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iv

[ لقد مت ترك هذه الصفحة فارغة عمدا ]

v

التحكيم اجلامعي1 هو مفهوم مت حبثه بعناية حيث تتعدى 
اجلمهور  أيضا  لتشمل  والقضاء واجلامعات  الدولة  فائدته 
النقاط  التقرير  يقرتح  هذا  على  وبناء  نطاق.  أوسع  على 

التالية:

متكني اعضاء وهيئات التدريس يف اجلامعات باإلضافة 	•
إىل خرجيي هذه اجلامعات من التدريب على اآلليات 

والسبل البديلة لتسوية النزاعات.
من خالل 	• واخلرجيني  األعضاء  من هؤالء  االستفادة 

طريق  عن  للنزاعات  تسوية  لتقدمي  احملاكم  إجراءات 
التحكيم يف القضايا اليت يتم تقدميها يف احملاكم.

هنا تكون 	• احملاكم  التحكيم يكون طوعيا و  اختيار 
الوساطة  العملية، على غرار عملية  بتسهيل  مطالبًة 

املتاحة من خالل احملاكم.
تعديالت 	• دون  النموذجي  املخطط  تنفيذ  ميكن 

التحكيم  اختيار  ألن  حمورية،  تعديالت  أو  تشريعية 
مبوجب املخطط ليس سوى عملية طوعية. يسمح 
املوظفني  أحد  باختيار  لألطراف  أيضا  املخطط 
القضائيني الذين خيتاروهنم للتحكيم يف نزاعهم ويكون 
ذلك مرهوناً مبوافقة رئيس القضاة، مما قد يكون مماثال 

للممارسة املعمول هبا يف دولة إنكلرتا.
حمفل احملكمة من املقرتح أن يكون هو حمل التحكيم. 	•
أنه عندما يتم اختيار موظف قضائي 	• يقرتح كذلك 

صاحب هذه املبادرة هو قاضي حمكمة االستئناف يف ماليزيا الدكتور حاجي محيد    1
سلطان بن أبو بكر. وهو أيضا أستاذ مساعد باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا 
)IIUM(  وجبامعة الوسائط املتعددة )MMU( و مستشار الفريق جبامعة 
املعهد  يف  وزميل  مرافعات  حمامي  كان   .)USIM( ماليزيا  االسالمية  العلوم 
ملعهد  فخري  زميل  الدكتور حاجي محيد  القاضي  )لندن(.  للمحّكمني  املعتمد 
ذالك  اىل  اضافا  هو  و  الوطنية  سنغافورة  )MEI( يف جامعة  األوسط  الشرق 
 )DSNLU( أستاذ فخري زائر يف جامعة داموداران ساجنيفايا الوطنية للقانون

فيساخاباتنام، اهلند.

ليكون مبثابة احملكِّم فإن أتعاب ورسوم هذا األخري 
يتم دفعها إىل احملكمة كإيرادات للدولة.

عملية الطعن من خالل احملاكم تبقي قرار احملكِّم 	•
الطعون  من  يقلل  بدوره  وهذا  تسريها.  حمدودا يف 
املقدمة إىل احملكمة االحتادية، وحمكمة االستئناف، 

فضالً عن احملكمة العليا.

حيظى املخطط النموذجي حىت اآلن بدعم مثاين جامعات 
رابطة  إىل  باإلضافة  ماليزيا،  يف  القانون  تدرس  حكومية 
خرجيي “لينكولن إن” )الرئيس - رئيس القضاة السابق 
يف ماليزيا تون زكي عزمي(؛ انز أوف كورت ماليزيا، املعهد 
ماليزيا  فرع   - لندن(   ،CIArb( للمحكمني  املعتمد 

وغريها من املؤسسات.

ال شك أنه إذا مت تنفيذ املخطط بنجاح، فإنه سيقلل من 
املدنية والتجارية  النزاعات  التمويل احلكومي حلل  تكلفة 
بنسبة ال تقل عن مخسني يف املئة يف غضون 5 سنوات. 
كما سيخلق جمتمعا ال يلجأ كثريا للتقاضي )منوذج اجملتمع 
املتسامح(. كما سيقف كبديل قريب من برامج املساعدة 
على  واملضطهدين  واحملتاجني  الفقراء  ملساعدة  القانونية 
على  الضغوط  من  خاٍل  وضع  يف  العدالة  إىل  الوصول 

النقيض من التقاضي.

سيكون الدعم العام للمخطط واقعا إذا ما مت دعمه من 
طريف  منح  خالل  من  وذلك  القضائية.  العملية  خالل 
الدعوة القضائية احلق يف اللجوء إىل التحكيم عن طريق 
حسب  القضائيني  املوظفني  أو  اجلامعة  حمكِّمي  اختيار 
رغباهتم، وهذا حسب رأي من شأنه أن يكون مصدر ثقة 

أكرب للقضاء وعلى مجيع األصعدة.

المبحث االول
المطلب االول: ملخص
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المبحث االول
المطلب االول: ملخص
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[ لقد مت ترك هذه الصفحة فارغة عمدا ]
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النموذجي  باملخطط  اخلاص  الدفرت  نشر  يتم   [1]
للتحكيم اجلامعي إىل جانب القواعد النموذجية املقرتحة 
هبدف  ماليزيا  يف  اجلامعيني  باحملكِّمني  امللحق  للتحكيم 
جذب انتباه أصحاب املصلحة يف ماليزيا، وكذلك للتأكيد 
على مفهوم متكني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وغريهم 
خرجيي  رابطة  مثل  باجلامعات،  املرتبطني  األشخاص  من 
هذه اجلامعات على أن يتم تدريبهم كمحّكمني أو موّفقني 
القضايا  توضيح  يف  وملساعدهتم  ذلك،  وغري  وسطاء  أو 
أمام احملاكم بشكل عادل واقتصادي وسريع، رهنا مبوافقة 

الطرفني املتنازعني على التقاضي.

[2] وقد مت طرح هذا املفهوم من قبل القاضي الدكتور محيد 
سلطان بن أبو بكر الذي أخذ بعد ذلك مبادرة إلجراء 
تدرس  اليت  املاليزية  اجلامعات  استقصائية يف مجيع  دراسة 
 ،MMU  ،UM  ،UIA وهي:  القانون،  ختصص 
و   USIM  ،UUM  ،UniSZA  ،UiTM
االستقصائية  الدراسة  هذه  نتائج  مجلة  ومن   .UKM
هي أن مجيع أعضاء هيئة التدريس أبدوا رغبتهم يف تطبيق 
مفهوم التحكيم اجلامعي يف ماليزيا. واألكثر من ذلك أن 
من  العامة  للمصلحة  للعمل كمحكِّمني  مستعد  بعضهم 

أجل اكتساب معرفة عملية باملوضوع الذي يدرسونه.

يسهل  أن  النموذجي  املخطط  هلذا  ميكن  كذلك   [3]
على الطرفني املتنازعني مهمة اختيار التحكيم يف نزاعاهتم 
عن طريق موظف قضائي يتم اختياره من داخل السلطة 
وهي  القضاة،  رئيس  مبوافقة  وذلك  القضائية كمحكِّم 

عملية مماثلة ملخطط الوساطة املرتبط باحملكمة احلالية.

المطلب الثاني 
المقدمة

التابع  األوسط  الشرق  معهد  من  دعوة  على  بناء   [4]
جلامعة سنغافورة الوطنية، بادر القاضي محيد بإجراء دراسة 
استقصائية يف سنغافورة. وقد مت من خالل هذه الدراسة 
تقدمي ورقة مفاهيمية وورقة حبثية فضال عن استبيان لكبار 
ممارسي التحكيم وبعض أعضاء هيئة التدريس. وقد كانت 
نتيجة االستبيان إجيابية حيث مت املوافقة على هذا املفهوم.

أوف  هيئة”إنز  إىل  مفاهيمية  ورقة  تقدمي  مت  كما   [5]
كورت ماليزيا” )ICM( واليت هي عبارة عن جممع من 
القانونيني  واألكادمييني  القانون  ورجال  واحملامني  القضاة 
وغريهم من املهنيني القانونيني .كما عينت اللجنة التنفيذية 
»النز اوف كورت« القاضي محيد لرئاسة اللجنة الفرعية 
هذا  تنفيذ  جدوى  دراسة  أجل  من  باجلامعة  للتحكيم 

املفهوم.

[6] من اجل جعل هذا املفهوم سهل املنال، قام القاضي 
محيد، والدكتور أشغار علي، والسيد آرون كاساي بصياغة 
القواعد النموذجية للتحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعيني. 
وتتبع هذه القواعد النموذجية عن كثب القواعد النموذجية 
اخلاصة بقانون جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
هلا  مناسباً  وجتعله   2010 لعام   )UNCITRAL(

كذلك.

[7] وقد مت عرض املشروع األول للقواعد النموذجية على 
)مبوجب    )ICM اجلامعة  يف  للتحكيم  الفرعية  اللجنة 
عليه  املوافقة  ومتت  املعلومات(  لتبادل  الدولية  االتفاقية 
باإلمجاع مع تعديل شرط القواعد النموذجية ليبقى قابال 
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أصحاب  نظر  لوجهات  ومسهاًل  الضرورة  عند  للتعديل 
العمداء  من  الفرعية  اللجنة  تشكلت  كما  املصلحة. 
ممثليهم  و  القانون  جامعات  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء 
باإلضافة إىل ممثل للمعهد املعتمد للمحكِّمني فرع ماليزيا 

.)CIArb(

دائما ما ختضع هذه القواعد النموذجية اليت تشكل   [8]
جزًءا من هذا الكتيب للتعديل وذلك وفًقا لضرورة واحتياج 

البلد.

كما تفرتض القواعد النموذجية التايل:  [9]

يوافق رئيس احملكمة العليا )رئيس القضاة( على خمطط  أ( 
التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعيني.

توافق اجلامعات املشاركة على التزاماهتا مبوجب القواعد  ب( 
اخلاصة؛

ماليزيا  فرع  للمحكِّمني  املعتمد  املعهد  يوافق   ج( 
)CIArb( على اإلشراف على املخطط؛

و    ICMو ان”  “لينكولن  من خرجيي  يقبل كل  د( 
التدريس  هيئة  أعضاء  بتدريب  التزامهم   CIArb
التصديق  ينبغي  كما  اجلامعات،  يف  وشركائهم   
“حمكِّمون  أهنم  على  كاٍف  حنو  على  والتأكيد 

جامعيون”.

ليس لربنامج التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني   [10]
املخصص.  التحكيم  أو  املؤسسي  بالتحكيم  صلة  أي 
مع  التعامل  إىل  األول  املقام  يف  الربنامج  يهدف  حيث 
الرغم  التابعة، على  أمام احملاكم  املدنية والتجارية  املسائل 

viii   اجلمعية الشرفية التابعة لرابطة خرجيي 

من أنه من الناحية املفاهيمية ملصطلح “حتكيم” ال وجود 
لقيود على تطبيق القواعد على أي مسألة بغض النظر عن 
نوع هذه املسألة الراهنة املعروضة امام احملكمة. وسيكون 
من  حيد  أو  يوسع  أن  يف  الكامل  التقدير  القضاة  لرئيس 
نطاق عمله من وقت آلخر علما أّن احملاكم هي اليت توفر 

التسهيالت مبوجب املخطط.

التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني هو عبارة عن   [11]
النموذجي ان يصبح  عملية طوعية.كما ميكن للمخطط 

فعاال على النحو اآليت:

أمام  باملثول  عليه  املدعى  فيه  يقوم  الذي  الوقت  يف  أ( 
الطرفني  على  تقرتح  أن  للمحكمة  حيق  القضاء، 
املتنازعني أنه يف حالة إذا ما اتفقا على التقاضي فإنه 
ميكن التعامل بينهما مبوجب خمطط التحكيم امللحق 

باحملكِّمني اجلامعني.

بداًل من ذلك، إذا تعذر على املدعى احلصول على  ب( 
املدعى  يتمكن  مل  أو  موجز  أو حكم  تقصري  حكم 
عليه من نقض اإلدعاء أو أنه يف حالة مل يكن لديه 
وساطة ناجعة يف ذلك، حينها ميكن للمحكمة مرة 
أخرى أن تقرتح تسوية للمسألة اعتمادا على التحكيم 

امللحق باحملكِّمني اجلامعني.

يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، ميكن للطرفني  ج( 
امللحق  التحكيم  إىل  املسألة  إحالة  على  االتفاق 

باحملكِّمني اجلامعني، ويكون ذلك مبوافقة احملكمة.

التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني  تكمن فائدة   [12]
مكافأة  تكون  أن  لضمان  وضعه  مت  قد  املخطط  أن  يف 
ميكن  ال  ذلك،  عن  فضال  فقط.  رمزيًا  مبلًغا  احملّكم 



لتكاليف طرف أن تتجاوز نصف تكاليف املقياس املعتاد 
مبوجب قواعد احملكمة املعمول هبا لعام 2102.   

أو  التدريس  هيئة  أعضاء  على  تعود  اليت  الفوائد   [13]
على  سيحصلون  أهنم  هي  باجلامعة  املرتبطني  من  غريهم 
باإلضافة  فيها  يشاركون  اليت  للموضوعات  جيد  عرض 
اجللوس  مقابل  زهيد  رسم  على  حيصلون  قد  أهنم  إىل 

كمحكِّمني.

وعلى  اجلامعة  على  تعود  اليت  الفوائد  مجلة  من   [14]
للدعم  رسم  على  ستحصل  أهنا  هي  املشرفة  املؤسسة 

اإلداري.

ومن الفوائد اليت تعود على احملامني هو أمن ميكنهم   [15]
أن يستمروا يف متثيل موكليهم. باإلضافة إىل ذلك، ميكن 
املشاركة كمحكِّمني  اجلامعات  من  حمامني  تعيني  أيًضا 
جامعيني. وهذا معناه أنه على الرغم من أن أعضاء هيئة 
بعض  يف  متوفرين  يكونون  ال  قد  اجلامعات  يف  التدريس 
اجلامعة  خرجيي  تعيني  ميكن  أنه  إال  احملاكم،  أو  املناطق 
عدد  يف  نقص  هناك  يكون  لن  ومنه  حمكِّمني.  بصفة 

احملكِّمني يف مجيع أحناء ماليزيا للمشاركة يف املخطط.

الساعة حيظى املخطط بدعم مثاين جامعات  حلد   [16]
رابطة  إىل  باإلضافة  ماليزيا،  يف  القانون  تدرس  حكومية 
القضاة  رئيس  هو  احلايل  )رئيسه  إن«  »لينكولن  خرجيي 
أوف كورت«  »إنز  عزمي(،  تون زكي  ماليزيا  السابق يف 
 CIArb( ماليزيا، املعهد املعتمد للمحكِّمني القانونيني

لندن( باإلضافة إىل مؤسسات آخرى.

باإلمكان تطبيق خمطط التحكيم امللحق باحملكِّمني   [17]
اجلامعني دون أي تعديل على قانون التحكيم لعام 2005 

 ix   املقدمة 

العملي  التوجيه   .2012 لعام  احملكمة  قواعد  على  أو 
احملكمة  سلطة  فإن  القياس،  سبيل  وعلى  سيكون كافياً. 
يف اقرتاح الوساطة موجودة بالفعل مبوجب األمر 34 من 
قواعد احملكمة لعام 2012 و الذي يتناول مسائل إدارة 

القضايا.

املعتمد  املعهد  دور  أن  على  هنا  التأكيد  جيب   [18]
للمحكِّمني يف املخطط هو تسهيل مشروع رائد وناجح 
املقام األول. وبعدها سيكون قرار أصحاب املصلحة  يف 
هو النظر فيما إذا كان ميكن تسهيل املخطط من خالل 
أي من مؤسسات التحكيم املاليزية فقط أو باالشرتاك مع 
املعهد املعتمد للمحكِّمني أو أي هيئة أخرى ذات صلة.

وسيقوم القاضي محيد جبهد شخصي لعرض هذا   [19]
املفهوم على كبار قضاة املقاطعات يف كل من سنغافورة، 
اهلند، باكستان، بنغالدش، الصني، هونغ كونغ، أسرتاليا، 
نيوزيلندا، إجنلرتا، فرنسا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
كما  وكندا.  املتحدة  الواليات  السعودية،  العربية  اململكة 
على  للحصول  الشخصية  جهوده  محيد  القاضي  سيقدم 
وهيئات  مؤسسات  من  املفهوم  مراجعة  أو   / و  رسالة 
هبدف  وذلك  العامل  أحناء  مجيع  يف  الكربى  التحكيم 
تعميم  أيضا  باملفهوم. وسيسهل ذلك  العاملي  الوعي  رفع 
كتاب املخطط النموذجي هذا على األعضاء القضائيني 
يف  املفهوم  تطبيق  هبدف  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب 
الكتيب  هذا  من  الكاملة  النسخة  نشر  وسيتم  بلداهنم. 

مبجرد مجع كل هذه الرسائل و املراجعات. 

صيغة الدكتور أشغار علي، عميد كلية القانون يف اجلامعة 
اإلسالمية العاملية، ماليزيا.

 آرون كاساي، حمامي يف احملاكم املاليزية؛ زميل يف املعهد 
املعتمد للمحّكمني، لندن.

ix
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المبحث الثاني 
التوصيات و ردود االفعال 

تون زاكي عزمي
رئيس القضاة السابق، ماليزيا

أنا، بصفيت رئيس رابطة خرجيي “لينكولن ان” يف ماليزيا، أعرب عن اعجايب باملفهوم اجلديد املقدم من طرف زميلي 
عضو رابطة خرجيي اجلامعة القاضي الدكتور حاجي محيد سلطان بن أيب بكر. حيث أنه من املفرتض اذا ما مت 
تطبيق هذا املفهوم على املستوى العاملي، فإنه سيعزز الوصول إىل حتقيق العدالة وتوفري آليات وبدائل ذات فاعلية 

من حيث التكلفة وهذا من اجل تسوية النزاعات املتعلقة باملسائل اليت يتم تقدميها أمام احملكمة.

إن خمطط التحكيم اجلامعي الذي متت الدعوة إليه يف هذا التقرير سيكون ذا فائدة كبرية بالنسبة للمتقاضني وجلميع 
أصحاب املصلحة املعنيني بإقامة نظام العدل. وعند تطبيق هذا املخطط من خالل مشاركة اجلامعات فمن املرجح 
أن يوفر للطالب فرصا لفهم فعالية وكفاءة اآلليات البديلة لتسوية النزاعات. هذا وسيمهد على املدى البعيد جملتمع 
أقل جلوءا إىل التقاضي و سيمكِّن يف األخري من توفري املال لدافعي الضرائب يف تسري وادارة نظام كبري للمحاكم.

كما يهدف املفهوم إىل مساعدة العوام واألشخاص العادين وتقليل التكاليف عنهم. واألكثر من ذلك هو أن 
املفهوم يسعى إىل احلد من تراكم القضايا يف احملاكم. على الرغم من أنه يف دولة ماليزيا يكون لنا كل الفخر بالقول 
أنه ال يوجد تراكم للقضايا، ولكن يف حالة مامت تطبيق املفهوم يف ماليزيا باإلضافة إىل واليات قضائية أخرى، 
فسيكون ذا فائدة كبرية للجمهور. هلذا السبب فقط، يسر رابطة خرجيي “لينكولن ان” تعزيز هذا املفهوم ليتم 

تنفيذه على املستوى العاملي.

عن الكاتب: تون زكي عزمي.
 قاضي حماكم مركز ديب املايل العاملي و رئيس قضاة ماليزيا )متقاعد( و عضو فخري يف نقابة احملامني »لينكولن 

ان« لندن.

xi

مراجعة من قبل
داتو ما وينج كواي 

قاضي محكمة االستئناف، ماليزيا )متقاعد(

قانونيا  الدكتور حاجي محيد سلطان بن أيب بكر مفهوما  ماليزيا  الكبري يف حمكمة االستئناف يف  القاضي  قدم 
مواهب  من  االستفادة  يقرتح كيفية  حيث  وجذاب.  براق  مفهوم  رأي  حسب  املفهوم  هذا  للتحكيم.  جديدا 
التسوية  التحكيم وغري ذلك من أشكال  النزاعات عن طريق  القانونيني وأساتذة اجلامعات يف تسوية  احملاضرين 
البديلة للمنازعات )ADR(. مث إن هذا املفهوم إذا ما مت تطبيقه يف أي بلد ويف أي وقت فإنه سوف يعفي 
احملاكم جزء من أعباء عملها ويقلل من التكلفة اخلاصة بالتحكيم، حيث أن هذه األعباء تعد مبثابة حتديات عاملية  
ألي عملية تسعى إلقامة العدل. كما أن املفهوم سيفيد اجلامعات واألوساط األكادميية من خالل عملية عرض 
البديلة للمنازعات ))ADR. هلذا املفهوم أمهية عاملية يف  القانونيني للتحكيم و للتسوية  احملاضرين واألساتذة 

تسوية املنازعات ويف متهيد الطريق لبعد جديد خاص بالتحكيم ذاته و بالتسوية البديلة للمنازعات.

وقد مت نشر الورقة يف عدد من اجملالت املرموقة بسمعتها مبا يف ذلك جملة رابطة حمامي الكومنولث، اجمللة القانونية 
ملدراس، اخبارية جمموعة التحكيم اإلقليمية آلسيا و احمليط اهلادئ APRAG، اجمللة القانونية احلالية،... اخل. 
لقد قرأت كذلك عددا من القراءات اإلجيابية لبعض الفقهاء القانونني للورقة املفاهيمية ومن وجهة نظري تعترب 
الورقة املفاهيمية مسامهًة يف رقي اإلنسانية نفسها، ألن هذه املسامهة ستكون مبثابة شكل من أشكال املساعدة 
القانونية للفقراء واحملتاجني وكذلك للمقهورين واملظلومني الساعني وراء املطالبة بالعدالة. انه  ملن دواعي سروري 

وانه لشرف لرابطة خرجيي “لينكولن ان” مباليزيا ان يتم ترقية هذا املفهوم القوي عامليا.

عن الكاتب: داتو ماه ونج كواي نائب رئيس رابطة خرجيي “لينكولن ان” ماليزيا
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xii

مراجعة
داتو ماري ليم ثيام سوان
قاضي محكمة االستئناف، ماليزيا

لقد أتيحت يل الفرصة لقراءة الورقة املفاهيمية للتحكيم اجلامعي والقواعد النموذجية املقرتحة لتسهيل استعاب 
املفهوم الذي وضعه القاضي الدكتور احلاج محيد سلطان بن أيب بكر. وقد مت النظر بعناية يف القواعد النموذجية 

ومت جعلها ذات صلة لتسهيل التحكيم اجلامعي.

وتتميز هذه القواعد بالتايل:

اخنفاض او معدومية تكلفة الطرفني املتنازعني؛ ا( 

مكافأة احملكِّم احملدودة؛ ب(  

هلا خط زمين الستكمال اإلجراءات؛ ج(  

طريقة التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين د(  

نشر القرار القضائي على مواقع االنرتنت، ه(  

تعد هذه القواعد جديدة ومهمًة على العكس من قواعد مؤسسات التحكيم التقليدية. والشيء املثري لالنتباه هو 
أن نظام الرسوم والتكاليف اخلاصة بالتحكيم منخفض نسبيا. ومن احملتمل أن يساعد هذا النظام املواطن العادي 

يف أي بلد كثريا ما يلجأ فيه مواطنوه إىل إجراءات التقاضي.

كما تتميز هذه القواعد بالديناميكية، مما ميهد للمناهج املناهضاتية و التحقيقية يف التحكيم. يف جممل القول، 
تعد القواعد النموذجية بسيطة وسهلة املتابعة حيث أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ال جيدون صعوبات 

كبرية يف تطبيقها بالطرق العادلة.

عن الكاتب:
 داتو ماري ليم ثيام سوان و أمني سر رابطة خرجيي “لينكولن ان” ماليزيا.

xiii

لحق باحملكِّمني اجلامعني«. فوجب الثناء على القاضي 
ُ
لقد تشرفت بقراءة دفرت املخطط اخلاص بالقاضي محيد سلطان حول«التحكيم امل

محيد بسبب رؤيته وقدرته الكبرية لتهيئة جو مالئم لطبقة من املفكرين واملثقفني يف اجلامعات للولوج يف جتارب تسوية املنازعات.

اىل حد الساعة، تركز عملية التحكيم يف ماليزيا بشكل أساسي على اخلرباء القانونيني وعلى األقل من أجل أولئك الذين لديهم مهارات 
خاصة يف صناعات حمددة، مثل جمال البناء وامللكية الفكرية. وما مت اقرتاحه من طرف القاضي محيد من خالل دفرت خمططه يدور حول 
توسيع جمال التحكيم عرب اجلامعات، حيث يكون األساتذة احملاضرون وغريهم من هيئات التدريس، سواء أكانوا متعاقدين حاليني أم 
متقاعدين أو حىت زائريني قادرين على العمل كمحكِّمني، وسطاء، ِوجهات فصل يف املنازعات، مصلحني وموفّقني، مبا يف ذلك خرجيي 

اجلامعات. حيث أن هذه العملية سرتفع على خطى اجلامعات قضايا حية ليتم احلسم فيها.

يسلط دفرت املخططات الضوء على مفهوٍم جديٍد من أجل السماح للقضاة واملوظفني القضائني باجللوس كمحكِّمني. وهبذه الطريقة، 
ميكن لألطراف املتنازعة يف احملكمة إحالة نزاعهم إىل التحكيم عن طريق اختيار موظف قضائي، ويتم هذا األمر ضمن نظام رسوم معني 
يتم تداوله من خالل احملكمة وإن كان مبعدل منخفض. ومبا أن مقرتح التحكيم اجلامعي سيكون بتكلفة أقل فهو من دون شك سيكون 
حمل جذب لألشخاص العادين. كما انه من خالل خمطط احملكمة سيساعد تقييم القاضي محيد لعملية التحكيم احملاكم على التصرف 
يف القضايا، ويكون ذلك بطريقة سريعة اقتصادية وعادلة. هذا وقد لقيت فكرة التحكيم قبوال واسعا يف إجنلرتا. كما سيستفيد النظام 

الشرعي القانوين هو اآلخر بنفس القدر من هذا املفهوم.

هذه املفاهيم تُأخذ يف بدايتها لتبقى جمرد نقطة انطالق للمناقشة وذلك هبدف تطويرها إىل واقع جمسد.

يعد القاضي محيد عاملاً متميزاً ذو مسعة دولية، كما يعد رجل قانون مشهور له باع طويل يف كل من الشريعة والقانون املدين. إىل جانب 
األعمال األدبية واملقاالت واألحكام، وكذلك األوراق املقدمة يف املنتديات الدولية، فقد اشرك الدكتور محيد املاضي مع احلاضر من أجل 
املستقبل. والدكتور محيد له سرية المعة كونه أستاذاً مساعداً يف ثالث جامعات ماليزية وجامعتني أجنبيتني. كما تستحق مفاهيمه التقييم 

الالزم الذي ستحقق من خالله فائدة أكرب للمجتمع.

أهنئ القاضي محيد على تقدميه ملفهومه الرائع هذا. وأدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن تسعى احلكومة وسلطة القضاء مبساعدة اجلامعات على 
تنفيذ مقرتحه وخمططه بأسرع الطرق املمكنة.

شكرا لكم
 الدكتور حاجي حممد نعيم بن حاجي خمتار
القاضي الشرعي مبحكمة االستئناف مباليزيا

رسالة من قبل 

الدكتور حاجي محمد نعيم بن حاجي مختار
القاضي الشرعي بمحكمة االستئناف بماليزيا
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تنفيذ مقرتحه وخمططه بأسرع الطرق املمكنة.

شكرا لكم
 الدكتور حاجي حممد نعيم بن حاجي خمتار
القاضي الشرعي مبحكمة االستئناف مباليزيا

رسالة من قبل 

الدكتور حاجي محمد نعيم بن حاجي مختار
القاضي الشرعي بمحكمة االستئناف بماليزيا

قسم الشريعة مباليزيا. عنوان: مبىن ج: جممع بوتراجايا اإلسالمي  رقم 20 
، جاالن تونكو عبد الرمحن ، قسم 62100  بوتراجايا ماليزيا. اهلاتف 

  603-8870 9200/9201:  اهلاتف  
  603-8870 9500: الفاكس  

  www.jksm.gov.my: املوقع الرمسي
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مراجعة
 األستاذ الدكتور انغسانج

مدير معهد الشرق األوسط، الجامعة الوطنية بسانغفورة

التحكيم الجامعي: فكرة قد حان آوانها.

أعرب عن سعاديت كون أن القاضي الدكتور محيد سلطان قد جعل مفهوم التحكيم اخلاص باجلامعة مدعاة للتبين من الكل، 
بنشر هذه النسخة اجلامعية من دفرت املخطط النموذجي للتحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني، وذلك بالتعاون مع الدكتور 
أشغار علي والسيد آرون كازي. مفهوم التحكيم اجلامعي الذي وضعه القاضي محيد يعكس صفاته الشخصية اإلستثنائية 
اليت جتمع بني احلكمة العملية الغزيرة وبني فتوة وعذوبة األفكار اليت خربها يف مسريته. التحكيم اجلامعي هو مفهوم قد حان 

آوانه ألن لديه اإلمكانية إلتاحة الفرصة جلمهور واسع.

من ميزات التحكيم أّن األحكام القضائية تكون حرة و غري مرتبطة نسبيا، باالضافة اىل استقاللية األطراف، و اإلنفرادية 
مع السعي لتخفيف بعض عيوب عملية التحكيم: مثل التكلفة املرتفعة وطول املدة الزمنية. فإذا ما جنح هذا املنتدى 
اجلديد يف تسوية النزاعات، فإنه بإمكانه توسيع دائرة العدالة وخدمة عدد أكرب من الناس خاصة األكثر فقراً منهم، وذلك 

من خالل جعل التحكيم يتميز بالسرعة واألفضلية والتكلفة املنخفضة.

ما ميكن ان أراه جديدا ومبتكرا بشكل خاص يف التحكيم اجلامعي هو قدرته على نقض االفرتاض الشائع بأن التكلفة 
األعلى تساوي اجلودة األعلى. ال ميكن للتحكيم الذي يتم تنفيذه يف اجلامعة أن يكون أقل تكلفة فحسب بل يكون 
أحسن وأفضل مقارنة بالتحكيم التجاري والتقاضي أمام احملاكم، وهذا من ناحية اخلربة الفنية املواضيعية املتعلقة باملفهوم 
ذاته. وقد حدد القاضي محيد هذه اإلمكانية غري البديهية من خالل مالحظة أن اجلامعات تستضيف خرباء يف جماالت 
العمل  على  قادرين  الصناعي  القطاع  ممارسو  فإذا كان  الصناعي.  القطاع  ممارسي  من  أدىن  أجوراً  ويأخذون  متعددة 
كمحكِّمني ووسطاء، فلماذا ال يقوم األساتذة الذين علموهم يف اجلامعات مبثل هذه املهمة؟ والتحكيم اجلامعي هو 

بالضبط مثل املخطط الذي يسعى حلشد وتعبئة خرباء جامعني يف مجيع اجملاالت للخوض يف قضية العدالة.

وكما يشري القاضي محيد، فإن أنظمة القانون العام تعطي األولوية للعدالة اإلجرائية على حساب العدالة املوضوعية. من 
حيث املوظفني، يلعب احملرتفون القانونيون دورًا أكرب يف خدمة العدالة من اخلرباء املعنيني باملوضوع. هذا ويقرتح التحكيم 

اجلامعي حتويل احلكم القضائي إىل اخلرباء املعنيني باملوضوع واعطاءهم ثقال ودورًا أكرب من احملرتفني القانونيني.

xv

ومنذ ذلك احلني عمل على اختاذ عدد من اخلطوات األساسية الالزمة جلعل حتويل األوزان القضائية واقًعا عملًيا، كما هو 
األمر موضح يف هذا التقرير. ويشمل ذلك إحالة احملاكم، وتكييف القانون النموذجي والقواعد النموذجية للجنة األمم 
املتحدة للقانون التجاري الدويل واملقبولني دولياً، باإلضافة اىل التعاون بني مؤسسات التحكيم يف مساعدة اجلامعات 

وخربائها على التعجيل يف كوهنا قادرة على إجراء عملية التحكيم.

يشري التاريخ اىل جانب التطورات املعاصرة إىل أن التحكيم اجلامعي له جمال واسع ميكِّن من تّبنيه. وعادة ما تسعى 
األطراف املتنازعة يف النزاعات البحرية إىل اللجوء إىل الوسطاء واحملكِّمني من داخل قطاعهم الصناعي اخلاص، وذلك 
بسبب الظروف والتقاليد احملددة لألعمال. يف املمارسة التارخيية، كان القضاة املسلمون يلجئون بانتظام جللب خرباء 
مؤهلني للعب دور رئيسي يف تسوية نزاع مسألة تكون حمل نظر، وكان كل هذا هبدف إعادة املتنازعني إىل عملهم املعتاد 

واملتمثل يف املعامالت ذات املنفعة املتبادلة.

من  مبساعدة مجاعة  و  العاملية  املالية  األسواق  من  يتجزأ  ال  جزءاً  اإلسالمي  التمويل  نظام  فيه  الذي كان  الوقت  يف 
الفقهاء املسلمني الذين يقدمون املشورة بشأن املنتجات، فإن عدد حاالت النزاعات كان ضئياًل آنذاك. وعليه سيكون 
لدى الفقهاء املسلمني يف اجلامعة وخاصة أولئك الذين لديهم خربة يف نظام املالية أدوارا ميكن أن يؤدوها يف حالة ما 
إذا تضاعف عدد حاالت النزاعات يف املستقبل، وال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها املنتجات بكميات أقل. يف 
التكنولوجيا عالية التقدم تكون وترية التغري التكنولوجي السريع يف الصناعات الرقمية التخريبية سبًبا يف الصعوبة املتزايدة 
على الفقهاء - املطلعني تقنياً - يف الوصول اىل تقرير قراٍر بثقة كاملة. واجلامعات اليت تدير البحوث األساسية اليت 
تكفل هذا التغري ستكون أماكن مناسبة من اجل حتصيل خرباء مؤهلني لفهم وفحص عواقب مثل هذه االضطرابات 

التكنولوجية.

يشّرف معهد الشرق األوسط  يفMEI جامعة سنغافورة الوطنية باعتبار القاضي محيد سلطان كأحد زمالئه الفخريني 
النظامية يف MEI جّر نفعاً على حبثنا وطريقة  القانون عرب  القاضي الذي مبشاركته يف ندوة جمموعة  املتميزين. وهو 
تفكرينا. يسعدنا أن نكون قد سامهنا يف تطوير فكرة التحكيم اجلامعي من خالل تسهيل عملية االستبيان اليت أجراها 
القاضي محيد يف سنغافورة، ومن خالل نشر الورقة املفاهيمية اليت شارك يف تأليفها مع السيد آرون كاسي واليت جاءت 
حتت عنوان "متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم: من منظور عاملي" سلسلة وجهات نظر معهد الشرق األوسط رقم 10، 

أبريل 2018. وعليه مت تلقي هذه الورقة باهتمام كبري يف الدوائر القضائية يف دول اخلليج العريب.

وحنن نتطلع إىل مزيد من التطوير هلذه الفكرة املبتكرة واليت هلا فائدة كبرية للتحكيم اجلامعي، وإىل واقع اعتمادها يف ماليزيا 
وغريها. باختصار، إهنا فكرة آن آواهنا.

عن الكاتب:
 إنسينج هْو مدير معهد الشرق األوسط.

  أستاذ إنسينج متميز يف الدراسات العربية يف آسيا، معهد آسيا للبحوث، جامعة سنغافورة الوطنية.
 أستاذ األنثروبولوجيا والتاريخ جامعة ديوك.
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مراجعة
 األستاذ الدكتور انغسانج

مدير معهد الشرق األوسط، الجامعة الوطنية بسانغفورة

التحكيم الجامعي: فكرة قد حان آوانها.

أعرب عن سعاديت كون أن القاضي الدكتور محيد سلطان قد جعل مفهوم التحكيم اخلاص باجلامعة مدعاة للتبين من الكل، 
بنشر هذه النسخة اجلامعية من دفرت املخطط النموذجي للتحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني، وذلك بالتعاون مع الدكتور 
أشغار علي والسيد آرون كازي. مفهوم التحكيم اجلامعي الذي وضعه القاضي محيد يعكس صفاته الشخصية اإلستثنائية 
اليت جتمع بني احلكمة العملية الغزيرة وبني فتوة وعذوبة األفكار اليت خربها يف مسريته. التحكيم اجلامعي هو مفهوم قد حان 

آوانه ألن لديه اإلمكانية إلتاحة الفرصة جلمهور واسع.

من ميزات التحكيم أّن األحكام القضائية تكون حرة و غري مرتبطة نسبيا، باالضافة اىل استقاللية األطراف، و اإلنفرادية 
مع السعي لتخفيف بعض عيوب عملية التحكيم: مثل التكلفة املرتفعة وطول املدة الزمنية. فإذا ما جنح هذا املنتدى 
اجلديد يف تسوية النزاعات، فإنه بإمكانه توسيع دائرة العدالة وخدمة عدد أكرب من الناس خاصة األكثر فقراً منهم، وذلك 

من خالل جعل التحكيم يتميز بالسرعة واألفضلية والتكلفة املنخفضة.

ما ميكن ان أراه جديدا ومبتكرا بشكل خاص يف التحكيم اجلامعي هو قدرته على نقض االفرتاض الشائع بأن التكلفة 
األعلى تساوي اجلودة األعلى. ال ميكن للتحكيم الذي يتم تنفيذه يف اجلامعة أن يكون أقل تكلفة فحسب بل يكون 
أحسن وأفضل مقارنة بالتحكيم التجاري والتقاضي أمام احملاكم، وهذا من ناحية اخلربة الفنية املواضيعية املتعلقة باملفهوم 
ذاته. وقد حدد القاضي محيد هذه اإلمكانية غري البديهية من خالل مالحظة أن اجلامعات تستضيف خرباء يف جماالت 
العمل  على  قادرين  الصناعي  القطاع  ممارسو  فإذا كان  الصناعي.  القطاع  ممارسي  من  أدىن  أجوراً  ويأخذون  متعددة 
كمحكِّمني ووسطاء، فلماذا ال يقوم األساتذة الذين علموهم يف اجلامعات مبثل هذه املهمة؟ والتحكيم اجلامعي هو 

بالضبط مثل املخطط الذي يسعى حلشد وتعبئة خرباء جامعني يف مجيع اجملاالت للخوض يف قضية العدالة.

وكما يشري القاضي محيد، فإن أنظمة القانون العام تعطي األولوية للعدالة اإلجرائية على حساب العدالة املوضوعية. من 
حيث املوظفني، يلعب احملرتفون القانونيون دورًا أكرب يف خدمة العدالة من اخلرباء املعنيني باملوضوع. هذا ويقرتح التحكيم 

اجلامعي حتويل احلكم القضائي إىل اخلرباء املعنيني باملوضوع واعطاءهم ثقال ودورًا أكرب من احملرتفني القانونيني.

xv

ومنذ ذلك احلني عمل على اختاذ عدد من اخلطوات األساسية الالزمة جلعل حتويل األوزان القضائية واقًعا عملًيا، كما هو 
األمر موضح يف هذا التقرير. ويشمل ذلك إحالة احملاكم، وتكييف القانون النموذجي والقواعد النموذجية للجنة األمم 
املتحدة للقانون التجاري الدويل واملقبولني دولياً، باإلضافة اىل التعاون بني مؤسسات التحكيم يف مساعدة اجلامعات 

وخربائها على التعجيل يف كوهنا قادرة على إجراء عملية التحكيم.

يشري التاريخ اىل جانب التطورات املعاصرة إىل أن التحكيم اجلامعي له جمال واسع ميكِّن من تّبنيه. وعادة ما تسعى 
األطراف املتنازعة يف النزاعات البحرية إىل اللجوء إىل الوسطاء واحملكِّمني من داخل قطاعهم الصناعي اخلاص، وذلك 
بسبب الظروف والتقاليد احملددة لألعمال. يف املمارسة التارخيية، كان القضاة املسلمون يلجئون بانتظام جللب خرباء 
مؤهلني للعب دور رئيسي يف تسوية نزاع مسألة تكون حمل نظر، وكان كل هذا هبدف إعادة املتنازعني إىل عملهم املعتاد 

واملتمثل يف املعامالت ذات املنفعة املتبادلة.

من  مبساعدة مجاعة  و  العاملية  املالية  األسواق  من  يتجزأ  ال  جزءاً  اإلسالمي  التمويل  نظام  فيه  الذي كان  الوقت  يف 
الفقهاء املسلمني الذين يقدمون املشورة بشأن املنتجات، فإن عدد حاالت النزاعات كان ضئياًل آنذاك. وعليه سيكون 
لدى الفقهاء املسلمني يف اجلامعة وخاصة أولئك الذين لديهم خربة يف نظام املالية أدوارا ميكن أن يؤدوها يف حالة ما 
إذا تضاعف عدد حاالت النزاعات يف املستقبل، وال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها املنتجات بكميات أقل. يف 
التكنولوجيا عالية التقدم تكون وترية التغري التكنولوجي السريع يف الصناعات الرقمية التخريبية سبًبا يف الصعوبة املتزايدة 
على الفقهاء - املطلعني تقنياً - يف الوصول اىل تقرير قراٍر بثقة كاملة. واجلامعات اليت تدير البحوث األساسية اليت 
تكفل هذا التغري ستكون أماكن مناسبة من اجل حتصيل خرباء مؤهلني لفهم وفحص عواقب مثل هذه االضطرابات 

التكنولوجية.

يشّرف معهد الشرق األوسط  يفMEI جامعة سنغافورة الوطنية باعتبار القاضي محيد سلطان كأحد زمالئه الفخريني 
النظامية يف MEI جّر نفعاً على حبثنا وطريقة  القانون عرب  القاضي الذي مبشاركته يف ندوة جمموعة  املتميزين. وهو 
تفكرينا. يسعدنا أن نكون قد سامهنا يف تطوير فكرة التحكيم اجلامعي من خالل تسهيل عملية االستبيان اليت أجراها 
القاضي محيد يف سنغافورة، ومن خالل نشر الورقة املفاهيمية اليت شارك يف تأليفها مع السيد آرون كاسي واليت جاءت 
حتت عنوان "متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم: من منظور عاملي" سلسلة وجهات نظر معهد الشرق األوسط رقم 10، 

أبريل 2018. وعليه مت تلقي هذه الورقة باهتمام كبري يف الدوائر القضائية يف دول اخلليج العريب.

وحنن نتطلع إىل مزيد من التطوير هلذه الفكرة املبتكرة واليت هلا فائدة كبرية للتحكيم اجلامعي، وإىل واقع اعتمادها يف ماليزيا 
وغريها. باختصار، إهنا فكرة آن آواهنا.

عن الكاتب:
 إنسينج هْو مدير معهد الشرق األوسط.

  أستاذ إنسينج متميز يف الدراسات العربية يف آسيا، معهد آسيا للبحوث، جامعة سنغافورة الوطنية.
 أستاذ األنثروبولوجيا والتاريخ جامعة ديوك.
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مراجعة
داتوك سري غوبال سري رام

قاضي المحكمة الفدرالية ماليزيا )متقاعد(

التحكيم الجامعي – ملخص

ومما اقرتحته هذه الورقة هو االبتعاد عن املصادر التقليدية للمحكِّمني والوسطاء إىل مصدر غري مستغل حاليا من 
اجل تسوية النزاعات. كما يقرتح كّتاب املقال – الذين من بينهم ممارس قانوين وقاضي بارز يف حمكمة االستئناف 
اليت تتمتع خبربة كبرية - أن املتنازعني واحملكمة يتطلعون إىل بعض اجلامعات املتعّددة التخصصات واألكثر انتظاما 

يف تسوية النزاع.

الفكرة جديرة بالدراسة الهنا أواًل تشري إىل توفر متخصصني يف مواضيع معينة قد تكون كلها ضالعة يف النزاع. ومثال 
على ذلك هو التحكيم الذي يشرك املكونات املدنية والكهربائية. فاجلامعة اليت حتتوي على كليات للهندسة تكون 
مصدراً غنياً للخربة العملية اليت تساعد يف فهم ما يدور بني الطرفني املتنازعني بسهولة. فيطلب احملامون من اخلرباء 

مساعدهتم يف فهم موضوع النزاع، واخلرباء هنا هم الذين يفصلون يف هذا النزاع.

 ثانياً، يكون لالقرتاح ميزٌة كونه ذا فعالية من حيث التكلفة، اذ ميكن للتحكيم أن يكون كما هو معتاد عايل التكلفة، 
ولكن مع اشراك األساتذة احملاضرين تكون التكلفة أقل، وهذا ما يعد دائماً عامل جذب ألصحاب التجارة. 

ثالثًا، تستويف الورقة االعرتاض املتوقع على التدريب يف تسوية النزاعات حيث عادة ما يكون لدى احملامني املضطلعني 
بالتدريب اهتمام شديد بالسبب اجلوهري للنزاع، إذ أن أمر تسوية النزاعات متأصل يف هؤالء احملاميني املضطلعني. 
وتبقى عملية صنع القرار فناً من الفنون حيث ميكن كسبه بسهولة عن طريق التدريب، وهناك من دون شك العديد 
من الدورات التدريبية املتاحة يف مسرح التحكيم الدويل، وقد يكون عاماًل من عوامل جذب ألساتذة التخصصات 
األخرى يف أن يأخذوا دورة من الدورات التدريبية،  خاصة إذا قيل هلم بأهنم قد يكسبون رواتب أكرب من رواتبهم 

xvii

املنخفضة اليت يتقاضوهنا. رابعاً، اقرتح مؤلفو الورقة وضع منصة تشريعية إلطالق حتكيم جامعي، وهو األمر الذي جيعل 
من اجلامعات اليت يتم اختيارها مراكز للتحكيم. 

ومن احملتمل أن تكون هناك دورة حول تسوية النزاعات واليت تقدم على درجة علمية أو مستوى دبلوم والذي قد يدرج 
أساتذة اهلندسة واهلندسة املعمارية وغريهم للتسجيل بالدورة لتعلم فن صنع القرار واصدار األحكام. و تعد هذه املهارة 
األخرية حاجة ال بد منها. وكما هو موضح، فإن احلقيقة احملزنة هي أن بعض الوسطاء القضائيني عندنا يفشلون فشال 

ذريًعا يف إصدار أحكام معّللة تكون متساوية مع األحكام القضائية األخرى للقانون العام.

وبغض النظر عن طرح حجة مقنعة للتغيري املقرتح، فإن مؤلفي الورقة قد حتملوا عناء تتبع خطى تاريخ التحكيم الدويل 
احلديث، وهو األمر الذي يعترب أكثر فائدة للمبتدئني.

واحلجج اليت وضعها مؤلفو الورقة مقنعة لدرجة أنه قد يزول عنصر املفاجأة يف أن يرى ويسمع يف املستقبل القريب 
بأن هناك مركزاً للتحكيم اجلامعي يوفر فرص اختاذ قرار سريع ودقيق وعادل يف جمال تسوية املنازعات اخلاصة. احملامون 

واحملكِّمون املدربون مسألة تستدعي النظر.

عن الكاتب:
 جوبال سري رام قاضي احملكمة الفدرالية ماليزيا )متقاعد(. حاليا هو حمامي دفاع وحمامي إدعاء.
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لقد كان من دواعي سروري قراءة هذه القواعد النموذجية، واليت مت تطويرها طوال األشهر القليلة املاضية. هآنذا أعرب عن 

فرحيت برؤيتها على هذا الشكل احلايل.يف الوقت الذي طرح فيه جملس السادة اخلاص بنموذج التحكيم اجلامعي، كنت 

مولعاً مبا فيه من جديد. يعتمد منوذج التحكيم اجلامعي على مايسمى مبفهوم التحكيم املعّجل. كما أصبح للتحكيم 

املعّجل اىل جانب معظم مؤسسات التحكيم املعمول هبا لنشر قواعد التحكيم شعبيًة يف السنوات األخرية . هذا اإلجراء 

املعّجل وقواعد املسري السريع هذه يتم نشرها من طرف غرفة التجارة الدولية ومركز التحكيم الدويل يف هونغ كونغ، وحملياً، 

من قبل مركز التحكيم اآلسيوي الدويل..

أصبح التحكيم املعّجل شائًعا ألسباب مفهومة. هناك فائدة كبرية وراء هذا تكمن يف توفري الوقت والتكلفة. وبغض 

النظر عن ذلك،مت اجياد املهارة الالزمة من اجل تسوية النزاع باعتماد إجراء املستندات فقط ومن اجل ان تكون العملية 

مرحية وفعالة. باإلضافة إىل فكرة األخذ بنظام قانوين خاص بتسوية املنازعات املتعلقة بالبناء يف عدة واليات قضائية 

للكومنولث يف السنوات األخرية، حيث أصبحت األطراف املتنازعة تدرك بشكل متزايد أنه ميكن حل النزاعات بسرعة 

وبتكلفة قليلة دون أي انقاص من جودة القرار.

منوذج التحكيم اجلامعي منوذج جديد، ألنه يبىن على فكرة التحكيم املعّجل، من خالل تضمني أحكام ختص كال من:

حماكم ماليزيا إلحالة النزاعات إىل التحكيم؛ ا( 

مثل هذا التحكيم يرأسه وحيدده حمكِّم مستمد من هيئة حمكِّمني تتألف يف جمملها من هيئة أعضاء كليات اجلامعة؛ ب(  

إجراءات تأديبية ضد هؤالء احملكِّمني، يف حالة صدور اي سلوك غري الئق،  ج(  

نشر القرارات واألحكام اليت قدمت من طرف هؤالء احملكِّمني. ه(  

مراجعة
السيد. تيانانثان باسكاران،

رئيس المعهد المعتمد للمحكِّمين، لندن )فرع ماليزيا(

xix

هذه األحكام اجلديدة اليت أدخلها منوذج التحكيم اجلامعي ستكون مفيدة من عدة أوجه. أواًل، قدرة ومهارة احملاكم 

على احالة النزاعات اىل التحكيم مما سيشجع أطراف النزاع على اعتماد منوذج التحكيم اجلامعي، ال سيما للمطالبات 

تدريبهم  مت  اجلامعات  من  خرباء  من  تتألف  احملكِّمني  من  جلنة  إنشاء  إن  ثانياً،  ملاليزيا.  التابعة  احملاكم  يف  الصغرية 

النزاع، مثال على ذلك ميكن ألستاذ  قبل خرباء يف موضوع  النزاعات ستكون من  أن تسوية  كمحّكمني سيضمن 

هندسة يف جامعة معينة مت تدريبه كمحكِّم حتديد نزاع بناء. ثالثاً، جيب احملافظة على إتاحة اإلجراءات التأديبية يف مجيع 

إجراءات التحكيم. وأخريًا، سيسمح اصدار األحكام بتطوير القانون.

وحنن نتطلع إىل العمل معا من أجل تطوير منوذج التحكيم اجلامعي ورؤية إمكاناته الكاملة تتحقق يف ماليزيا ويف دول 

العامل.

تقبلوا مين فائق االحرتام.

عن الكاتب: ثايانان باسكاران، هو رئيس املعهد املعتمد للمحّكمني، لندن )فرع ماليزيا(.
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[ لقد مت ترك هذه الصفحة فارغة عمدا ]



1

ملخص:

تقرتح الورقة اجراء حبث من اجل متكني اجلامعات 
كما  حتكيم  مؤسسات  أو  للتحكيم  كمراكز 
تصورها ودافع عنها الدكتور حاجي محيد سلطان 
بن أيب بكر. تستدعي هذه الورقة النظر يف االقرتاح 
املقدم من أصحاب املصلحة بشأن التسوية البديلة 
والوساطة  التحكيم   -  ADR( للمنازعات 
العاملي. املستوى  على  ذلك(  وغري  والتحكيم 
للتحكيم  اجلامعات كمراكز  متكني  الورقة  وتقرتح 
اصحاب  اىل  باالضافة  حتكيم  مؤسسات  أو 
من  اجلامعات  يف  الكليات  خمتلف  من  املواهب 
اجل السماح هلم باجللوس كمحكِّمني أو وسطاء 
خاضعني  ويكونون  ذلك،  غري  اىل  قضاة  أو 
للتدريب الرمسي وإذا أمكن ذلك جيب أن يكون 
لالستماع  أيضا كمراكز  مستخدماً  اجلامعة  مقر 

التايل:  يتم  أن  أيضا  الورقة  تقرتح  األطراف.  بني 
القضايا  إلحالة  للمحاكم  تشريعات  إصدار  )ا( 
اجلامعات  إىل  للنزاعات  البديلة  للتسوية  املالئمة 
مؤسسات  توفري  )ب(  املشاركة.  أو  و/  املعتمدة 
بالدعم  الصلة  اهليئات ذات  أو  القائمة  التحكيم 
)ج(  اجلامعي”؛  “التحكيم  لدعم  والتدريب 
تعديل القوانني لتوفري شرط التحكيم و التحكيم 
والتجارية  املدنية  بالعقود  يتعلق  فيما  اجلامعي 

املناسبة.

خمطط  صياغة  ميكن  املفهوم،  هذا  إىل  واستناداً 
حيث  باحملكمة  امللحق  التحكيم  لتوفري  مناسب 
ختتار أطراف التقاضي حمكِّماً من جممع احملكِّمني 

اجلامعيني أو املسؤولني القضائيني.1

معدلة بتاريخ 24 أكتوبر 2018.  *
معهد   )1( من:  والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  مخصصة  الورقة  1  هذه 
الجامعة   )2( الوطنية.  سنغافورة  لجامعة  التابع   )MEI( األوسط  الشرق 
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تمكين الجامعات كمراكز للتحكيم
 من منظور شامل

بقلم القاضي الدكتور حاجي حميد سلطان بن أبو بكر  وآرون كازي 



2

(التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني)

الجامعات كمراكز للتحكيم:

مستكشفة  غري  إمكانات كبرية  للجامعات  إّن 
للنزاعات   البديلة  التسوية  خدمات  لتقدمي 
احملليون  احملاضرون  األساتذة  ADR.وسيتأهل 
التدريس  هيئة  أعضاء  إىل  باإلضافة  والزائرون 
املتقاعدين للجلوس كمحكِّمني ووسطاء وموفقني 
للتدريب  سيخضعون  اهنم  وغريهم،كما  وحمللني 
موظفي  من  املرافق  جتهيز  وسيتم كذلك  الرمسي. 
التحكيم وغريها  املتنوعة إلجراء  الدعم واملواهب 
للنزاعات. ومن دون شك  البديلة  التسويات  من 
أن االستفادة من مواهبهم يف إقامة العدل سوف 
تعفي احملاكم من أعباء العمل وبالتايل توفر املال 
العام واملوارد احملدودة. باإلضافة إىل ذلك، سيعرض 
للنزاعات  البديلة  التسوية  لصاحل  أيًضا  الطالب 
متأصل  جمتمع  انشاء  اجل  من  مبكرة  مرحلة  يف 
اجلمهور  يواجه  أن  املرجح  من  أنه  كما  واجيايب. 
الذي خيتار »التحكيم اجلامعي« مناًخا أقل اجهاًدا 

اإلسالمية العالمية في ماليزيا )IIUM(؛ )3( جامعة داموداران سانجيفايا 
دبي  مركز  وإلى  الهند؛  فيساخاباتنام،   ،)DSNLU( للقانون  الوطنية 
من  الصوالحي  شمالن  للقاضي  خاص  شكر   .)DIFC( الدولي  المالي 
القاضي  القضاة السابق في ماليزيا واآلن  العالمي ورئيس  المالي  مركز دبي 
في مركز دبي المالي العالمي، تون زكي عزمي. القاضي ليم تشونغ فونغ من 
االستئناف في  ماه ونغ كواي، قاض سابق، محكمة  داتو  القاضي  ماليزيا، 
ماليزيا؛ الدكتورأونغ سانغ هو من معهد الشرق االوسط )MEI( من جامعة 
 )IIUM( القانون  عميد كلية  علي،  أشغار  الدكتور.  الوطنية؛  سنغافورة 
)UK(. كما  اير  فانكات  والدكتور   )IIUM( قمروالدين  راني  الدكتور 
تم االعتراف بالمساهمات المقدمة أو التي ستقدمها بارفين راتينام و ساراتا 
دوفي، محامو دفاع  ومحامو ادعاء في المحكمة العليا، شيناي، أبوكوتان، 
ادعاء  باسكاران، محامو دفاع ومحامو  دينيش  باسكاران،  ثايا  نظام بصر، 
أصحاب  جميع  على  الورقة  هذه  لنشره  أوسيني  عمر  والدكتور  ماليزيا  في 
المصلحة على المستوى العالمي وأيضاً للحصول على مراجعات من الفقهاء 
ذات الصلة. ُتمنح الموافقة للجميع لنشر هذه الورقة في التحكيم و / أو 

المجالت القانونية، إلخ في سبيل السعي وراء المعرفة ونشرها.

على العكس مما يواجهونه يف مراكز التحكيم يف 
جلسات  إلجراء  إمكانية  هناك  أن  كما  املدن، 
حتكيم خارج ساعات العمل ويف أيام العطالت. 
ومن الفوائد املرجوة من هذه اإلجراءات هو توليد 
هيئة  وأعضاء  واملوظفني  للجامعات  إضايف  دخٍل 

التدريس املشاركني.

ومعلوم أّن السبب املانع للمتنازعني من اللجوء اىل 
التحكيم هو التكلفة العالية وطول مدة اإلنتظار. 
ولكن هناك امكانية التغلب على كل هذه العقبات 
الورقة  هذه  وتعترب  اجلامعي.  التحكيم  مسألة  يف 
مقرتحاً لنظرة شاملة تعتمد نظاماً بدياًل للتحكيم 
وآليات للتسوية البديلة للنزاعات املتعددة، وحتت 
عنوان »التحكيم اجلامعي« الذي يُقرتح أن يكون 
وأن  التقاضي  عن  وسريعا  واقتصاديًا  فعااًل  بدياًل 
ومزايا  أرقى.  مستوى  إىل  عامًة  التحكيم  يأخذ 
التقاضي  عن  جوهرها  يف  ختتلف  التحكيم كثرية 
كإقامة العدل مثاًل. بالنسبة للتقاضي، هتتم حماكم 
القانون العام مبا هو صحيح وفقاً لسيادة القانون 
وليس بالضرورة مبا هو عادل، مثال على ذلك إذا 
مل يتم التقيد الصارم بقواعد املرافعات أو األدلة أو 
غريها فاحملاكم قد التقدم عدالة جوهرية هنا. اما 
أقل  اإلجرائية  املنهجية  تكون  للتحكيم،  بالنسبة 
العملية  الناحية  من  التحكيم  هيئة  وتتجه  صرامة 
حنو ما هو صحيح وكذلك حنو أخذ النزاع القائم 
أمامهم يف احلسبان، وزيادة عن ذلك، يف التحكيم 
يلعب استقالل األطراف دوراً هاماً يف اختيار كل 
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وغريهم  املقعد  القواعد،  القانون،  احملكِّم،  من 
حيث اّن هذه اخليارات غري متوفرة يف التقاضي.

ظهور التحكيم التجاري الحديث2:

لقد كان حل النزاعات من خالل التحكيم وغريه 
عملًيا  املنازعات  لتسوية  البديلة  اآلليات  من 
واملنهجية  القانوين  الفقه  وكان  قرون،  مدى  على 
واالستمرارية.  بالتطورية  طبيعتهما  يف  يتسمان 
العام  القانون  حماكم  التارخيية كانت  الناحية  من 
بطيئة يف االعرتاف بالتحكيم كوسيلة فعالة لتسوية 
التحكيم  يكتسب  مل  لذلك،  ونتيجة  املنازعات. 

شعبية كآلية فعالة لتسوية املنازعات.

كانت أول معاهدة يف التحكيم آلية فعالة لتسوية 
 ،19583 لعام  نيويورك  اتفاقية  وهي  املنازعات 
احلديث.  التحكيم  والدة  مكان  مبثابة  تعد  وهي 
تطلب االتفاقية من الدول اليت اشرتكت فيها بسن 
وبطلب  التحكيم كتابة  باتفاق  لالعرتاف  قوانني 
كما  التحكيم4.  أطراف  إحالة  طرف  أي  من 
قرار  بأن  االعرتاف  األعضاء  الدول  من  تطلب 

2  أنظر حامد سلطان بن أبو بكر، »نظرة عين الطير لعملية التحكيم الدولي: 
فرع ماليزيا«، نشرة KLRCA اإلخبارية 91 يوليو - سبتمبر 5102.

3   اتفاقية بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، 8591.
4  المادة الثانية من االتفاقية 

التحكيم الصادر يف دولة أجنبية5 ملزم بإنفاذه6. 
الدول  على  التزاما  تفرض  االتفاقية  أن  ومع 
تضمن  ال  فإهنا  الالزمة،  القوانني  بسن  األعضاء 
يف حد ذاهتا فرض قرار حتكيم من دولة اىل دولة 
يف  إليه  املشار  التحكيم  ويشمل  أخرى.  عضو 

االتفاقية، التحكيم املدين والتجاري.

أن  من  الرغم  على  حمدودا  االتفاقية  جناح  كان 
االتفاقية عندما تسن كقانون يف أي دولة عضو 
التحكيم  باتفاقات  االعرتاف  تقتضي  فإهنا 
توفر  ال  أهنا  كما  األجنبية،  التحكيم  ومكافآت 
مثل  فعالة  عملية حتكيم  لتسهيل  الكامل  اإلطار 
أحكام التدابري املؤقتة وتعيني احملكِّمني. وال حتدد 
اختصاص هيئة التحكيم للتعامل مع املسائل اليت 
الداخلي  النظام  حتدد  ال   و  اختصاصها،  متس 
املتعلقة  القضايا  ذلك  يف  مبا  القواعد  وإدارة 
مساعدة  تقدم  ال  و  االفرتاضية،  بالتعويضات 
للمحكمة من اجل أخذ األدلة وغري ذلك. وتبعاً 
لذلك مل تكن االتفاقية حبد ذاهتا فّعالة يف تشجيع 
تسوية املنازعات عن طريق التحكيم. وحىت بعد أن 
تكون الدولة املعنية قد اشرتكت يف االتفاقية فان 
احملاكم تتدخل بسهولة يف عملية التحكيم وتكون 
تقليص  مت  لذلك،  ونتيجة  التحكيم.  قرارات  مع 
ويف  النزاعات،  لتسوية  فعالة  التحكيم كآلية  منو 

5    تسمح االتفاقية للدول األعضاء بالحد من تطبيق االتفاقية على الدول 
من   )2(  1 )المادة  بالمثل  المعاملة  أساس  على  فقط  األخرى  المتعاقدة 

االتفاقية(.
6   المادة الثالثة من االتفاقية 
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هذا الصدد جاء قانون جلنة األمم املتحدة للقانون 
التجاري الدويل النموذجي لعام 5891 )والذي مت 
للنهوض هبدف االتفاقية.  تعديله عام 6002(7 
وكان القانون النموذجي منوذجا لنظام حتكيم كامل 
بالتعديل  األعضاء  الدول  تعتمده  لكي  العضوية 
اإلطار  النموذجي  القانون  يوفر  كما  املنشود. 
الكامل للتحكيم التجاري الدويل املتسم بالفعالية 
ومل يكن ذلك جزءاً من التزام االتفاقية على الدول 
األعضاء باعتماد القانون النموذجي، ولكنه كان 
منوذجاً مناسباً تعتمده الدول األعضاء. ومن املزايا 
وّحد  أنه  النموذجي  القانون  أوردها  اليت  األخرى 
قوانني التحكيم8 عرب املنازعات يف الدول األعضاء 
النموذجي9  القانون  هذا  جوهرها  يف  تعتمد  اليت 
- والتحكيم املشار إليه يف القانون النموذجي ال 

يرتبط إال بالتحكيم التجاري الدويل10.

شهد القانون النموذجي زيادة يف عدد املتحمسني 
فعالة  التحكيم كآلية  لتشجيع  اهتمام شديد  مع 
من  دول  عدة  اختذته  وقد  املنازعات.  لتسوية 
من  إضافية  النموذجي كميزة  القانون  تعتمد  اليت 
التحكيم  أيضا على  ينطبق  التشريع  خالل جعل 

التجاري الدولي. ومع  التحكيم  النموذجي من تطبيقه على  القانون  7   يحد 
ذلك، ال يوجد أي شيء من شأنه أن يوقف الدولة العضو من جعل األحكام 
التي تتماشى مع القانون النموذجي قابلة للتطبيق أيضاً في حاالت التحكيم 

األخرى.
8   ينطبق على التحكيم التجاري الدولي.

9  تسمى هذه الدول بدول القانون النموذجي 
10  على النقيض من ذلك، شمل التحكيم المشار إليه في االتفاقية التحكيم 
القرارات  إنفاذ جميع  على  ينطبق  وهو  على حد سواء.  والتجاري  المدني 
األجنبية التي تشمل كال من التحكيم المحلي والدولي. كما أنها تنطبق على 

إنفاذ قرار منح محلًيا في التحكيم الدولي.

سواء كان  احمللي،  التحكيم  على  وكذلك  الدويل 
البلدان  من  العديد  واشرتكت  جتاريًا11.  أو  مدنياً 
اآلن يف التحكيم املؤيد لسياسات التسوية البديلة 
التحكيم وغريه  للمنازعات وساعدت على تعزيز 
من سياسات التسوية البديلة للمنازعات كآليات 

فعالة حلل النزاعات.

دولة  انضمت حوايل 751  احلاضر،  الوقت  ويف 
إىل االتفاقية، واعتمد حوايل 57 منها من حيث 
قوانني  سن  خالل  من  النموذجي  القانون  املبدأ 
تستند إىل حد كبري على النموذج و تسمى هذه 
البلدان ببلدان القانون النموذجي. هذا واّن عدد 
القانون  وتتبىن  االتفاقية  يف  اشرتكت  اليت  الدول 

النموذجي يف تطور مستمر.

النموذجية  العقود  من  املزيد  إىل  هذا  أدى  وقد 
وأصبح  التحكيم.  شروط  ذلك  يف  مبا  القياسية 
يف  حتمياً  يكون  يكاد  التحكيم  بند  إدراج 
الشحن،  وعقود  البناء  وعقود  الدولية  االتفاقات 
وهبذا يعرف منو التحكيم احمللي وكذلك التحكيم 
الدويل اآلن منوا هندسياً تصاعدياً، وبالتايل تكون 
املواهب  مجيع  على  احلصول  يف  حاجة  هناك 
املتاحة للمشاركة يف تلبية وإدارة االحتياجات اليت 

أوجدها هذا النمو.

11  مثال قانون التحكيم الماليزي لعام 5002 
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 أهمية التحكيم:12

طريف  نظر  وجهة  ومن  متعددة.  أمهية  للتحكيم 
بينهما  النزاعات  تسوية  على  ذلك  يسهِّل  النزاع 
عن طريق حمكِّمني يتم تعيينهم عند الضرورة من 
طرف خرباء يف اجملال التقين ذي الصلة باملوضوع. 
كما جيوز لألطراف اختيار كل من املقعد املطبق 
القضائية  القرارات  وتكون  واإلجراء.  والقانون 
بشكل  لالستئناف  قابلة  وليست  وهنائية  ملزمة 
عام، وهي متسمة باخلصوصية كما ميكن كذلك 
القرار13  تسجيل  وميكن  للغاية.  سرية  تكون  أن 
وتطبيقه كحكم للمحكمة يف عدد كبري من الدول 
األعضاء يف االتفاقية. وهذه فائدة ال تضاهى يف 
الدولية من خالل  املعامالت  النزاعات يف  تسوية 
التحكيم، يف حني ال جيوز تنفيذ قرار احملكمة إال 
يف البلد اليت صدر فيه هذا القرار اخلاص باحملكمة 
ويف البلدان اليت أبرم معها البلد حمل القرار اتفاقات 
املعاملة باملثل من اجل تسجيل وتنفيذ األحكام14.

ومن وجهة نظر الدولة، فإن تطوير التحكيم يعفي 
احملاكم من عدد القضايا اليت كان من املمكن أن 
تطرح أمام هذه احملاكم. وعندما تسوي األطراف 
نزاعها التجاري عن طريق التحكيم، فإنه يتم توفري 
املال العام واملوارد احملدودة املتاحة إلدارة العدالة. 

12    انظر حامد سلطان بن أبي بكر، »استرو ليبو: هل« عالج سلبي »لعنة 
إلنفاذ قرار التحكيم الدولي؟ الفصل الماليزي، نشرة KLRCA اإلخبارية 

02 / أكتوبر - ديسمبر 5102.
13   يمكن إدخال حكم المحكمة من حيث القرار الذي تقدمه هيئة التحكيم.

14   مثال قانون إنفاذ األحكام القضائية لعام 8591.

عبء  من  جزء  من  تُعفى  اليت  للمحاكم  وميكن 
عملها بأن توزع أمامها القضايا احملتاجة يف الوقت 
املناسب. وجتدر اإلشارة إىل أن احملاكم يف العديد 
املتاحة مبا  املوارد  بالقضايا وأن  البلدان مثقلة  من 
هذه  مع  للتعامل  املتوفرة  البشرية  املوارد  ذلك  يف 
ذلك  عن  وينتج  نقص كبري،  من  تعاين  القضايا 
لسنوات  القضايا  ملعاجلة هذه  وضع جدول زمين 
عديدة اي اهنا تستغرق وقتا طوياًل. ولن يكون من 
عاًما  أو 02  القضية 01  تستغرق  أن  املستغرب 
احملاكمة.  يوم  حتديد  يتم  حىت  البلدان  بعض  يف 
ويف هذا الصدد جيدر التذكري باملبدأ القانوين العام 
»تأخر العدالة هو إنكار للعدالة«. والتوزيع الفعال 
التحكيم  وهيئات  احملاكم  بني  التجارية  لألعمال 
سيوفر موارد للمحكمة من اجل توظيفها بفعالية 
القضايا  العدالة بشكل سريع خاصة يف  إدارة  يف 
اجلديرة باالهتمام، واليت قد تكون ذات أمهية عامة 

أو دستورية.

أن  مادام  العدل  إقامة  يف  فوائد كثرية  للتحكيم 
القانون النموذجي فعال يف تعزيز اجراء التحكيم. 
ورغم ذلك ال خيلو هذا االجراء من قيود وعقبات 
واليت من بينها: )1( ارتفاع تكلفة التحكيم، واليت 
تشمل رسوم احملكِّمني واملؤسسات التحكيمية؛ و 
أمر ال  وهو  التحكيم،  الالزم إلهناء  الوقت   )2(
مفر منه خاصة عندما يشتغل موظفون يف جماالت 
يتم  عندما  ذلك  من  وأكثر  خمتلفة كمحكِّمني 
تعيني أكثر من حمكِّم واحد يف هيئة التحكيم يف 

جلسة استماع بشأن مسألة معينة.
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إن إجياد حل فعال ملعاجلة عقبات التحكيم سوف 
يعفي  وبذلك  ارفع  مستوى  إىل  التحكيم  يأخذ 
الالزم  التمويل  ويقلل  العمل  عبء  من  احملاكم 

لتشغيل هذه احملاكم.

 تمكين الجامعات كمراكز للتحكيم:

تتمثل إحدى املزايا الرئيسية لتسوية النزاعات من 
خالل التحكيم يف أنه جيوز لألطراف تعيني خرباء 
أو كمحكِّم  واحد  كمحكِّم  سواء  كمحكِّمني 
مشارك. متلك مراكز التحكيم مواهب متنوعة يف 
هيئة احملكِّمني، مثل املهندسني املدنيني، ومهندسي 
وما  واحملامني،  املعماريني،  واملهندسني  الكهرباء، 

إىل ذلك.

 يف الواليات القضائية املشرتكة يف حماكم القانون 
العام، يكون القضاة مدربني تدريباً جيداً للتعامل 
مع القضايا الفنية مبساعدة خرباء. ومع ذلك، قد 
الواليات  العديد من  ال يكون هذا هو احلال يف 
اإلطار  يكون  ال  قد  حيث  األخرى،  القضائية 
جيد  بشكل  جمهزًا  قضاته  أو  للبلد  القانوين 
لذلك  ينبغي.  الفنية كما  القضايا  مع  للتعامل 
سيكون لدى معظم اجلامعات احلكومية الراسخة 
املواهب الكافية، كما حيتمل أن يكون لألساتذة 
احملاضرين احملليني و الزائريني يف اجلامعات القدرة 
والوقت الكافيان للعمل يف مسائل التسوية البديلة 

التحكيم  يسعى  وهكذا   .ADR للمنازعات 
املتاحة  اهلائلة و  املواهب  اجلامعي لالستفادة من 

يف اجلامعات من اجل إقامة العدل.

بصرف  التحكيم،  مؤسسة  تكون  أن  كما جيب 
النظر عن وجود حمكِّمني موهوبني يف فريقها، قادرة 
الكافية  والتسهيالت  املناسب  املكان  توفري  على 
ستكون  وعموًما،  التحكيم.  جلسات  إلجراء 
حيث  املطلب،  هذا  تلبية  على  قادرة  اجلامعات 
سيكون لديها املساحة والتسهيالت داخل مبانيها 
االستماع  مناسب إلجراء جلسات  لتوفري مكان 
ذلك،  من  أكثر  املتعددة.  القضايا  مع  للتعامل 
تقدمي  من  عام  بشكل  اجلامعات  تتمكن  سوف 
عن  خارجة  ساعات  يف  حىت  التسهيالت  هذه 
“التحكيم  لـ  األخرى  الرئيسية  املزايا  من  العمل. 
اجلامعي” أن التكلفة ميكن أن تكون أقل بكثري 
التحكيم  مؤسسات  يف  املفروضة  التكاليف  من 
تفرضها  اليت  الرسوم  تكون  أن  وميكن  التقليدية. 
العمل  أماكن  توفري  اجل  ومن  لإلدارة  اجلامعات 
مبؤسسات  مقارنة  رمزية  مبانيها  داخل  واملرافق 
اليت  الرسوم  فإن  وباملثل،  التقليدية.  التحكيم 
ذلك  إىل  وما  واألساتذة،  احملاضرون  يتقاضاها 
ميكن أن تكون أقل بكثري من الرسوم اليت يفرضها 

املمارسون القانونيون.

أعضاء هيئة التدريس ميّكنون من التدريب املناسب 
للمنازعات  البديلة  للتسوية  التعرض  عن  فضال 
خالل فرتة قصرية من الزمن، وسيكونون قادريني 
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للتسوية  تعقيدا  األكثر  القضايا  مع  التعامل  على 
البديلة للمنازعات بالتوازي مع مؤسسات التحكيم 
االتفاقية  يف  درج 

ُ
امل النظام  أن  كما  التقليدية. 

يعد  النموذجية15  والقواعد  النموذجي  والقانون 
“التحكيم  لتعزيز  املبدأ  حيث  من  كافياً  نظاماً 
اجلامعي”. وميكن التغلب على مسألة التأخري يف 
اجلامعي”  “التحكيم  خالل  من  عامة  التحكيم 
حيث ميكن أن يتاح بسهولة لألساتذة احملاضريني 
وهليئات التدريس باجلامعات وما إىل ذلك مقارنة 
أن  ميكن  كما  اآلخريني.  القانونيني  باملمارسني 
يكون هناك املزيد من عامل املرونة يف وقت اختاذ 
وهيئات  احملاضرين  األساتذة  ألن  اإلجراءات، 
مستعدين إلجراء جلسات  يكونون  قد  التدريس 
يف  حىت  أو  العمل  ساعات  خارج  حىت  حتكيم 

عطالت هناية األسبوع.

ويف الواقع، فإن متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم 
وغري ذلك من أشكال التفاعالت البديلة سوف 
يتطور بفعالية كحل بديل فعال اقتصادي وسريع 

لعملية التقاضي.

 تنفيذ “التحكيم الجامعي”:

“التحكيم  تنفيذ  يف  األوىل  اخلطوة  تتمثل   
لـ  عامة  منوذجية  قاعدة  وضع  يف  اجلامعي” 
التحكيم  قواعد  على  بناًء  اجلامعي”  “التحكيم 

المتحدة  لألمم  التابعة  الدولي  التجاري  القانون  تحكيم  لجنة  قواعد     15
)بصيغتها المنقحة في عام 0102(.

الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  يف 
)كما مت تعديله يف عام 2010(. اذ ينبغي إدراج 
وللجامعة  اجلامعيني  للمحكِّمني  الرسوم  جدول 
كمؤسسة إلدارة التحكيم زمنياً. وجيب أن يكون 
املقياس املوجود يف قواعد  املقياس أقل بكثري من 
مؤسسات التحكيم التقليدية. كما ينبغي أن يوفر 
هذا املقياس حتكيًما ميسور التكلفة لألطراف، أي 
التقاضي،  الجراء  وسريعاً  واقتصادياً  فعااًل  بدياًل 
معقولة  إضافية  إيرادات  يوفر  نفسه  الوقت  ويف 

للجامعات وألساتذة اجلامعات، إخل.

وتتمثل اخلطوة الثانية يف وجود أمانة صغرية إلدارة 
التحكيم. وقد ال يكون من الضروري إجراء هذه 
املهمة على حنو منفصل يف هذه األمانة املتكونة 
الذين  الكليات  أو  اإلدارات  بعض  موظفي  من 
ميكن يف البداية إجراء ترتيبات هلم للعمل كأمانة. 
اجلامعيني  احملاضرين  تدريب  هي  الثالثة  اخلطوة 
واألساتذة اجلامعيني املهتمني، إخل، مع اقامة دورة 
بشهادة معدلة خصيًصا هلم من اجل متكينهم من 
وحمللني،  ووسطاء  جامعيني  العمل كمحكِّمني 
اخل. اخلطوة الرابعة هي تطوير موقع منفصل ملركز 
التحكيم باجلامعة، مع توفر معلومات عن حماضريه 

وأساتذته وغريهم يف هيئة التحكيم باجلامعة.

الفائدة  الخاصة بأصحاب المصلحة:

واألساتذة وغريهم، سيوفر  للمحاضرين  بالنسبة   
“التحكيم اجلامعي” سبياًل إليرادات إضافية من 
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خالل توظيف خرباهتم يف جماالت ختصصهم يف 
إدارة العدالة.

من  وغريهم  احملاضرون  االساتذة  يعرض  وسوف 
مبجال  املتعلقة  العدالة  إلدارة  التدريس  هيئات 
خربهتم وباملشكالت العملية والقضايا الناشئة يف 
تأثري  له  يكون  ان  شأنه  من  وهذا  اجملال.  ذلك 
اجلامعات  يف  الدراسية  املواد  تدريس  يف  مباشر 
حيث أن أعضاء هيئة التدريس لن يتمتعوا بالتفوق 
األكادميي فقط ولكن أيًضا باخلربة العملية. وهذا 
بدوره سيعزز طرق التعليم واملعرفة . فضال عن ذلك 
فإن هذه اخلربة العملية املكتسبة كوسيلة للتدريس 
على  تأثري  هلا  سيكون  احملاضر  االستاذ  قبل  من 
والعملي،  األكادميي  تطويرهم  حيث  من  الطلبة 
كما يساعدهم على فهم وتقدير التسوية البديلة 

للمنازعات يف مرحلة مبكرة.

ميكن ملؤسسات التحكيم التقليدية16 أن تلعب دوراً 
مهماً عن طريق توفري التدريب حملكِّمي اجلامعات، 
و  اجلامعي”  “التحكيم  قواعد  من خالل وضع 
وتوجيه  داخلية  مرجعية  العمل كنقطة  من خالل 
احملكِّمني اجلامعيني يف مسألة إجراءات التحكيم. 
على سبيل املثال، ميكن لبلدان الشرق األوسط، 
حماكم  مثل  واحملاكم ككل  التحكيم  ومؤسسات 
مركز ديب املايل العاملي يف ديب، أن تلعب دوراً حيوياً 
يف مشروع متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم من 

16   مثل ،HKIAC SIAC، إلخ.

خالل توفري التدريب واالستمرار يف توجيه ودعم 
على  ومساعدهتم  املشاركني  اجلامعيني  احملكِّمني 
ضمان أهنم يقدمون قرارات قابلة للتنفيذ بشكل 

خاص يف مجيع دول الشرق األوسط.

تغذية التحكيم الجامعي:

 ستكمل اخلطوات املذكورة أعاله بإعداد وإنشاء 
حتكيم  للعمل كمراكز  للجامعات  التحتية  البنية 
من  تدريس  وهيئات  حماضرين  أساتذة  طريق  عن 
للعمل كمحكِّمني.  تؤهلهم  صلة  ذات  جماالت 
تطوير  يف  جديًدا  بعًدا  اإلعداد  هذا  وسيكون 
التحكيم وإنشاء نظام جديد فيه. ليطرح السؤال 
اجلديد  النظام  بتغذية  سيقوم  الذي  من  التايل: 

للتحكيم؟

ميكن تغذية “التحكيم اجلامعي” بالطريقة املعتادة 
مبوافقة األطراف على التحكيم اجلامعي. و السبب 
ختتار  قد  املتنازعة  األطراف  أن  هو  ذلك  وراء 
التكلفة  ألن  معينة  اتفاقية  يف  اجلامعي  التحكيم 
ستكون أقل والوقت سيكون أسرع، يف حني أن 
حتصيل املواهب يبقى مصاناً. وهذا ما يضمن عدم 
حدوث خالف حول عاملي التكلفة و الوقت مما 
يذر بفائدة على احملاكم، وهذا من شأنه أن يقلل 
ومع  احملاكم.  يف  العمل  عبء  من  فعال  بشكل 
وحدها  تقوم  اليت  األطراف  تكون  ال  قد  ذلك، 
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التحكيم  إمكانات  بالتغذية كافيًة لالستفادة من 
اجلامعي وال سيما كوهنا نظاًما جديًدا للتحكيم. 
هو  الذي  احملاكم  نظام  تنفيذ  اقرتاح  يتم  مث  ومن 

اآلخر يغذي التحكيم اجلامعي.

كما ميكن تنفيذ هذا النظام لتغذية احملاكم بعدد 
تقوم  األوىل،  املرحلة  يف  واملراحل.  الطرق  من 
احملاكم بتشجيع األطراف املتنازعة لالتفاق حول 
أو  مبلًغا  يتضمن  بنزاع  عليهم  معروض  موضوع 
موضوًعا آخر ال تتجاوز قيمته مبلًغا معيًنا. وميكن 
تقوم هبا احملاكم  اليت  الطريقة  بنفس  القيام بذلك 
من  العموم، وذلك  األطراف على وجه  بتشجيع 
خالل مؤمترات إدارة احلاالت وكذلك التسوية عن 

طريق الوساطة.

هبذه  احملكمة  تدخل  أن  اىل  االشارة  وجتدر 
سلطة  أن  حيث  فعااًل  يكون  أن  ميكن  الطريقة 
منح التكاليف ترجع اىل احملكمة ذاهتا. وجيب أن 
يكون ذلك على وجه اخلصوص يف احلاالت اليت 
يف  اجلامعي  التحكيم  اجراء  احملكمة  فيها  تقرتح 
بني  مناسب  بشكل  فيها  التحكيم  ميكن  مسألة 
تشجيع  تسهيل  اجل  ومن  املتنازعة.  األطراف 
احملاكم ملمارسة التحكيم اجلامعي يف املسائل اليت 
ال يتجاوز مبلغ النزاع أو قيمة املوضوع فيها مبلًغا 
معيًنا، جيب إصدار إجتاه ممارسة معني هلذا الغرض 
احملكمة  لقواعد  مماثل  تعديل  اقامة  وجيب كذلك 

هذه  فيه17.  مرغوبا  سيكون  والذي  الصلة  ذات 
ستشجع  احملاكم  يف  تنفيذها  يتم  اليت  املمارسة 
احملامني واملتقاضني مع مرور الوقت على التفكري 
يف بدء إجراءاهتم يف مراكز “التحكيم اجلامعي” 

باالتفاق مع اخلصوم.

يف املرحلة الثانية، ميكن إجراء التعديالت الضرورية 
متكني  اجل  من  الصلة18  ذات  القوانني  على 
عليها  املعروضة  اإلجراءات  مواصلة  من  احملاكم 
ومنه  االطراف،  طلب  عند  أو  طلبها  على  بناء 
رهناً  اجلامعي  التحكيم  إىل  األطراف  إحالة  يتم 
بشروط معينة. ويف ما يلي منوذج ملثل هذا االجراء 

القانوين:

فاحملكمة حتيل إىل التحكيم عندما ال يتجاوز   
املبلغ  املوضوع  قيمة  أو  عليه  املتنازع  املبلغ 
املعني، وتكون احملكمة مقتنعة بأنه أمر مناسب 
للمسألة اليت يتعني حلها عن طريق “التحكيم 

اجلامعي” مع األخذ بعني االعتبار:
القضايا املعنية؛ أ(   

تعقيد احلالة؛ ب(   

اللذان  الكامنان  والوقت  ج(  التكلفة 
التحكيم  اجراء  يف  التحكيم  سيشملهما 

اجلامعي؛

17   في السياق الماليزي، O. 3 4 r. 2 )2( )أ( من الئحة المحكمة لعام 
.2102

18   في السياق الماليزي، قانون المحاكم لعام 1964 وقانون المحاكم الفرعية 
لعام 1948.
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لألطراف  التجارية  اجلدوى  او  القدرة،  د( 
لتحمل التكلفة اليت من احملتمل أن تكون 

متضمنة يف التحكيم اجلامعي؛

وجود جامعة قادرة على توفري التسهيالت  هـ( 
حميط  يف  اجلامعي  بـالتحكيم  اخلاصة 
اإلقامة أو مكان العمل، حسب مقتضى 
وحمكمة  مستشاروهم  ولألطراف  احلال، 

تقدم فيها الدعوى؛

اجلامعيني  للمحكِّمني  احملتمل  التوافر  و(  
املناسبني يف اجلامعة لالستماع إىل املسألة 

واختاذ قرار بشأهنا؛

توازن الراحة النفسية لألطراف. ز(  

وجود اي اتفاق مسبق بني األطراف على  ح(  
الذي  املكان  يف  للتحكيم  النزاع  تقدمي 
يف  احملكمة،   أمام  الدعوى  فيه  أقيمت 
حالة فشل املدعى عليه يف التقدم بطلب 
أي  اختاذ  قبل  احملكمة  إجراءات  إليقاف 
خطوة من هذه اإلجراءات سيفقده ذلك 

حق التقدم بالطلب.

صلة  ذات  تبدو  قد  أخرى  مسألة  أي  ط(  
بظروف القضية جيوز للمحكمة من تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب من أي طرف 
اجلامعي،  التحكيم  إىل  األطراف  إحالة 
وقد تفرض احملكمة شروطًا تراها مناسبًة.

القانوين  احلكم  هذا  يستكمل  أن  وينبغي   

بأن  يقضي  أو حلكم  للممارسة  قوي  بتوجيه 
تنظر احملاكم يف مؤمتر إدارة القضايا من اجل 
مالءمة احلالة اليت حتال إىل التحكيم مبوجب 

احلكم القانوين ذاته. 

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احلكم القانوين سيأخذ 
التحكيم إىل مستوى احسن ألنه يف هذه احلالة 
قد يتم توجيه مثل هذا التحكيم بغض النظر عن 
اقرتاح مثل هذه اخلطوة  اتفاق األطراف. وقد مت 
راجع  هنا  احلالة  وتقدير  مناسبة  بضمانات  فقط 
الشروط  استيفاء  جيب كذلك  كما  للمحكمة، 
املسبقة ذات الصلة قبل أن متارس احملكمة السلطة 

التقديرية.

التقدمي  أن  إىل  التنبيه  جيب  السياق،  هذا  ويف 
اإللزامي إىل حمكمة معينة ليس أمراً جديداً على 
قامت  وقد  البلدان.  من  القانوين يف عدد  النظام 
عدة بلدان بتشريع قوانني مدفوعة يف جمال البناء 
برفع  للمقاول  يسمح  مما  التقاضي،  اىل  واللجوء 
دعوى قضائية ضد رب العمل نضري دفع مقابل 
العمل املنجز أو اخلدمات املعروضة مبوجب عقد 
اإلجراءات يف  هذه  إنشاء  وسيتم  بناء خطي19. 
مؤسسة التحكيم املعينة، حيث يتم تعيني قاضي 
التفويض من قبل األطراف أو مؤسسة التحكيم. 
ملزًما  قرارًا  التفليسة  قاضي  يصدر  ومبجبها 
لألطراف، كما ميكن تسجيل هذا القرار وإنفاذه 

كحكم صادر عن احملكمة.

لعام 2102  الماليزي  البناء  صناعة  في  والتحكم  المدفوعات  قانون  مثال   19
.)CIPAA 2012(
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ورقة مفاهيمية

واسلوب  اإلسالمي  التمويل  نظم   
الواحد  والطريق  الواحد  الحزام 

OBOR20":

اإلسالمي  التمويل  أنظمة  يف  النزاعات  ستكون 
تكون  قد  اجلامعي.  لـلتحكيم  حمتملة  مادة  مبثابة 
السلطة القضائية العادية وحىت مؤسسات التحكيم 
العادية مفتقرة أو لديها موهبة حمدودة يف التعامل 
هذا.  االسالمي  التمويل  نظام  هذا  نزاعات  مع 
أساتذة  من  احملاضرون وغريهم  األساتذة  سيكون 
من  باملوضوع  الصلة  ذات  اإلسالمية  الكليات 
هذه  مثل  لتحديد  مالءمة  األكثر  احملكِّمني  بني 
كانت  سواء  املالية  املؤسسة  وستقوم  النزاعات. 
التحكيم  باجراء  بـالرتحيب  تقليدية  أو  إسالمية 
أنه  على  ينص  تشريع  هناك  وإذا كان  اجلامعي، 
حيثما تقدمت املؤسسة املالية بأموال إىل مقرتض 
تضمن  أن  التحكيم  هيئة  على  يتعني  فإنه  معني 
هذا االقرتاض، ويف حالة التحكيم تشرتط احملكمة 
أن تكون التسهيالت املالية باطلة ألي سبب من 
األسباب، وأن األموال اليت تقدمها املؤسسة املالية 
إىل املقرتض يتم تسديدها مع تقييم األضرار عن 
باملال أو أي جزء  اليت حيتفظ هبا املقرتض  الفرتة 
بأن  املقرتض  يقره  دفاع  أي  فإن  وبالتايل،  منه. 
مشروع البناء مفتقد للشرعية أو يعارض السياسة 

فض  على  للقضاء  »ماليزيا كخيار  بكر،  أبي  بن  سلطان  حميد   )1( أنظر   20
المنازعات في صناعة التمويل اإلسالمي العالمي«، جريدة القانون الحالية، 
مقاالت ،A( xcviii LNS( LNS 1 [2016]؛ و )حميد سلطان 
بن أبي بكر، »شرط التحكيم في تسهيالت التمويل اإلسالمي«، مقاالت 

.[2016] 1 LNS )A( xcvii LNS،

املشروع  لو جنح  احلالة حىت  هذه  فإنه يف  العامة 
فهذا لن يساعد املقرتض على االحتفاظ باملال أو 
جتنب دفع تعويضات عن الفرتة اليت كانت األموال 
فيها بني يديه. وباملثل، فإن النزاعات اليت تنشأ عن 
 )OBOR( طريق احلزام الواحد والطريق الواحد
اجلامعي.  لـلتحكيم  حمتمل  موجز  عن  عبارة  هي 
مع  مناقشات  إلجراء  إمكانية  هناك  ان  كما 
اجلامعات  لتطوير  املعنيني  املصلحة  أصحاب 
كمراكز تفضل اجراء التحكيم يف تسوية مثل هذه 
النزاعات. وسيكون التحكيم أحد أفضل اخليارات 
يف البلدان اليت ال يفضي اإلطار القانوين فيها إىل 
املسائل  عن  الناشئة  التقنية  القضايا  مع  التعامل 

املتعلقة بالربنامج.

خالصة:

مستكشفة  غري  إمكانات كبرية  اجلامعات  لدى 
للعمل كمراكز حتكيم بتكلفة معقولة. واالستفادة 
من اإلمكانات سواء عن طريق تغذية األطراف أو 
تغذية احملكمة ستشجع ومتّكن األطراف من تسوية 
وسيتوىل  اجلامعي.  التحكيم  خالل  من  نزاعاهتا 
التحكيم اجلامعي بشكل خاص تناول املسائل اليت 
قد تودع يف احملكمة بداًل من اللجوء إىل مؤسسات 
التحكيم التقليدية بسبب عامل التكلفة والوقت. 
وسيكون التحكيم اجلامعي بدياًل فعااًل ليس فقط 
لتسوية املنازعات من قبل احملاكم، ولكن أيًضا يف 
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(التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني)

مؤسسات  يف  بالتحكيم  اخلاصة  احلاالت  بعض 
يعفي  أن  ذلك  شأن  ومن  التقليدية.  التحكيم 
املمكن  من  الذي كان  العمل  من عبء  احملاكم 
لتحرير  تسعى  احملاكم  أّن  لوال  ثقياًل  عبئاً  يكون 
للمحتاجني،  متاحة  تكون  لكي  احملاكم  موارد 
ولتمكني احللول السريعة أمامها وتوفري املال العام 
أيضا. وتناشد اجلامعات وواضعي القواعد وصانعي 
القوانني أن ينظروا جبدية يف “التحكيم اجلامعي”. 
قد تبدو الفكرة واملقرتحات املدعوة يف هذه الورقة 
كأهنا جديدة وثورية، ولكن عندما ينظر إليها من 
املنظور الصحيح، فإهنا ستكون عملية. وإذا ما مت 
وكذلك  العدل  إقامة  أيضا  سيعزز  فإنه  تنفيذها، 
سيكون فائدة للجمهور. وسوف يفيد البلدان اليت 
يُنظر إىل إجراءات احملاكم فيها بأهنا بطيئة أو غري 
ارتفاع  فيها إىل  يُنظر  اليت  البلدان  فعالة، وكذلك 
تكاليف التحكيم املؤسسي و / أو التقاضي من 
حملية(.  )مطالبة  صغرية  مطالبة  أو  قضية  أجل 

العام  الدعم  من  املزيد  املخطط  هذا  وسيجذب 
أو  حمكِّمني  باختيار  التقاضي  ألطراف  مسح  إذا 
موظفني قضائيني من اختيارهم املشرتك للتحكيم 
ذلك  يف  مبا  احملكمة  تيسرها  واليت  نزاعاهتم،  يف 
هذه  تدعو  التحكيم.  إلجراء  احملكمة  مقر  توفري 
باإلضافة  املستحقني  البحث واالعتبار  إىل  الورقة 
املصلحة  أصحاب  من  واملناقشات  املؤمترات  إىل 
باإلضافة  للمنازعات  البديلة  التسوية  بـ  املتعلقة 
بـ  اخلاصة  والقواعد  القانون  لصياغة  التقاضي  إىل 
األساليب  من  لتتطور كواحدة  اجلامعي  التحكيم 
املفضلة حلل النزاعات يف اجملالني املدين والتجاري 

ووفقا الحتياجات البلد.
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ملخص:
صممه  مفهوم  وهو  اجلامعي  التحكيم  يقضي 
تستخدم  احملاكم  بأن  املبدأ  حيث  من  املؤلف 
اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مواهب 
والتقاضي  واملصاحلة  والوساطة  التحكيم  ألغراض 
وما إىل ذلك من التسويات البديلة. فاملفهوم إذا 
ما مت تنفيذه يف أي بلد فإنه سيخفض من حجم 
إزالة  يف  ويساعد  احملاكم  على  احلكومي  اإلنفاق 
أن  ميكن  كما  احملاكم.  أمام  املرتاكمة  القضايا 
وأعضاء  اجلامعات  لدخل  جديًدا  مصدرًا  يكون 
املدى  على  النتائج  وتشمل  فيها.  التدريس  هيئة 

ورقة بحث ونتيجة استبيان

إن اتفاقية نيويورك لعام 1958 والقانون النموذجي 
الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم  للجنة 
األشخاص  متطلبات  يلبيان  ال   1985 لعام 
العاديين:هل التحكيم الجامعي هو الطريق االمثل 

للتسوية البديلة للمنازعات؟
بواسطة

القاضي الدكتور حميد سلطان بن أبي بكر، محكمة االستئناف، ماليزيا

اىل  يلجأ  ال  جمتمع  لبناء  الطريق  حتديد  الطويل 
التحكيم  سيساعد  ذلك،  على  عالوة  التقاضي. 
النزاعات  حل  مطالب  تلبية  على  أيًضا  اجلامعي 
واحد”  طريق  واحد،  “حزام  مببادرة  واملتعلقة 

.)OBOR(

املمارسة  أن  على  الضوء  الورقة  هذه  وستسلط 
احلالية للتحكيم ووحدته كما نفذت يف العديد من 
النموذجي  والقانون  االتفاقية  إىل  استناداً  البلدان 
قد  فيها  األطراف  تكون  اليت  باملنازعات  تتعلق 
التحكيم.  نزاعاهتا عن طريق  اتفقت على تسوية 
أن الوحدة احلالية ال تليب النزاعات املقدمة  علماً 
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فعاال  ليس  فإنه  ذلك،  عن  وزيادة  احملاكم.  يف 
يلجأ  أن  املالحظ  من  وال  التكلفة  حيث  من 
ضئيال  النزاع  حجم  يكون  عندما  األطراف  إليه 
العملة.  قيمة  من  رينجيت  مليون  من  أقل  مثل 
التحكيم اجلامعي  أن  الورقة إىل  كما تدعو هذه 
للمنازعات.  البديلة  للتسوية  األمثل  الطريق  هو 
بالتطبيق  تتعلق  بسيطة  منهجية  اقرتاح  وستحاول 
وتقرتح  فوائده.  تقدير  اجل  من  للمفهوم  العملي 
أن للمفهوم آلية فعالة من حيث التكلفة وسهولة 
التقاضي.  اجراء  من  النقيض  على  االستخدام، 
من  مزيد  إىل  أدناه  املقرتحة  املنهجية  حتتاج  كما 
البحث والتشاور املناسب مع أصحاب املصلحة 
من أجل صياغة القوانني والقواعد وغريها من أجل 

التنفيذ الفعال.1

التطور التاريخي للتسوية البديلة 
للمنازعات:

النص الديني: )أ( 

كانت تسوية املنازعات املتعلقة بالنص الديين عن 
بعيد،  زمن  منذ  راسخة  البديل  النزاع  حل  طريق 
لتسوية  هبا  املوصى  الطريقة  هي  أيضا  وكانت 
املنازعات اليت ألغيت يف خمتلف النصوص الدينية. 
منهجية  الوقت  ذلك  يف  املنهجية  كما كانت 

وقد أجرى المؤلف مسًحا للمفهوم في ماليزيا وسنغافورة، مع عدد كبير مع   1
أعضاء هيئة التدريس والمستشارين البارزين، وما إلى ذلك، وكانت النتيجة 
إيجابية للغاية. بشكل عام، حيث رأى جميع المشاركين أن المفهوم يجب 
أن يتم تنفيذه كتحكيم جامعي ملٍحق بالمحكمة تيسره المحكمة لالستفادة 

من المواهب الجامعية في البداية.

مشبعة بالطائفية. وقد اعرتف اجملتمع احمللي بقرار 
احملكِّم أو التسوية اليت مت التوصل إليها عن طريق 
الوساطة وغريها، وجعلها قابلة للتنفيذ عن طريق 
من  أو  الدولة  من  مساعدة  دون  الذايت  التنظيم 

سلطاهتا.

)ب( الحكومة المنظمة/النظامية:

عند جميء احلكومة النظامية يف خمتلف الواليات، 
مت تقدمي منهجية معقدة لتسوية النزاعات من قبل 
الدول املعنية.  و مت االستماع إىل هذه النزاعات 
والذين  احلكومة  قبل  من  معينني  قضاة  قبل  من 
ذلك.  إىل  وما  حقائبهم كقضاة  يشغلون  كانوا 
إجراءات  أصبحت  األسلوب،  هذا  جانب  وإىل 
احملاكمة املعقدة ذات قواعد لالدعاء وقواعد إجرائية 
بشأن الطعون يف ملفات السكن وغريها، تتطلب 
من املتقاضي أن يسعى للحصول على متثيل من 
مدرسي القانون. ونتيجة لذلك، أصبح التقاضي 
وسيلة مكلفة لتسوية النزاعات؛ على الرغم من أن 
احملاكم أصدرت إجراءات قضائية للحصول على 

رسوم رمزية للمحافظة على الوصول إىل العدالة.

)ت( عالم القانون العام:

األخرية  األلفية  يف  العام  القانون  علم  وضع  لقد 
منهجية معقدة إلدارة العدالة حيث تكون احلقوق 
املوضوعية لألطراف يف الغالب ذات أمهية ثانوية 
للقاضي عندما ال يتم معاجلة القواعد اإلجرائية أو 
املرافعات أو األدلة وما إىل ذلك بطريقة مرضية من 
قبل احملامي. مل يتم تعليم قضاة القانون العام أبداً 
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ورقة حبث ونتيجة استبيان

من اجل اختاذ منهج استقصائي لتحقيق العدالة. 
العدالة  مبيدان  يسمى  فيما  لعبتها  العدالة  لعبت 
العدائية حيث ميكن للشخص الذي يوفر أفضل 
احملامني فرصة أكرب للنجاح من الطرف اآلخر الذي 
ميثله حمامي متواضع قد يكون أقل معرفة بأعمال 

القانون، املمارسة، وباإلجراء املتعلق باحملاكمة.

النظام األساسي ومواطن النقص: )ث( 

لقد أدخل علم القانون العام تشريعات يف القرون 
باالعرتاف  للمحاكم  كالسماح  املاضية  القليلة 
على  إلنفاذها.  آلية  وتوفري  التحكيم  بقرارات 
الرغم من أن إنفاذ أحكام التحكيم هذه وقراراهتا 
وكان ينظر اليه حبذر من قبل قضاة القانون العام 
يف  حبرية  يتدخلون  وكانوا  القضائية.  واليتهم  يف 
من  الرغم  على  احملكِّمون  يقدمها  اليت  املكافآت 
التسوية  على  الواضح  عزمها  أثبتت  األحزاب  أن 
االبتعاد  يف  الرغبة  وبالتايل  التحكيم،  طريق  عن 
عن احملاكم وعن البريوقراطية القانونية املعقدة اليت 
تنطبق على إجراءات احملاكم. باإلضافة إىل ذلك، 
استقالل  بأمهية  االعرتاف  القضاة  هؤالء  رفض 
األطراف اليت تعترب أساسية ملبادئ التحكيم. حىت 
العام  القانون  قضاة  بعض  يرى  العصر،  هذا  يف 
القانون  تطوير  يساعد يف  لن  التحكيم  أن وضع 
هبا  املعرتف  الفقهيات  ومن  اإلجنليزي.  التجاري 
جيداً أن املتقاضني يقرتبون من احملاكم للحصول 
على العدالة ألنفسهم وليس على التطور املزعوم 
للقانون اإلجنليزي أو أي قانون يف بلد ما. باإلضافة 
القضائية  السوابق  قانون  يثبت  ذلك، سوف  إىل 
أن احملاكم مل تقدم عدالة جوهرية يف العديد من 

االعرتاضات  بسبب  والتجارية  املدنية  القضايا 
الفنية، وغريها  البديهية و / أو  اإلجرائية و / أو 
هذه  مثل  يف  اختاذها  مت  اليت  االجراءات  من 
احلاالت. إذا مت التعامل مع نفس القضايا من قبل 
اإلجرائية  املنهجية  تكون  التحكيم حيث  هيئات 
احملكمة،  حماكمة  يف  عليه  مما كانت  صرامة  أقل 
فمن املرجح أن حتقق هيئة التحكيم عدالة جوهرية 
حيث تكون قواعد املرافعات واإلجراءات واألدلة 

أكثر مرونة على النقيض من ذلك.

تراكم القضايا و التكلفة المادية: )ج( 

تراكم  من  القضائية  السلطات  من  العديد  تعاين 
القضايا يف احملاكم وقد يستغرق األمر ما يصل إىل 
3 أو 4 عقود ملعاجلة هذه القضايا. ففي البلدان 
اليت يتفاقم فيها هذا مع ارتفاع تكاليف التقاضي 
لألشخاص  خيارًا  يعد  مل  التقاضي  أن  يبدو 
العاديني. وقد اقرت األمم املتحدة هبذه املشكلة 
والتجارية يف  املدنية  القضايا  أمهية  تزايدت  حيث 
احملاكم بسبب التطور االقتصادي السريع يف معظم 
ونتيجة  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  العامل  أحناء 
 1958 لعام  نيويورك  اتفاقية  ُعرضت  لذلك، 
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  قانون  مث 
الدويل النموذجي لعام 5891 من اجل تشجيع 
االتفاقية  يف  القصور  أوجه  مجلة  ومن  التحكيم. 

والقانون النموذجي التايل:

لتوجيه  احملاكم  أمام  الطريق  متهد  ال  أهنا    )i(
احلاالت  يف  للمنازعات  البديلة  التسويات 

املناسبة؛ و
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لتسوية  منهجية  وضع  على  تركز  ال   )ii(
من  فعالة  بالضرورة  تكون  واليت  املنازعات 
حيث التكلفة وسريعة بالنسبة لألشخاص 

العاديني.

املتحدة  األمم  جلنة  وقانون  االتفاقية  بساطة  إن 
للقانون التجاري الدويل النموذجي مها:

ميكن لألطراف أن ختتار تسوية النزاع عن    )i(
طريق التحكيم وأن حتدد القانون والقواعد 
شخصياً  تظهر  أن  وميكن  ذلك،  إىل  وما 
من   / مع  تظهر  أو  القضية  تعرض  وأن 

خالل ممثلها أو حمامها؛

بعد مساع األطراف والشهود، اخل.  سيحكم    )ii(
احملكِّم بالقرار القضائي؛ و

إال  ذاته  حبد  القرار  يف  الطعن  ميكن  ال    )iii(
تكون  أن  ميكن  ولكن  حمدودة  ألسباب 

عملية التحكيم.

)ح( مبادرة الحزام الواحد، الطريق 
الواحد والتحكيم:

من املرجح أن تزيد مبادرة احلزام الواحد، الطريق 
الواحد )OBOR( اخلاصة بالصني من حجم 
مما  البلدان  من  العديد  يف  األجنبية  االستثمارات 
سيؤدي إىل تطوير البنية التحتية لديها. النزاعات 
احلاصلة يف جمال االستثمار وكذلك املرتبطة ببناء 
عبء  زيادة  إىل  بالضرورة  سيؤدي  التحتية  البنية 
النزاعات يف  تسوية  آلية  املشاركني يف  من  العمل 
باعتباره  التحكيم  يزداد  أن  املرجح  ومن  البالد. 
بسرعة  املنازعات  تسوية  آلية  أساليب  أحد 

فائقة. للتعامل مع الطلب، قد يكون “التحكيم 
املستقبل  يف  واقتصاديًا  فعااًل  حاًل  اجلامعي” 

القريب.

االحتفاظ بالقانون وبالقانون  )خ( 
النموذجي:

املسائل  تناول  أمام  السبيل  االتفاقية  لقد مهدت 
املدنية والتجارية عن طريق التحكيم وإصدار قرار 
التحكيم يف مجيع بلدان االتفاقية. بعبارة بسيطة، 
فإن االتفاقية قد أعطت مفعواًل ملفهوم استقاللية 
التحكيم  اتفاق  ألطراف  ميكن  األحزاب.كما 
قبلياً  قائداً  يكون  قد  حمكِّم  إىل  خالفاهتم  إحالة 
دول  مجيع  يف  للتنفيذ  قاباًل  قراره  جعل  وميكن 

االتفاقية2. 

)د( االتفاقية ذات الصلة وقابلية التنفيذ:

 يكمن النقص يف أّن قرار التحكيم الصادر عن 
يكن  مل  االتفاقية  يف  املشاركة  الدول  من  دولة 
نزاع  على  املستفىت  اعرتض  عندما  للتنفيذ  سهاًل 
خاص بقرار التحكيم. وهلذا السبب مل يُنظر إىل 
وضع التحكيم على أنه شكل شائع آللية تسوية 
األمم  جلنة  أوصت  الحق،  وقت  ويف  النزاعات. 
فيما  النموذجي  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة 
خيص النزاعات التجارية مع أحكام احملاكم الدول 
املعنية لإلشراف على التحكيم باختاذ اإلجراءات، 

2   أنظر حميد سلطان بن أبي بكر، »نظرة عين الطير لعملية التحكيم الدولي: 
سبتمبر   - يوليو   /  19 اإلخبارية   KLRCA نشرة  الماليزي«،  الفصل 

.2015
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حبيث تقدم هيئة التحكيم قرارا قانونيا ميكن إنفاذه 
يف االتفاقية3.

التقدم: )ذ( 

شجعت منهجية القانون النموذجي منو التحكيم 
إنشاء  مت  لذلك،  ونتيجة  للتطبيق.  قابل  كبديل 
املزيد من املؤسسات التحكيمية لتلبية هذه الزيادة 
يف الطلب على إجراءات التحكيم. أدرجت قوانني 
البلدان  من  العديد  يف  بالتحكيم  املتعلقة  الدولة 
النموذجي للتحكيم احمللي والدويل. ومع  القانون 
ذلك، ال يوجد ملجأ ألي طرف لتسهيل إحالة 
األطراف  تقدم  مل  عندما  التحكيم  إىل  النزاع 

للتحكيم مبوجب اتفاق مسبق.

المحاكم والمطالبات الثانوية: )ر( 

لتسوية  اكتسب شعبية كآلية  التحكيم  أن  رغم   
املنازعات يف معظم البلدان املشاركة يف االتفاقية، 
إال أّن تكاليفه كثرياً ما ينظر إليها على أهنا باهظة 
احملاكم  عادة  تعاجلها  اليت  للمطالبات  بالنسبة 
تتعلق  قد  القضائية  الواليات  معظم  يف  الفرعية. 
غالبية القضايا املرفوعة يف احملاكم فقط باملطالبات 
يف احملاكم الثانوية مقارنة باحملكمة العليا. ومعظم 
باألشخاص  مرتبطة  ستكون  االدعاءات  هذه 
العاديني. قد ترتبط هذه احلاالت فقط باملطالبات 
الواردة أدناه إىل حد معني مثل قيمة مليون كقيمة 
نقدية يف ذلك البلد، على سبيل املثال، رينجيت 
أو  األمريكي  الدوالر  سنغافورة،  دوالر  ماليزيا، 

سلبي  عالج  هو  هل  ليبو:  »استرو  بكر،  أبو  بن  سلطان  حميد  انظر     3
 KLRCA لعنة على قرار التحكيم الدولي؟ الفصل الماليزي »، نشرة«

اإلخبارية رقم 20 / يوليو - سبتمبر 2015.

املال  قيمة  أن  العلم  مع  إخل.  الربيطاين،  اجلنيه 
السنني. فمع  الشرائية اخنفضت مع مرور  وقدرته 
وما  سنغافوري  دوالر  مليون  أو  رينغيت  مليون 
أو  شقة  شراء  فقط  للمرء  ميكن  تقريباً  ذلك  إىل 
على  املستبعد جدا حىت  ومن  املدينة،  يف  عمارة 
ليتم  املدينة  وسط  من  بالقرب  يقع  منزل  شرفة 
الصعب  ملن  انه  املال.  من  املبلغ  هبذا  شراؤها 
اىل  اللجوء  من  التمكن  عدم  وراء  السبب  معرفة 
من  الصغرية  املطالبات  هذه  مثل  يف  التحكيم 
احملاكم  من  بداًل  اجلامعي  التحكيم  جتربة  خالل 
ُتظهر  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة  الثانوية.  القضائية 
الدراسة االستقصائية الصحيحة ان قيمة األصول 
من  أقل  العادي  الشخص  متوسط    اليت سيكون 
بكثري.  ذلك  من  أقل  أو  ه  ت عمل قيمة  من  مليون 
التحكيم  خيتار  أن  له  احلكمة  من  يكون  ال  قد 
املؤسسي الذي يقال بإنه مكلف ألسباب خمتلفة. 
على سبيل املثال، إن هيئة احملكِّمني من مؤسسة 
حتكيمية عادة ما تتألف من شخصيات بارزة ومن 
معدالت  فإن  وبالتايل،  املتمرسني.  اخلرباء  كبار 
اإلدارية ستكون  الرسوم  إىل  اإلضافة  ب مشاركتهم 
مرتفعة خاصة إذا كانت املؤسسة مؤسسًة مرموقًة.

الخيار االقتصادي في تسوية  )ز(  
المنازعات الحالية:

سوى  العادي  الشخص  أمام  ر  ا خي يوجد  ال 
احملكمة،  واجراء  عملية  احملاكم.  لى  ع االعتماد 
كما قيل يف وقت سابق  اهنا صعبة للغاية وتكلفة 
وباإلضافة  الثمن.  باهظة  أصبحت  حمام  توظيف 
إىل  تتعامل  اليت  الفرعية  احملاكم  فإن   ، ذلك إىل 
أقل من  قيمتها  تبلغ  اليت  النزاعات  مع  حد كبري 
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للبلد  العملة  قيمة  حيث  من  مليونني  أو  مليون 
املعين، تغمرها الكثري من احلاالت مما جيعلها غري 
احلاالت  هذه  ومعاجلة  العدالة  توفري  على  قادرة 
بأسرع وقت ممكن. يف هذا السياق، سيكون أكثر 
آلية  الدولة  قدمت  إذا  العادي  بالشخص  ترحيًبا 
بديلة  تسويات  إىل  حتويلها  ليتم  املناسبة  لألمور 
للمنازعات. وينبغي أن ختضع هذه اآللية لتكاليف 
فعالة  آلية  توفري  على  قادرة  تكون  وأن  معقولة 
وسريعة وموثوقة لتسوية املنازعات. ليبقى التحكيم 

اجلامعي هو احلل األنسب يف هذا الصدد.

“التحكيم الجامعي” )التحكيم 
الملحق بالمحكِّمين الجامعين(:

أعضاء هيئة التدريس: )أ(  

تدريس  هيئة  بأعضاء  عادًة  اجلامعات  تتمتع 
مؤهلني ومتخصصني يف جماالت ختصصهم. ميكن 
يكونون  حيث  حمتملني،  كمحكِّمني  تدريبهم 
قادرين على اإلستماع جملموعة كبرية من النزاعات 
نزاعات  الفكرية،  امللكية  تشمل  اليت  تلك  مثل 
املرياث،  الشركات،  قانون  الثقة،  اإلمهال،  البناء، 
 / و  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  يكون  قد  اخل. 
مستعدين  املتقاعدين  التدريس  هيئة  أعضاء  أو 
للجلوس كمحكِّمني على أساس املصلحة العامة 
رمزي  رسم  قبول  أو   / و  املستحقة  احلاالت  يف 
فقط كجزء من اخلدمة الوطنية للمساعدة يف إقامة 

العدل.

)ب( المحاكم الفرعية - مبدأ عدم 
التعرض:

قد ال يكون قاضي الصلح أو قاضي احملكمة الفرعية 
عرضة للتعرض الالزم جلميع جماالت القانون. ال 
شك يف أنه بغض النظر عن سبب العمل، سيكون 
اخلرباء يف اجملال ذي الصلة متاحني يف اجلامعات 
العدالة  وحتقيق  الدائر  للنزاع  اإلستماع  اجل  من 
املوضوعية. باإلضافة إىل ذلك، متتلك اجلامعات 
أيًضا مرافق بنية أساسية كافية الستيعاب جلسات 
خدماهتا،  ورسوم  للمنازعات  البديلة  التسوية 
واليت ستكون أقل بكثري من مؤسسات التحكيم 

التقليدية.

التسوية  أو  اإللزامي  التحكيم  )ت(  
البديلة للمنازعات:

باتفاق  التحكيم  إجراءات  تبدأ  عام،  بشكل 
الطرفني  أو كال  طرف  يوافق  مل  إذا  األطراف. 
على التحكيم يف نزاعهما، فليس هناك ما ميكن 
أن تفعله احملاكم. ومع ذلك، ليس هناك ما مينع 
الدولة من إجبار األطراف على التسوية عن طريق 
التحكيم أو تسوية املنازعات بشأن مسائل ميكن 
اجلامعة.  حمكِّمي  إىل  مناسب  بشكل  إحالتها 
على  تنص  تشريعات  بالفعل  توجد  الواقع،  يف 
التحكيم أو الفصل يف املسائل اليت كان ُيستمع 
إليها تقليديًا من قبل احملاكم ومن خالل احملاكم 

واحملكِّمني والقضاة وغريهم4.

يسمعها  التي  الدفعات  بتسديد  المتعلقة  المنازعات  المثال.  سبيل  على     4
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)ث( بديل للتحكيم اإلجباري:

ميكن للمحاكم، بالتنسيق مع اجلامعات وأعضاء 
هيئة التدريس، تقدمي حزمة فعالة من حيث التكلفة 
للمتقاضني الذين رفعوا دعوى يف احملاكم للمضي 
النزاع من خالل عملية “التحكيم  قدًما يف حل 
اجلامعي”.كما ميكن صياغة وحدة مناسبة بدون 
إطار  يف  للتطبيق  قابلة  تكون  تشريعي  تعديل 
القوانني القائمة يف بلدان القانون النموذجي، مثل 
ماليزيا وسنغافورة واهلند، وما إىل ذلك ما مل تسمح 
قوانني الوالية ألعضاء هيئة التدريس باملشاركة يف 

عمل التسوية البديلة للمنازعات.

)ج( أسئلة االستبيان والتقرير:

من نتائج االستبيان الذي ُأجري يف مثاين جامعات 
حكومية يف ماليزيا تدرس ختصص القانون، وجد 
أن أعضاء هيئة التدريس مع عمداءهم أرادوا تنفيذ 
أشار  ذلك،  إىل  باإلضافة  الفور.  على  املخطط 
بعض أعضاء هيئة التدريس إىل أهنم ال ميانعون يف 
فعل الشيء نفسه على أساس املصلحة العامة ألنه 
الذي  املوضوع  من  العملي  اجلانب  إىل  يعرضهم 
مهتمني كثرياً  يكونوا  مل  عام،  وبشكل  يدرسونه. 
أكثر  لكنهم كانوا  املخطط،  هذا  يف  مبكافآهتم 
باخلربة اليت سيقدمها هلم املخطط. كما  اهتماماً 
على  الطويل  املدى  على  املخطط  هذا  سيساعد 

اجللوس يف عمليات التحكيم الدولية. 

القضاء على  لقانون  التي تخضع  تلك  القانونية مثل  للسلطة  قاضيون وفًقا 
المدفوعات في قطاع البناء الماليزي لعام 2102.

مل يتم إجراء الدراسة االستقصائية – اإلستبيان- 
التدريس  هيئة  وأعضاء  العمداء  مع  سنغافورة  يف 
الذي  الوقت  ويف  ماليزيا.  يف  به  القيام  مت  كما 
أجري فيه املسح يف سنغافورة، كان معظم أعضاء 
التدريس يف إجازة. وبالتايل كان عدد قليل  هيئة 
او  املسح  غطى  ذلك  ومع  متوفراً.  فقط  منهم 
الدوليني  احملكمني  بعض  سنغافورة  يف  االستبيان 
كلهم  سنغافورة.  يف  البارزين  واحملامني  البارزين 
على  املخطط،  هذا  حول  للغاية  إجيابيني  كانوا 
بعض  لديهم  اثنني كان  أو  واحد  أن  من  الرغم 
التحفظ على تنفيذ املخطط من خالل جامعات 
سنغافورة ولكن مل يكن لديهم مثل هذا التحفظ 
إذا كان خرجيي اجلامعات )ممارسني أو غري مؤهلني 
للمحاماة أو من ختصصات علمية مثل اهلندسة، 
اخل ( هذا وقد شارك  الطب،  املعمارية،  اهلندسة 

هلذا الغرض مجيعهم وكانوا داعمني للمفهوم.

على  كان  ملاليزيا5  االستقصائية  الدراسة  شكل 
النحو التايل:

أسئلة االستبيان
)أعضاء هيئة التدريس - ماليزيا(

)متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم(

تم تنسيق أسئلة االستطالع الخاصة بماليزيا بهدف الحصول على معلومات   5
بالمحكِّمين  الملحق  التحكيم  قواعد  صياغة  تسهيل  شأنها  من  كافية 

الجامعين، باإلضافة إلى الرسوم والتكاليف الخاصة بماليزيا.
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هل قرأت الورقة املفاهيمية اليت صاغها الدكتور 1.
حاجي محيد سلطان بن أيب بكر؟

نعم/ال

يف 2. تنفيذه  ميكن  املفهوم  هذا  أن  تعتقد  هل 
ماليزيا؟ 

نعم/ال

هيئة 3. أعضاء  وكذلك  اجلامعات  توافق  هل 
التدريس على املشاركة فيها؟ 

نعم/ال

هل حيضر أعضاء هيئة التدريس الدورات لتكون 4.
حمكمني معتمدين؟ 

نعم/ال

برنامج 5. إدارة  يتم  أن  جيدة  فكرة  ستكون  هل 
مثل  مهنية  هيئات  قبل  من  اجلامعي  التحكيم 
 AG العام  النائب  ودائرة  احملامني  جملس 
املشاركة  اجلامعة  مبساعدة   ،Chambers

نفسها؟ 

نعم/ال

هل سيولد هذا املفهوم إيرادات للجامعة وكذلك 6.
ألعضاء هيئة التدريس؟

نعم/ال

 هل ستستفيد احلكومة والقطاع العام والقضاء 7.
وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة وإدارة التحكيم 

من هذا املفهوم؟ 

نعم/ال

هل قرأت مسودة ورقة البحث اليت حتمل عنوان 8.
»اتفاقية نيويورك لعام 1958 وقانون جلنة األمم 
املتحدة للقانون التجاري الدويل النموذجي لعام 
العاديني:  األشخاص  تالئم  ال  اليت   1985
هل التحكيم اجلامعي هو الطريق إىل األمام يف 

التسوية البديلة للمنازعات؟«  

نعم/ال

هل تعتقد أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 9.
ليكونوا حمكِّمني يف خطة  مستعدين  سيكونون 

جتريبية على أساس املصلحة العامة؟  

نعم/ال

هل 10. رينغيت،  مليون  من  أقل  ملطالبة  بالنسبة 
سيكونون  التدريس  هيئة  أعضاء  أن  تعتقد 
ليجلسوا  يومي  رسم  لقبول  بداية  مستعدين 
ومعدل  اليومي  الراتب  معدل  أساس  على 
رواتب آخرى للجامعة فضال عن إدارة املؤسسة 
للمرافق وكذلك اإلدارة، لكل يوم من جلسات 

االستماع؟  

نعم/ال

من 11. وتطبيقه كشكل  املفهوم  هذا  سيقف  هل 
العدالة  للوصول إىل  القانونية  املساعدة  أشكال 

من اجل اجلمهور املاليزي؟  

نعم/ال

هل املفهوم الذي اعتمدته »جلنة األمم املتحدة 12.
اعتماده  مت  والذي  الدويل«  التجاري  للقانون 
على الصعيد العاملي، سيكون مبثابة نقطة اجيابية 
يستأصل  أن  املرجح  ومن  العدل،  إقامة  يف 
القضايا املرتاكمة يف احملاكم ويواجه  الرذيلة من 
و  النزاعات  حلل  اجلديدة  التحديات  كذلك 
واحد«  طريق  واحد،  »حزام  مببادرة  املتعلقة 

)OBOR(؟

نعم/ال

................................................ اسم: 

................................................ تعليقات: 

شكل الدراسة االستقصائية لسنغافورة6 كان على 
النحو التايل:

أسئلة االستبيان:
)أعضاء هيئة التدريس - سنغافورة(
)متكني اجلامعات كمراكز للتحكيم(

هل قرأت الورقة املفاهيمية اليت تصورها  الدكتور 1.
حاجي محيد سلطان بن أيب بكر؟

نعم/ال

بعنوان 2. املتابعة - مسودة ورقة حبثية  هل قرأت 
)التسوية  التحكيم  بشأن  نقدية  »أفكار 
 1958 نيويورك  اتفاقية  للمنزاعات(:  البديلة 
الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  وقانون 
النموذجي لعام 1985 الذي ال يليب متطلبات 
اجلامعي  التحكيم  :هل  العاديني  األشخاص 
يسعى  اجلامعني(  باحملكِّمني  امللحقة  )الوساطة 

قدماً يف التسوية البديلة للمنزاعات؟

نعم/ال

تم تنسيق األسئلة الخاصة باالستبيان لسنغافورة بشكل عام لمعرفة ما سيكون   6
الرد حول مفهوم التحكيم الجامعي وتطبيقاته، دون السعي للحصول على 
بالمحكِّمين  الملحق  التحكيم  وتكاليف  وأتعاب  قواعد  لصياغة  معلومات 

الجامعين بسنغافورة.
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البلدان 3. يف  املفهوم  تنفيذ  ميكن  أنه  تعتقد  هل 
املشاركة يف اتفاقية نيويورك و / أو بلدان القانون 

النموذجي؟

نعم/ال

ام دلب يف قبطملا موهفملا ناك اذإ هنأ دقتعت له 4.
ملاعلا ىوتسم ىلع وأ 

تقليل تراكم القضايا؛   )i
استفادة أعضاء هيئة التدريس من حيث   )ii
قدرهتم على كسب دخل إضايف باإلضافة 
اليت  للموضوعات  العملي  التعرض  إىل 

يدرسوهنا،
تفيد اجلامعات، حيث أهنا ستكون قادرة   )iii
لتسهيل  الرسوم  أو  الرسوم  حتصيل  على 

التحكيم يف أماكن عملهم؛

نعم/ال
نعم/ال

نعم/ال

ألهنا  التحكيم،  مؤسسات  من  االستفادة   )iv
ميكن أن تفرض رسوًما مقابل إدارة املخطط 

مبهنية؛
اجلمهور يستفيد، ألن تكاليف تسوية النزاع   )v
ستكون رمزية فقط عند مقارنتها بالتقاضي؛

التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعني سيعود   )vi
بالنفع على احملامني حيث أنه سيقلل من 

ضغوط العمل مقارنة بالتقاضي؛
سيساعد هذا املفهوم على جذب اجلمهور   )vii
وكذلك الطالب من مجيع الكليات لصاحل 
التحكيم و / أو الوساطة، وسيساعد على 

املدى البعيد يف تكوين اجملتمع احملرتم.
ميكن تطبيق املفهوم بالتعديالت التشريعية   )viii
أو بدوهنا يف اإلطار القانوين احلايل لبلدان 

القانون النموذجي؛
مواجهة  على  املفهوم  هذا  وسيساعد   )xi
نزاعات مبادرة احلزام الواحد والطريق الواحد 

)OBOR( يف املستقبل القريب.

نعم/ال

نعم/ال

نعم/ال

نعم/ال

نعم/ال

نعم/ال

هل ستكون فكرة جيدة اذا ما مت إدارة برنامج 5.
مثل  مهنية  هيئات  قبل  من  اجلامعي  التحكيم 
النائب  ودائرة  القانون  ومجعية  التحكيم،  هيئة 
العام AG Chambers، مبساعدة اجلامعة 

املشاركة نفسها؟

نعم/ال

من 6. وتطبيقه كشكل  املفهوم  هذا  سيقف  هل 
أشكال املساعدة القانونية للوصول إىل العدالة؟

نعم/ال

املتحدة 7. األمم  »جلنة  تبنته  الذي  املفهوم  هل 
التجاري الدويل« والذي سُيطبَّق على  للقانون 
الصعيد العاملي، سيكون مبثابة اعانة على إقامة 
عامل  يستأصل  أن  املرجح  من  وهل  العدل، 
تلبية  عن  فضاًل  احملاكم،  يف  القضايا  تراكم 
النزاعات  الطلب اجلديد ملواجهة حتديات حل 
واحد«  طريق  واحد،  »حزام  مببادرة  املتعلقة 

)OBOR(؟

نعم/ال

................................................ اسم: 

................................................ تعليقات: 

طريقة المناظرة و / أو التحقيق: و( 

كما سيكون املفهوم ذا فعالية من حيث التكلفة 
بناء  اجلامعات  حمكِّمي  إىل  األمور  حتال  عندما 
على خربهتم يف موضوع النزاع. ومن اجل ضمان 
حتقيق العدالة املوضوعية يف ذهن احملّكم، ينبغي أن 
منهج خصوم  باختاذ  للمحّكمني  القانون  يسمح 
أكثر  إىل  للوصول  استقصائياً  منهج  وكذلك 
القرارات عدالة، أي حتقيق العدالة املوضوعية، مع 

مراعاة التكاليف املتكبدة والوقت املستغرق.

املطالبات  أصحاب  التحقيقي  املنهج  وسيساعد 
واملستجيبني على االسرتشاد باحملكِّم يف توفري األدلة 
والشهود الالزمني لدعم مطالبهم. وسيساعد هذا 
املتكبدة  التكاليف  توفري  على  األطراف  املنهج 
أيًضا  احملامون  خيتار  قد  كما  القانوين.  للتمثيل 
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فرض رسوم أقل لتمثيل األحزاب، حيث يتم وضع 
مهمة حتقيق العدالة املوضوعية يف أيدي احملكِّم يف 
نظام استجواب، يف مقابل توضع مهمة القاضي 
واحملامني يف نظام التخاصم. وميكن تضمني املنهج 
التحقيقي مبوافقة األطراف و / أو يتم النص عليه 

يف القواعد املقرتحة املتعلقة بـالتحكيم اجلامعي.

الخطوات المقترحة: و( 

ولكي يكون “التحكيم اجلامعي” ناجحاً وفعااًل 
من حيث التكلفة، جيب تعديله باعتباره حتكيًما 
ملًحا باحملكمة وشبيه بالوساطة امللحقة باحملكمة. 
إىل  املناسبة  األمور  إحالة  احملاكم  على  وجيب 
التحكيم أو عمليات التسويات البديلة للمنازعات 
األخرى. كما ميكن القيام بذلك عن طريق عملية 
طوعية و / أو وفًقا لتعديالت القوانني أو القواعد 
أو اجتاهات املمارسة ذات الصلة باملوضوع. وقد 
إىل  باإلحالة  للتحكيم  املقرتحة  اخلطوات  تكون 

احملاكم على النحو التايل7:

احملكمة  يف  مطالبته  املدعي  يقدم   )i(
ويقدمها على املدعى عليه؛

الدعوى،  الدفاع عن  املدعى عليه  قرر  إذا   )ii(
فهو يظهر تلك الدعوى. إذا مل يتم تقدمي 
يف  يشرع  أن  للمدعي  جيوز  مظهر،  أي 
القضية ويدخل يف احلكم بشكل افرتاضي؛

التقاضي  في  بالخطوات  عام  بشكل   )4( إلى   )1( من  الخطوات  ترتبط   7
والخطوات من )5( إلى )9( ترتبط بـالتحكيم الجامعي.

إذا أراد املدعى عليه الدفاع عن الدعوى،   )iii(
املناسبة،  احلاالت  ويف  دفاعه،  يقدم  فإنه 

ميكنه أيًضا تقدمي طلب إللغاء الدعوى؛

أن  للمدعي  ميكن  املظهر،  إدخال  مت  إذا   )iv(
حكم  إلصدار  احملكمة  من  إجازة  يطلب 
يف  دفاعا  عليه  املدعى  لدى  يكن  مل  إذا 

القانون؛

إذا مل يتم إدخال احلكم، ستنظر احملكمة   )v(
ويف  األطراف  من  املقدمة  املرافعات  يف 
سيتم  اليت  املسألة  حتيل  املناسبة،  احلاالت 
التحكيم  خطة  خالل  من  فيها  الفصل 

اجلامعي.

إجراء مقترح لـ “التحكيم الجامعي”:

مبجرد إحالة املسألة على اجلامعة املشاركة،    )i(
وإبالغ  احملكِّم  بتعيني  اجلامعة  تقوم 
األطراف أو أهنا توفر خيارًا لألطراف من 
اجل االتفاق على احملكِّم من جلنة احملكِّمني 

اجلامعيني.
الصلة  الوثائق ذات  املطالبة  يرفق صاحب    )ii(
بنموذج املطالبة وخيدمها على احملكِّم وعلى 

املدعى عليه؛
)iii( يستجيب املدعى عليه الذي قدم استمارة 
الصلة إلثبات  الوثائق ذات  املطالبة ويرفق 

دفاعه؛
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على  اطلع  قد  اجلامعة  حمكِّم  كان  إذا    )iv(
يدعو  فإنه  واالستجابة،  املطالبة  استمارة 
األول  املقام  ويف  لقاء،  عقد  إىل  الطرفني 
إذا  أخرى  تسوية  طريقة  أو  وساطة  يقرتح 
مل  إذا  املسألة.  تسوية  املمكن  من  كان 
يكن هذا اخليار متاًحا أو غري ممكن فإنه 
إىل  األطراف  توجيه  احملكِّم  على  جيب 
تقدمي مستندات أو شهود إضافيني إلثبات 
باجتاهات  متبوًعا  التوايل،  على  قضاياهم 

مناسبة.
الصلة  ذات  التحكيم  مؤسسة  على  جيب    )v(
أن تضع القواعد، وما إىل ذلك، وأن تدير 

عملية التحكيم.

المكافأة و اقتراح إجراء الطعن: ز( 

 ال جيوز الطعن يف حكم احملكِّم مبوجب القانون 
بسبب  احملاكم  يف  االتفاقية  أو   / و  النموذجي 
خطأ يف الوقائع أو يف القانون. ومع ذلك، جيوز 
يف  التحكيم  بعملية  املتعلقة  املسائل  يف  الطعن 
التحكيم الدويل أو احمللي يف معظم بلدان القانون 
النموذجي، عندما يتعلق األمر بالتحكيم احمللي، 
كانت هناك دائما نافذة صغرية للطعن يف القرار 
اذ  العامة.  السياسة  أو  القانون  يف  خطأ  بسبب 
العامة  السياسة  أساس  على  التحدي  عتبة  تبقى 
عالية جداً  بالنسبة للتحكيم الدويل. ويف حاالت 
يف  للطعن  نافذة  توجد  حيث  احمللية،  التحكيم 

خطأ القانون، سيكون تدخل احملاكم على أسس 
السياسة العامة بطيئاً للغاية.

القانونية  القرارات  يف  الطعن  ميكن  ماليزيا،  يف 
احمللية عن خطأ يف القانون حتت s. 42 من قانون 
اآلن يف طور  الذي هو  لعام 2005،  التحكيم 
اإللغاء أو مت الغاءه. وإذا ما مت إلغاؤها فال ميكن 
الطعن يف القرار القضائي إال على أساس السياسة 
يف  التفكري  يتم  قد  احلالة  هذه  مثل  ويف  العامة. 
إطار  يف  للتحديات  أدىن  حد  لتطبيق  احملاكم 
السياسة العامة اخلاصة بالتحكيم احمللي. خالف 
عادل  غري  احمللي  القرار  يصبح  أن  ميكن  ذلك 
ومبوجب  الثابتة.  القانون  سيادة  يف  يشرتك  وال 
هذه  يف  األساسي  احملاكم  واجب  فإن  الدستور، 
لسيادة  وفقاً  احملكِّم  تصرف  ضمان  هو  احلالة 
القانون. حذف s. 42 سيعطي احملاكم السلطة 
األوسع اآلن للتدخل على أسس السياسة العامة 

للقرارات القضائية احمللية.

اقرتاحات  سوى  ليست  املقرتحة  اخلطوات  هذه 
للهيكل العام. وستكون فعالة من حيث التكلفة 
القواعد  أو  التشريعات  إذا كانت  صلة  وذات 
الالزمة تكلف احملكِّم اللجوء إىل كل من املناهج 
إىل  الوصول  أجل  من  واالستقصائية  العدائية 

العدالة املوضوعية.

وجهات النظر األساسية حول تكاليف التحكيم 
اجلامعي
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ماليزيا  طرف؛  إلى  طرف  تكاليف  أ( 
قياس التكلفة في المحاكم الفرعية:

يف  توجد  حيث  املاليزي،  السياق  يف  
قدرها  نقدية  قيمة  هلا  ملوضوع  مطالبة  احملكمة 
 1،000،000رينجيت، ومن املرجح أن يتلقى 
حبوايل  لصاحله  للتكاليف  طلًبا  الفائز  الطرف 
أي حوايل ٪4 من  ماليزي،  رينجيت   40000
املبلغ. ويشمل ذلك رسوم احملكمة االمسية وجزًءا 
كبريًا من التكاليف القانونية للطرف، مبا يف ذلك 

الرسوم املستحقة حملامييه.

مبوجب القواعد النموذجية حملكمة التحكيم امللحق 
يف ماليزيا )اليت هي جزء من دفرت املخطط هنا(، 
فإن التكلفة القصوى اليت ميكن منحها هي فقط 
قواعد  مبوجب  منحها  ميكن  اليت  التكلفة  نصف 
يف  لألطراف  جيوز  كما   .20128 لعام  احملكمة 
االتفاق على  احلالة حىت  االجتماع األويل إلدارة 

عدم منحه أي تعويض عن التكاليف.

مكافأة المحكِّم: ب(  

ومبوجب منوذج القواعد اخلاصة بالتحكيم امللحق 
باحملكِّمني اجلامعيني يف ماليزيا، يتم حتديد مكافأة 
اليوم  يف  ماليزي  رينجيت   500 مببلغ  احملكِّم 
الواحد من اجللسات. وسيدفع للمحكِّم يف مدة 
ال تقل عن 5 أيام، حىت لو كانت أيام اجللوس 
فإن  نفسه،  الوقت  ويف  ذلك.  من  أقل  الفعلية 
احلد األقصى لعدد أيام اجللوس اليت سُيسدد فيها 

للمحكِّم سيتم تقييد أجره يف 10 أيام عمل.

O. 59   8 ص. 32 من قواعد المحكمة 2102.

تسري هذه املكافأة على احلاالت اليت ال تزيد فيها 
قيمة أو مقدار النزاع عن 1،000،000 رينجيت 
ماليزي. عندما تكون قيمة املبلغ يف النزاع أكرب من 
ذلك، فإن الرسوم سوف تتضاعف مع مضاعفات 
 1،000،000 اىل  النزاع  يف  القيمة  أو  املبلغ 
رينجيت ماليزي، ما مل يتفق الطرفان واحملكِّم على 
خالف ذلك يف أول اجتماع أويل إلدارة احلاالت.

خالصة:

يعد التحكيم اجلامعي طريقة فعالة لتوفري التكاليف 
والوقت واحلد من تراكم القضايا يف احملاكم. وهذا 
املخطط إذا أتيح يف بلد أو على الصعيد العاملي 

فغنه سوف حيقق التايل:

تقليل تراكم القضايا؛   )i(

استفادة أعضاء هيئة التدريس من إمكانية    )ii(
باإلضافة  إضايف  دخل  على  حصوهلم 
حول  عملية  معلومات  على  احلصول  إىل 

املوضوعات اليت يّدرسوهنا؛

قادرة على  اجلامعات، ألهنا ستكون  تفيد   )iii(
حتصيل الرسوم لتسهيل التحكيم يف أماكن 

عملهم؛

يفيد مؤسسات التحكيم، حيث ميكن فرض   )iv(
رسوم مقابل إدارة املخطط بطريقة مهنية؛

النزاع  تسوية  تكاليف  اجلمهور، ألن  يفيد   )v(
ستكون رمزية فقط عند مقارنتها بالتقاضي؛

ضغوط  من  ستقلل  ألهنا  احملامني  تفيد   )iv(
العمل مقارنة بالتقاضي؛
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توعية  على  املساعدة  جدا،  املهم  من   )vii(
اجلمهور وكذلك الطالب يف مجيع الكليات 
بأفضلية التحكيم و / أو الوساطة، وعلى 
املدى البعيد سيساعد على استعاب اجملتمع 

احملرتم؛

)viii( تكون مالئمة للتنفيذ مع أو بدون تعديالت 
لبلدان  احلايل  القانوين  اإلطار  يف  تشريعية 

القانون النموذجي؛

نزاعات مبادرة حزام  املساعدة يف مواجهة   )ix(
واحد، طريق واحد يف املستقبل القريب؛

أن يكون أكثر فعالية إذا مت تنفيذه كتحكيم   )x(
انه من  ملحق باحملّكمني اجلامعني، حيث 
مبانيها  احملكمة  توفر  أن  مبكان  األمهية 
وبعض التسهيالت مثل ما تفعله يف حالة 

وساطة احملكمة امللحقة يف ماليزيا؛

التقاضي  أطراف  من  أكرب  بتأييد  حتظى   )xi(
موظف  باختيار  هلم  مسح  إذا  واحملامني 
من  بتيسري  نزاعاهتم،  للتحكيم يف  قضائي 
احملكمة  مقر  توفري  ذلك  يف  مبا  احملكمة 

إلجراء التحكيم.

 ولتسهيل التنفيذ األويل، جيب أن يكون التحكيم 
وينبغي  احملاكم.  من  اإلحالة  طريق  عن  اجلامعي 
احلال  هو  وتسهل كما  املباين  احملاكم  توفر  أن 

أرفقت  وقد  احملكمة.  تلحق هبا  اليت  الوساطة  يف 
أن  الذي ميكن  اجلامعي  التحكيم  بنظام  احملكمة 
حيث  امللحقة.  التحكيمية  اجلامعة  باسم  يعرف 
باإلضافة إىل دعم من  إرادة سياسية  يتطلب  أنّه 
اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  القضائية  اجلهات 
لتطوير منهج “التحكيم اجلامعي” املناسب لتوفري 
آلية فعالة لتسوية املنازعات، تكون متسمة بالكفاءة 
والفعالية واليت ستفيد بالفعل األشخاص العاديني، 
بينما ختلق ميزة اقتصادية للجامعات وأعضاء هيئة 
التدريس. وقد يقف أيًضا كبديل قريب من برامج 
املساعدة القانونية، مثل تلك املوجودة يف اململكة 
املتحدة. كما أنه سيزيد من الوعي بني الطالب 
البديلة للمنازعات يف مرحلة  حول فوائد التسوية 
يلجأ  جمتمع  واستعاب  حجز  وبالتايل  مبكرة، 
للتقاضي. واملفهوم إذا اعتمدته جلنة األمم املتحدة 
للقانون التجاري الدويل فإنه سيكون مبثابة دعامة 
إلقامة العدل، ومن املرجح أن تقضي على العلل 

املتعلقة برتاكم القضايا يف احملاكم.

القاضي الدكتور محيد سلطان بن أيب بكر، حمكمة 
االستئناف، ماليزيا.

18 أبريل 2018.
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[ لقد مت ترك هذه الصفحة فارغة عمدا ]
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التخلف:
اجلامعي،  التحكيم  بنظام  امللحقة  احملكمة  أ- 
من  التقاضي  بعد  ما  مرجعية  تسهيل  هي 
للتحكيم  احملكمة  أمام  املعروضة  املنازعات 

من قبل احملكِّمني اجلامعيني.

اتفاقية  يسمى  هنا،الذي  التحكيم  اتفاق  ب- 
النزاع  بعد  حتكيم  اتفاق  هو  التقدمي،والذي 

خالفا التفاق التحكيم السابق.

حتت  االتفاقية  هذه  مبوجب  التحكيم  يتم  ت- 
إشراف املعهد املعتمد للمحكِّمني.

ث- السمتان األساسيتان للتحكيم مبوجب هذه 
تصدر  التحكيمية  املرجعية  أن  مها  القواعد 

التحكيم الملحق بالمحكِّمين الجامعيين

القواعد النموذجية لماليزيا *2018
 بقلم القاضي الدكتور حاجي حميد سلطان بن أبو بكر

قاضي محكمة االستئناف ماليزيا

 داتو سري د. أشغار علي 
 عميد كلية أحمد إبراهيم للحقوق،الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

 آرون كاسي، 
محامي دفاع ومحامي ادعاء،ماليزيا؛ زميل المعهد المعتمد للمحّكمين،لندن

عن احملكمة ويتم التحكيم بواسطة احملكِّمني 
اجلامعيني.

ج- سيتم تدريب احملكِّمني اجلامعيني واعتمادهم 
للمحكِّمني املعتمد  املعهد  قبل   من 
CiArb فرع ماليزيا،ومجعية األونرابل لرابطة 
اخلرجيني يف “لنكولن ان” - ماليزيا و “انز 
من  بدال   .)ICM( ماليزيا  اوف كورت” 
بشكل  مؤهلني  أشخاص  يكونوا  ذلك،قد 

مناسب.

ح- النكستان الشائعتان اللتان متسكان املتنازعني 
والتأخري  العالية  التكلفة  مها  التحكيم  عن 
القواعد  هذه  تنص  و  التحكيم.  يف  الطويل 
على ختصيص حتكيم فعال للتكلفة والوقت 
والذي من شأنه التغلب على كل النكسات 

الشائعة.
تخصص  تدرس  حكومية  جامعات  ثمان  قبل  من  عليها  الموافقة  تمت     *

القانون في ماليزيا و المعهد المعتمد للمحكِّمين،لندن )فرع ماليزيا(.
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تضمن هذه القواعد أن التحكيم الذي يتم  خ- 
من  على كل  يتغلب  القواعد  هذه  مبوجب 

النكسات.

يكون هذا التحكيم فعاال من حيث الوقت  د- 
يف  بكامله  التحكيم  استكمال  يتعني  ألنه 
غضون 6 أشهر من تاريخ اتفاق التقدمي،يف 
ملكافأته.  احملّكم  استحقاق  عدم  حالة 
ولتحقيق هذه الغاية،تُفرض تلقائيا اجلزاءات 
حسب التكلفة على أي طرف يرفض تأجيل 

أو متديد الوقت.

حيث  من  فعاال  التحكيم  هذا  يكون  ذ- 
يف  أو  آخر  إىل  طرف  من  التكلفة،سواء 
الطرف  تكلفة  تقييد  يتم  التحكيم.  تكلفة 
إىل الطرف على أساس نصف رسوم اجلدول 
النص  2012،مع  لعام  احملكمة  قواعد  يف 
على موافقة األطراف مسبًقا على عدم وجود 
 500 مبعدل  هي  احملكِّم  مكافأة  تكلفة. 
رينجيت ماليزي لكل يوم بالنسبة للمطالبات 
اليت تقل عن 1 مليون رينجيت ماليزي،مع 
النص على أن احلد األدىن لعدد أيام املطالبة 
هو 5 و احلد األقصى هو 10. ويتم ضرب 
مليون  ترتاوح بني  بأقواس  األساسية  املكافأة 
رينجيت ماليزي إذا كانت املطالبة أعلى من 

RM1 مليون.

بإلغاء  الوارد  احلكم  سبق  ما  إىل  يضاف  ر- 
مكافأة احملكِّم للسنة األوىل.

هيئة  أعضاء  أولوية  يف  احملكِّم  تعيني  سيتم  ز-  
التدريس  هيئة  وأعضاء  احلاليني  التدريس 
املتقاعدين  التدريس  هيئة  وأعضاء  الزائرين 
وخرجيي اجلامعات املشاركة ملدة 10 سنوات 

على األقل يف مسريته املهنية.

مجلة  اجلودة،يف  حيث  من  فعالة  تكون  س- 
احملكِّمون  صاغها  اليت  القرارات  أمور،ألن 
اجلامعيون يتم فحصها من قبل املعهد املعتمد 

ِّكحملل -  فرع ماليزيا. CIArbنيم

نوعها  من  األوىل  أيضا  هي  القواعد  هذه  ش- 
إلدخال آلية تأديبية داخلية يف حالة صدور 

سلوك غري الئق من قبل التحكيم. 

 CiArb ستتم مجيع املدفوعات من خالل ص- 
- فرع ماليزيا.

املتاحة  املواهب  اهلدف هو االستفادة من  ض-  
بتكلفة  النزاعات  تسوية  يف  اجلامعات  يف 
احملاكم  على  التخفيف  اقتصادية،وبالتايل 
من عبء العمل وتوفري املال العام. والنتيجة 
يعترب  للتحكيم  جديد  نظام  هي  املقصودة 

بدياًل فعااًل واقتصادياً وسريعاً للتقاضي.

سيُنظر إىل التحكيم على أنه مركب ما مل يتم  ط- 
االتفاق على غري ذلك.

متاحة  التحكيم  قرارات  مجيع  ستكون  ظ- 
للنشر يف موقع CIArb،وبالتايل ال توجد 

خصوصية.

الجزء األول:
قواعد التحكيم الجامعي الملحق 

بالمحكمة تعريف:

تكون املؤسسة املشرفة هي جمموعة احملكِّمني   .1
معتمد  كمعهد  )تعمل  “برهاد”  الدولية 
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للمحكِّمني،فرع ماليزيا(

إذا اتفق الخصوم على إجراءات قضائية:

بينهما  النزاع  أن  على  احملكمة كتابًة  ومبوافقة   .2
قد متت اإلشارة إليه ومت أخرياً حتديده بالتحكيم 
مبوجب قواعد التحكيم اجلامعية امللحقة باحملكمة 
هنائيا  وحيدد  النزاع  التقدمي”(،حيال  )“اتفاقية 

بالتحكيم وفقا هلذه القواعد.

على  اإلشارة،جيب  هذه  مثل  إجراء  عند   .3
احملكمة ضرب اإلجراءات املعروضة عليها.

تاريخ  يف  تبدأ  التحكيم  إجراءات  أن  يعترب   .4
يرفع أي  أن  التقدمي،وال جيوز ألي طرف  اتفاقية 
دفاع عن حتديد الوقت الذي مل يكن متاًحا لذلك 

الطرف يف تاريخ إصدار عملية اإلنشاء.

5. عند دخول األطراف يف اتفاقية التقدمي:

احلاالت  إلدارة  أولًيا  موعًدا  احملكمة  حتدد  أ(  
احملكمة  مبىن  يف  احملكِّم  وجيتمع  للطرفني 
اتفاقية  تاريخ  من  أسبوعني  غضون  يف 
املشرفة  واملؤسسة  األطراف  التقدمي،ويبلغ 
بنفس االسم مع أي حمكِّم يتفق عليه الطرفان 

مبوافقة احملّكم نفسه؛

ما مل يتفق الطرفان بالفعل على اسم احملّكم  ب( 
مبوافقة احملّكم نفسه:

الربيد  طريق  احملكمة،عن  تطلب    )i  
تعني  أن  املشرفة  املؤسسة  اإللكرتوين،من 
من  حمكِّماً  عمل  أيام  مخسة  غضون  يف 
الفريق املعتمد للمحكِّمني اجلامعيني؛ و 

ذلك  على  بناء  املشرفة  املؤسسة  على   )ii  
تعيني احملّكم خالل املهلة الزمنية املوضحة 
اجلامعيني  احملكِّمني  هيئة  من  أعاله 
املعتمدين،وجيوز هلذا الغرض التشاور مع 

اجلامعة املشاركة اليت يرتبط هبا احملكِّم؛

ت( تقوم املؤسسة املشرفة بإخطار األطراف،عن 
طريق الربيد اإللكرتوين،بتعيني احملّكم مبعرف 

الربيد  اإللكرتوين اخلاص ب؛

ث( جيتمع احملّكم واألطراف على النحو املعني؛

يلزم  ما  بكل  الفيدرالية  احملكمة  رئيس  يقوم  ج( 
لتسهيل ما سبق.

االتجاهات:

احملدد  املوعد  من  األقل  على  يومني  قبل   .6
على  األوىل،جيب  األولية  احلالة  إدارة  الجتماع 
إلكرتونية من مجيع  تزويد احملكِّم بنسخة  الطرفني 
املرافعات والوثائق ذات الصلة املقدمة بالفعل أمام 

احملكمة.

إذا  احلاالت،  إلدارة  أويل  اجتماع  أول  يف    .7
تزويد  الطرفني  على  ذلك،جيب  احملكِّم  طلب 
احملكِّم بنسخة ورقية من املستندات املذكورة أعاله.
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مساع  احملكِّم،عند  املذكورة،على  اجللسة  يف   .8
الطرفني،تقدمي توجيهاته بشأن كيفية سري إجراءات 
التحكيم،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

ما إذا كانت املرافعات و / أو أي وثائق أخرى  أ(   
سبق تقدميها إىل احملكمة سُتعتمد ألغراض 
إجراءات التحكيم أو تقدم األطراف جمموعة 
أوامر حتكيم جديدة تشمل بيان احلالة وبيان 
وجدت(،بيان  )إن  املقابلة  واملطالبة  الدفاع 
)إن  املضادة  الدعوى  على  والدفاع  الرد 
الصلة  ذات  بالوثائق  وجدت(،مدعمة 
واملراجع الواردة يف مرافعات التحكيم املذكورة؛

يقدمها  غريها  أو  أخرى  وثائق  أية  ب( 
ال  املثال  سبيل  على  ذلك  يف  الطرفان،مبا 
احلصر أي مرافعات حتكيم أخرى،وجمموعة 
مشرتك  الوثائق،وبيان  من  مشرتكة  أخرى 
املتفق  بالوقائع  مشرتك  للقضايا،وبيان 
وشهادات  طرف  شهود كل  عليها،وقائمة 
من كل  مقرتحة  افتتاحية  كل طرف وكلمة 
طرف توضح احلقائق باختصار والقانون ذي 

الصلة الذي يعتمد عليه ذلك الطرف؛

عرض  بطريقة  يتم  األدلة  تقدمي  إذا كان  ما  ت( 
املستند فقط أو من خالل طريقة االستماع 

إىل الشهود أو اجلمع بني كال األسلوبني؛

أي مسائل تتعلق باكتشاف الوثائق؛ ث(  

التعامل مع أدلة اخلرباء؛ ج(  

لغة التحكيم؛ ح(  

احلد من عدد الشهود وطول فرتة االستماع  خ(  
للشهود؛

بالتكاليف  املتعلقة  املسائل  مع  التعامل  د(  
والرسوم  احملّكؤم  ومصروفات  ومكافآت 

اإلدارية املتعلقة بإجراءات التحكيم؛

لتقدمي  شخص  أي  تعيني  مع  التعامل  ذ(  
جيوز  احملكِّم،وال  إىل  سكرتارية  مساعدة 

التعيني إال مبوافقة األطراف؛

متثيل األطراف يف إجراءات التحكيم،مبا يف  ر(  
التمثيل من  تقدم  ذلك أي جامعة مشاركة 
قبل أعضاء هيئة التدريس أو الطالب تكون 

حمدودة للمساعدة يف صياغة أي وثيقة؛

املوافقة  يريدون  كانوا  إذا  األطراف  معرفة  ز(  
املسبقة على تكاليف اإلجراءات،مبا يف ذلك 

اتفاق “عدم حتمل التكاليف”؛

س( حتديد مكان لإلجراءات؛

فقدان  عن  التعويض  مسائل  مع  التعامل  ش( 
املنازعات  حاالت  يف  األموال  استخدام 
الناشئة عن تسهيالت التمويل اإلسالمي؛ و

ص( وضع جدول زمين لكامل اإلجراءات،مبا يف 
من  إجراء  لكل  الزمنية  املهلة  حتديد  ذلك 

إجراءات التحكيم.

بأن  اإلثبات  مناقصة  توجيه  عدم  حالة  يف   .9
تكون بطريقة مستندة إىل املستند،جيوز للمحكِّم 
من  أدلة  بتقدمي  طرف  يسمح ألي  أو  يوجه  أن 
قانوين،شريطة  بإعالن  مستندات،مدعومة  خالل 
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إذا  املدعي.  باستجواب  اآلخر  للطرف  السماح 
كان يرغب بذلك.

10. يكون للمحكِّم مطلق احلرية يف أن يسرتشد 
يف  لعام 2102  احملكمة  قواعد  من  باألمر 43 
تقدمي  بشأن كيفية  األطراف  إىل  توجيهاته  توجيه 

إجراءات التحكيم.

11. يكون للمحكِّم احلرية الكاملة عند االستماع 
للطرفني يف تغيري توجيهاته يف أي وقت،سواء بناء 
على طلبه أو طلب أي طرف،حسبما تقتضيه قضيته.

12. يعترب أن تعليمات احملّكم مقبولًة من الطرفني.

13. عند إعطاء وتغيري أي اجتاه ويف التعامل مع 
أي مسألة إجرائية،جيب على احملكِّم مراعاة عدالة 

القضية.

14. مع مراعاة أحكام هذه القواعد،يكون لدى 
احملكِّم مجيع الصالحيات اليت يسمح هبا القانون 
لضمان العزم العادل والسريع واالقتصادي والنهائي 
للنزاع،مبا يف ذلك القدرة على اختصار أو متديد 
الفرتات الزمنية املنصوص عليها يف هذه القواعد أو 
حذفها. ويف هذا الصدد جيب على احملكِّم إجراء 
أن  مناسبًة،باستثناء  يراها  اليت  بالطريقة  التحكيم 
يضمن احملكِّم يف مجيع األوقات معاملة األطراف 
املعقولة لعرض  الفرصة  املساواة وإتاحة  على قدم 

قضيتهم.

اعتماد  يف  احلرية  مطلق  للمحكِّم  يكون   .15
هنج ختاصم وتزويد يف إجراءات التحكيم لتحقيق 

العدالة املوضوعية.

16. يسمح احملكِّم بتعديل املرافعات التحكيمية 
أو  بالتكاليف  يتعلق  ألمر  خاضًعا  وقت  أي  يف 
ال  املقرتح  التعديل  أن  أخرى،شريطة  شروط  أي 
تعويض  القضية،وأي  طبيعة  من  جوهريًا  يغري 
فيه  مبا  تعويضه  ميكن  اآلخر  الطرف  جانب  من 
بالتكاليف  يتعلق  بأمر  التعامل معها  أو  الكفاية. 
أو مبصطلحات أخرى. يف حالة السماح بإجراء 
تلقي مجيع  أو  الشهود  إىل  بعد االستماع  تعديل 
األدلة،فإن احملكِّم يسمح لألطراف بذلك. تقدمي 

املزيد من األدلة بتذكري أي شاهد أو غري ذلك.

وللمحكِّم،  بطلب،  التقدم  لألطراف  17. جيوز 
قاضي  به  يقضي  مؤقت  قرار  بأي  يتقدم  أن 

القضية، التحكيم، واملرافعات.

مرافعات التحكيم:

18. دون حتديد طابعها الشامل،جيب أن يتضمن 
بيان احلالة املعلومات التالية:

موقف  تدعم  اليت  والتفاصيل  بالوقائع  بيان  أ( 
املدعي يف مطالبته؛
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ب( ُنسخ من مجيع الوثائق اليت مت االعتماد عليها؛

موقف  يدعم  الذي  والقانون  الوقائع  إبداء  ت( 
املدعي؛

ث( مجيع بنود اإلغاثة وسبل االنتصاف اليت طلبها 
املدعي؛ و

ج( مجيع بنود املطالبة القابلة للقياس الكمي مع 
وتفاصيل  حسابات  من  ذلك  يصاحب  ما 

)عند االقتضاء(.

19. دون حتديد طبيعته الشاملة،جيب أن يتضمن 
بيان الدفاع )واالدعاء املضاد،إن وجد( املعلومات 

التالية:

و(  تأكيد أو رفض مطالبة املدعي؛

موقف  تدعم  اليت  والتفاصيل  بالوقائع  بيان  ز(  
املدعى عليه يف الدفاع عن املطالبة؛

االعتماد  مت  اليت  الوثائق  مجيع  عن  نسخة  ح( 
عليها؛

موقف  يدعم  الذي  والقانون  الوقائع  إبداء  ط( 
املدعى عليه؛ و

نوع  نفس  مضاد،يكون  طلب  تقدم  ي( عندما 
املعلومات اليت يلتزم صاحب املطالبة بتقدميها 

يف بيان احلالة اخلاص به.

20. دون حتديد طبيعتها الشاملة،جيب أن حيتوي 
بيان الرد )والدفاع على الدعوى املضادة،إن وجد( 

على املعلومات التالية:

تأكيد أو رفض دفاع املدعى عليه؛ أ(  

موقف  تدعم  اليت  والتفاصيل  بالوقائع  ب(بيان 
املدعي يف الرد على الدفاع؛

ت( مجيع الوثائق اليت مت االعتماد عليها؛

موقف  يدعم  الذي  والقانون  الوقائع  إبداء  ث( 
املدعي؛ و

نفس  املضاد،فهو  بالدفاع  املدعي  تقدم  إذا  ج( 
عليه  املدعى  يُلزم  اليت  املعلومات  من  النوع 

بتقدميها يف بيان الدفاع عنه.

21. ألغراض الدعوى املضادة،إن وجدت،يعامل 
املدعى عليه بصفته املدعي ويعامل املدعي بصفته 

املدعى عليه.

22. يف حالة عدم تقدمي أي رد على الدفاع،يتم 
تطبيق ضم القضايا.

المسائل القانونية واإلجرائية:

لعام  التحكيم  لقانون  القواعد  هذه  23. ختضع 
.2005

الذي  احملكمة  حمل  التحكيم  مكان  يكون   .24
ُأحيلت إليه اإلشارة أو مكان آخر ميكن أن يتفق 

عليه الطرفان واحملكِّم.
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القواعد  هذه  مبوجب  التحكيم  إجراء  يتم   .25
على  األطراف  يتفق  مل  واحد،ما  حمكِّم  قبل  من 
احلالة،  التقدمي،ويف هذه  اتفاقية  خالف ذلك يف 
“حمكِّم”  إىل  هنا  الواردة  اإلحاالت  مجيع  تعين 
هيئة التحكيم اليت تتألف من عدد احملكِّمني على 

النحو املتفق عليه.

اتفاقية  يف  القواعد  هذه  إىل  اإلشارة  تعترب   .26
التقدمي إشارة إىل الصيغة احلالية هلذه القواعد يف 
أي  إجراء  احملكِّم،شريطة  أمام  اإلجراءات  وقت 
تعديل يوافق عليه الطرفان يف اتفاقية تقدمي الطلب.

مجيع  خبدمة  واحملكِّمون  األطراف  تقوم   .27
اإلخطارات أو البيانات أو الوثائق املقدمة مبوجب 
يكون  أن  اإللكرتوين،بشرط  بالربيد  القواعد  هذه 
إىل  األطراف  توجيه  يف  احلرية  مطلق  للمحكِّم 
تقدمي نسخة ورقية من أي مستند خيدمه. ويعتمد 
جيب  إليها.  الرجوع  لتسهيل  اإللكرتوين  الربيد 
اعتبار أن اخلدمة قد مت إجراؤها يف الوقت الذي 
مت فيه إرسال الربيد اإللكرتوين بنجاح. جيب نسخ 
أي بالغ يوجهه احملكِّم من أي طرف إىل الطرف 
نسخ  وباملثل،جيب  األخرى.  األطراف  أو  اآلخر 
الطرف  إىل  احملكِّم  إىل  أي طرف  من  رسالة  أي 

اآلخر أو األطراف األخرى.

هذا  حيددها  زمنية  فرتة  حساب  ألغراض   .28
يتم  الذي  لليوم  التايل  اليوم  الفرتة يف  النظام،تبدأ 
فيه تقدمي إشعار أو بيان  أو وثيقة أخرى أو عندما 

حيدث الفعل احملدد. إذا كان اليوم األخري من هذه 
الفرتة هو عطلة هناية األسبوع أو عطلة رمسية،يتم 
هناية  عطلة  ليس  األول  اليوم  حىت  الفرتة  متديد 
األسبوع أو عطلة رمسية. يتم تضمني عطلة هناية 
أثناء  حتدث  اليت  الرمسية  العطل  أيام  أو  األسبوع 
تشغيل الفرتة الزمنية يف حساب الفرتة. حيث يتم 
تقدمي أي وثيقة من املقرر تقدميها يف تاريخ معني 

يف أو قبل الساعة الرابعة مساًء و يف ذلك اليوم.

األول  اجلزء  بني  تضارب  وجود  حالة  يف   .29
األحكام  القواعد،تسود  هذه  من  الثاين  واجلزء 

الواردة يف اجلزء األول.

األجور والرسوم:

30. تكون مكافآت احملكِّم على النحو املنصوص 
االتفاق   تاريخ  يف  القواعد،السارية  هذه  يف  عليه 

على التقدمي.

للمؤسسة  املستحقة  اإلدارية  الرسوم  حتدد   .31
النحو  على  واحملكمة  املشاركة  واجلامعة  املشرفة 
املنصوص عليه حالياً يف هذا النظام وقت سداده.

32. على املدعي التأكد من أن املكافأة املستحقة 
الفقرة  يف  إليها  املشار  اإلدارية  والرسوم  للمحكِّم 
السابقة قد أودعت بالكامل للمؤسسة املشرفة قبل 
إصدار  ومت  األولية  احلالة  إلدارة  األول  االجتماع 
نسخة من إيصاالت ذلك إىل احملكِّم يف االجتماع 

املذكور.
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التخلف:

33. يف حالة ختلف أي طرف عن االمتثال هلذه 
احملكِّم،جيوز  عن  الصادرة  التوجيهات  أو  القواعد 
له الشروع يف التحكيم بالطريقة اليت يراها مناسبة 

ويقدم قرارات مبا يف ذلك القرار التقديري.

34. وعند اختاذ إجراء التحكيم،جيب على احملكِّم 
مراعاة عدالة القضية.

يف حالة قيام احملكِّم مبنح التعويض بصورة    .35
احملكِّم  من  يطلب  أن  طرف  ألي  افرتاضية،جيوز 
وضعه جانباً يف غضون 14 يوماً من استالم القرار 
املذكور مدعوماً بأسس لوضعه جانباً،وهو ما جيوز 
أن يسمح به احملكِّم مع مراعاة التكاليف وشروط 
يراها مناسبة. جيب على الطرف الذي يتقدم هبذا 
الطلب أن يسدد مجيع املسامهات املتعلقة بأتعاب 

وتكاليف التحكيم قبل تقدمي الطلب.

القرار القضائي:

إىل  واالستماع  األدلة  مجيع  استالم  بعد   .36
منحه  قرار  بصياغة  احملكِّم  األطراف،يقوم  تقدمي 
وتزويده بنسخة من رسالة إلكرتونية إىل املؤسسة 
األجور  املشرفة مشفوعة مبذكرة يف مشروع مجيع 
والنفقات والرسوم والتكاليف املستحقة الدفع من 

قبل الطرفني.

37. جيوز للمؤسسة املشرفة،عند استالم مشروع 
يوماً،أي  تقدم،يف غضون 14  التحكيم،أن  قرار 
مالحظات تراها مناسبة للنظر يف أمر احملكِّم،وجيب 
عليها يف غضون ذلك املوافقة على املذكرة املذكورة 
التعديالت  املادة اخلاضعة هلذه  أعاله يف مشروع 

لكي يكون مناسًبا وموافًقا هلذه القواعد.

املالحظات،إن  هذه  استالم  عند   .38
وجدت،يقوم احملكِّم بأي تناوب للمشروع حسبما 
القرار  بأن  األطراف  يُبلغ  مناسًبا،وعندئذ  يراه 
جاهز للتحصيل مع مراعاة دفع أي مبلغ مستحق 
قبل  من  املعتمدة  الرسوم  و  والنفقات  األجر  من 

املؤسسة املشرفة.

39. جيب على احملّكؤم أن يقوم عن طريق الربيد 
هنائية  مبذكرة  املشرفة  املؤسسة  بتزويد  اإللكرتوين 
املشرفة  للمؤسسة  تكون  والرسوم،واليت  باملكافأة 
حرية تعديلها حسبما تراه مناسًبا وإبالغ األطراف 
والرسوم  واملصروفات  باملكافأة  النهائي  املوعد  يف 
املستحقة الدفع من قبل الطرفني وأي توازن مبوجبه.

أن  من  التأكد  ذلك  بعد  األطراف  على   .40
الفور  على  دفعه  مت  وجد،قد  املستحق،إن  املبلغ 
املشرفة  املؤسسة  تقوم  املشرفة،حيث  للمؤسسة 
بإصدار شهادة ختليص سداد لألطراف مع نسخة 

إىل احملكِّم.
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السداد،يرسل  ختليص  شهادة  استالم  عند   .41
الطرف  إىل  اإللكرتوين  بالربيد  الفور  على  احملكِّم 

النهائي نسخة إىل املؤسسة املشرفة.

على  النهائية،جيب  اجلائزة  استالم  عند   .42
املؤسسة املشرفة أن تنشر نفس الشيء يف موقعها 

اإللكرتوين املتاح للجمهور حبرية. التكاليف 

والفوائد / رسوم التركيب:

وجيوز للمحكِّم أن مينح هذا التعويض    .43
قبله  ما  أو  منحه  بعد  الفائدة،سواء  سبيل  على 
األموال،حسبما  استخدام  خسارة  عن  كتعويض 

يراه فقط بعد االستماع إىل األطراف املعنية.

على  الفائدة،جيب  بشأن  قرار  اختاذ  عند   .44
بني  اتفاق  أي  احلسبان  يف  يأخذ  أن  احملكِّم 

األطراف بشأن الفائدة.

غري  األطراف  أو  الطرف  يتحمل   .45
والنفقات  املبدأ،األجر  حيث  الناجحني،من 
والتكاليف املستحقة للمؤسسة املشرفة وللمحكِّم. 
هذه  من  توزيع كل  للمحكِّم  ذلك،جيوز  ومع 
التكاليف بني األطراف إذا ما قرر أن املخصصات 

معقولة،مع مراعاة ظروف احلالة.

46. للمحكِّم،يف احلكم النهائي،أو يف أي قرار 
آخر،أن يكون لديه سلطة إصدار أمر بالتسوية بني 
األطراف حسب ما يراه مناسًبا،شريطة أال تتجاوز 

هذه التكاليف نصف مبلغ املقياسوهذه  التكلفة 
ما  باستثناء   2102 احملكمة  قواعد  يف  وجدت 
اتفق الطرفان على خالف ذلك. عند منح القرار 
القضائي لتكاليف الطرف إىل الطرف،جيب على 
املعقولة  التكاليف  احلسبان  يف  يأخذ  أن  احملكِّم 
اليت يتحملها الطرف الذي حيق له احلصول على 
والطباعة  الثابتة  بالبنود  يتعلق  فيما  التكاليف 

والسفر وإرسال الرسائل والشهود وما إىل ذلك.

تأجيل  إىل  يسعى  طرف  أي  على  جيب   .47
 500 قدره  مبلغ  دفع  احملكِّم  أمام  حمدد  موعد 
رينجيت ماليزي كتكاليف،إذا كان احملّكم قد مسح 
بالتأجيل،ويكون ذلك حسب تقديره للسماح أو 
يسعى  الذي  الطرف  على  وباملثل،يتعني  الرفض. 
إىل أي متديد للوقت الذي حيدده احملكِّم دفع مبلغ 
احملكِّم  مسح  ماليزي كتكلفة،إذا  رينغت   250
بالتأجيل الذي يكون حسب تقديره للسماح أو 
الرفض. تقسم التكاليف احملجوزة هنا إىل جزأين 
واآلخر  للمحكِّم  يدفع  واحد  متساويني،جزء 
دفع  يتم  األخرى.  األطراف  أو  اآلخر  للطرف 
املبالغ املذكورة خالل يوم عمل واحد بعد إخطار 

التأجيل أو التمديد خط الزمن للقرار.

الجدول الزمني للتحكيم:

مجيع  استماع  أو  استالم  استكمال  يتم   .48
توقيع  تاريخ  من  أشهر   3 غضون  يف  الطلبات 

االتفاقية.
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يتعني  الذي  القرار  أن يكون مشروع  49. جيب 
خالل  مفروشاً  املشرفة  املؤسسة  إىل  تقدميه 
أو  الطلبات  استالم مجيع  تاريخ  من  واحد  شهر 

االستماع إليها.

استالم  تاريخ  من  واحد  شهر  غضون  يف   .50
مشروع القرار املذكور أعاله،تعود املؤسسة املشرفة 

إىل احملكِّم مبالحظاهتا إن وجدت.

الفرتة  انتهاء  من  يوًما   14 غضون  يف   .51
املذكورة أعاله،جيب على املؤسسة املشرفة الرجوع 
احملكِّم  يصدر  أن  وجدت،على  مبالحظاهتا،إن 
القرار النهائي،مع األخذ يف االعتبار أي مالحظة 
تصدر عن املؤسسة املشرفة،وإبالغ األطراف هبا. 

االستعداد جلمع.

أعاله  احملددة  الزمنية  احلدود  متديد  جيوز   .52
مبوافقة األطراف.

53. يف حالة عدم احلصول على هذه املوافقة،إذا 
مل يِف احملكم بالنهج الزمين املذكور أعاله،ال حيق له 
احلصول على أي أجر مبوجب هذه القواعد،وجيوز 
آخر  جامعي  حمكِّم  أي  تعيني  املشرفة  للمؤسسة 

كمحكِّم لتويل إدارة العمل واإلجراءات.

54. يف حالة عدم قدرة احملكِّم على االستمرار يف 
جامعيا  حمكِّما  املشرفة  املؤسسة  اإلجراءات،تعنّي 

آخر ملواصلة سري الدعوى بصفتها مسألة مستندة 
نوفو.  دي  مسألة  ليست  منها،ولكنها  جزء  إىل 
املشرفة  املؤسسة  التعيني،حتدد  هذا  حتديد  عند 
السابق  للمحكِّم  دفعه  يتعني  الذي  الرسوم  جزء 

وللمحكِّم املعني حديثًا.

المركب الودي والعرف التجاري:

متقاعد  أو  مالئم  احملّكم كمركب  يقرر   .55
ذلك  خالف  على  الطرفان  يتفق  مل  سابق،ما 
يف اتفاقية التقدمي أو يف أول اجتماع أويل إلدارة 

احلاالت.

56. يف مجيع األحوال،يقرر احملكم وفقاً لشروط 
أي  االعتبار  يف  ويأخذ  الطلب  تقدمي  اتفاقية 

استخدام للتجارة املنطبقة على املعاملة.

المالية اإلسالمية:

التمويل  مبرافق  يتعلق  نزاع  وجود  حالة  يف   .57
أي  أن  من  التأكد  احملكِّم  على  اإلسالمي،جيب 
قرار يتخذه ال جيعل أي مبلغ مرفق أساسي مدفوع 
من قبل املمول املرخص له حسب األصول للعميل 
حيدد  املال،كم  استخدام  فقدان  بسبب  وأضراره 

احملكِّم استبعاد املسؤولية.

الطرفان  يتنازل  املتعمدة،  األفعال  باستثناء   .58
إىل أقصى حد مسموح به مبوجب القانون املعمول 
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املؤسسة  أو  احملكِّمني  ضد  مطالبة  أي  به،عن 
املشرفة وأي شخص يعينه احملّكم على أساس أي 

فعل أو إغفال فيما يتعلق بالتحكيم.

59. ال خيل ذلك حبق األطراف يف تقدمي شكوى 
له  داعي  ال  تأخري  أي  ذلك  يف  احملكِّم،مبا  ضد 
تستفسر  لكي  اجلامعة  احملّكم،إىل  فيه  يتسبب 
إجراء  ذلك  يف  مبا  املشتكى  السلوك  عن  داخلياً 
إجراءات تأديبية والداخلية اختاذ مثل هذه التدابري 
ذلك  يف  فيه،مبا  املرغوب  النحو  على  والعقوبات 
تعليق أو حجب شهادته كمحكِّم للجامعة،بشرط 
أال يكون لصاحب الشكوى أي حق يف املشاركة 
يف التحقيق املذكور أو معرفة أي حالة أو نتيجة 

ملثل هذا االستفسار.

متنوع:

اجلامعات،مبوافقة  لطالب  السماح  جيوز   .60
اجلامعة وموافقة احملكِّم،مبراعاة إجراءات التحكيم.

61. ليس يف هذه القواعد ما مينع األطراف من 
أو  التوفيق  أو  الوساطة  طريق  عن  نزاعهم  تسوية 
التفاوض أو أي وسيلة أخرى للتسوية الودية قبل 

نشر القرار.

احملكم  أمام  اإلجراءات  مجيع  تسجيل  يتم   .62
مبوجب هذا النظام. التدريب وإصدار الشهادات 

للمحكِّمني اجلامعيني

تدريب و إعتماد محكمين:

مبوجب  املعينون  )احملكِّمون(  احملكِّم  يكون   .63
مبوجب  اإلجراءات  يباشرون  أو  القواعد  هذه 
األصول  حسب  املدربني  )القواعد(  النظام  هذا 
من  جامعي”  “حمكِّم  كـ  حالياً  واملصدومني 
التابعة  الشرف  مجعية  املشرفة،وهي  املؤسسة  قبل 
لرابطة خرجيي “لينكولن إن” - ماليزيا و “ان يف 

.) ICM ( كورت” ماليزيا

 ICM 64. وجيوز خلرجيي “لينكولن ان” ول
وفقا لتقديرهم حسبما يرونه مناسبا احلصول على 
املعهد  يف  مستأجر  حمكِّم  أو  زميل  أي  تصديق 
أن  دون  جامعي  حمكِّم  بأنه  للمحّكمني  املعتمد 
السابقة.وباملثل،جيوز  للفقرة  وفقا  مدربني  يكونوا 
السماح ألي شخص حيمل مؤهاًل أو شهادة أو 
أي صلة أخرى بأي هيئة حتكيم أو هيئة أخرى 
ذات صلة باملصادقة على أنه حمكِّم للجامعة دون 

أن يكون مدرّباً مبوجب الفقرة السابقة.

على  واحلصول  شخص  أي  تدريب  65.جيوز 
هيئة  عضو  كان  إذا  جامعي  حمكِّم  شهادة 
عضو  متقاعد،أو  تدريس  هيئة  عضو  تدريس،أو 
هيئة تدريس زائر،أو خريج من أي جامعة مشاركة 
ملدة ال تقل عن 10 سنوات يف املمارسة املهنية 

املعنية.
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المتحدة  األمم  لجنة  الثاني:  الجزء 
للقانون التجاري الدولي قواعد التحكيم 

)مراجعة 2010(:

)سيتم إحلاق قواعد جلنة التجارة الدولية يف األمم 
املتحدة يف هذا املكان(

الجزء الثالث: جداول
 أجور  المحكِّم:

حتديد  النزاع،ألغراض  قيمة  أو  مبلغ  يصنف   .1
مببلغ  قوسني  احملكِّمني،بني  أو  احملكِّم  أجر 
000،1000 رجنيت ماليزي )أو أي جزء منه(.

2. على سبيل املثال،عندما يكون مقدار اخلالف 
RM1،000،000،فإنه  و   RM1 بني 
يكون  قوس  .1حيث  ضمن  يقع 
 RM1،000،001 بني  النزاع  حجم 
الشرحية  ضمن  يقع  RM2،000،000،فإنه 

2. ،وهكذا .

3. املكافأة عن املبلغ أو القيمة يف نزاع ال 
:RM1،000،000 تتجاوز

500.00 رجنيت يوميا من اجللوس. أ( 

ت(  جيب أن يكون احلد األدىن لألجر ملدة 5 أيام 
من اجللوس يف حال اكتمال هذه املسألة مع 

اجللسات أقل من 5 أيام املذكورة.

جيب أن يكون احلد األقصى لألجر ملدة 10  ث( 
أيام من اجللوس يف حال اكتمال هذه املسألة 

مع اجللسات أكثر من 10 أيام.

احملكِّم  جلس  اجللوس،إذا  من  يوماً  يعترب  ج( 
لالستماع أي مسألة واستمع على األقل جزئياً 
إىل املسألة يف ذلك اليوم بغض النظر عن املدة 
الزمنية اليت قضاها يف ذلك اليوم. ومع ذلك،ال 
اجللسة  تأجيل  مت  اجللوس،إذا  من  يوًما  يعترب 

دون أي جلسة استماع يف ذلك اليوم.

هي  الدفع كما  املستحقة  املكافأة  إىل  يشار  ح( 
حمسوبة هنا باسم “األجر األساسي”.

النزاع أكرب من  القيمة يف  أو  للمبلغ  بالنسبة   .4
1،000،000 رينجيت ماليزي:

مكافأة األساس x رقم القوس. أ(  

نزاع  جيتذب  أن  املثال،جيب  سبيل  على  ت( 
يشتمل على مبلغ يرتاوح بني 1000.001 
من  أجرًا  ماليزي   2000.000 ورينجيت 

x 2. املكافأة األساسية

5. يتنازل احملكِّمون عن األجر يف حالة التحكيم 
الذي يتم يف غضون سنة واحدة من تاريخ إطالق 

هذا النظام.

6. تطبق بنية األجور املذكورة أعاله ما مل يتفق 
الطرفان واحملكِّم )احملكِّمون( على خالف ذلك يف 

أول اجتماع أويل إلدارة احلاالت.
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لكل  للمحّكمني  املعتمد  املعهد  رسوم  تبلغ   .7
املعهد  ويقوم  ماليزي.  رينجيت   500 حتكيم 
اجلامعات  إىل  الرصيد  بدفع  للمحكِّمني  املعتمد 
املشاركة من مبلغ RM500 املذكور. كما يتم 
حتكيم  إجراء  حالة  يف  الرسوم  هذه  عن  التنازل 
خالل سنة واحدة من تاريخ إطالق هذا النظام.

الجزء الرابع: نماذج عينة
اتفاقية تقديم:

)الرتاضي كما هو احلال يف العمل( اتفاقية التقدمي

الوثيقة،مبوافقة  هذه  مبوجب  الطرفان  يتفق 
احملكمة،على أن النزاع بينهما الذي شكل موضوع 
إليه  ُيشار  اإلجراء  هذا  الطرفني يف  بني  التقاضي 
التحكيم  قواعد  مبوجب  بالتحكيم  أخرياً  وحيدد 

اجلامعية املرفقة باحملكمة.

)واحد،إذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احملكمني  عدد  يكون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التحكيم  لغة  تكون  فارغا(.  ترك 

)اإلجنليزية،إذا تركت فارغة(.

يكون مقر التحكيم

)شبه جزيرة ماليزيا،والييت صباح أو ساراواك(.
................... ....

املدعى
................... ....

املدعى عليه

...................... ..........
وافق عليها من قبل احملكمة

الجزء الخامس: مبادئ توجيهية غير 
ملزمة:

فقط  هي  هنا  أدناه  الواردة  الفقرات  مجيع   .8
اليت تلعب دوراً يف  التوجيه للمؤسسات  ألغراض 
تكون  ال  القواعد.  هذه  مبوجب  التحكيم  إدارة 
ال  طرف.  ألي  أو  املذكورة  للمؤسسات  ملزمة 
جيوز ألي طرف أن يتخذ أي اعرتاض على عدم 

االمتثال أو انتهاك املبادئ التوجيهية املذكورة.

إىل  املشرفة،باإلضافة  املؤسسة  دور  يشمل   .9
الرسوم  مدفوعات  مجيع  أعاله،حتصيل  يظهر  ما 
اخلاصة  واإليداعات  واملصروفات  واملكافآت 
هبا،ودفع احملكم للمكافآت واملصروفات املستحقة 
إليه وإعادة أي جزء مستحق من هذه املدفوعات 
األطراف،وأخذ أي جزء مستحق هلا كرسوم  إىل 

إدارية خاصة هبا،وفًقا هلذه القواعد.

املشرفة  املؤسسة  احملكِّم،تأخذ  تعيني  لدى   .10
يف االعتبار مجيع العوامل ذات الصلة مبا يف ذلك 
املسألة والسفر بني  للنظر يف  مالءمة االستمالك 
مكان إقامته أو مكتبه ومبىن احملكمة حيث ستعقد 

إجراءات التحكيم.
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املذكور  النحو  على  املالءمة  مبراعاة  رهناً   .11
بتعيينها  عام  بوجه  املشرفة  املؤسسة  أعاله،تقوم 
حسب ترتيب األولوية على النحو التايل: أعضاء 
املتقاعدين  التدريس  هيئة  وأعضاء  التدريس  هيئة 
وأعضاء هيئة التدريس الزائرين واخلرجيني يف اجلامعة 

املشاركة.

مع  التعامل  املشرفة  املؤسسة  على  جيب   .12
مجيع األمور املتعلقة باحلسابات،ما مل ينص على 

خالف ذلك يف اجلزء األول من هذه القواعد.

إىل  املشاركة،باإلضافة  اجلامعة  دور  يشمل   .13
للمرشحني  مناسبة  مصادر  أعاله،توفري  يظهر  ما 
املرتبطني  من  وغريهم  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
“كمحكِّم  وتصديقهم  لتدريبهم  باجلامعة 
على  املشرفة  املؤسسة  مع  والتنسيق  للجامعة” 

طلب تعيني حمكم ألي قضية.

احملكمة  قلم  رئيس  دور  يشمل   .14
االحتادية،باإلضافة إىل ما ظهر أعاله،املرافق ومرافق 
احملكمة املتاحة للتحكيم ولتسهيل اختاذ أي اجتاه 
ممارسة ضرورية لغرض حتقيق التحكيم الفعال أدناه.

15. جيب أن يكون دور”كورت اوف ماليزيا” 
ICM و رابطة خرجيي “لينكولن ان” لتسهيل 

إجراء تدريب وشهادة “حمكِّم اجلامعة”.

16. مجيع اهليئات املذكورة أعاله يكون هلا احلرية 
يف تنظيم شؤوهنا اخلاصة حسبما تراه مناسبا.

القضاء  موظفي  السادس:  الجزء 
كمحكِّمين:

باختيار  التقاضي  ألطراف  السماح  جيوز   .17
املشرتك كمحكِّم  اختيارهم  من  قضائي  موظف 
خيضع ملوافقة رئيس القضاة،األمر الذي قد يتطلب 
بعض التعديل على قواعد احملكمة أو إصدار توجيه 

ممارسة هلذا الغرض،يف املستقبل القريب العاجل.

التحكيم امللحق باحملكِّمني اجلامعيني 

مقرتح ودفرت املخطط النموذجي ملاليزيا 2018
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The Honorable Society of Lincoln’s Inn
Alumni Association, Malaysia

التحكيم الملحق بالمحكِّمين 
 الجامعيين

2018 ايزيلام يجذومنلا ططخملا رتفدو حرتقم

مالحظة: في حالة حصول خالف يتعلق بالمعنى اإلجمالي للمحتوى فان النسخة اإلنجليزية تقدم على ما دونها من اللغات األخرى.

مقترح ودفتر المخطط النموذجي ماليزيا 2018
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University Arbitration is a researched 
concept that benefits not only the state, 
the judiciary and universities but also 
the public at large.

Inter alia it proposes:
•	 To	 empower	 university	 faculty	

members and their graduates to 
be trained in Alternative Dispute 
Resolution mechanism.

•	 To	 utilize	 them	 via	 a	 court	 process	
to offer dispute settlement via 
arbitration for cases which has been 
filed in court.

•	The	choice	of	arbitration	is	voluntary	
but the courts are required to facilitate 
the process, similar to the mediation 
process available through the courts.

•	The	 scheme	 can	 be	 implemented	
without legislative amendments or 
major amendments as opting to 
arbitration under the scheme is only 
a voluntary process. The scheme 
also allows parties to select one of 
the judicial officers of their choice to 
arbitrate their dispute subject to the 
consent and approval of the Chief 
Justice, which may be similar to the 
practice in England. 

•	The	 court	 venue	 is	 proposed	 to	 be	
the place of arbitration.

•	That	 the	 arbitrator’s	 fee	 where	 a	
judicial officer has been selected to 
be the arbitrator is to paid to the 
court as revenue to the State.

•	The	 process	 of	 challenge	 through	
courts the decision of the arbitrator 
is limited. This in turn will reduce 

appeals to the Federal Court, Court 
of Appeal as well as the High Court.

The scheme thus far has the support of 
eight public universities offering law 
in Malaysia, as well as the Lincoln’s Inn 
Alumni (President - former Chief Justice 
of Malaysia Tun Zaki Azmi); Inns of 
Court Malaysia, Chartered Institute of 
Arbitrators (CIArb, London) – Malaysian 
Branch and other institutions.

It is beyond doubt that if the scheme 
is successfully implemented, it will 
reduce the cost of the government 
financing civil and commercial disputes 
resolution by at least fifty percent 
within 5 years. It will also create a non-
litigious society. It will also stand as a 
near substitute to legal aid schemes to 
help the poor, needy and oppressed to 
have  access to justice in a stress-free 
mode in contrast to litigation. 

Public support for the scheme will be 
a reality if it is supported through a 
court process. By giving a choice for 
the parties to the litigation to opt for 
arbitration by selecting University 
arbitrators or judicial officers of their 
choice, will in my view, inspire greater 
confidence in the judiciary at all levels.

DATUK DR. HJ. HAMID SULTAN BIN ABU BACKER
Judge, Court of Appeal Malaysia.
Adjunct Professor of International Islamic University 
Malaysia (IIUM) and Multimedia University (MMU); 
Panel Advisor of Islamic Science University of 
Malaysia (USIM); Barrister and a Fellow of the 
Chartered Institute of Arbitrators (London); Honorary 
Fellow, Middle East Institute (MEI), National 
University of Singapore; Honorary Visiting Professor 
of Damodaran Sanjivayya National Law University 
(DSNLU), Visakhapatnam, India.

Summary
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[1] This University Arbitration Model 
Scheme Book with the proposed 
Model Rules for University cum Court 
Annexed Arbitration for Malaysia 
is published with a view to bring 
to the attention of the stakeholders 
in Malaysia as well as globally the 
concept of empowering University 
faculty members and others associated 
or linked to the Universities such as 
Alumni of the University to be trained 
as arbitrators, mediators, conciliator, 
etc. and for them to assist to clear cases 
before courts justly, economically and 
expeditiously, subject to the agreement 
of the parties to the litigation and 
consent of the judge.

[2] The concept was mooted by 
Justice Datuk Dr. Haji Hamid Sultan 
bin Abu Backer (Justice Hamid) who 
thereafter had taken the initiative to do 
a survey in all Malaysian universities 
offering law, namely: UIA, UM, MMU, 
UiTM, UniSZA, UUM, UISM and 
UKM.  The outcome of the survey is 
that all the faculty members want the 
concept of University Arbitration to be 
implemented in Malaysia.  Some were 
even prepared to act as arbitrators pro 
bono to acquire practical knowledge of 
the subject they are teaching.

[3] This scheme can also facilitate 
parties to the litigation opting to 
arbitrate their disputes by choosing 
a judicial officer from within the 
judiciary as the arbitrator with the 
consent of the Chief Justice, a process 

Introduction

similar to the current court annexed 
mediation scheme.

[4] Justice Hamid, at the invitation of 
the Middle East Institute of National 
University of Singapore, also did a 
survey in Singapore.  During the survey, 
leading arbitration practitioners and 
some faculty members were given the 
concept paper, research paper as well as 
the survey questionnaire.  The survey 
result was positive in support of the 
concept.

[5] The concept paper was also given 
to Inns of Court Malaysia (ICM).  The 
ICM executive committee appointed 
Justice Hamid to chair the University 
Arbitration Sub-Committee to study 
the viability of the implementing the 
concept.

[6] To facilitate the concept, Justice 
Hamid, Dato’ Sri Dr. Ashgar Ali and 
Mr. Arun Kasi had formulated the 
Model Rules for University cum Court 
Annexed Arbitration. The Model Rules 
closely follow the UNCITRAL Model 
Rules 2010 and make it also relevant.

[7] The first draft of the Model Rules 
was brought to the attention of the 
University Arbitration Sub-Committee 
(under ICM) and was unanimously 
approved with the proviso for the Model 
Rules to be further amended where 
necessary to facilitate the views of the 
stakeholders.  The Sub-Committee 
consisted of the Deans and faculty 
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members of law universities or their 
representatives as well as a representative 
of the Chartered Institute of Arbitrators 
Malaysian branch (CIArb).

[8] The Model Rules which forms a 
part of this booklet is always subject to 
amendment according to the needs of a 
country.

[9] The Model Rules are based on the 
assumption that 

(a)  the Chief Justice approves the 
University cum Court Annexed 
Arbitration scheme; 

(b)  the participating Universities agree 
to their obligations under the Rules; 

(c)  CIArb agrees to supervise the 
scheme; 

(d)  Lincoln’s Inn Alumni, ICM and 
CIArb accept their obligation to train 
the Universities faculty members 
and their associates and duly certify 
them as ‘university arbitrators’.

[10] University cum Court Annexed 
Arbitration scheme has no relevance 
to Institutional Arbitration or Ad-
Hoc Arbitration.  In the first instance, 
it is aimed at dealing with Civil 
and Commercial matters before 
the Subordinate Courts, although 
conceptually there is no limitation 
to applying the rules to any matter 
irrespective of the court that the matter 
is currently before.  It will be entirely 
at the discretion of the Chief Justice 
to provide, extend and limit its scope 
of operation from time to time as the 

viii   University cum Court Annexed Arbitration

Courts are the facility providers under 
the scheme.

[11] The University cum Court 
Annexed Arbitration is a voluntary 
process.  The scheme can become 
operative in the following manner:

(a) Once the defendant has filed his 
appearance, the court can propose 
to the parties that if they agree it can 
be dealt with under University cum 
Court Annexed Arbitration scheme.

(b) Alternatively, if the plaintiff is not 
able to get a default judgment or 
summary judgment or the defendant 
is not able to strike out the claim or 
the mediation was not successful, 
the court can again propose for the 
matter to be settled by University 
cum Court Annexed Arbitration.

(c) At any stage of the proceedings, the 
parties can agree for the matter to 
be referred to University cum Court 
Annexed Arbitration, with consent 
of court.

[12] The benefit of University cum 
Court Annexed Arbitration is that the 
scheme has been drafted to ensure that 
the remuneration of the arbitrator will 
only be a nominal sum.  In addition, 
party to party costs cannot exceed half 
of the scale costs under the Rules of 
Court 2012.

[13] The benefits to faculty members or 
others associated with the university 
will be that they will get a good 
exposure to the subjects which they are 
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involved in as well as they can earn a 
small fee for sitting as arbitrators.

[14] The benefits to the University as 
well as the supervising institution is that 
they will earn a fee for administrative 
support.

[15] The benefits to the lawyers is that 
they can still continue to represent 
their clients.  In addition, lawyers from 
the participating Universities can also 
be appointed as university arbitrators.  
That is to say, even though University 
faculty members may not be available 
in certain states, districts or courts, 
the alumni members of the University 
can be appointed as arbitrators. In 
essence, there will not be a shortage 
of arbitrators throughout Malaysia to 
participate in the scheme.

[16] The scheme thus far has the 
support of 8 public universities 
offering law in Malaysia, as well as 
the Lincoln’s Inn Alumni (President - 
former Chief Justice of Malaysia Tun 
Zaki Azmi); Inns of Court Malaysia, 
Chartered Institute of Arbitrators 
(CIArb London) – Malaysian Branch 
and other institutions.

[16] The University cum Court 
Annexed Arbitration Scheme can be 
implemented without any amendment 
to the Arbitration Act 2005 or Rules of 
Court 2012.  A practice direction will 
be sufficient. By an analogy, the power 
for the court to propose mediation 
is already in place under Order 34 of 
Rules of Court 2012 which deals with 
case management matters.

Introduction   ix 

[17] It must be emphasised here that 
CIArb’s role in the Scheme is to facilitate 
a successful pilot project, at the first 
instance.  Subsequently, it will be the 
decision of stakeholders to consider 
whether the Scheme can be facilitated 
through any Arbitral Institutions of 
Malaysia, solely or jointly with CIArb 
or any other relevant body.

[18] Justice Hamid will take personal 
effort to bring this concept to the Chief 
Justices of counties like Singapore, India, 
Pakistan, Bangladesh, China, Hong 
Kong, Australia, New Zealand, England, 
France, Germany, UAE,  Saudi Arabia, 
America and Canada. Justice Hamid 
will also extend his personal efforts 
to get a message and/or review of the 
concept from major arbitral institutions 
and bodies around the world, with a 
view to bringing global awareness of 
the concept. This will also facilitate 
them to circulate this Scheme Book  
to the judicial members and to other 
stakeholders with a view to implement 
the concept in their countries. The full 
version of this booklet will be published 
once all such messages and/or reviews 
have been collected.

Dato’ Seri Dr. Ashgar Ali
Dean International Islamic University 
Malaysia

Arun Kasi
Advocate Solicitor, Malaysia;
Fellow of Chartered Institute of 
Arbitrators, London
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Review by
DATO’ MAH WENG KWAI

Judge Court of Appeal, Malaysia (Rtd.)

This novel legal concept in arbitration as conceived by Datuk Dr. Haji Hamid 
Sultan Bin Abu Baker, a senior judge of the Court of Appeal of Malaysia, is 
in my view, a brilliant and attractive concept. It proposes to tap the talents of 
law lecturers and professors of universities in dispute resolution by arbitration 
and other forms of alternative dispute resolution (ADR). The concept, if and 
when implemented in any country, will inter alia relieve courts of part of their 
workload and reduce the cost of arbitration, which are global challenges in any 
administration of justice. It will also benefit the universities and the academia 
by a process of exposure of law lecturers and professors to arbitration and 
ADR. The concept is of global importance in dispute resolution and paves the 
way for a new dimension in arbitration and ADR.

The paper has been published in a number of reputable journals including the 
Journal of the Commonwealth Lawyers’ Association, Madras Law Journal, 
APRAG Newsletter, Current Law Journal, etc. I have also read a number of 
positive reviews by notable jurists on the concept paper.  In my view, the 
concept paper is a contribution to humanity itself as it will serve as a form of 
legal aid to the poor and needy as well as the oppressed to seek justice.

It will be a pleasure and honour for Lincoln’s Inn Alumni Malaysia to promote 
this robust concept globally.

Dato’ Mah Weng Kwai
Deputy President of Lincoln’s Inn Alumni Association of Malaysia

x

Foreword By

TUN ZAKI AZMI
Former Chief Justice, Malaysia

I, as President of the Lincoln’s Inn Alumni Association of Malaysia, am 
impressed with the novel concept of my fellow alumni member Justice Datuk 
Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer.  The concept, if implemented globally, 
will enhance access to justice and provide an alternative efficient and cost 
effective dispute resolution mechanism for matters which have been filed in 
court.

The University Arbitration Scheme as advocated in this handbook will 
be of great advantage to the litigants and all stakeholders involved in the 
administration of justice.  The scheme when implemented through the 
participation of the universities is likely to provide opportunities for students 
to understand the effectiveness and efficiency of alternative dispute resolution 
mechanisms.  In the long run, this will pave for a less litigious society which 
ultimately will save money for tax payers in running a massive court system.

The concept aims to assist the average man on the street and to minimize 
the costs in ligation process.  Very importantly, it aims to reduce the backlog 
of cases in court.  Though Malaysia can be proud to say there is no backlog 
of cases, nevertheless the concept, if implemented in Malaysia as well as 
other jurisdictions, will be of great benefit to the public.  For that reason 
alone, Lincoln’s Inn Alumni is pleased to promote this concept for it to be 
implemented globally.

Tun Zaki Azmi
Judge, Dubai International Financial Centre Courts
Chief Justice of Malaysia (Rtd)
Honorary Bencher of Lincoln’s Inn (London) 
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xii

Review by
DATO’ MARY LIM THIAM SUAN
Judge, Court of Appeal, Malaysia

I had the opportunity of reading the University Arbitration concept paper 
and the proposed model Rules to facilitate the concept conceived by Justice 
Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer.  The Rules have been carefully 
considered and made relevant to facilitate University Arbitration.

The special features of the Rules such as :

 (i)  low or no party-to-party cost; 

 (ii)  limited arbitrator’s remuneration; 

 (iii)  time-line for completion of the proceedings; 

 (iv)  mode of communication by email; and

 (v)  publishing the award on websites, 

to name a few, are interesting and novel in contrast to rules of conventional 
arbitral institutions.  Very interestingly, the fees and costs regime for 
arbitration is relatively low.  This is likely to assist the average citizen in any 
country who is entangled in litigation process.
The Rules are dynamic, paving for adversarial as well as inquisitorial 
approaches in arbitration.  In essence, the model Rules are simple and easy 
to follow.  The faculty members of the universities should not have much 
difficulty applying the Rules justly. 

Dato’ Mary Lim Thiam Suan
Secretary, Lincoln’s Inn Alumni Association of Malaysia
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institutions in helping universities and their experts get up to speed in their 
ability to conduct arbitration.

Both history and contemporary developments suggest that university arbitration 
has wide scope for adoption. Disputants in maritime conflicts often seek recourse 
to mediators and arbitrators from within their own industry, due to the specific 
conditions and traditions of the business. In historical practice, Muslim judges 
regularly brought in experts in a matter at hand to play a major role in settling 
a dispute, with the goal of returning disputants back into the regular business 
of mutually beneficial exchanges. While Islamic Finance has become partially 
integrated with global financial markets, with the help of panels of Islamic 
jurists advising on products, the number of test case disputes has so far been 
small. University-based Islamic jurists, especially those with financial expertise, 
will have roles to play as such cases multiply in the future, especially in those 
with smaller quanta involved. In hi-tech, the torrid pace of technological change 
in disruptive digital industries makes it increasingly difficult for the technically 
informed jurist to arrive at just determinations with confidence. The universities 
which power the basic research underwriting such change would be suitable 
places for finding experts able to understand and adjudicate the consequences 
of such technological disruptions.

The Middle East Institute at the National University of Singapore is honoured 
and proud to count Justice Hamid Sultan as one of its distinguished Honorary 
Fellows. His participation in MEI’s Transsystemic Law Cluster Seminar has 
been a boon to our research and thinking. We are pleased to have contributed to 
the development of the idea of University Arbitration by facilitating the survey 
Justice Hamid conducted in Singapore, and by publishing his concept paper co-
authored with Mr. Arun Kasi, “Empowering Universities as Arbitration Centres: 
A Global Perspective,” MEI Perspectives Series No. 10, April 2018. This paper 
has been received with great interest in judicial circles in the Arabian Gulf states. 

We look forward to the further development of this highly innovative and 
beneficial idea of University Arbitration, and to the reality of its adoption in 
Malaysia and elsewhere. It is an idea whose time has come.

Engseng Ho
Director, Middle East Institute,
Muhammad Alagil Distinguished Visiting Professor
in Arabia Asia Studies, Asia Research Institute,
National University of Singapore;
Professor of Anthropology and History
Duke University.
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Review by
PROF. DR. ENGSENG HO 

Director, Middle East Institute, National University of Singapore

University Arbitration: An Idea Whose Time Has Come.

I am delighted that Justice Dr. Hamid Sultan has brought his concept of University 
Arbitration close to adoption, with the publication of this University cum Court 
Annexed Arbitration Model Scheme Book, in collaboration with Dr. Ashgar 
Ali and Mr. Arun Kasi. The concept of University Arbitration reflects Justice 
Hamid’s unusual personal qualities, combining abundant practical wisdom with 
an erstwhile freshness of ideas. University Arbitration is a concept whose time 
has come because it has the potential to make available to a wide public some 
of the benefits of arbitration –a relatively unencumbered adjudication process, 
party autonomy, confidentiality— while mitigating some of its drawbacks: high 
cost and long duration. If successfully implemented, such a new forum for dispute 
resolution can expand the circle of justice, serving more people, and poorer ones 
as well, by making it “faster, cheaper, better”.

What I find particularly innovative about University Arbitration is its potential 
to overturn the common assumption that higher cost equals higher quality. 
Arbitration conducted at the university can be not only “cheaper”, but “better” as 
well, compared to commercial arbitration and court litigation, in the dimension 
of subject-matter expertise. Justice Hamid identified this counter-intuitive 
potential by observing that universities host experts in numerous fields who are 
remunerated at lower levels than industry practitioners. If industry practitioners 
can act as arbitrators and mediators, why not the professors who taught them in 
the universities? University Arbitration is precisely such a scheme, to mobilize 
university-based experts in all manner of fields in the cause of justice. As Justice 
Hamid points out, common-law systems prioritize procedural justice at the 
expense of substantive justice. In personnel terms, legal professionals play a 
larger role in dispensing justice than subject experts. University Arbitration 
proposes to shift the weight of adjudication onto the other foot, as it were, giving 
subject experts a larger role to play than legal professionals.

He has since worked out a number of the key steps needed to make that shifting 
of judicial weights a practical reality, as laid out in this handbook. 

These include court referral, the adaptation of internationally accepted 
UNCITRAL Model Law and Model Rules, and the collaboration of arbitral 
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institutions in helping universities and their experts get up to speed in their 
ability to conduct arbitration.

Both history and contemporary developments suggest that university arbitration 
has wide scope for adoption. Disputants in maritime conflicts often seek recourse 
to mediators and arbitrators from within their own industry, due to the specific 
conditions and traditions of the business. In historical practice, Muslim judges 
regularly brought in experts in a matter at hand to play a major role in settling 
a dispute, with the goal of returning disputants back into the regular business 
of mutually beneficial exchanges. While Islamic Finance has become partially 
integrated with global financial markets, with the help of panels of Islamic 
jurists advising on products, the number of test case disputes has so far been 
small. University-based Islamic jurists, especially those with financial expertise, 
will have roles to play as such cases multiply in the future, especially in those 
with smaller quanta involved. In hi-tech, the torrid pace of technological change 
in disruptive digital industries makes it increasingly difficult for the technically 
informed jurist to arrive at just determinations with confidence. The universities 
which power the basic research underwriting such change would be suitable 
places for finding experts able to understand and adjudicate the consequences 
of such technological disruptions.

The Middle East Institute at the National University of Singapore is honoured 
and proud to count Justice Hamid Sultan as one of its distinguished Honorary 
Fellows. His participation in MEI’s Transsystemic Law Cluster Seminar has 
been a boon to our research and thinking. We are pleased to have contributed to 
the development of the idea of University Arbitration by facilitating the survey 
Justice Hamid conducted in Singapore, and by publishing his concept paper co-
authored with Mr. Arun Kasi, “Empowering Universities as Arbitration Centres: 
A Global Perspective,” MEI Perspectives Series No. 10, April 2018. This paper 
has been received with great interest in judicial circles in the Arabian Gulf states. 

We look forward to the further development of this highly innovative and 
beneficial idea of University Arbitration, and to the reality of its adoption in 
Malaysia and elsewhere. It is an idea whose time has come.

Engseng Ho
Director, Middle East Institute,
Muhammad Alagil Distinguished Visiting Professor
in Arabia Asia Studies, Asia Research Institute,
National University of Singapore;
Professor of Anthropology and History
Duke University.
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diploma level into which may be enrolled teachers of engineering, architecture 
and the like to enroll and learn the art of decision making and the writing of 
awards.   This last skill is a must.   As matters stand it is a sad truth that some 
of our judicial arbiters fail miserably to produce reasoned judgments that stand 
equal to those of other common law jurisdictions.   

Apart from putting forth a cogent argument for the suggested change, the writers 
have taken the trouble of tracing the history of modern international arbitration.   
This is most useful for novices.

The arguments of the paper writers are so convincing that one may not be 
surprised to hear in the not too distant future of a University Arbitration Centre 
which provides speedy, accurate and fair decision making in the field of private 
dispute resolution.   Lawyers and trained arbitrators -look out!

Gopal Sri Ram

xvi

Review by
DATUK SERI GOPAL SRI RAM

Judge, Federal Court, Malaysia (Rtd.)

University Arbitration – A Review

This paper has proposed a move away from traditional sources of arbitrators 
and mediators to a hitherto untapped source of dispute resolvers.   The paper 
writers – a senior judge of the Court of Appeal with a wealth of experience and 
a legal practitioner – suggest that disputants and the court look to certain well 
established multi-discipline universities for dispute resolvers.   

The idea, though novel has much merit.   First, it points to the availability 
of specialists in given subjects which may be involved in the dispute.   Take 
the example of an arbitration involving civil and electrical components.   A 
university which has specialized engineering faculties provide a rich source of 
expertise to readily understand what the parties are talking about.   Lawyers 
require experts to help them understand what the dispute is about.   But here 
we have those very experts deciding the dispute.

Second, the suggestion has the merit of being cost effective.   Arbitrations can 
be and usually are expensive.   Lecturers and professors may come at a lower 
cost.   This is always an attraction to men of commerce.   

Third, the paper meets the anticipated objection on training in dispute 
resolution.   Lawyers, by their training, usually have a keen eye on what forms 
the core of the dispute.   And they have for that reason an inbuilt dispute 
resolution gene in their system.   But decision making is an art that can perhaps 
be readily acquired through training.   There are, of course, many such training 
courses available in the international arbitration scene.   The other side of the 
coin is this.   It may be an attraction for teachers of other disciplines to take the 
course if they are told that they may earn more than the meagre salaries they 
draw.

Fourth, the paper writers have suggested a legislative platform to launch a 
university arbitration.   This makes chosen universities centres of arbitration.   
Indeed, there may be a course on dispute resolution introduced at the degree or 
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(4) the publication of the awards made by these arbitrators.

These new provisions introduced by the University Arbitration model will be 
beneficial in many ways. Firstly, the ability of the courts to refer disputes to 
arbitration will encourage parties to adopt the University Arbitration model, 
particularly for small claims in the subordinate courts of Malaysia. Secondly, 
developing a panel of arbitrators comprised of experts from universities, who 
have also been trained as arbitrators, will ensure that disputes are resolved by 
persons who have expertise in the subject matter of the dispute. For example, 
a construction dispute may be determined by a Professor from the engineering 
faculty of a University, who has also been trained as an arbitrator. Thirdly, the 
availability of disciplinary proceedings will guarantee that the very highest 
ethical and professional standards are maintained in the arbitral proceedings. 
Finally, the publication of the awards will allow for the development of the law.

We look forward to working together on the development of the University 
Arbitration model and to seeing its full potential realised in Malaysia and around 
the world.

Yours sincerely,

Thayananthan Baskaran
Chairman
Chartered Institute of Arbitrators, London
(Malaysia Branch)

xviii

I have had the pleasure of reading these Model Rules, as they were being 
developed over the past few months and am delighted to see them in their 
present form. 

At the time when your Lordship first mooted the University Arbitration model, 
I was intrigued by its novelty. The University Arbitration model builds on the 
concept of expedited arbitration. Expedited arbitration has become popular 
in recent years, with most established arbitration institutions publishing rules 
for such arbitrations. This includes the expedited procedure or fast track 
rules published by the International Chamber of Commerce, the Hong Kong 
International Arbitration Centre, and, at home, by the Asian International 
Arbitration Centre.

Expedited arbitration has become popular for understandable reasons. There 
are significant advantageous in terms of the time and expense saved. Apart 
from which, the ability to resolve a dispute using a documents-only procedure 
has been found to be both convenient and effective. Furthermore, with the 
introduction of statutory adjudication for construction disputes in several 
Commonwealth jurisdictions in recent years, parties have become increasingly 
aware that disputes may be resolved quickly and with little expense without the 
quality of the decision being impaired.

The University Arbitration model is novel, as it builds on this idea of expedited 
arbitration, by including provisions for:

(1) the courts of Malaysia to refer disputes to arbitration;

(2) such an arbitration to be presided over and determined by an arbitrator 
drawn from a panel of arbitrators comprised of, inter alia, members of 
university faculties;

(3) disciplinary proceedings against such arbitrators, in the event of 
inappropriate conduct; and

Review by
MR. THAYANANTHAN BASKARAN,

Chairman, The Chartered Institute of Arbitrators, London  
(Malaysia branch)
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ABSTRACT

A proposal for research to be done to 
empower Universities as Arbitration 
Centre or Arbitral Institution as 
conceived and advocated by Dr. Hamid 
Sultan bin Abu Backer.  This paper 
invites consideration of the proposal 
by stakeholders of Alternative Dispute 
Resolution (ADR - arbitration, 
mediation, adjudication, etc.) and 
universities globally. The paper 
proposes that universities should be 

empowered as Arbitration Centres 
or Arbitral Institutions and the 
talents from various faculties of the 
universities to be allowed to sit as 
arbitrators, mediators, adjudicators, 
etc. (subject to formal training) and 
if feasible, university premises to be 
also utilised as hearing centres.  It is 
also being suggested that (i) legislation 
is made for courts to refer suitable 
cases fit for ADR to approved and/or 
participating universities; (ii) existing 
arbitral institutions or relevant bodies 
provides guidance and training 
support for ‘University Arbitration’; 
and (iii) laws are amended to provide 
for arbitration clause and ‘University 
Arbitration’ in relation to suitable civil 
and commercial contracts.

Based on this concept, a suitable 
scheme can be formulated to provide 
for court annexed arbitration wherein 
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parties to litigation choose an arbitrator 
from the pool of university arbitrators 
or judicial officers.1

UNIVERSITIES AS ARBITRATION 
CENTRES

Universities have a great unexplored 
potential to provide ADR services. 
Their lecturers, professors and 
visiting professors and lecturers as 
well as retired faculty members will 
qualify to sit as arbitrators, mediators, 
conciliators, adjudicators, etc. (subject 

1 This paper is dedicated to the faculty 
members and students of: (i) The 
Middle East Institute (MEI) of National 
University of Singapore; (ii) International 
Islamic University Malaysia (IIUM); (iii) 
Damodaran Sanjivayya National Law 
University (DSNLU), Visakhapatnam, 
India; and to Dubai International Financial 
Centre Court (DIFC).  Special thanks 
to H.E. Justice Shamlan Al Sawalehi of 
DIFC; Former Chief Justice of Malaysia 
and now Judge at DIFC, Tun Zaki Azmi; 
Justice Lim Chong Fong of Malaysia, 
Justice Dato’ Mah Weng Kwai, former 
Judge, Court of Appeal Malaysia; Dr. Eng 
Seng Ho (MEI) of National University of 
Singapore; Dr. Ashgar Ali, Dean of Law 
IIUM; Dr. Rani Kamarudin (IIUM) and 
Dr. Venkat Iyer (U.K.). Acknowledged 
are the contributions made or to be made 
by S.V. Parvin Rathinam and V. Saratha 
Devi, Advocates and Solicitors of High 
Court, Chennai, Appukutan, Nizam Basir, 
Thaya Bhaskaran, Dinesh Bhaskaran, 
Advocates and Solicitors of Malaysia and 
Dr. Umar A. Oseni  for the dissemination 
of this paper to all relevant stakeholders 
globally and also to obtain reviews from 
the relevant jurists. Consent is given to all 
to publish this paper in arbitration and/
or law journals, etc. in the ‘pursuit and 
dissemination’ of knowledge.

to formal training). They have the 
facilities, support staff and diversified 
talents to conduct arbitrations and 
other ADRs including those technical 
in nature. Tapping their talents into 
administration of justice will relieve 
courts of the corresponding workload 
and thus save public money and 
limited resources. In addition, it will 
also expose the students to the benefit 
of ADR at an early stage to arrest a 
litigious society.  Further, the public 
opting for ‘University Arbitration’ 
is more likely to face less stressful 
atmosphere in contrast to city based 
Arbitration Centres and there is also a 
possibility of conducting the arbitration 
hearings outside working hours and 
on holidays.  It will also generate extra 
income for universities, staff as well as 
participating faculty members.

The two setbacks that hold disputants 
from going to arbitration are high cost 
and long delay involved in arbitration. 
Both these setbacks can be overcome 
in ‘University Arbitration’. This paper 
is a proposal for global consideration 
and adoption of an alternative 
system of arbitration and other ADR 
mechanisms, under the caption 
‘University Arbitration’, which is 
proposed to be an effective, economical 
and expeditious alternative to litigation 
and to take arbitration to next level.

The advantages in arbitration as 
opposed to litigation are many.  In 
essence, administration of justice in 
both differs.  In litigation, common 
law courts are concerned with what is 
right according to Rule of Law and not 
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necessarily what is just. For example, 
if rules of pleadings, evidence, etc. are 
not complied with strictly, the courts 
may not provide substantive justice.  In 
arbitration, procedural methodology is 
less stringent and the arbitral tribunal 
as far as practical will move towards 
what is right as well as just taking 
into consideration the dispute before 
them. Further, party autonomy plays 
an important role.  That is to say, the 
parties can choose the arbitrator, the 
law, rules, seat, etc.  These choices are 
not available in litigation.

EMERGENCE OF MODERN 
COMMERCIAL ARBITRATION2

Resolution of disputes through 
arbitration and other alternative 
dispute resolution mechanisms have 
been in practice for centuries and the 
jurisprudence and methodology have 
been evolutionary in nature and is 
still continuing to be so. Historically, 
common law courts were slow in 
recognising arbitration as an effective 
medium of dispute resolution. As 
a result, arbitration did not gain 
popularity as an effective dispute 
resolution mechanism.

The first milestone in making arbitration 
an effective dispute resolution mechanism 
was the New York Convention, 19583 

2 See Hamid Sultan Bin Abu Backer, ‘Birds 
Eye View of International Arbitral Process: 
Malaysian Chapter’, KLRCA Newsletter 
#19 / July-Sept 2015.

3 Convention on the Recognition and 

(the “Convention”), which is the birth 
place of the modern arbitration. 
The Convention required the States 
which subscribed to it to enact laws 
to recognise an arbitration agreement 
in writing and at the request of any 
party refer the parties to arbitration4. 
It also required the member States to 
recognise an arbitral award made in a 
foreign State5 as binding and to enforce 
it6. The Convention, although imposed 
an obligation on the member States to 
enact the necessary laws, did not itself 
guarantee that an arbitral award made 
in one State will be enforced in another 
member State. The arbitration referred 
to in the Convention included civil and 
commercial arbitrations.

The success of the Convention was 
limited. Although the Convention, 
when enacted as a law in any 
member State, required recognition 
of arbitration agreements and of 
foreign arbitration awards, it did 
not provide the full framework to 
facilitate an effective arbitral process 
such as provisions for interim 
measures, appointment of arbitrators 
and challenge thereto, competence 
of the arbitral tribunal to deal with 
matters touching their jurisdiction, 
determination of rules of procedure and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 
1958.

4 Article II of the Convention.
5 The Convention allows member States 

to limit its application of the Convention 
only to other contracting States on 
grounds of reciprocity (Article I(2) of the 
Convention).

6 Article III of the Convention.
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administration of the rules including 
issues as to default awards, court’s 
assistance in taking evidence, etc. As 
a result, the Convention, by itself, was 
not instrumental in promoting and 
encouraging settlement of disputes 
by arbitration as a matter of choice 
of parties. Courts, even after their 
respective State has subscribed to the 
Convention, were readily interfering 
in the process of arbitration and with 
arbitral awards. In consequence, the 
growth of arbitration as an effective 
dispute resolution mechanism was 
curtailed.

At this juncture, as the second milestone, 
came the UNCITRAL Model Law, 
1985 (amended in 2006)7 to advance 
the objective of the Convention. The 
Model Law was a model template for 
a full-fledged arbitration statute for 
member States to adopt with desired 
modification. The Model Law provided 
the full framework for an effective 
international commercial arbitration. 
It was not part of the Convention 
obligation on the member States to 
adopt the Model Law, but it was a 
convenient model for member States 
to adopt. Another benefit delivered 
by the Model Law was that it provided 
uniformity in arbitration laws8 across 

7  Model Law limits its own application to 
international commercial arbitrations. 
However, there is not anything that 
will stop a Member State from making 
the provisions made in line with the 
Model Law to be applicable also in other 
arbitrations.

8 Applicable to international commercial 
arbitration.

the member States that in substance 
adopt the Model Law9. The arbitration 
referred to in the Model Law was only 
related to international commercial 
arbitration10.

The Model Law saw a leap in the 
takers with keen interest to promote 
arbitration as an effective alternative 
dispute resolution mechanism. 
A number of States adopting and 
enacting the Model Law had taken an 
added advantage of it by rendering 
the enactment also applicable to 
international arbitration as well as 
domestic arbitration, whether it be 
civil or commercial11. Many countries 
have now subscribed to pro-arbitration 
and pro-ADR policy and promote 
arbitration and other ADRs as effective 
mechanisms to resolve disputes.

At present, about 157 States have 
subscribed to the Convention, of 
which about 75 have in substance 
adopted the Model Law by enacting 
laws substantially based on the model. 
Such countries are called Model Law 
countries. Number of States subscribing 
to the Convention and adopting the 
Model Law is in continuous growth. 

9 Such States are called ‘Model Law 
Countries’.

10  In contrast, the arbitration referred to 
in the Convention covered both civil 
and commercial arbitration. It applied 
to enforcement of all foreign awards 
covering both domestic and international 
arbitrations. It also applied to enforcement 
of an award made domestically in an 
international arbitration.

11 E.g. Malaysian Arbitration Act 2005.
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This has resulted in more and more 
standard form contracts including 
arbitration clauses. Inclusion of 
arbitration clause has now almost 
become inevitable in international 
agreements, construction contracts 
and shipping contracts. The growth 
of domestic as well as international 
arbitration now, is geometrical. Hence, 
the need to get all the talents available 
to participate in meeting and managing 
the needs created by the growth.  

SIGNIFICANCE OF ARBITRATION12

The significance of arbitration is multi-
fold. From the parties’ perspective, it 
facilitates the disputes between them 
being resolved by arbitrators appointed 
by them, if necessary, by experts in the 
relevant technical field. Parties may 
choose the applicable seat, law and 
procedure. The award is binding and 
final, and is not generally appealable. 
It is private and can be confidential 
too. The award can be registered13 
and enforced as a judgment of court 
in the wide number of member States 
of the Convention. This is an un-
matching benefit of resolving disputes 
in international transactions through 
arbitration, whereas a decision of court 
may only be enforced in the country 

12 See Hamid Sultan Bin Abu Backer, ‘Astro 
Lippo: Is ‘Passive Remedy’ An Anathema 
to the Enforcement of the International 
Arbitration Award? - Malaysian Chapter’, 
KLRCA Newsletter #20 / Oct – Dec 2015.

13 Judgment of court can be entered in terms 
of an award made by arbitral tribunal.

in which the order or judgment of the 
court was made and in the countries 
with which the country has reciprocity 
arrangements for registration and 
enforcement of judgments14. 

From a State’s perspective, development 
of arbitration relieves the courts of the 
caseload which would otherwise be 
on the courts. When parties resolve 
their commercial disputes by private 
forum, i.e. arbitration, public money 
and limited resources available to 
administer justice are saved. The 
courts, thus relieved of a part of their 
workload, can dispense justice in the 
needy cases before it in timely manner. 

It must be noted that in many countries, 
the courts are overloaded with cases 
and the resources including human 
resources available to deal with them 
are vastly in shortage. That results in 
the timeline for disposal of cases to 
many years. In some countries, it would 
not be a surprise that a case may take 
10 or 20 years to hit the day of trial. 
At this juncture, it is worth recalling 
the popular legal maxim “justice 
delayed is justice denied”. An effective 
distribution of business between courts 
and arbitral tribunals will make available 
resources of the court to be effectively 
employed in administrating justice in 
a speedy manner in deserving cases, 
which may be of public or constitutional 
importance.

14 E.g. Reciprocal Enforcement of Judgments 
Act 1958.
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The benefits of arbitration in 
administration of justice are abundant. 
The Model Law is effective in promoting 
arbitration. However, that is not 
without limitations and setbacks. Some 
of the prime setbacks are as follows: 
(i) high cost of arbitration, which 
includes the fee of arbitrators and 
arbitral institutions; and (ii) long time 
required to complete an arbitration, 
which is inevitable particularly when 
busy practitioners in respective fields 
are engaged as arbitrators and more 
so when more than one arbitrator 
is appointed to the arbitral tribunal 
hearing a particular matter.

Finding an effective solution to 
address the setbacks of arbitration 
will take arbitration to next level 
and correspondingly relieve courts 
of workload and reduce the funding 
required to operate courts. 

EMPOWERING UNIVERSITIES AS 
ARBITRATION CENTRES

One of the key benefits of resolving 
disputes through arbitration is that 
parties may appoint experts in the 
relevant field as arbitrators, whether as 
a sole arbitrator or as a co-arbitrator. 
Arbitration centres have diversified 
talents in their panel of arbitrators, 
such as civil engineers, electrical 
engineers, architects, lawyers, etc. In 
jurisdictions subscribing to common 
law courts, judges have been well 
trained to handle technical cases with 
the assistance of expert evidence. 
However, this may not be the case in 

many other jurisdictions, where the 
legal framework of the country or its 
judges may not be well equipped to 
hear technical matters. Most of the 
well-established state universities will 
have the necessary talent. Lecturers 
and professors inclusive of visiting 
professors and lecturers at universities 
will potentially have the ability and 
time to act in ADR matters. ‘University 
Arbitration’ will tap the vast talents 
available in the universities into 
administration of justice. 

An arbitral institution, apart from 
having talented arbitrators in its panel, 
must be able to provide the venue and 
facilities for conduct of arbitration 
hearings. Universities generally will be 
able to meet this requirement, as they 
will have the space and facilities within 
their premises to provide suitable 
venue for the conduct of hearings. 
More, universities will generally be able 
to offer such facilities even at flexible 
hours. 

Another key benefit of ‘University 
Arbitration’ is that the cost can be 
significantly lower than that incurred 
in conventional arbitral institutions. 
The fee charged by the universities 
for administration and for provision 
of venue and facilities within their 
premises can be nominal compared 
to conventional arbitral institutions. 
Similarly, the fee charged by the 
lecturers, professors, etc. can be 
considerably less than that charged by 
practitioners.  
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The faculty members upon proper 
training as well as exposure to ADR 
over a short period of time will be able 
to handle the most complex ADR cases 
in parallel to conventional arbitral 
institutions. The system subsumed in 
the Convention, the Model Law and the 
Model Rules15 are in principle sufficient 
to promote ‘University Arbitration’.

Delay in arbitration can be overcome 
with ‘University Arbitration’ as 
lecturers, professors, etc. may be readily 
available than busy practitioners. There 
can be more flexibility in the time of 
conduct of proceedings, as the lecturers 
and professors may be willing to have 
arbitration hearings even out of office 
hours or even in weekends.

In effect, empowering universities as 
centres for arbitration and other ADRs 
will effectively evolve arbitration and 
other ADRs as an effective, economical 
and expeditious alternative to litigation. 

IMPLEMENTING ‘UNIVERSITY 
ARBITRATION’

The first step in implementing 
‘University Arbitration’ is to develop a 
model rule in general for ‘University 
Arbitration’ based on the UNCITRAL 
Arbitration Rules (as revised in 
2010). A scale of fee for the university 
arbitrators and the university as 
the institution administering the 

15  UNCITRAL Arbitration Rules (as revised 
in 2010).

arbitration should be incorporated as a 
schedule to the rules. The scale should 
be much lower than the scale found in 
conventional arbitral institution rules.  
The scale must provide an affordable 
arbitration for the parties, i.e. an 
effective, economical and expeditious 
alternative to litigation, and at the 
same time a reasonable extra revenue 
for universities, lecturers, professors, 
etc. 

The second step is to have a small 
secretariat to administer arbitrations. 
It may not be necessary to separately 
man this secretariat, but initially 
arrangement can possibly be made 
for the staff in some departments or 
faculties to act as the secretariat.

The third step is to train the interested 
university lecturers, professors, etc. with 
a specially moduled certificate course 
to enable them to act as university 
arbitrators, mediators, adjudicators, etc.

The fourth step is to develop a separate 
website for the university’s arbitration 
centre with information usually sought 
by parties. Such information should 
include information of their lecturers, 
professors, etc. in the university’s 
arbitration panel.

BENEFIT TO STAKEHOLDERS

To lecturers, professors, etc., ‘University 
Arbitration’ will provide an avenue for 
additional revenue by employment 
of their expertise in their respective 
fields in the administration of justice. 
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It will expose the lecturers, professors, 
etc. to administration of justice related 
to the relevant field of their expertise 
and to the practical problems and 
issues arising in the practice of the 
relevant field. It will have direct 
impact in teaching of the subjects in 
the universities as the faculty will not 
only have academic strength but also 
practical exposure.  This in turn will 
enhance teaching as well as knowledge 
in an informed manner.  Further, this 
exposure, through the medium of 
teaching by the lecturer, professor, etc., 
will have an impact on the students 
in their academic as well as practical 
development and it will help them to 
understand and appreciate ADR at the 
early stage itself.

Conventional arbitral institutions16 can 
play a role by providing training to the 
university arbitrators, by making rules 
for ‘University Arbitration’, by acting 
as point of internal reference and 
guidance to university arbitrators in 
the matter of arbitral procedures. For 
example, countries in the Middle East, 
Arbitral Institutions and Courts such 
as DIFC Courts in Dubai can play a 
vital role in the project of empowering 
universities as arbitration centres by 
providing training and continued 
guidance and support to participating 
university arbitrators and assisting 
them to ensure that they deliver an 
award particularly enforceable in all 
the Middle East countries.

16     Such as SIAC, HKIAC, etc.

THE ‘FEEDER’ TO UNIVERSITY 
ARBITRATION

The above stated steps will complete 
the setting-up and making of the 
infrastructure for universities to act as 
arbitration centres and their lecturers, 
professors, etc. in the relevant fields to 
act as arbitrators. This set-up will be 
a new dimension in the development 
of arbitration and an establishment of 
a new regime in arbitration. The next 
question is who will feed this new 
regime arbitration?

The ‘University Arbitration’ can be 
fed in the regular way by agreement 
of parties to submit to a university 
arbitration. The reason the parties to 
an agreement may opt for ‘University 
Arbitration’ is that it will be cost and 
time effective, while getting the talent 
is not compromised. The ‘University 
Arbitration’ may capture matters 
which would otherwise not go into 
arbitration on account of high cost 
and time involved but would go into 
courts. This will effectively reduce 
the workload in courts. However, 
the parties-feeding alone may not be 
sufficient to take fair advantage of the 
potential of ‘University Arbitration’, 
particularly this being a new regime 
in arbitration. Hence, it is proposed 
that a system of courts feeding the 
‘University Arbitration’ must be 
implemented.

Such a system of courts-feeding can 
be implemented in a number of ways 
and in stages. At first stage, courts may 
encourage parties, in respect of matters 
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before them with a dispute involving 
an amount or subject matter whose 
value does not exceed a certain sum, to 
go for ‘University Arbitration’. This can 
be done in the same way as the courts 
generally encourage, during case 
management conferences, settlement 
by mediation. 

It must be remembered that the court’s 
intervention in this manner can be 
effective as the power to award costs, 
if the matter proceeds at the court, is 
with the court. This must particularly 
be so in cases where the court suggests 
‘University Arbitration’ in a matter 
which can suitably be arbitrated through 
‘University Arbitration’ and the parties or 
one of them refuse to agree for the same.

To facilitate a practice of courts 
encouraging ‘University Arbitration’ in 
suitable matters where the amount in 
dispute or the value of subject matter 
does not exceed a certain sum, issuance 
of a practice direction to that effect 
should be issued. Similar amendment 
to the relevant rules of court will be 
desirable17. 

Such a practice implemented in 
courts will, in the passage of time, 
encourage lawyers and litigants to 
consider commencing their actions at 
the ‘University Arbitration’ centres by 
agreement of their adversaries.

17 In the Malaysian context, O.3 4 r. 2(2)(a) 
of the Rules of Court 2012.

At second stage, necessary modification 
can be done to the relevant statutes18 to 
enable the courts to stay the proceedings 
before them on their own motion or 
upon application of a party and refer 
the parties to ‘University Arbitration’ 
subject to certain conditions. Below is 
a model for such a statutory provision:

 Power of court to refer to arbitration

 When the amount in dispute or 
the value of the subject matter 
does not exceed the amount 
prescribed therefor by relevant 
practice direction and the court is 
satisfied that it is a proper matter 
to be resolved by ‘University 
Arbitration’ taking into account:

 a) the issues involved;

 b) complexity of the case;

 c) the potential cost and time that 
will be involved by arbitrating 
at university arbitration;

 d) ability, and where applicable, 
commercial viability of the 
parties to bear the cost that will 
likely be involved by arbitrating 
at university arbitration; 

 e) availability of a university 
which will be able to provide 
the facilities for the ‘University 
Arbitration’ in the vicinity of 
residence or place of business, 
as applicable, of the parties, 

18 In the Malaysian context, Courts of 
Judicature Act 1964 and Subordinate 
Courts Act 1948.
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their counsels, and the court in 
which the action has been filed; 

 f) potential availability of 
suitable university arbitrators 
in the university to hear and 
decide the matter; 

 g) balance of convenience; 

 h) any prior agreement between 
parties to submit the dispute to 
arbitration, in beach of which 
the action was instituted before 
the court, and the defendant 
failed to apply for stay of court 
proceedings before taking any 
step in the proceedings that 
will disentitle him to apply for 
such a stay.

 i) such other matter as may 
appear to be relevant to take 
into consideration in the 
circumstances of the case

 the court may on its own motion 
or upon application of any party 
refer the parties to ‘University 
Arbitration’ and may impose such 
conditions as it deems fit.

Such a statutory provision should be 
supplemented by a strong practice 
direction and/or rule to the effect 
that the courts shall consider at case 
management conference the suitability 
of the case to be referred to arbitration 
under the statutory provision.

It must be noted that such a statutory 
provision will take arbitration to next 
level since such an arbitration may 
be directed irrespective of agreement 
of parties. However, such a leap has 

been proposed only with appropriate 
safeguards, namely, the reference is at 
the discretion of the court and secondly 
the relevant preconditions must be 
satisfied before the court may exercise 
the discretion. 

In this context, it must further be 
noted that compulsory submission to 
a particular tribunal is not something 
new to the legal system in a number 
of countries. A number of countries 
have legislated construction industry 
payment and adjudication statutes, 
which allows the contractor to institute 
adjudication claim against its employer 
for payment for work done or services 
rendered under a written construction 
contract19. These actions will be 
instituted in the appointed arbitral 
institution, wherein the adjudicator 
will be appointed by the parties or the 
arbitral institution. The adjudicator will 
make a decision binding on the parties, 
which decision can be registered and 
enforced as a judgment of court.

REGIMES OF ISLAMIC FINANCE AND 
OBOR20

Disputes in Islamic finance regimes 
will be a potential feed for ‘University 

19 E.g. Malaysian Construction Industry 
Payment and Adjudication Act 2012 
(CIPAA 2012).

20 See (i) Hamid Sultan Bin Abu Backer, 
“Malaysia As A Choice Jurisdiction For 
Dispute Resolution in the Global Islamic 
Finance Industry”, Current Law Journal, 
LNS Articles, [2016] 1 LNS(A)  xcviii; 
and (ii) Hamid Sultan Bin Abu Backer, 
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Arbitration’. The regular judiciary or 
even regular arbitral institutions may 
lack or have limited talent in dealing 
with disputes of this regime. Lecturers, 
professors, etc. from the relevant 
Islamic faculties will be one of the most 
suited arbitrators to determine such 
disputes.  Financial Institution, be it 
Islamic or conventional, will welcome 
‘University Arbitration’ if legislation is 
in place to say that, where the financial 
institution has advanced money to the 
borrower, it is incumbent upon the 
arbitral tribunal to ensure, in the event 
the arbitral tribunal holds the finance 
facilities to be invalid for any reason, 
that the money advanced by the 
financial institution to the borrower is 
directed to be repaid with assessment 
of damages for the period the money or 
any part of it was held by the borrower.  
Thus, any defence pleaded by the 
borrower that the facility is tainted 
with illegality or is against public 
policy, even if it succeeds, will neither 
help the borrower to keep the money 
nor avoid having to pay compensation 
for the period for which the money was 
in his hands.

Similarly, disputes arising from One 
Belt One Road (OBOR) are potential 
feeds for ‘University Arbitration’. 
There is a potential to hold discussion 
with relevant stakeholders to develop 
universities as preferred centres for 
arbitrating these disputes. ‘University 

“Arbitration Clause in Islamic Finance 
Facilities”, LNS Articles, [2016] 1 LNS(A) 
xcvii.

Arbitration’ will be one of the best 
options in countries where the legal 
framework is not conducive to deal 
with technical issues arising from 
OBOR related matters.

CONCLUSION

Universities have a great unexplored 
potential to act as arbitration centres at 
affordable cost. Utilising the potential, 
whether by way of parties-feeding or 
courts-feeding, will encourage and 
enable parties to settle their disputes 
through ‘University Arbitration’. 
The ‘University Arbitration’ will 
particularly cater for matters which 
would otherwise go to court rather than 
to conventional arbitral institutions 
on account of cost and time factor. 
‘University Arbitration’ will be an 
effective alternative not only to dispute 
resolution by courts but also, in some 
cases, to arbitration at the conventional 
arbitral institutions. 

It would thus relieve the courts of 
workload which would otherwise be 
on the courts and free the resources of 
the courts to be available for the needy, 
to enable speedy resolution of matters 
before them and to save public money 
too. It is appealed to the universities, 
rule makers and law makers to seriously 
consider and make-happen ‘University 
Arbitration’.  The idea and suggestions 
advocated in this paper may appear to 
be new and revolutionary, but when 
seen in the proper perspective, it will 
be practical. If it is implemented, it 
will also enhance the administration 
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of justice as well as benefit the public.  
It will benefit countries where court 
process is perceived to be slow or 
ineffective and also countries where 
costs of Institutional Arbitration and/
or litigation for small claim (domestic 
claim) are perceived to be high.

This scheme will attract greater public 
support if parties to litigation are 
allowed to opt for university arbitrators 
or judicial officers of their common 
choice to arbitrate their disputes, 
facilitated by the court including 

provision of court premises for conduct 
of the arbitration.

This paper calls for due research and 
consideration as well as conferences 
and debates from the stakeholders 
related to ADR as well as litigation 
to formulate the law and rules for 
‘University Arbitration’ to evolve as 
one of the preferred modes of dispute 
resolution in civil and commercial 
matters according to the needs of the 
country.



13

ABSTRACT

‘University Arbitration’, a concept 
conceived by the author, in principle  
proposes that courts utilise the talents 
of faculty members in universities for 
the purposes of arbitration, mediation, 
conciliation, adjudication, etc. (ADR).  
The concept if implemented in any 
country will reduce government 
expenditure on courts and help clear 
backlog of cases before the courts.  It 
can be a new source of revenue for 
universities and their faculty members. 
The long-term results include paving 
way to building a non-litigious society.  
Further, it will also help to meet dispute 
resolution demands related to the ‘One 
Belt, One Road’ (OBOR) initiative.

RESEARCH PAPER AND SURVEY RESULT

THE NEW YORK CONVENTION 1958 AND 
UNCITRAL MODEL LAW 1985 DOES NOT 
CATER FOR THE ‘MAN ON THE STREET’:  
IS UNIVERSITY ARBITRATION THE WAY 

FORWARD IN ADR?
by  

Justice Datuk Dr. Haji Hamid Sultan Bin Abu Backer 
Judge, Court of Appeal Malaysia

This paper will highlight that the 
present practice of arbitration and 
its module as implemented in many 
countries based on the convention and 
the model law is related to disputes 
where parties by agreement have agreed 
to settle their disputes by arbitration.  
The present module does not cater 
for disputes filed in courts.  Further, 
it is neither cost-effective nor user-
friendly for parties to resort to it when 
the quantum of the dispute is small 
such as below one million by value 
of the currency. This paper advocates 
that ‘University Arbitration’ is the 
way forward in ADR. It will attempt 
to propose a simple methodology 
relating to its practical application 
to appreciate the concept alongside 
its benefits. The concept proposes a 
mechanism that is cost-effective and 
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user-friendly, in contrast to litigation. 
The methodology suggested below 
needs further research and appropriate 
consultation with stakeholders for the 
formulation of laws, rules, etc. for its 
effective implementation.1

HISTORICAL DEVELOPMENT IN ADR

(A) RELIGIOUS TEXT

Dispute settlement by way of ADR had 
been in vogue from time immemorial 
and was also the recommended mode of 
dispute settlement injuncted in various 
religious texts.  The methodology then 
was communal in nature. The decision 
of the arbitrator or settlement reached 
in mediation, etc. was internally 
recognised by the community and made 
enforceable by way of self-regulation 
without the assistance of the state and/
or its authorities.

(B) ORGANISED GOVERNMENT

Upon the coming into existence of 
organised government in various states, 
a complicated methodology of dispute 
settlement was introduced by respective 

1 The author has conducted survey of 
the concept in Malaysia and Singapore, 
largely with faculty members, prominent 
counsels, etc, the result whereof has 
been extremely positive. Generally, all 
participants took the view that the concept 
should be implemented as court annexed 
university arbitration facilitated by the 
court taking advantage of the university 
talent for the start.

states.  These disputes were heard by 
government-appointed adjudicators 
who held portfolios as magistrates, 
judges, etc.  Along with this mode 
came complex trial procedures with 
evidential rules, procedural rules on 
lodging appeals, etc. that required the 
litigant to seek representation from 
men schooled in law.  In consequence, 
litigation became an expensive mode 
of settling disputes; notwithstanding 
the courts adjudicating process was 
provided by the states for a nominal fees 
to sustain access to justice.

(C)   COMMON LAW WORLD

The common law world in the last 
millennium has developed a complex 
methodology of administering 
justice where the substantive rights 
of the parties are often of secondary 
importance to the judge when rules 
of procedure, pleadings or evidence, 
etc. are not satisfactorily dealt with by 
counsel.  Common law judges were 
never schooled to take an inquisitorial 
approach to deliver justice.  The game 
of justice was played on the field of 
adversarial justice where the man who 
can afford the best of lawyers may stand 
a higher chance of success than the 
other party represented by a mediocre 
lawyer who may be less informed in 
the workings of the law, practice, and 
procedure related to the trial.

(D)   STATUTES AND SHORTCOMINGS

The common law world had introduced 
legislation in the last few centuries 
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to allow courts to recognise arbitral 
awards and provide a mechanism for 
enforcement of them. Notwithstanding 
these provisions for arbitration and 
enforcement of awards, many common 
law judges were jealously guarding 
their jurisdiction. They were liberally 
interfering with the awards made 
by arbitrators despite parties having 
demonstrated their clear intention to 
settle by arbitration, thereby wanting 
to keep away from the courts and 
the complicated legal bureaucracy 
applicable to court actions.  In addition, 
these judges declined to recognise the 
importance of party autonomy which 
is central to the tenets of arbitration.  
Even in this day and age, some 
common law judges take the view 
that arbitration mode will not assist in 
developing English commercial law.  It 
is well recognised jurisprudence that 
litigants approach the courts to obtain 
justice for themselves and not for the 
purported development of English law 
or any law of a country.  In addition, 
case law will demonstrate that courts 
have not delivered substantive justice 
in many civil and commercial cases 
due to the procedural and/or evidential 
and/or technical objections, etc. taken 
in such cases.  If the same cases had 
been dealt with by arbitral tribunals 
where the procedural methodology is 
less stringent than at a court trial, the 
arbitral panel would be more likely to 
deliver substantive justice as rules of 
pleadings, procedure, and evidence are 
more flexible in contrast to the position 
in the courts.

(E)   BACKLOG AND HIGH COSTS

Many jurisdictions experience a 
backlog of cases in courts and they may 
take up to 3 or 4 decades to dispose 
of cases. In countries where this is 
compounded with the high costs of 
litigation, it appears that litigation is 
no longer an option for the ordinary 
man on the street.  This problem was 
recognised by the United Nations as 
civil and commercial matters were 
increasingly litigated in courts due to 
rapid economic development in most 
parts of the world after the Second 
World War. In consequence, the New 
York Convention 1958 (Convention), 
and subsequently the UNCITRAL 
Model Law 1985 (Model Law), were 
introduced to encourage arbitration.  
Some of the shortcomings of the 
Convention and Model Law are that: 

 i)  they do not pave the way for courts 
to direct ADR in suitable cases; and 

 ii)  they do not focus on creating 
a methodology for dispute 
settlement that will necessarily 
be cost-effective, expeditious and 
speedy for the ordinary man on the 
street. 

The simplicity of the Convention and 
UNCITRAL Model Law is that: 

 i)  parties can choose to settle the 
dispute by arbitration and also 
designate the law, rules, etc. and 
can appear in person and present 
the case or appear with / through 
their representative or lawyer; 



16

16   University cum Court Annexed Arbitration

 ii)  after hearing the parties, witness, 
etc. the arbitrator will deliver the 
award; and 

 iii)  the award per se cannot be 
challenged except on limited 
grounds but the arbitral process 
can be.

(F) OBOR AND ARBITRATION

The One Belt, One Road (OBOR) 
initiative by China is likely to increase 
foreign investment in many countries 
which will lead to infrastructure 
development.  Disputes in investment 
as well as related to construction of 
infrastructure will necessarily increase 
the workload of those involved in 
dispute resolution mechanism of the 
country.  Arbitration being one of the 
modes of dispute resolution mechanism 
is likely to increase in leaps and bounds.  
To cope with the demand, ‘University 
Arbitration’ may be an effective and 
economical solution in the near future.

(G) CONVENTION AND MODEL LAW

The Convention paved the way for 
civil and commercial matters to be 
dealt with by arbitration and for its 
award to be made enforceable in all 
Convention countries.  In simple 
terms, the Convention gave effect to 
the party autonomy concept.  Parties to 
an arbitration agreement can refer their 
disputes to an arbitrator who may even 
be a tribal leader and his award can be 

made enforceable in all Convention 
countries.2

(H)  CONVENTION AWARD AND 
ENFORCEABILITY

The shortcoming was that the arbitral 
award from a Convention country 
was not easily enforceable when the 
respondent to a dispute took objections 
to the award.  In that sense, the 
arbitration mode was not seen to be 
a popular form of dispute settlement 
mechanism.  Subsequently, the United 
Nations Commission on International 
Trade Law recommended the Model 
Law for commercial disputes with 
provisions for the respective states’ 
‘seat’ courts to supervise the arbitral 
proceedings so that the arbitral tribunal 
will deliver an award which can be 
enforced in the Convention states.3

(I) PROGRESS

The Model Law methodology encouraged 
the growth of arbitration as a viable 
alternative. As a result, more arbitral 
institutions were established to cater for 
this increase in demand for arbitration 
proceedings.  The state laws on arbitration 
in many countries incorporated the 

2 See Hamid Sultan Bin Abu Backer, ‘Birds 
Eye View of International Arbitral Process: 
Malaysian Chapter’, KLRCA Newsletter 
#19 / July-Sept 2015.

3 See Hamid Sultan Bin Abu Backer, ‘Astro 
Lippo: Is ‘Passive Remedy’ An Anathema 
to the Enforcement of International 
Arbitration Award? Malaysian Chapter’, 
KLRCA Newsletter #20 / July-Sept 2015.
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Model Law for domestic as well as 
international arbitration.  However, there 
was no recourse for a party to facilitate 
the dispute be referred to arbitration 
when the parties had not submitted to 
arbitration by a prior agreement.

(J)   SUBORDINATE COURTS AND 
CLAIMS

Although arbitration has gained 
popularity as a dispute resolution 
mechanism in most of the Convention 
countries, its costs are often viewed 
as exorbitant for claims which are 
ordinarily dealt with by Subordinate 
Courts.  In most jurisdictions, the 
majority of cases filed in courts may 
relate only to claims in Subordinate 
Courts as opposed to the High Court.  
Most of these claims will be related to 
the ordinary man on the street.  These 
cases may only relate to claims below 
a a certain low threshold amount 
such as one million in currency value 
of that country, for example, Ringgit 
Malaysia, Singapore Dollar, US Dollar 
or British Pound, etc. The value of 
money and its purchasing ability has 
decreased over the years. Basically, 
with one million ringgit or one million 
Singapore Dollars, etc. one can only 
buy an apartment or condominium in 
the city and it is very unlikely even for 
a terrace house located near city centre 
to be purchased for that money.  It is 
difficult to see why such small claims 
cannot be arbitrated through the 
expertise of ‘University Arbitration’ 
as opposed to subordinate court 
adjudicators.  In addition, a proper 
survey may show that the asset value 

of an average man on the street will be 
less than one million in their currency 
value or at worst negative in value.  It 
may not be financially prudent for 
him to opt for institutional arbitration 
which is said to be costly for various 
reasons. For example, the panel of 
arbitrators from an arbitral institution 
will usually comprise of distinguished 
personalities and those who are senior 
in practice. Consequently, the rates 
for their engagement as well as the  
administrative fees are high, especially 
if the institution is a prestigious one.

(K)   ECONOMICAL OPTION

In the present dispute settlement 
structure, the ordinary man on the 
street has no option but to rely on 
the courts.  The court process, as said 
earlier, is very challenging and the cost 
of employing a lawyer is becoming 
exorbitant.  In addition, Subordinate 
Courts which largely deal with disputes 
worth less than one or two million 
in currency value of the respective 
country are inundated with cases, thus 
being unable to provide expeditious 
justice.  In this context, it will be most 
welcoming for the man on the street 
if the state introduces a mechanism 
for suitable matters to be referred to 
ADR. Such a mechanism should be 
subject to reasonable costs and be able 
to provide an efficient, expeditious, 
and reliable mechanism for dispute 
settlement.  ‘University Arbitration’ is 
an appropriate solution in this regard.
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‘UNIVERSITY ARBITRATION’ 
(UNIVERSITY CUM COURT ANNEXED 
ARBITRATION)

(A)  FACULTY MEMBERS

Universities are generally blessed with 
competent faculty members who are 
specialists in their respective fields. 
They can be trained as potential 
arbitrators.  They will be able to hear 
a wide range of disputes such as those 
encompassing intellectual property, 
construction disputes, negligence, 
trusts, company law, inheritance, etc.  
Some of the faculty members and/
or retired faculty members may even 
be prepared to sit as an arbitrator on 
a pro-bono basis in deserving cases 
and/or accept only a nominal fee as 
part of national service to assist in the 
administration of justice.

(B)   SUB-COURTS – LACK OF 
EXPOSURE

A magistrate or Subordinate Court 
judge may not have the necessary 
exposure to all areas of law.  It is beyond 
doubt that whatever cause of action it 
be, experts in the related field will be 
available in the universities to hear the 
dispute and deliver substantive justice. 
In addition, the universities also have 
sufficient infrastructural facilities to 
accommodate ADR hearings and 
charge fees for their services, which will 
be much lower than the conventional 
arbitral institutions.

(C)   COMPULSORY ARBITRATION OR 
ADR

Generally, arbitral proceedings are 
commenced by agreement of parties. If 
one party or both parties do not agree 
to arbitrate their dispute, there is very 
little the courts can do. However, there 
is nothing to stop the state to compel 
parties to settle by arbitration or ADR for 
matters which can be suitably referred 
to University arbitrators.  In fact, 
there already exists legislation which 
provides for arbitration or adjudication 
for matters which were traditionally 
heard by the courts through tribunals, 
arbitrator, adjudicator, etc.4

(D) ALTERNATIVE TO COMPULSORY 
ARBITRATION

Courts, in coordination with 
Universities and faculty members, 
can provide a cost-effective package 
for litigants who has filed a suit in 
the courts to proceed with dispute 
resolution through the ‘University 
Arbitration’ process.  A proper module 
without legislative amendment which 
will be workable can be formulated 
within the framework of the existing 
laws in Model Law countries, such as 
Malaysia, Singapore, India, etc. unless 
the laws of the state do not allow faculty 
members to participate in ADR work.  

4 Eg. Constructions payment disputes 
heard by Adjudicators pursuant to 
statutory authority such as that under 
the Malaysian Construction Industry 
Payment Adjudication Act 2012.
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(E)  SURVEY QUESTIONS AND REPORT

From the survey conducted in eight 
public universities in Malaysia offering 
law, it was found that the faculty 
members inclusive of their deans 
wanted the scheme to be implemented 
immediately. In addition, some of the 
faculty members even indicated that 
they do not mind doing the same on 
pro bono basis as it exposes them to the 
practical side of subject that they teach. 
Generally, they were not concerned 
much about their remuneration in this 
scheme, but they were more concerned 
with the experience that the scheme 
will confer upon them. This scheme 
will in the long run facilitate their 
sitting in international arbitrations.

Survey in Singapore was not done with 
the deans and faculty members as how 
it was done in Malaysia. At the time the 
survey was conducted in Singapore, 
most of the faculty members were 
on vacation. Hence, only a handful 
of them were available. However, the 
survey in Singapore also covered some 
leading international arbitrators and 
prominent lawyers in Singapore. All of 
them were extremely positive about the 
scheme, although one or two had some 
reservation about implementation 
through Singapore universities but 
they had no such reservation if alumni 
of the universities (practising or non-
practising lawyers or from disciplines 
such as engineering, architecture, 
medicine, etc) were engaged for this 
purpose. In essence, all of them were 
supportive of the concept.

The format of the survey questionnaire 
for Malaysia5 was materially as follows:

SURVEY QUESTIONS 
(Faculty Members - Malaysia)

(EMPOWERING UNIVERSITIES AS 
ARBITRATION CENTRES)

1. Have you read the concept 
paper conceived by Datuk 
Dr. Haji Hamid Sultan bin 
Abu Backer?

Yes/No

2. Do you think the concept 
can be implemented in 
Malaysia?

Yes/No

3. Will Universities as well as 
faculty members agree to 
participate in it?

Yes/No

4. Will faculty members 
attend courses to be 
certified arbitrators?

Yes/No

5. Will it be a good idea for 
the University Arbitration 
scheme to be administered 
by professional bodies 
such as Bar Council and 
the AG Chambers, with 
the assistance of the 
participating University 
itself?

Yes/No

6. Will the concept generate 
revenue for the University 
as well as the faculty 
members?

Yes/No

7. Will the Government, 
Public, Judiciary, University 
faculty members and 
administering arbitral 
institution benefit from 
the concept?

Yes/No

5 The survey questions for Malaysia were 
formatted with a view to obtaining sufficient 
information that will facilitate formulation of 
University cum Court Annexed Arbitration 
Rules as well as fees and costs for Malaysia.
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8. Have you read the Draft 
Research Paper titled “The 
New York Convention 1958 
and UNCITRAL Model Law 
1985 Does Not Cater For 
the ‘Man on the Street’:  Is 
University Arbitration the 
Way Forward in ADR?”

Yes/No

9. Do you think the University 
faculty members will be 
prepared to be arbitrators 
in a pilot scheme on a pro 
bono basis?

Yes/No

10. For a claim below one 
million ringgit, do you 
think the faculty members 
will be prepared for a 
start, to accept a fee per 
day sitting on the basis 
of ½ a day salary rate and 
another ½ a day salary rate 
for the University as well as 
administering institution 
for facilities as well as 
administration for each 
day of hearing?

Yes/No

11. Will this concept and its 
application stand as a form 
of legal aid to access to 
justice for the Malaysian 
public?

Yes/No

12. The concept if adopted by 
UNCITRAL and is made to 
be applied globally, will be 
a boon to administration 
of justice and is it likely to 
eradicate the vice related to 
backlog of cases in courts as 
well as meet the new dispute 
resolution challenges related 
to ‘One Belt, One Road’ 
(OBOR) initiative?

Yes/No

Name: ..................................................

Comments: ...........................................

The format for Singapore6 was materially 
as follows:

SURVEY QUESTIONS 
(Faculty Members - Singapore)

(EMPOWERING UNIVERSITIES AS 
ARBITRATION CENTRES)

1. Have you read the concept 
paper conceived by Datuk 
Dr. Haji Hamid Sultan bin 
Abu Backer?

Yes/No

2 Have you read the follow 
up - Draft Research Paper 
titled ‘Critical Thoughts On 
Arbitration (ADR): The New 
York Convention 1958 and 
UNCITRAL Model Law 1985 
Does Not Cater For the ‘Man 
on the Street’:  Is University 
Arbitration (University cum 
Court Annexed Mediation) 
the Way Forward in ADR?”

Yes/No

3. Do you think the concept 
can be implemented in 
New York Convention and/
or Model Law countries?

Yes/No

6 The survey questions for Singapore were 
formatted to generally see what the response 
would be for the concept of University 
Arbitration and its implementation, without 
seeking information for formulating the 
University cum Court Annexed Arbitration 
rules, fees and costs for Singapore.
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4. Do you think if the concept 
made applicable in a 
country or globally will –
 i) reduce backlog of cases;
 ii) benefit faculty 

members as they will 
be able to earn extra 
income as well as 
practical exposure on 
the subjects they teach;

 iii) benefit the universities, 
as they will be able to 
collect fees or charges 
to facilitate arbitration 
in their premises;

 iv) benefit Arbitral 
Institutions, as they 
can charge a fee for 
administering the 
scheme professionally;

 v) benefit the public, as 
the costs of dispute 
settlement will only 
be nominal when 
contrasted with 
litigation;

 vi) University cum Court 
Annexed Arbitration 
will benefit the lawyers 
as it will reduce work 
stress in contrast to 
litigation;

 vii) the concept will help 
to instil on the public 
as well as among 
the students in all 
faculties the benefit 
of arbitration and/or 
mediation, and in the 
long run it will help to 
arrest litigious society;

 viii)the concept can be 
implemented with 
or without legislative 
amendments within 
the present legal 
framework of Model 
Law countries;

 ix) the concept will assist 
to meet with OBOR 
disputes in the near 
future.

Yes/No
Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

 

Yes/No

Yes/No

Yes/No

5. Will it be a good idea for 
the University Arbitration 
scheme to be administered 
by professional bodies 
such as Arbitral Institution, 
Law Society and the 
AG Chambers, with 
the assistance of the 
participating University 
itself?

Yes/No

6. Will this concept and its 
application stand as a form 
of legal aid to access to 
justice?

Yes/No

7. The concept if adopted by 
UNCITRAL and is made to 
be applied globally, will be 
a boon to administration 
of justice and is it likely to 
eradicate the vice related 
to backlog of cases in 
courts as well as meet the 
new dispute resolution 
challenges related to ‘One 
Belt, One Road’ (OBOR) 
initiative?

Yes/No

Name: ..............................................

Comments: ...........................................

(E)   ADVERSARIAL AND/OR 
INQUISITORIAL APPROACH

It will also be prudent and cost-effective 
when matters are referred to University 
Arbitrators based on their expertise on 
the subject matter of the dispute.  To 
ensure substantive justice is foremost 
in the mind of the arbitrator the law 
should allow an arbitrator to take an 
adversarial and also an inquisitorial 
approach to reach the most just decision 
i.e. to deliver substantive justice, bearing 
in mind costs incurred  and time spent.
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An inquisitorial approach will help 
claimants and respondents to be 
guided by the arbitrator in providing 
the necessary evidence and witnesses 
to support their claim / defence.  This 
approach will help parties to save 
costs incurred for legal representation. 
Lawyers too may choose to charge 
lower fees to represent parties as the 
task of delivering substantive justice is 
placed in the hands of the arbitrator in 
an inquisitorial system, as opposed to 
the judge and lawyers in an adversarial 
system.  An inquisitorial approach can 
be included by agreement of parties 
and/or be provided for in the proposed 
rules related to ‘University Arbitration’.

(F)   SUGGESTED STEPS

For ‘University Arbitration’ to be 
successful and cost-effective, it must 
be modulated as court-annexed 
arbitration similar to court-annexed 
mediation. The courts must refer 
suitable matters to arbitration or other 
ADR processes.  This can be done by 
a voluntary process and/or pursuant to 
amendments to relevant laws, rules, or 
practice directions. The suggested steps 
for arbitration by reference of courts 
may be as follows:7

 i) The claimant files his claim in the 
court and serves it on the defendant;

 ii) If the defendant decides to defend 
the action, he files an appearance.  If 

7 Steps (i) to (iv) are generally related to 
steps in litigation and steps (v) to (ix) are 
related to ‘University Arbitration’.

no appearance is filed the claimant 
may proceed with the case and 
enter judgment in default;

 iii) If the defendant wants to defend 
the action, he files his defence and 
in suitable cases he may also file an 
application to strike out the claim;

 iv) Once appearance is entered, the 
claimant can seek leave of court to 
enter judgment if the respondent 
does not have a defence in law ;

 v) If judgment is not entered, the 
court will look at the pleadings of 
the parties and in suitable cases 
refer the matter to be adjudicated 
by ‘University Arbitration’ scheme.

Proposed Procedure for ‘University 
Arbitration’

 i) Once the matter is referred to 
the participating University, the 
University appoints the arbitrator 
and informs the parties or 
provides an option for the parties 
to agree on the arbitrator from the 
panel of university arbitrators;

 ii) The claimant attaches the relevant 
documents to the claim form and 
serves it on the arbitrator and the 
respondent;

 iii) The respondent having served the 
claim form responds to the claim 
form and attaches the relevant 
documents to substantiate his 
defence;

 iv) The University arbitrator having 
perused the claim form and 
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the response, calls the parties 
for a conference and at the first 
instance suggests mediation or 
other mode of settlement if the 
matter can be so settled.  If that 
option is not available or does 
not work, the arbitrator shall 
then guide the parties to furnish 
further documents or witnesses to 
establish their cases respectively, 
followed with suitable directions.

 v) Relevant arbitral institution shall 
formulate the rules, etc. and 
administer the arbitral process.

(G)   AWARD AND PROPOSED APPEAL 
PROCEDURE

An award of an arbitrator under the 
Model Law and/or Convention cannot 
be challenged in the courts for error 
of fact and/or law.  However, matters 
related to the arbitral process may be 
challenged in international or domestic 
arbitration. 

In most model law countries, when it 
comes to domestic arbitration, there 
has always been a small window to 
challenge the award on grounds of error 
of law or public policy. The threshold 
for challenge on public policy ground is 
very high for international arbitration. 
In domestic arbitrations, where there is 
a window to challenge on error of law, 
courts will be very slow to intervene on 
public policy grounds. 

In Malaysia, domestic awards could be 
challenged for error of law under s. 42 of 
the Arbitration Act 2005, which is now 

in the process of being repealed or has 
been repealed. If it is repealed, the award 
can only be challenged on public policy 
grounds. In such event, the courts may 
be minded to apply a lower threshold for 
challenge under public policy ground 
for domestic arbitration. Otherwise, an 
unjust domestic award that does not 
subscribe to rule of law could become 
immutable. Under the constitution, it 
is the courts’ paramount duty to ensure 
the arbitrator acts according to the 
rule of law. The deletion of s. 42 will 
give courts the wider power now to 
intervene on public policy grounds for 
domestic awards.

These proposed steps are only skeletal 
suggestions. They will be cost-effective 
and relevant if the necessary legislation 
or rules entrust the arbitrator with 
recourse to both the adversarial and 
inquisitorial approaches in order to 
reach substantive justice.

Basic views on Costs of University 
Arbitration

(A) PARTY-TO-PARTY COSTS; 
MALAYSIA: SCALE COST IN SUB-
COURTS

In the Malaysian context, where there 
is a claim in court for a subject matter 
which has a monetary value of one 
million ringgit, the winning party is 
likely to receive an order for costs in 
its favour of about RM40,000.00 i.e. 
about 4% of the sum claimed. This 
includes the nominal court fees and a 
substantial portion of the party’s legal 
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costs, including the fees payable to its 
lawyers. 

Under the Court Annexed University 
Arbitration model rules for Malaysia 
(which is part of the scheme book 
here), the maximum cost that can 
be awarded is only half the cost that 
can be awarded under the Rules of 
Court 20128. The parties may in the 
preliminary case management meeting 
even agree on no award as to costs.

(B) ARBITRATOR’S REMUNERATION

Under the Court Annexed University 
Arbitration Rules model for Malaysia, 
the arbitrator’s remuneration is fixed at 
RM500 per day of sitting. The arbitrator 
will be paid for a minimum of 5 days’ 
sitting, even if the actual sitting-days 
are less than that. At the same time, 
the maximum number of sitting-days 
for which the arbitrator will be paid 
his remuneration will be capped at 10 
sitting-days. 

This remuneration is applicable to 
cases in which the value or amount in 
dispute is not more than RM1,000,000. 
When the value of amount in dispute 
is more than that, the fee will multiply 
with multiples of the amount or value 
in dispute in brackets of RM1,000,000, 
unless parties and the arbitrator have 
otherwise agreed at the first preliminary 
case management meeting.

8 O. 59 r. 23 of the Rules of Court 2012.

CONCLUSION

‘University Arbitration’ is the way 
forward to save costs, time, and to 
reduce the backlog of cases in courts. 
The scheme if made available in a 
country or globally will –

 i) reduce backlog of cases;

 ii) benefit faculty members as they 
will be able to earn an extra income 
as well as get practical exposure on 
the subjects they teach;

 iii) benefit the universities, as they 
will be able to collect fees or 
charges to facilitate arbitration in 
their premises;

 iv) benefit Arbitral Institutions, as they 
can charge a fee for administering 
the scheme professionally;

 v) benefit the public, as the costs of 
dispute settlement will only be 
nominal when contrasted with 
litigation;

 vi) benefit the lawyers as it will reduce 
work stress in contrast to litigation;

 vii) very importantly, help to instil 
on the public as well as among the 
students in all faculties the benefit 
of arbitration and/or mediation, 
and in the long run it will help to 
arrest litigious society;

 viii) be suitable for implementation with 
or without legislative amendments 
within the present legal framework 
of Model Law countries;

 ix) assist in meeting with OBOR 
disputes in the near future;
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 x) be most effective if it is implemented 
as University cum Court Annexed 
Arbitration, whereby  importantly 
the court provides its premises 
and some facilities like what it 
does in the case of court annexed 
mediation in Malaysia;

 xi) receive greater support from parties 
to litigation and lawyers if they 
are allowed to choose a judicial 
officer to arbitrate their disputes, 
facilitated by the court including 
provision of court premises for 
conduct of the arbitration.

To facilitate initial implementation, 
the university arbitration must be 
by referral from courts. The courts 
should provide premises and facilitate 
as it does in the case of court annexed 
mediation. The court annexed 
university arbitration scheme can be 
known by the name University cum 
Court Annexed Arbitration.

It requires political will as well as 
support from judiciary and other 
stakeholders to develop a suitable 
‘University Arbitration’ methodology 
to provide a cost-effective and efficient 
dispute resolution mechanism which 
will truly benefit the ordinary man on 
the street, whilst creating economic 
advantage for universities and their 
faculty members.  It may also stand as 
a near substitute to legal aid schemes, 
like those in the UK.  It will also raise 
awareness among students about 
the benefits of ADR at an early stage, 
thereby arresting a litigious society.  
The concept if adopted by UNCITRAL 

will be a boon to the administration of 
justice and is likely to eradicate the ills 
related to a backlog of cases in courts.

Justice Datuk Dr. Haji Hamid Sultan 
bin Abu Backer
Court of Appeal, Malaysia.

18 April 2018
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PREAMBLE

A. The Court Annexed University 
Arbitration Scheme, is to facilitate 
post-litigation reference of 
disputes present before the court to 
arbitration by university arbitrators.

B. The arbitration agreement here, 
called submission agreement, is a 
post-dispute arbitration agreement 
as opposed to conventional pre-
dispute arbitration agreement.

UNIVERSITY cum COURT ANNEXED ARBITRATION:

Model Rules for Malaysia 2018* 

by 

Justice Datuk Dr. Haji Hamid Sultan Bin Abu Backer 
Judge, Court of Appeal Malaysia

Dato’ Sri Dr. Ashgar Ali, Dean of Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws,  
International Islamic University Malaysia

Arun Kasi,  
Advocate & Solicitor, Malaysia; Fellow of CIArb, London

C. The arbitration hereunder is 
conducted under the supervision of 
the CIArb. 

D. The two essential features of the 
arbitration under these Rules are 
that the arbitration reference is made 
by the court and the arbitration is 
conducted by university arbitrators. 

E. The university arbitrators will be 
trained and certified by CiArb - 
Malaysian branch, the Honourable 
Society of  Lincoln’s Inn Alumni 
Association-Malaysia (“Lincoln 
Alumni”) and Inns of Court 
Malaysia (“ICM”). Alternatively, 
they may be suitably qualified 
persons.

* Approved by eight public universities 
offering law in Malaysia and CIArb, 
London (Malaysia Branch).
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F. The two common setbacks that 
hold disputants from going to 
arbitration are high cost and long 
delay involved in arbitration. These 
rules make provision for a cost 
and time effective arbitration  that 
will overcome both the common 
setbacks.

G. These Rules ensure that the 
arbitration conducted under these 
Rules overcomes both the setbacks. 

H. This arbitration is time effective 
because the entire arbitration has 
to be completed within 6 months 
from the date of the submission 
agreement, failing which the 
arbitrator will not be entitled to his 
remuneration. To achieve this end, 
sanctions by cost is automatically 
imposed on any party seeing 
adjournment or extension of time.

I. This arbitration is cost effective, 
both in party to party cost and 
in the arbitration cost. Party to 
party cost is capped at half the 
scale fee in the Rules of Court 
2012, with provision that parties 
may agree in advance on no-cost. 
The arbitrator’s remuneration is at 
the rate of RM500 per sitting-day 
for claims below RM1 million, 
with provision that the minimum 
number of claimable days is 5 and 
the maximum number is 10. The 
basic remuneration is multiplied 
by brackets of RM1 million if the 
claim is above RM1 million.

J. Added to the above is the provision 
that the arbitrator’s remuneration 
is waived for the first 1 year.

K. The arbitrator’s will be appointed 
in the priority of current faculty 
members, visiting faculty 
members, retired faculty members, 
alumnus of the participating 
universities with at least 10 years 
standing in his professional career.

L. It is quality effective inter alia 
because the awards drafted by the 
university arbitrators are in effect 
vetted through by the CIArb - 
Malaysian branch.

M. These Rules are also first of its 
kind for introducing an internal 
disciplinary mechanism in the 
event of inappropriate conduct by 
the arbitration. 

N. All payments will be made through 
CiArb - Malaysian branch.

O. The objective is to tap the talents 
available in universities into 
dispute resolution at an economical 
cost, and thereby also relieve the 
courts of their workload and save 
public money. The intended result 
is an new system of arbitration 
that is an effective, economical 
and expeditious alternative to 
litigation.

P. The arbitration will be heard 
as amiable compositeur unless 
otherwise agreed.
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Q. All arbitral award will be available 
for publication in CIArb’s website, 
hence no confidentiality.

PART I :  
COURT ANNEXED UNIVERSITY 

ARBITRATION RULES

DEFINITION

1. The supervising institution shall 
be International Group of Arbitrators 
Berhad (trading as the Chartered 
Institute of Arbitrators Malaysia 
Branch) (“CIArb”).

REFERENCE

2. Where the litigants in a court 
proceedings, with the consent of the 
court, have agreed in writing that the 
dispute between them shall be referred 
to and finally determined by arbitration 
under the Court Annexed University 
Arbitration Rules (the “submission 
agreement”), the dispute shall be referred 
to and finally determined by arbitration 
in accordance with these Rules.

3. Upon making such reference, the 
court shall strike out the action before 
it.

4. It shall be deemed that the arbitral 
proceedings commenced on the date 
of the submission agreement, and no 
party shall raise any defence of time 
limitation that was not available to 
that party on the date the originating 
process was issued.

5. Upon the parties entering into the 
submission agreement:

(a) the court shall fix a preliminary case 
management date for the parties and 
the arbitrator to meet in the court 
premises within 2 weeks from the 
date of the submission agreement, 
and inform the parties and the 
supervising institution of the same 
together with the name of any 
arbitrator agreed on by the parties 
with consent of the arbitrator;

(b) unless the parties have already 
agreed on the name of the arbitrator 
with consent of the arbitrator:

 i) the court shall request, 
by email, the supervising 
institution to appoint, within 
5 working days, an arbitrator 
from the approved panel of 
university arbitrators; and

 ii) the supervising institution 
shall, thereupon, appoint the 
arbitrator within the above 
prescribed time limit from the 
panel of certified ‘university 
arbitrators’, and may for 
this purpose consult with 
the participating university 
to which the arbitrator is 
associated with;

(c) The supervising institution shall 
notify the parties, by email, of the 
appointment of arbitrator with 
with his email id;

(d) the arbitrator and the parties shall 
meet as appointed;
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 e) the Chief Registrar of the 
Federal Court shall do all that 
is necessary to facilitate the 
above.

DIRECTIONS

6. At least 2 working days before the 
date fixed for the first preliminary case 
management meeting, the parties shall 
furnish, by email, the arbitrator with 
a copy of all pleadings and relevant 
documents already filed before the 
court.

7. At the first preliminary case 
management meeting, if the arbitrator 
so requests, the parties shall furnish 
the arbitrator with a hard copy of the 
above said documents.

8. At the said meeting, the arbitrator 
shall, upon hearing the parties, give 
his directions as to how the arbitral 
proceedings shall progress, including 
but not limited to:

(a) whether the pleadings and/or any 
other documents already filed 
before the court will be adopted 
for purposes of the arbitral 
proceedings or the parties shall 
submit a new set arbitration-
pleadings comprising statement 
of case, statement of defence and 
counterclaim (if any), statement of 
reply and defence to counterclaim 
(if any), supported with relevant 
documents and with references 
made in the said arbitration-
pleadings;

(b) any other and further documents 
to be submitted by the parties, 
including but not limited to, any 
further arbitration-pleadings, 
further common bundle of 
documents, common statement 
of issues, common statement of 
agreed facts, list of witnesses of 
each party, witness statements of 
each party, and proposed opening 
speech of each party setting out 
the facts in brief and the relevant 
law relied on by that party;

(c) whether evidence shall be tendered 
by document-only mode or by 
mode of hearing witnesses or a 
combination of both modes; 

(d) any matters relating to discovery 
of documents;

(e) dealing with expert evidence;

(f) language of arbitration;

(g) limiting the number of witnesses 
and and the length of time for 
hearing of witnesses;

(h) dealing with matters related to 
costs, arbitrator’s remuneration 
and expenses, administrative 
fee involved in the arbitral 
proceedings;

(i) dealing with appointing any person 
to provide secretarial assistance to 
the arbitrator, which appointment 
may only be made with consent of 
parties; 

(j) representation of parties in the 
arbitral proceedings, including any 
participating university providing 
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representation by faculty members 
and/or students limited to assisting 
in drafting any document; 

(k) finding out the parties if they 
want to pre-agree on costs of 
the proceedings, including an 
agreement of ‘no-costs’;

(l) fixing venue for the proceedings;

(m) dealing with matters of 
compensation for loss of use of 
money in cases of disputes arising 
from Islamic finance facilities; and

(n) setting a timetable for the entire 
proceedings, including fixing time 
limit for each procedure within the 
arbitral proceedings.

9. Where tendering of evidence has 
not been directed to be by document-
only mode, the arbitrator may direct or 
allow any party to tender evidence by 
documents, supported by a statutory 
declaration, provided that the other 
party shall be allowed to cross-examine 
the deponent if he so desires.

10. The arbitrator shall be at liberty 
to be guided by Order 34 of the Rules 
of Court 2012 in giving his directions 
to the parties as to how the arbitral 
proceedings shall progress.

11. The arbitrator shall be at liberty, 
upon hearing the parties, to vary his 
directions at any time, whether on his 
own motion or request of any party, as 
the justice of the case may require.

12. It shall be deemed the arbitrator’s 
directions are accepted by the parties.

13. In giving and varying any direction 
and in dealing with any procedural 
matter, the arbitrator shall have regard 
to the justice of the case.

14. Subject to these Rules, the 
arbitrator shall have all powers 
permitted by law to ensure the just, 
expeditious, economical and final 
determination of the dispute, including 
the power to abridge or extend time 
periods prescribed by these Rules or 
direvenucted by him. In this regard, the 
arbitrator shall conduct the arbitration 
in such manner as he considers 
appropriate, save that at all times the 
arbitrator shall ensure that the parties 
are treated equally and are given 
reasonable opportunity to present their 
case.

15. The arbitrator shall be at liberty to 
adopt both adversarial and inquisitorial 
approach in conducting the arbitral 
proceedings to attain substantive 
justice.

16. The arbitrator shall allow 
amendment to arbitration-pleadings 
at any time subject to order as to 
costs or any other terms, provided 
that the proposed amendment does 
not substantively alter the character 
of the case and any prejudice suffered 
by the other party can be sufficiently 
compensated or dealt with by an order 
as to costs or such other terms. In the 
event that an amendment is allowed 
after the hearing of witnesses or 
otherwise receiving all evidence, then 
the arbitrator shall allow the parties to 
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tender further evidence by recalling 
any witness or otherwise.

17. The parties may apply for, and 
the arbitrator may make, any interim 
award as the justice of the case requires.

ARBITRATION-PLEADINGS

18. Without limiting its comprehensive 
nature, the Statement of Case shall 
contain the following information: -

(a) A statement of the facts and 
particulars supporting the 
plaintiff ’s position in their claim;

(b) Copies of all documents relied 
upon;

(c) The contentions of fact and law 
supporting the plaintiff ’s position;

 d) All items of relief and remedy 
sought by the plaintiff; and

(e) All quantifiable items of claim with 
accompanying calculations and 
breakdown (where applicable).

19.  Without limiting its comprehensive 
nature, the Statement of Defence (and 
Counterclaim, if any) shall contain the 
following information: -

(f) A confirmation or denial of the 
plaintiff ’s claim;

(g) A statement of the facts and 
particulars supporting the 
defendant’s position in defending 
the claim;

(h) Copies of all documents relied 
upon;

(i) The contentions of fact and 
law supporting the defendant’s 
position; and

(j) Where a counterclaim is advanced, 
the same kind of information that 
a claimant is obliged to give in his 
Statement of Case.

20. Without limiting its comprehensive 
nature, the Statement of Reply (and 
Defence to Counterclaim, if applicable) 
shall contain the following information: 

(a) A confirmation or denial of the 
defendant’s defence;

(b) A statement of the facts and 
particulars supporting the 
plaintiff ’s position in replying to 
the defence;

(c) Copies of all documents relied 
upon;

(d) The contentions of fact and law 
supporting the plaintiff ’s position; 
and

(e) Where a defence to counterclaim 
is advanced by the plaintiff, the 
same kind of information that a 
Respondent is obliged to give in 
his Statement of Defence.

21. For purposes of the counterclaim, 
if any, the defendant shall be treated as 
the plaintiff and the plaintiff shall be 
treated as the defendant.

22. In the event that no reply to the 
defence is submitted, joinder of issues 
shall apply.
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STATUTORY AND PROCEDURAL 
MATTERS

23. These rules shall be subject to 
Arbitration Act 2005. 

24. The venue of arbitration shall be 
in the place of the court premises from 
which the reference was made or such 
other place as the parties and arbitrator 
may agree.

25. The arbitration conducted under 
these Rules shall be conducted by 
a sole arbitrator, unless otherwise 
agreed by the parties in the submission 
agreement, in which event all 
references herein to “arbitrator” shall 
mean the arbitral tribunal comprising 
the number of arbitrators as agreed.

26. The reference to these Rules in the 
submission agreement shall be deemed 
to refer to the current version of these 
Rules at the time of proceedings 
before the arbitrator, subject to any 
modification that the parties have 
agreed to in the submission agreement.

27. Parties and the arbitrator 
shall serve all notices, statements, 
submission or other documents under 
these Rules by e-mail, provided that 
the arbitrator shall be at liberty to 
additionally direct the parties to tender 
a hard-copy of any document served 
by e-mail for convenience of reference. 
It shall be deemed that a service has 
duly been made at the time when the 
e-mail was successful sent out. Any 
communication made by the arbitrator 
to any party shall be copied to the 
other party or parties. Similarly any 

communication by any party to the 
arbitrator shall be copied to the other 
party or parties.

28. For the purposes of calculating 
a period of time prescribed by these 
Rules, the period shall begin to run 
on the day following the day when a 
notice, statement, submission or other 
document is served or when the act 
prescribed takes place. If the last day 
of the period is a weekend holiday or 
public holiday, the period is extended 
until the first day that is not a weekend 
holiday or public holiday. Weekend 
holiday or public holidays occurring 
during the running of the period of 
time are included in calculating the 
period. Any document due to be served 
by a particular date, shall be served at 
or before 4.00 p.m. on that day.

29. Where there is a conflict between 
Part I and Part II of these Rules, the 
provisions in Part I shall prevail.

REMUNERATION AND FEE

30. The remuneration and expenses of 
the arbitrator shall be as prescribed by 
these Rules, applicable on the date of 
the submission agreement.

31. The administrative fee payable 
to the supervising institution, the 
participating university and court shall 
be as currently prescribed in these 
Rules at the time of payment thereof.

32. The plaintiff shall ensure that the 
remuneration due to the arbitrator 
and the administrative fees referred to 
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in the preceding paragraph have been 
deposited in full to the supervising 
institution before the first preliminary 
case management meeting and produce 
a copy of the receipts therefor  to the 
arbitrator at the said meeting.

DEFAULTS

33. If any party defaults in complying 
with these Rules or the directions 
made by the arbitrator, he may proceed 
with the arbitration in the manner 
he considers fit and make an award, 
including an award by default. 

34. In so proceeding with the 
arbitration, the arbitrator shall have 
regard to the justice of the case.

35. In the event that the arbitrator 
makes an award by default, any party 
may apply to the arbitrator to set it aside 
within 14 days of receipt of the said 
award supported by grounds for setting 
it aside, which the arbitrator may allow 
subject to costs and terms as he deems 
fit. A party making such an application 
shall have paid all contribution for 
fees and costs of the arbitration before 
making the application.

AWARD

36. After receiving all the evidence 
and hearing the submission of parties, 
the arbitrator shall draft his award 
and furnish by email a copy of the 
same to the supervising institution 
together with a note in draft of the all 
remuneration, expenses and fees and 
costs payable by the parties.

37. The supervising institution, upon 
receiving the draft of the award, may 
within 14 days, make any remarks as 
it deems fit for consideration of the 
arbitrator, and shall within such time 
approve the above said note in draft 
subject to such amendments as it 
deems fit and pursuant to these Rules.

38. Upon receipt of such remarks, 
if any, the arbitrator shall make any 
alternation to the draft as he deems 
fit, and thereupon inform the parties 
that the award is ready for collection 
subject to payment of any outstanding 
amount of the remuneration, expenses 
and fees approved by the supervising 
institution.

39. The arbitrator shall, by email, 
furnish the supervising institution a 
final note of remuneration and fee, 
which the supervising institution shall 
be at liberty to amend as it deems fit 
and inform the parties of the final 
amount of the remuneration, expenses 
and fee payable by the parties and any 
balance thereunder.

40. The parties thereafter shall ensure 
that the said outstanding, if any, is 
forthwith paid to the supervising 
institution, whereupon the supervising 
institution shall issue a payment 
clearance certificate to the parties with 
copy to the arbitrator.

41. Upon receipt of the payment 
clearance certificate, the arbitrator 
shall forthwith email the final award to 
the parties with copy to the supervising 
institution.
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42. Upon receipt of the final award, the 
supervising institution shall publish 
the same in its website available freely 
to the public.

COSTS AND INTEREST / 
COMPENSATION CHARGES

43. The arbitrator may make such 
award as to interest, both post award 
and pre-award as compensation for 
loss of use of funds, as he deems just 
after hearing the parties on the interest.

44. In making a decision as to interest, 
the arbitrator shall take into account 
any agreement of parties as to interest.

45. The remuneration, expenses 
and costs payable to the supervising 
institution and for the arbitrator 
shall in principle be borne by the 
unsuccessful party or parties. However, 
the arbitrator may apportion each of 
such costs between the parties if he 
determines that apportionment is 
reasonable, taking into account the 
circumstances of the case.

46. The arbitrator shall in the final 
award or, if it deems appropriate, in 
any other award, have the power to 
order party-to-party costs as he deems 
fit, provided that such costs shall not 
exceed half the amount of the scale cost 
found in the Rules of Court 2012 except 
where parties have agreed otherwise. 
In making an award for the party-to-
party costs, the arbitrator shall take 
into account reasonable costs incurred 
by the party entitled to costs in relation 

to stationary items, printing, travel and 
despatch, witnesses, etc.

47. Any party seeking an adjournment 
of a date fixed before the arbitrator 
shall pay a sum of RM500.00 as costs, 
if the adjournment is allowed by 
the arbitrator which it shall be at his 
discretion to allow or reject. Similarly, 
a party seeking any extension of time 
fixed by the arbitrator shall pay a sum 
of RM250 as costs, if the adjournment 
is allowed by the arbitrator which it 
shall be at his discretion to allow or 
reject. The costs reserved herein shall 
be divided in two equal portions, and 
one portion one paid to the arbitrator 
and the other to the other party or 
parties. The said payments shall be 
made within 1 working day after 
being notified of the adjournment or 
extension having been allowed.

TIME LINE FOR AWARD

48. The receiving or hearing of all 
submissions shall be completed 
within 3 months after the date of the 
submission agreement.

49. The draft of the award required 
to be furnished to the supervising 
institution shall be so furnished within 
1 month after the date when all the 
submission have been received or 
heard.

50. Within 1 month from the date of 
receipt of the above said draft of the 
award, the supervising institution shall 
revert to the arbitrator with its remarks 
if any.



36

36   University cum Court Annexed Arbitration

51. Within 14 days after expiry of the 
above said period for the supervising 
institution to revert with its remarks, 
if any, the arbitrator shall make the 
final award, taking into consideration 
any remark made by the supervising 
institution, and inform the parties of 
its readiness for collection.

52. The time lines fixed above may be 
extended with consent of the parties. 

53. In the absence of such consent, 
if the arbitrator fails to meet the time 
lines above, he shall not be entitled to 
any remuneration under these Rules 
and the supervising institution may 
appoint any other university arbitrator 
as arbitrator to take over the conduct of 
the proceedings.

54. In the event of supervening 
inability of the arbitrator to continue 
with the proceedings, the supervising 
institution shall appoint another 
university arbitrator to continue the 
proceedings as part-heard matter 
but not de novo. Upon making such 
an appointment, the supervising 
institution shall determine the portion 
of the fee to be paid to the previous 
arbitrator and to the newly appointed 
arbitrator.

AMIABLE COMPOSITEUR AND TRADE 
CUSTOM

55. The arbitrator shall decide as 
amiable compositeur or ex aequo et bono, 
unless otherwise agreed by the parties in 
the submission agreement or in the first 
preliminary case management meeting.

56. In all cases, the arbitrator shall 
decide in accordance with the terms 
of the submission agreement and shall 
take into account any usage of trade 
applicable to the transaction.

ISLAMIC FINANCE

57. In the case of a dispute in 
connection with Islamic Finance 
Facilities, the arbitrator shall ensure 
that any decision that he makes does 
not render unrecoverable any principal 
facility sum paid by the duly licensed 
financier to the customer and damages 
for loss of use of money, the quantum 
of which the arbitrator shall determine.

EXCLUSION OF LIABILITY

58. Save for intentional wrongdoing, 
the parties waive, to the fullest extent 
permitted under the applicable law, 
any claim against the arbitrators, the 
supervising institution and any person 
appointed by the arbitrator based on 
any act or omission in connection with 
the arbitration. 

59. This shall be without prejudice 
to the right of the parties to lodge 
a complaint against the arbitrator, 
including of any undue delay caused 
by the arbitrator, to the university 
for it to internally enquire the 
complained conduct including 
holding a disciplinary proceedings 
and to internally take such measures 
and sanctions as desirable including 
suspending or debarring his or her 
certificate as university arbitrator, 
provided that the complainant shall 
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not have any right to participate in the 
said enquiry or to know any status or 
result of such enquiry.

MISCELLANEOUS

60. University students, with the 
approval of the university and consent 
of the arbitrator, may be allowed to 
observe the arbitral proceedings.

61. Nothing in these Rules shall 
prevent the parties to settle their 
dispute by mediation, conciliation, 
negotiation or any other means of 
amicable settlement, before the award 
is published.

62. All proceedings before the 
arbitrator under these Rules shall be 
recorded.

TRAINING AND CERTIFICATION OF 
UNIVERSITY ARBITRATORS

63. The arbitrator(s) appointed under 
these Rules or conducting proceedings 
under these Rules shall be one(s) 
duly trained and currently certified as 
‘university arbitrator’ by the supervising 
institution, the Honourable Society 
of  Lincoln’s Inn Alumni Association-
Malaysia (“Lincoln Alumni”) and Inns 
of Court Malaysia (“ICM”). 

64. Lincoln Alumni and the ICM 
may at their discretion as they deem 
fit permit any fellow or chartered 
arbitrator of Chartered Institute of 
Arbitrators to be certified as ‘university 
arbitrator’ without being trained 
pursuant to the preceding paragraph. 

Similarly, any person holding a 
qualification, certificate or otherwise 
related to any other arbitration or 
law related body may be permitted to 
be certified as ‘university arbitrator’ 
without being trained pursuant to the 
preceding paragraph.

65. A person may be trained and 
certified as ‘university arbitrator’ if he 
is a faculty member, a retired faculty 
member, a visiting faculty member 
or an alumnus of any participating 
university of at least 10 years standing 
in the respective professional practice.

PART II :  
UNCITRAL ARBITRATION RULES 

(REVISED 2010)

(UNCITRAL Rules will be appended to in 
this place)

PART III :  
SCHEDULES

ARBITRATOR’S REMUNERATION

1. The amount or value in dispute 
shall be classified, for purposes of 
determining the remuneration of the 
arbitrator or arbitrators, in brackets of 
RM1,000,000 (or any part thereof).

2. For example, where the amount 
in dispute is between RM1 and 
RM1,000,000, it will fall within 
bracket 1. Where the amount in 
dispute is between RM1,000,001 and 
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RM2,000,000, it will fall within bracket 
2, and so forth.

3. Remuneration for amount or value 
in dispute not exceeding RM1,000,000:

(a) RM500.00 per day of sitting.

(b) The minimum remuneration shall 
be for 5 days of sitting in the event 
that the matter is completed with 
sittings less than the said 5 days.

(c) The maximum remuneration shall 
be for 10 days of sitting in the 
event that the matter is completed 
with sittings more than the said 10 
days.

(d) It shall be deemed a day of sitting, 
if the arbitrator has sat for hearing 
any matter and has at least partly 
heard the matter on that day 
irrespective of the length of time 
spent on that day. However it shall 
not be deemed a day of sitting, if 
the hearing was adjourned without 
any hearing on that day.

(e) The remuneration payable as 
computed hereinabove shall 
be referred to as “the Base 
Remuneration”.

4. For amount or value in dispute 
exceeding RM1,000,000:

 a) Base Remuneration x the 
Bracket Number.

 b) For example, a dispute involving 
an amount between RM1,000,001 
and RM2,000,000 shall attract a 
remuneration made of the Base 
Remuneration x 2.

5. The arbitrators will waive the 
remuneration in the case of arbitrations 
undertaken within 1 year from the date 
of launch of this scheme.

6. The above remuneration 
structure shall apply unless otherwise 
agreed between the parties and the 
arbitrator(s) in the first preliminary 
case management meeting.

7. The CIArb’s fee per arbitration 
shall be RM500. CIArb shall pay the fee 
due to participating universities from 
this said RM500. The said fee shall 
be waived in the case of arbitrations 
undertaken within 1 year from the date 
of launch of this scheme.

PART IV :  
SAMPLE FORMS

SUBMISSION AGREEMENT
(Intitutlement as in Action)

Submission Agreement

The parties hereto hereby agree, with 
the consent of the court, that the 
dispute between them which formed 
the subject of the the litigation between 
the parties in this action be referred to 
and finally determined by arbitration 
under the Court Annexed University 
Arbitration Rules.

The number of arbitrators shall be 
 (one, if left blank).

The language of arbitration shall be 
 (English, if left blank).
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The seat of arbitration shall be in 
 (Peninsular Malaysia, 

Sabah or Sarawak).

….………………. 
Plaintiff

….………………. 
Defendant

……….……………….. 
Consented to by Court

PART V :  
NON-BINDING GUIDELINES

8. All the paragraphs appearing 
below here are merely for purposes of 
guidance to the institutions playing a 
role in administration of arbitration 
under these Rules. They shall not be 
binding on the said institutions or 
any party. No challenge may be taken 
by any party for non-compliance or 
infringement of the said guidelines.

9. The role of the supervising 
institution, in addition to those 
appearing above, shall include collecting 
all payments of fees, remuneration, 
expenses and deposits therefor, and 
paying the arbitrator the remuneration 
and expenses due to him and returning 
any due part of such payment to the 
parties, and taking any due part thereof 
as its own administrative fee, pursuant 
to these Rules.

10. In making the appointment of 
arbitrator, the supervising institution 
shall take into account all relevant 
factors including suitability of the 

arbitration to hear the matter and to 
travel between his place of residence or 
office and the court premises where the 
arbitral proceedings are to be held.

11. Subject to consideration as 
to suitability as stated above, the 
supervising institution shall generally 
make its appointment in the order of 
priority as follows: faculty members, 
retired faculty members, visiting 
faculty members and alumni of the 
participating university. 

12. The supervising institution shall 
handle all matters related to accounts, 
except where it is otherwise stated in 
the Part I of these Rules.

13. The role of the participating 
university, in addition to those appearing 
above, shall include providing sourcing 
suitable candidates from the faculty 
members and other associated with the 
university to be trained and certified as 
‘university arbitrator’ and to coordinate 
with the supervising institution upon 
its request for appointment of arbitrator 
for any case.

14. The role of the Chief Registrar of 
the Federal Court, in addition to those 
appearing above, shall include that 
facilities and court premises are made 
available for the arbitration and to 
facilitate making of any practice direction 
necessary for purpose of attaining 
effective arbitration hereunder.

15. The roles of the ICM and of the 
Lincoln Alumni shall be to facilitate 
conduct of training and certification of 
‘university arbitrator’.
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16. All the above said bodies shall be 
at liberty to regulate its own affairs as it 
deems fit.

PART VI :  
JUDICIAL OFFICERS AS 

ARBITRATORS

17. Parties to litigation may be 
allowed to choose a judicial officer of 
their common choice as the arbitrator 
subject to the Chief Justice’s approval, 
which may require some amendment 
to the Rules of Court or issuance of a 
Practice Direction for that purpose, in 
the near future.
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