال حيتج به مامل تتبع يف شأنه اإلجراءات الواردة
باملادة  406من قانون املرافعات ،وأن النزاع بني طريف العقد يعترب خارجا عن هذا الطلب ،مبا يتعني
معه إجابة املدعي إىل طلبه بشأن تسييل خطابات الضمان ،وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم
املطعون فيه قد انتهى إىل القضاء بتذييل حكم التحكيم وحكم حمكمة استئناف باريس بالصيغة
التنفيذية مؤسسا ذلك على توافر الشروط القانونية يف احلكمني وإن شرط التحكيم املنصوص عليه يف
العقد وان اخلصوم مثلوا متثيال صحيحا كما يتضح من مشارطة التحكيم واإلجراءات الواردة باحلكمني،
وقد أضاف احلكم املطعون فيه يف معرض رده على ما دفع به الطاعن بصفته من وجود تعارض بني
حكم التحكيم وحكم حمكمة مشال طرابلس االبتدائية يف الدعوى رقم ( )2000/1315بان الشركة
املطعون ضدها مل تكن طرفا يف تلك اخلصومة واليت احنصرت بني الشركة الطاعنة واملصرف العريب
اللييب اخلارجي ،وأن احلكم يف الدعوى ( )1315خيص تسييل خطابات الضمان وحكم احملكمني
يتعلق باستحقا الشركة املطعون ضدها لقيمة تلك اخلطابات وحقها يف اسرتجاعها ،وأن تسييل
خطابات الضمان ال يرتب حقا هنائيا ملن مت التسييل لصاحله إلمكانية رجوعها للمستحق هلا عند
املنازعة ورد قيمتها مبوجب التسوية النهائية رضاء أو قضاء أو عن طريق التحكيم ،وانتهى احلكم املطعون
فيه إىل تأييد احلكم املستأن  ،فإن قضاء احلكم املطعون فيه ومن قبله احلكم االبتدائي املؤيد له يف
أسبابه يكون قد جاء موافقا لصحيح القانون ويكفي حلمل النتيجة اليت توصل إليها مبا يتعني معه رفض
الطعن.
وال ينال من ذلك ما يثريه الطاعن بصفته من أنه ال حمل لتنفيذ حكم صادر يف بلد أجنيب إذا
كان قانون ذلك البلد ال جييز تنفيذ األحكام الليبية ذلك أنه وإن كانت املادة ( )405من قانون
املرافعات قد نصت على أن األحكام األوامر الصادرة يف بلد أجنيب جيوز األمر بتنفيذها بنفس الشروط
املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الليبية فيه ،فإن النصوص الواردة بعد النص املذكور
بينت شروط وقواعد تنفيذ هذه األحكام فضال على أن احلكم املطلوب تنفيذه هو حكم يف موضوع
أتفق فيه األطراف على اللجوء إىل التحكيم وارتضوا مشارطته وقد صدر حكم التحكيم فاصال يف
81

استحقا خطابات الضمان على أساس أن موضوع النزاع يشمله وكان الطاعن مل يطرح أو يدلل على
أن الشروط املقررة يف البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم لتنفيذ األحكام واألوامر الليبية ختتل عن
الشروط املقررة لتنفيذ احلكم األجنيب يف ليبيا.
فلهذه األسباب
حكمت احملكمة بقبول الطعن شكال ،ويف املوضوع برفضه ،وبإلزام الطاعن بصفته باملصروفات.
المطلب الثاني :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية
يتبني مما سبق عرضه اآليت :إن أطراف الدعوى مها:
 املطعون ضده (س) بصفته الشركة املقاولة املنفذة ألعمال العقد. الطاعن (ص) بصفته الشركة املالكة للمشروع.وأن موضوع الدعوى:
هو تدقيق الطعن من قبل احملكمة العليا يف الطعن املقدم من الطاعن (ص) بصفته على احلكم املستأن
أمام حمكمة االستئناف والقاضي برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأن

(حكم التحكيم الصادر

عن غرفة التجارة بباريس يف .)2002-6-3
تحليل القضية:
ولتحليل هذه القضية جيب استعراض وقائعها وما اشتملت عليه من نقاط ،بغية الوصول إىل ما مت
التوصل إليه يف الدراسة النظرية هلذا املوضوع .وذلك كالتايل:
-1أنه مت االتفا يف العقد وبني أطرافه (ص) الشركة الطاعنة بصفتها الشركة املالكة و (س) الشركة
املطعون ضدها بصفتها الشركة املقاولة املنفذة ألعمال املشروع على اللجوء إىل التحكيم يف حال النزاع
وتسويته بناء على ما اتفقا عليه يف بنود العقد يف مادته  ،26وللنظر يف هذا االتفا من جانب ما مت
دراسته نظريا.
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فإن االتفا على التحكيم يعترب جائزا وفقا ألحكام القانون اللييب ،كما نصت على ذلك املادة 739
من قانون املرافعات اللييب واليت أجاز فيها املنظم اللييب للمتعاقدين عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع
على حمكمني للفصل يف ذلك النزاع.
كما يعترب هذا االتفا أيضا جائزا ومشروع وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ألنه ينهي النزاع ويرفع
اخلصومة بني أطرافه ،فاتفا األطراف على عرض ما قد نشأ بينهما من النزاع على حمكم أو أكثر عمل
مشروع بنص القرآن الكرمي والسنة وإمجاع سل األمة ،كما يعترب التحكيم يف املعامالت التجارية من
باب املسائل املتعلقة باألموال واملتفق عليها بني فقهاء الشريعة اإلسالمية على جواز التحكيم فيها كما
أن هذا النزاع جيوز التحكيم فيه وفقأ للقانون اللييب ألنه خيرج من دائرة األحوال اليت حددها القانون
واليت الجيوز فيها التحكيم واملبينة يف املادة  740من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب واليت مت
عرضها فيما سبق دراسته يف اجلانب النظري.
 -2إن حكم التحكيم الصادر يف هذه القضية يعترب حكما أجنبيا ،وذلك لصدوره خارج األراضي
الليبية حَّت وإن كان احملكمون وأطراف النزاع ليبيني فهو يعترب أجنبيا ألنه صدر خارج إقليم الدولة
الليبية ،وهذا ما أكده املنظم اللييب من خالل ما نص عليه يف املادة  761من قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،ومبا أن حكم التحكيم صدر عن غرفة التجارة يف باريس العاصمة الفرنسية فإنه يعترب حكم
أجنبيا ،وتنزل أحكام احملكمني األجنبية منزلة األحكام القضائية الصادرة يف اخلارج فتأخذ حكمها من
حيث التنفيذ يف ليبيا  ،فقد نصت املادة  408من قانون املرافعات على أن " أحكام احملكمني الصادرة
يف بلد أجنيب جيوز األمر بتنفيذها إذا كانت هنائية وقابلة للتنفيذ يف البلد الذي صدرت فيه وذلك مع
مراعاة القواعد املبينة يف املواد السابقة "( ).
1

ومن خالل ما جاء يف نص املادة السالفة الذكر يتضح أن املنظم اللييب قد أحلق أحكام احملكمني
الصادرة يف دولة أجنبية باألحكام القضائية األجنبية وأخضعها للشروط نفسها الالزمة لتنفيذ األحكام
األجنبية كما سبق وأن مت حبثه يف الدراسة النظرية.

( )1املادة  408من قانون املرافعات املدنية التجاري اللييب.
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-3إن حكم احملكمني الصادر عن غرفة التجارة بباريس ،يعترب حكما هنائيا وحائزا لقوة الشيء املقضي
به ،وذلك ألنه صدر مستوفيا لإلجراءات والشروط الالزمة لتنفيذه من حيث أنه مت بأشراف مث تصديق
غرفة التجارة بباريس األمر الذي جيعل منه حائزا لقوة الشي املقضي به من احملكمة ذاهتا العتباره صادرا
عن هيئة خمتصة.
وهذا ما يؤكده املنظم اللييب من خالل الشروط اليت أوردها يف املادة  407من قانون املرافعات بشأن
تنفيذ أحكام احملكمني األجنبية ،فلكي يتم تنفيذ حكم احملكمني األجنبية من قبل السلطات العامة يف
الدولة الليبية ،جيب أن تتوافر فيه الشروط اليت ينص عليها القانون اللييب يف مادته  407من وقانون
املرافعات واليت جاء فيها أنه" ال جيوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت:
 .1أن احلكم أو األمر صادر من هيئة قضائية خمتصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز
قوة الشيء املقضي وفقا لذلك القانون.
 .2أن اخلصوم قد كلفوا باحلضور ومثلوا متثيال صحيحا.
 .3أن احلكم أو األمر ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من احملاكم الليبية.
 .4أن احلكم أو األمر ال يتضمن ما خيال اآلداب أو قواعد النظام العام يف ليبيا"( ).
1

ومن خالل هذه الشروط فأن احلكم التحكيمي يف هذه القضية والذي صدر عن هيئة التحكيم
املتفق عليها من قبل اخلصوم عن طريق غرفة التجارة بباريس يكون صحيحا وفقا للشروط املنصوص
عليه يف املادة  407السالفة الذكر .وذلك من حيث أنه حائز لقوة الشي املقضي به استنادا على ما
ورد باملادة 26من العقد ،كما أنه صدر من هيئة حتكيمية مت االتفا عليها من قبل اخلصوم ،وعن جهة
خمتصة وهي غرفة التجارة الدولية بباريس.
-4كما أن احلكم التحكيمي يف هذه القضية والذي يعد حكما أجنبيا وفقا ألحكام القانون اللييب
والصادر عن هيئة التحكيم املتفق عليها عن طريق الغرفة الدولية للتجارة بباريس ،ال يتعارض مع حكم
سبق صدوره من احملاكم الليبية كما هو مبني يف حيثيات احلكم املستأن  ،وليس كما يزعم الطاعن
(ص) بصفته يف دفوعه بأن احلكم التحكيمي يتعارض مع حكم سابق حملكمة مشال......االبتدائية،
( )1املادة  407من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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ذلك ألن احلكم الصادر عن حمكمة مشال  .......االبتدائية مل يكن املطعون ضده طرفا يف الدعوى،
وبالتايل ووفقا ملا نصت عليه املادة  407من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،فيما خيص الشروط
الواجب توفرها يف تنفيذ حكم احملكمني األجنيب فإن حكم احملكمني األجنيب ال يتعارض مع حكم
سبق صدوره من احملاكم الليبية األمر الذي جعل احملكمة .......الليبية اليت استأن

الطاعن (ص)

بصفته احلكم التحكيمي أمامها باالستئناف رقم  51/1271واليت قضت فيه بقبول االستئناف
شكال ويف املوضوع برفضه وتأييد احلكم املستأن  ،وأكد ذلك حكم احملكمة العليا الليبية اليت رفضت
الطعن بالنقض يف احلكم التحكيمي الصادر عن الغرفة الدولية للتجارة يف باريس واملرفوع من حمامي
الطاعن (ص) ،حيث حكمت بقبول الطعن شكال ،ويف املوضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته
باملصروفات.
أما فيما خيص تنفيذ احكام احملكمني األجنبية ،مل يأخذ املشرع اللييب لتنفيذ احلكم األجنيب بنظام رفع
الدعوى الذي مقتضاه أن احلكم األجنيب ال ميكن تنفيذه مباشرة بواسطة السلطة العامة يف الدولة بل
يتطلب رفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطين للمطالبة من جديد باحلق الذي أقره احلكم األجنيب ،
ولكنه أخذ بنظام األمر بالتنفيذ الذي مقتضاه أن احلكم األجنيب ال يتمتع بالقوة التنفيذية يف إقليم
الدولة إال بعد مشوله من احملاكم الوطنية باألمر بالتنفيذ وقد نص على ذلك صراحة يف املادة  405من
قانون املرافعات اللييب على أن " األحكام واألوامر الصادرة يف بلد أجنيب جيوز األمر بتنفيذها بالشروط
(.)1

نفسها املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الليبية فيه"

وهذا ما يؤكده االتفا بني اخلصوم يف العقد من خالل مادته  26واليت جاء فيها أنه يتم
تسوية النزاع عن طريق التحكيم وذلك حبسب القواعد املعمول هبا لدى الغرفة الدولية للتجارة بباريس
عن طريق ثالثة حمكمني بشرط اال يتعارض ذلك مع أحكام القانون اللييب وهنا بيت القصيد وهو ما
يؤكد ما نص عليه املنظم اللييب من خالل املادة 405سالفة الذكر ،وجيب لتنفيذ حكم احملكمني
األجنيب من توافر تلك الشروط اليت اوردها املنظم اللييب يف املادة  407من قانون املرافعات املدنية
والتجارية واليت مت ذكرها قبل قليل.
) )1املادة  405من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.
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الخاتمة.
وختاما هلذه الدراسة فإنه البد من ذكر أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ،وأهم التوصيات.
أهم النتائج
توصل الباحث يف هذه الدراسة بعد أن أمت اإلطار النظري واجلانب التطبيقي هلا بفضل اهلل جل وعالء،
إىل جمموعة من النتائج وهي كاآليت:
-1أن الشريعة اإلسالمية أجازت ألطراف النزاع اللجوء إىل التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهم سواء
كان ذلك باالتفا عليه يف بنود العقد وقبل النزاع وهو ما يسمى اتفا التحكيم ،أو كان االتفا بعد
النزاع مبشارطة خاصة حتوي االتفا على اللجوء للتحكيم لتسوية النزاع ،فهي إجازة لألطراف عرض
النزاع على من يرضوهنم حمكمني بصفة عامة.
بينما القانون اللييب أجاز لألطراف االتفا على اللجوء إىل التحكيم هو اآلخر غري أنه قيد
ذلك بإجراءات خاصة منها أن يتم االتفا مبشارطة خاصة يتم مبوجبها حتديد موضوع النزاع ،وأن هذه
املشارطة ال تثبت إال بالكتابة ،كما جيب أن يثبت احملكم قبوله التحكيم بإمضائه على مشارطة
التحكيم.
-2إن التحكيم نظام مشروع يف الشريعة اإلسالمية ،وذلك مبا ورد من أدلة على جوازه من القرآن
الكرمي والسنة النبوية وما ثبت من أفعال الصحابة رضوان اهلل عليهم يف اللجوء إليه دون إنكار من
أحد منهم ،األمر الذي دفع املنظم اللييب يضع له ( )38مادة تضبطه وتنظمه.
-3اتفق الفقهاء على جواز التحكيم يف األموال وما يف معناها ،وأنه الجيوز يف احلدود ،والقصاص،
والنكاح ،واللعان ،وذلك ألهنا حقو مبنية على االحتياط فكان من الواجب استيفائها عن طريق اإلمام
أو نائبه ،يف حني أن املنظم اللييب ذهب إىل جواز التحكيم يف بعض مسائل األحوال الشخصية كتقدير
النفقة الواجبة أو اخلالف على مقدار املهر كما أجاز التحكيم بني الزوجني وذلك وفق ما أقرته الشريعة
اإلسالمية ،وأنه غري جائز يف املسائل املتعلقة بالنظام العام واملسائل اليت الجيوز فيها الصلح.
-4كما أن للتحكيم العديد من املزايا اليت جتعل منه اخليار األول عند الكثري من الناس من سرعة
الفصل يف النزاع إىل السرية اليت يتمتع هبا هذا النظام وقلة التكالي  ،واألذكياء من ذلك أنه يبقى
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العالقة بني املتخاصمني نظرا ألهنم اتفقوا على اللجوء إليه لتسوية النزاع عن طريقه بإرادهتم ورضاهم،
بعكس نظام القضاء.
-5جيوز طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية نظر النزاع من قبل حمكم واحد أو أكثر فيجوز وفقا لذلك
أن يكون عدد احملكمني وترا أو شفعا.
بينما إذا تعدد احملكمون يف نظر النزاع وفقا إلحكام القانون اللييب وجب أن يكون عددهم يف مجيع
األحوال وترا إال يف حالة التحكيم بني الزوجني ،وذلك لضمان أغلبية أراء احملكمني يف احلكم.
-6أعطى القانون اللييب لقاضي احملكمة املختصة تعيني حمكمني يف حال اختالف األطراف على
احملكمني ،فله أن يعني حمكمني وفقا لذلك يف حق من ختل منهم على تعيني حمكمني من جانبه.
-7كما أجاز فقهاء الشريعة اإلسالمية ألطراف اخلصومة عزل احملكم بناء على رغبة اخلصوم أطراف
النزاع على عزله ،ويف املقابل الجيوز ألحدهم عزله مَّت شرع يف نظر النزاع وذلك ألنه مَّت شعر أحد
اخلصوم أن احلكم صائر ضده طلب العزل وذلك يتناقض واحلكمة من التحكيم.
-8لقد فرضت الشريعة اإلسالمية قيودا على عمل احملكم وذلك من خالل بعض الضوابط اليت ألبد
على احملكم التقيد هبا وإال كان حكمه باطل ،منها أن يلتزم بأن يصدر حكمه موافقا للشريعة اإلسالمية،
وأن ال يكون متضمنا جورا واضحا وأن ال حيكم فيما كان خارج اخلصومة ألن واليته مقصورة على من
حكموه بينهم وجعلوه حكما عليهم.
-9كما كفل القانون اللييب ألطراف النزاع احلق يف االعرتاض على احلكم التحكيمي وذلك من خالل
ثالث طر يلجأ إليها املعرتض للطعن من خالهلا يف احلكم التحكيمي.
-10كما أن الباحث قد توصل من خالل دراسته إىل وجود اختالف بني أحكام الفقه اإلسالمي
وما جاء وفقا إلحكام القانون اللييب ،واليت متت اإلشارة إليها يف بداية سرد النتائج.
أهم التوصيات
-1نيجة للتطور العلمي وما أحدثه من تشابك للعالقات وترابطها بني الناس على مجيع األصعدة
وكثرت النزاعات وتداخلها ،األمر الذي جعل من ما ذكره املنظم اللييب من مواد خبصوص التحكيم
قليلة جدا وحمدودة ،وهذا ال يناسب ما يشهده نظام التحكيم من اإلقبال الشديد عليه واملتزايد للفصل
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يف النزاعات واخلصومات خصوصا تلك النزاعات اليت تتسم بالطابع التجاري و التعاقدي ،وعلى هذا
فإنه البد على املنظم اللييب االهتمام بذلك بأن يصدر مؤلفات تزيد من توضيح هذا النظام وتضبطه
مبا يكفل معه مواكبة هذا التطور وحيت يستفيد من ذلك اجلميع سواء املتخاصمني أو احملكمني.
-2كما يوصي الباحث املنظم اللييب بأن جيعل مدة تعيني احملكم من قبل أحد اخلصوم يف حال
االختالف على احملكمني عشرة أيام بدل من عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعالنه ،وذلك ألن مدة
العشرين يوما تعترب مدة طويلة نسبيا ،وأن مدة العشرة أيام تعترب مدة كافية لتعيني حمكم.
-3كما أنه البد على الدولة الليبية أن تقوم بإنشاء مراكز توضح عن طريقها نظام التحكيم وتعزز جمال
العمل فيه ،وذلك من خالل زمرة من احملكمني املتخصصني ومن هلم الباع الواسع يف هذا اجملال ،حبيث
جتعل هذه املراكز حتت أشراف اجلهات املختصة يف الدولة ،األمر الذي من شأنه أن يوفر اخلامات
املصقولة من احملكمني املتخصصني يف هذا اجملال ،ويوفر الوقت واجلهد أمام على منهم أطراف يف نزاع
على اختيار احملكمني من ذو اخلربة واالختصاص.
-4جيب أيضا إقامة املؤمترات وعقد الندوات اليت هتدف إىل تطوير نظام التحكيم يف الدولة الليبية،
وتوضيح أمهية هذا النظام ودوره الفعال يف حسم اخلصومات وفض النزاعات ،وبيان املعوقات
والصعوبات اليت تواجهه وتقدمي أفضل احللول لصعود به

88

فهرس المراجع
األلباين ،حممد ناصر الدين ،التعليقات الحسان ،ط(1جدة :دار باوزير للنشر والتوزيع ،جدة،
 1424هـ  2003 -م)

البابريت ،حممد بن حممد بن حممود ،العناية شرح الهداية ،د.ط(د.م :دار الفكر ،د.ت).
الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خل  ،المنتقى شرح الموطأ ،ط(1مصر :مطبعة السعادة1332 ،
هـ).
البجاد ،حممد بن ناصر ،التحكيم في المملكة العربية السعودية ،د.ط(الرياض :معهد اإلدارة العامة،
1420ه).
البخاري حممد بن إمساعيل اجلعفي أبو عبد اهلل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،ط(1د.م :دار طو
النجاة1422 ،ه)

البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي ،السنن الكبرى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط(3بريوت :دار

الكتب العلمية 1424 ،هـ  2003/م).

التميمي ،حممد بن عبد الوهاب ،مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ،حتقيق :عبد العزيز بن زيد
الرومي ،د .حممد بلتاجي ،د .سيد حجاب ،ط(1الرياض :مطابع الرياض ،د.ت).
اجلريدة الرمسية الليبية ملبادئ احملاكم العليا ،الصادرة عن احملكمة العليا ،وتضم أحكام ومبادئ احملكمة
العليا.

أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،حتقيق :شعيب األرناؤوط -حم َّمد ِ
كامل قره بللي،
َ
َ
ط( ،1د.م ،دار الرسالة العاملية 1430،هـ .)2009-
الدخيل ،خالد عبد العزيز حممد ،التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي ،د.ط
(الرياض1425 :ه2004 /م).

الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،د.ط(د.م ،دار الفكر،

د.ت).
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الدوري ،قحطان عبد الرمحن ،عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،د.ط( د.م :دار
الفرقان األوىل1422 ،ه2002/م).
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان ،سير أعالم النبالء ،د.ط(القاهرة :دار
احلديث1427 ،ه2006/م).
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،أساس البالغة ،حتقيق :حممد باسل عيون السود
ط(1بريوت :دار الكتب العلمية 1419،هـ  1998/م)

السرخسي ،حممد بن أمحد ،المبسوط ،د.ط(بريوت :دار املعرفة1414،هـ1993/م)

السنيكي ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،د.ط(د.م،
دار الفكر للطباعة والنشر1414 ،هـ1994/م)

الشربيين مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
ط(1د.م ،دار الكتب العلمية1415،هـ 1994/م).

ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم ،المصنف في األحاديث واآلثار ،حتقيق :كمال يوس

احلوت ،ط(1الرياض ،مكتبة الرشد)1409 ،

الشريازي أبو اسحا إبراهيم بن علي ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :إحسان عباس ،ط(1بريوت :دار

الرائد العريب1970 ،م).

الشريازي ،أبو اسحا إبراهيم بن علي بن يوس  ،المهذب ،د.ط( ،د.م ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
سالمة ،أمحد عبد الكرمي ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،ط (1د.م ،دار النهضة،
2004م).

الصاوي ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،بلغة السالك ألقرب المسالك ،د.ط(د.م ،دار املعارف،
د.ت).

الطرباين ،سليمان بن أمحد ،المعجم األوسط ،حتقيق :طار بن عوض اهلل بن حممد ،عبد احملسن بن

إبراهيم احلسيين ،د.ط(القاهرة :دار احلرمني ،د.ت).
الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،ط ،1دار هجر 1422 ،هـ  2001/م.
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الطرابلسي ،علي بن خليل ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام ،د.ط(د.م ،دار
الفكر ،د.ت).
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوس

بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النمري القرطيب ،االستذكار ،حتقيق:

سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،ط(1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،ه2000/م).

عثمان ،حممد رأفت ،النظام القضائي في الفقه اإلسالمي ،ط(2د.م ،دار البيان،
1415هـ1994م).

العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،ط(1د.م ،دار ابن اجلوزي،
 1428ه).

عليش ،حممد بن أمحد بن حممد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،د.ط(بريوت :دار الفكر،
1409هـ1989/م).

العكري احلنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،
ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد َ

حتقيق :حممود األرناؤوط ،ط (1دمشق :دار ابن كثري 1406 ،هـ  1986 -م
عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط(1د.م 1429،هـ  2008-م) .العيىن،
بدر الدين حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،د.ط(بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب ،د.ت).

الغمراوي ،العالمة حممد الزهري ،السراج الوهاج على متن المنهاج ،د.ط(بريوت :دار املعرفة للطباعة
والنشر ،د.ت)

ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن حممد ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،

ط(1د.م ،مكتبة الكليات األزهرية1406،هـ 1986/م).
قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب الصادر يف .1953/11/28

ابن قدامة ،املقدسي عبد الرمحن بن حممد بن أمحد اجلماعيلي احلنبلي ،الشرح الكبير على متن

المقنع ،د.ط( ،د.م ،دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع ،د.ت).
ابن قدامة موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ،الكافي ،ط(1د.م،
دار الكتب العلمية 1414 ،هـ  1994/م).
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ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي ،المغني ،د.ط(د.م ،مكتبة
القاهرة1388 ،هـ 1968/م).

القرايف ،أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،الذخيرة ،حتقيق :حممد حجي ،ط(1بريوت :دار

الغرب اإلسالمي 1994،م).
القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
ط(2القاهرة :دار الكتب املصرية1384،هـ 1964/م).
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد ،الحاوي الكبير ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض -الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود ،ط(1بريوت :دار الكتب العلمية 1419،هـ  1999/م).
جملة األحكام العدلية جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،حتقيق :جنيب هواويين
مجلة جامعة الزيتونة ،العدد الثاني ،فصل الربيع ،2012 ،ليبيا.
املرداوي عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،اإلنصاف في معرفة
الراجح من الخالف ،ط(2د.م ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
مال خسرو ،حممد بن فرامرز بن علي ،درر الحكام شرح غرر األحكام ،د.ط(د.م ،دار إحياء الكتب
العربية ،د.ت).
بن موسى بن حممد ،أبو احملاسن مجال الدين احلنفي ،المعتصر من المختصر من

امللَطي ،يوس
َ
مشكل اآلثار ،د.ط(بريوت :عامل الكتب ،د.ت).

منظمة املؤمتر االسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،د.ط(جدة:د.ن ،د.ت)
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط(2د.م ،دار الكتاب

اإلسالمي ،د.ت)

النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،المجموع شرح المهذب( ،د.م ،دار الفكر ،د.ت).
النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،حتقيق :زهري الشاويش،
ط(3بريوت :املكتب اإلسالمي1412،هـ 1991 /م).
النووي ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ط(2بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب)1392 ،
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ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،فتح القدير ،د.ط(د.م :دار الفكر ،د.ت).
اهلندي ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،
حتقيق :بكري حياين -صفوة السقا ،ط(5مؤسسة الرسال ة1401هـ1981/م).

اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق:
حسام الدين القدسي ،د.ط( القاهرة :مكتبة القدسي 1414،هـ 1994 ،م)

أبو الوفا ،أمحد ،التحكيم االختياري واإلجباري ،ط(5اإلسكندرية :نشأة املعارف2001 ،م).
نتائج وخواتيم رسائل علمية وأحباث ،ملؤلفني خمتلفني ،موقع الدرر السنية ،على الرابط التايل:
 ،dorar.netاستعرض بتاريخ.2016/3/2 :
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