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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،من خالل
التعرف على طبيعة اختصاصات هذه املحكمة وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها ،وكذلك القواعد القانونية املطبقة ،والوقوف على
إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،وتظهر إشكالية الدراسة من خصوصية محكمة
التحكيم الرياضية في أنها تنظر في جميع النزاعات التي تنشأ في املجال الرياض ي وهذا يخالف قواعد ومبادئ التحكيم الدولي ،وكذلك
اختالف القواعد املطبقة في حسم تلك النزاعات في املجال الرياض ي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم العتماد على املنهج الوصفي التحليلي،
وذلك من خالل إستعراض املفاهيم املختلفة واملتعلقة بموضوع الدراسة ،والتعرف على شكل وتكوين وإجراءات عمل وسير محكمة
التحكيم الرياض ي الدولي.
ً
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن النزاعات الرياضية تنشأ في مجال األنشطة الرياضية أيا كان نوع النشاط
الرياض ي ،وهي نزاع أو خالف قانوني بصدد عالقة قانونية ذات طابع رياض ي من أي نوع كانت ،وأن محكمة التحكيم الرياضية مؤسسة
مستقلة ،تقدم خدماتها من أجل تسهيل حل املنازعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ،من ميزات اللجوء لهذه املحكمة
أن إجراءتها سريعة ومناسبة لحسم املنازعات الرياضية الدولية ،باإلضافة إلى املعرفة الكافية للمحكمين في املحكمة بتفاصيل املنازعات
الرياضية ،وقراراتها ذات حجية مطلقة وملزمة ،وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها :تخفيض تكاليف اللجوء إلى
محكمة التحكيم الرياض ي الدولية ،وإنشاء فروع لها في مختلف مناطق العالم بهدف تسهيل الوصول إليها ،وحتى ل يحدث تردد من
ً
املتنازعين للجوء إليها ،وكذلك السعي نحو اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية معتمدة ثالثة جنبا إلى جنب مع اللغة الفرنسية واإلنجليزية
في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية.
الكلمات املفتاحية :التحكيم الرياض ي الدولي؛ منازعات رياضية؛ محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

املقدمة:

ً
ّ
مارس اإلنسان منذ قديم الزمان رياضات مختلفة ،كما عرفت الحضارات املختلفة الرياضة بأنواعها ،بل إن كثيرا من النشاط اإلنساني ُيمارس
ّ
فيه شكل من أشكال ّ
الرياضة والنشاط البدني ،وتعد الرياضة أحد األنشطة اإلنسانية الهامة؛ فال يكاد يخلو مجتمع من املجتمعات اإلنسانية من شكل
من أشكال الرياضة؛ بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا املجتمع; ومنجزات الرياضة على املستوى اإلجمالي وأنشطتها تعد أحد املؤشرات العامة
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التي يحكم من خاللها على مستوى التقدم اإلجتماعي والثقافي ملجتمع ما؛ فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية متداخلة بشكل عضوي في نظام الكيانات
والبنى اإلجتماعية؛ كما أن التقدم والرقي الرياض ي يتوقف على املعطيات القانونية والعوامل اإلجتماعية السائدة في املجتمع.
وتنشأ من الرياضة عالقات عديدة ألطراف متعددة ،وكل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه من خالل ارتباطه بمثل هذه العالقات ،ول شك أنه
ٌ
تضارب في املصالح ،يظهر النزاع ،وهذا النزاع ل يختلف عن مصدر نشوئه ،وهي العالقة القانونية التي نشأت بسبب الرياضة أو
حيث يكون هناك
بمناسبتها ،فمثلما تتميز هذه العالقة بميزات تجعلها بحاجة إلى قواعد خاصة ،بل وقانون خاص ،يحكمها ،إذ قد ل تتسع القواعد العامة لتغطية تنظيم
ً
تفصيالتها؛ فإن النزاع الناجم عن تلك العالقات ،هو أيضا بحاجة إلى قضاء خاص متخصص ينظر فيه ،لكن هذا القضاء ليس فقط خاص بمضمونه،
بل بإجراءاته وطبيعة قراراته ،والجهة املشرفة على تأسيسه ،وازدواجية الوضع القانوني له ،وتعددية مصادره القانونية الواجبة التطبيق على القضايا
املعروضة عليه(.)1
وبالتالي ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين أو لوائح محددة لها قوة قانونية ،ووجود إدارات رياضية ذات تخصص قانوني قادرة على تسيير العمل
الحتراف ي والتسويقي وغيره من األعمال املرتبطة بالرياضة وتنظيمها بشكل يواكب التطورات الحاصلة في العالم على مختلف األصعدة التي جعلت من
ً
الرياضة مشروعا يدر األرباح واألموال ويفرز الكثير من النزاعات ،لذلك ل بد من توفير الحماية القانونية لضمان حقوق النادي والالعب واملستثمر
والشركة الراعية وغيرها من العاملين في املجال الرياض ي( .)2
لقد تم إنشاء محكمة التحكيم الرياض ي عام 1984م  ،ثم تطورت بشكل مستمر واليوم تعد مؤسسة رصينة ومعتمدة في عالم الرياضة ،نالت
اعتراف املحكمة الفدرالية السويسرية عام 1993م  ،كونها أعلى هيئة قضائية في سويسرا .وبذلك أصبحت محكمة تحكيم حقيقية توفر الضمانات
والقوة القانونية الكافية لقراراتها من استقاللية وموضوعية لتكون ملزمة ونهائية ،لذلك تعد القرارات الصادرة عن املحكمة لها نفس قوة األحكام
القضائية الصادرة عن املحاكم العادية(.)3
ً
وتأسيسا على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مفهوم التحكيم في األنشطة الرياضية ،واملحكمة الدولية املختصة في تحكيم
النزاعات الرياضية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بعد تحول الرياضة من الهواية إلى الحتراف ،أصبحت تدر املاليين من األموال ،من خالل أجور الالعبين والتعاقد معهم ومسائل الرعاية الرياضية
والبث واملشاهدة ،وأصبحت الرياضة تحقق مكاسب ومصالح كبيرة ،وهذه املكاسب واملصالح أدت بشكل مباشر أو غير مباشر ،إلى نشوء نزاعات في
املجال الرياض ي ،مما أدى إلى الحاجة إلى إنشاء جهات قضائية متخصصة للفصل في هذه النزاعات ،حيث صادقت اللجنة األوملبية الدولية( )I.O.Cعلى
نظام محكمة التحكيم الرياضية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1984م ،وهي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية ،تقدم خدماتها من أجل تسهيل
حل املنازعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ،وذلك بتكليف املحكمين أو الوسطاء بهذا الواجب.
تبرز مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس (ما طبيعة التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية
الدولية؟) ،ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي ومجلس التحكيم الدولي ووظائفهما ومهامهما؟
 .2ما طبيعة اختصاصات محكمة التحكيم الرياض ي الدولي وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها؟
 .3ما القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية؟
 .4ما إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم الرياضية الدولية؟
 .5ما ميزات وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي ،وتشكيل محكمة التحكيم الرياضية ومجلس التحكيم الدولي ووظائفهما ومهامهما.
 .2التعرف على طبيعة اختصاصات محكمة التحكيم الرياض ي الدولي وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها.
 .3التعرف على القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
 .4الوقوف على إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
 1األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين .)2015( .القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي ،مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ،العدد( ،)6ص.9
 2عواد ،إحسان عبد الكريم .)2014( .املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASوضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها ،مجلة علوم الرياضة ،28)9( ،ص.51
 3باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،ص.7
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التعرف على مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أن الرياضة أصبحت من أهم الظواهر اإلجتماعية التي يتم الهتمام بها على املستوى الدولي ،فلم يعد ينظر إليها على أنها
مجرد تدريبات جسدية تهدف إلى التنمية البدنية والروحية والنفسية ،بل أصبحت الرياضة وسيلة للكسب ومهنة قد يحترفها اإلنسان ،وشكل من
أشكال الستثمار القتصادي ،هذا الستثمار ينشأ عنه نزاعات كثيرة متعددة ومتنوعة ،ولذلك ل بد لها من هيئة أو مؤسسة قانونية تصدر أحكامها في
ما ينشأ من نزاعات في املجال الرياض ي ،وتكون القرارات الصادرة عنها نهائية وملزمة ،تنظمها وتسير بها نحو التطور والرقي.
كما تكمن أهمية الدراسة من حداثة املوضوع بحد ذاته ،وبالتالي قلة الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا املوضوع – في حدود علم الباحث،
إضافة إلى أن البحث في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية ونشأتها وآلية عملها وطريقة إجراءتها واستعراض وتحليل قرارتها والقضايا املنظورة فيها يعد
من األهمية بمكان لكل الجهات واملؤسسات واألفراد ذوي العالقة باملجال واألنشطة الرياضية.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل إستعراض املفاهيم املختلفة واملتعلقة بموضوع الدراسة ،والتعرف على
شكل وتكوين وإجراءات عمل وسير محكمة التحكيم الرياض ي الدولي ،وإستعراض وتحليل القرارات واألحكام الصادرة عنها والقضايا املنظورة فيها.
خطة الدراسة:
شملت هذه الدراسة باإلضافة إلى املقدمة والخاتمة ،ثالثة فصول ،كاآلتي:
املبحث التمهيدي( :التحكيم الرياض ي والنزاعات الرياضية) ،ويتضمن مطلبين:
 املطلب األول :ماهية التحكيم الرياض ي الدولي .ويتكون من فرعين:• الفرع األول :مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي.
•

الفرع الثاني :وظائف محكمة التحكيم الرياض ي ومهامها.

 املطلب الثاني :مفهوم النزاعات الرياضية وطبيعتها ،ويتكون من فرعين:• الفرع األول :مفهوم النزاعات الرياضية .
• الفرع الثاني :طبيعة النزاعات الرياضية
املبحث األول( :محكمة التحكيم الرياضية الدولية) ،ويتضمن مطلبين:
 املطلب األول :طبيعة اختصاصات محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،ويتكون من فرعين:• الفرع األول :النزاعات ذات الطبيعة التجارية
•

الفرع الثاني :النزاعات ذات الطبيعة التأديبية.

 املطلب الثاني :القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،ويتكون من فرعين:• الفرع األول -القواعد القانونية املطبقة في التحكيم العادي
• الفرع الثاني -القواعد القانونية املطبقة في التحكيم الستئنافي
املبحث الثاني( :قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية) ،ويتضمن مطلبين:
 املطلب األول :إجراءات التحكيم (التسوية – الستئناف) أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،ويتكون من فرعين:• الفرع األول  -إجراءات التحكيم العادية
•

الفرع الثاني -إجراءات التحكيم بالستئناف

 املطلب الثاني :حجية قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية.• الفرع األول -حجية القرارات
•

الفرع الثاني -مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية
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املبحث التمهيدي :التحكيم الرياض ي والنزاعات الرياضية
نتيجة لتطور وانتشار الرياضة بشكل واسع في معظم دول العالم ،باإلضافة إلى تعقد طبيعة النشاط الرياض ي والرياضيين والهيئات الرياضة
ً
أمال في أن يؤدي ذلك إلى تطور نوعي لأللعاب الرياضية ،ولكون
والعالقات فيما بينهم ،ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين أو لوائح محددة لها قوة قانونية،
ً
الرياضة بشكل عام تنتشر عامليا والكثير من النشاطات الرياضية ُتجرى في بلدان غير بلدان الالعبين الرياضيين أو املؤسسات الرياضية ،استوجب ذلك
وجود التحكيم الرياض ي الدولي.
املطلب األول :ماهية التحكيم الرياض ي الدولي
أصبح للتحكيم الرياض ي في العصر الحاضر أهمية ل تقل عن غيره من أنواع التحكيم كالتحكيم التجاري والصناعي والبحري ،وغيرها ،خاصة وأن
ً
األنشطة الرياضية باتت تمس الجوانب السياسية للدول باإلضافة إلى الجوانب القتصادية ،وتغير تبعا لذلك موقف املحاكم الرياضية الداخلية للدول
فيما يتعلق بأعمال الرياضة ،ومع تدخل القضاء في املجال الرياض ي الذي يميل إلى الزيادة مع قلة الختصاص واإلملام بالتنظيم الرياض ي وطبيعة
ً
األنشطة الرياضية وقواعدها ،فقد ظهر التحكيم الدولي الرياض ي ممثال في محكمة دولية متخصصة تم إنشاؤها للبت في القضايا املتعلقة باألنشطة
الرياضية العاملية.
إن ما شهدته الحركة الرياضية من تطور لفت في العقود املاضية أدى إلى إرتفاع عدد النزاعات والخالفات املنبثقة منها وزيادة تعقيدها ،وقد
استلزم األمر إعتماد وسيلة فعالة وسريعة لحل هذه النزاعات والخالفات من قبل أشخاص اختصاصيين تأخذ في اإلعتبار مصالح املتنازعين ،وقد كان
ذلك النواة األولى إلعتماد التحكيم الرياض ي كوسيلة تسوية من قبل الحركة الرياضية العاملية.
الفرع األول :مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي:
ُيعرف التحكيم الدولي بأنه  ":األسلوب الرئيس لحل وتسوية النزاعات الناشئة عن التفاقات التجارية والعالقات الدولية ،ويعتمد التحكيم
الدولي ،كما هو الحال في التحكيم بشكل عام ،على العقود ،ذلك يعني أن األطراف قد قررت القيام بتقديم املنازعات إلى طرف أو أكثر من املحكمين
والذين يتم اختيارهم من قبل األطراف املتنازعة أو بالنيابة عنها لتصل إلى قرار ملزم ،وفي الغالب ما يتم تضمين أحكام للمنازعات املستقبلية في العقود
املبرمة بين األطراف ،)4(".والتفاق على اللجوء إلى التحكيم قد يتم قبل حدوث النزاع فيرد كبند من بنود التفاق الذي يحكم العالقة بين األطراف
واملحتمل حدوث النزاع بشأنها ،أو يرد كبند في اتفاق مستقل ينص على إحالة ما قد يحدث بينهم من منازعات إلى التحكيم ويسمى هذا التفاق بصورتيه
"شرط التحكيم" ،وقد يتم التفاق على اللجوء إلى التحكيم بعد حدوث النزاع ويسمى هذا التفاق "مشارطة التحكيم" ( )5
ً
ً
كما ُيعرف التحكيم بأنه" :طريق اتفاقي لفض النزاعات الدولية يتم فيه قيام شخص من غير الخصوم بإصدار حكم ُم ْن ِهيا للنزاع ملزما للخصوم من
ً
ً
خالل إتباع إجراءات محددة قانونا أو اتفاقا فيما يسمح به القانون ،وقد تم إقرار التحكيم الدولي كي يسمح لألطراف املتنازعة القادمة من خلفيات
قانونية وثقافية مختلفة بتسوية نزاعاتهم ،بدون الخوض في شكليات النظام القانوني لكل طرف.)6(".
في املجال الرياض ي ُيعرف التحكيم بأنه" :وسيلة لتسوية املنازعات املتعلقة بالجانب الرياض ي عن طريق محكم أو مجموعة محكمين بشرط أن
ً
يكون عددهم وترا" ،وتقدم محكمة التحكيم الرياضية أربعة إجراءات مختلفة ،تتمثل في :التحكيم العادي ،الستئناف في التحكيم ،اإلجراء الستشاري،
والوساطة(.)7
ُويعرف التحكيم الرياض ي كذلك على أنه" :عرض املنازعات القانونية املتعلقة بالرياضة على محكمين من أجل البت فيها"(  ،)8والتحكيم الرياض ي
يتضمن نوعين من التحكيم ،األول يسمى بالتحكيم العتيادي ،ويعرف على أنه" :وسيلة لتسوية املنازعات الناشئة عن جميع أنواع العالقات القانونية
املتعلقة بالجانب الرياض ي ،وتخضع هذه املنازعات إلجراءات التحكيم العتيادي التي يتبعها قسم التحكيم العتيادي في املحكمة" .ومن املنازعات التي
ينظر فيها التحكيم العتيادي املنازعات الناشئة عن عقود رعاية األنشطة الرياضية والعقود املتعلقة بمنح حقوق بث الفعاليات الرياضية على القنوات
الفضائية أو التلفاز ،وكذلك الناشئة عن العقد بين الرياض ي ومدربه واملسائل املتعلقة بمسؤولية الغير (الطرف الثالث)" ( )9
أما النوع الثاني من التحكيم فيسمى بالتحكيم الستئنافيُ ،ويعرف التحكيم الستئنافي على أنه" :وسيلة لتسوية املنازعات الناشئة عن القرارات
الصادرة بدرجة أخيرة عن محاكم منظمة مختصة أو محاكم مماثلة تعمل ضمن إطار اتحادات أو جمعيات رياضية أو لجان رياضية أخرى ،وتخضع

4

الفقي ،عمر عيس

ى .)2003( .الجديد في التحكيم في الدول العربية ،املكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.122

 5بريري ،محمودمختار .)2004( .التحكيم التجاري الدولي ،ط ،3دار النهضةالعربية ،القاهرة ،مصر ،ص.7

ّ
تقييمية في ظل قانون التحكيم رقم  31لسنة 2001م ،مجلة املنارة ،15)2( ،ص.122
 6السرحـان ،بكــر ودرادكة ،لفي .)2009( .آلية تنفيذ أحكام التحكيم في األردن :دراسة
 7باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،ص.8
 8عواد ،إحسان عبد الكريم .)2014( .املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASوضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها ،مجلة علوم الرياضة ،28)9( ،ص.50
9

املرجع السابق ،ص.58
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هذه املنازعات إلجراءات التحكيم الستئنافي التي يتبعها قسم التحكيم الستئنافي في املحكمة"( .)10ومن أمثلة هذه املنازعات نذكر املنازعات الناشئة عن
ً
القرارات النضباطية وخصوصا القرارات املتعلقة باملنشطات أو املتخذة بصدد أهلية الرياض ي أو املتعلقة بالعتراف الرسمي بالفعاليات الرياضية.
يتم اللجوء إلى تطبيق اجراءات التحكيم الستئنافي في النزاعات الرياضية التي صدر في صددها قرار تأديبي من اتحاد رياض ي أو من منظمة رياضية
أو أية جهة تابعة لها ،إذا كان النظام الداخلي أو الالئحة الخاصة بتلك الجهات تشير إلى جواز استئناف تلك األحكام أمام محكمة التحكيم الرياضية( .)11
إن التحادات الرياضية الدولية كالتحاد الدولي لكرة القدم ( )FIFAوالتحاد الدولي لكرة السلة ( )FIBAوغيرها من التحادات الرياضية ،تحتوي
في لوائحها على قواعد خاصة باملخالفات التي يرتكبها الالعبين أو الندية الرياضية والجزاءات املترتبة عليها ،لذلك فإن القرارات الصادرة من هذه
التحادات قابلة لالستئناف أمام غرفة الستئناف في محكمة التحكيم الرياضية الدولية( .)12
الفرع الثاني :وظائف محكمة التحكيم الرياض ي ومهامها:
عندما تتجه إرادة أطراف النزاع في حقل الرياضة الدولية إلى اللجوء إلى التحكيم ،فإنهم يعبرون عن نيتهم إخراج النزاع من سلطة القضاء الوطني
ُ
خضعون هذا النزاع لسلطتها التحكيمية ،لذا فإن البدء في إجراءات التحكيم يفترض نشوء نزاع بين
واإلفصاح عن عزمهم اختيار هيئة تحكيمية ي ِ
ً
أطراف يربطهما اتفاق تحكيم ،هذه األطراف إ ّتفقت مسبقا قبل حدوث النزاع أو بعد حدوث النزاع على اللجوء إلى التحكيم ،وبعد إخطار أحد األطراف
اآلخر نيته تحريك إجراءات التحكيم ،فإنهم يبدؤون بأول إجراء واملتمثل في تشكيل املحكمة التحكيمية ،وعليه فإن هذه املسألة من املواضيع الهامة
ً
التي يتفق عليها أطراف النزاع خصوصا في العالقات الدولية الخاصة ،حيث ترتكز على إرادة األطراف املعنية من جهة ،وعلى قبول املحكمين للمهمة
املسندة إليهم من جهة أخرى(.)13
ً
إستنادا على النص السادس من قانون محكمة ( )14( )TASفإن للمجلس الدولي للتحكيم الرياض ي عدة وظائف تتمثل في مايلي( :)15
 .1إنشاء وتعديل قانون املحكمة.
ً
 .2إنتخاب الرئيس ونائبيه ،لفترة واحدة أو أكثر قابلة للتجديد ألربع سنوات ،ويحل نائبا الرئيس محل الرئيس عند الضرورة ،حسب السن؛ إذا كان
ً
منصب الرئيس شاغرا ،يقوم كبار نواب الرئيس بأداء واجبات ومسؤوليات الرئيس لحين إنتخاب رئيس جديد .وكذلك رئيس غرفة التحكيم
العادية ورئيس غرفة تحكيم الستئناف ملحكمة التحكيم ( ،)TASوإنتخاب نائبين إثنين لرؤساء الغرف لتمكين إستبدالهما في حالة غيابهم ،ويتم
إنتخاب الرئيس ونوابه بعد التشاور مع اللجنة األوملبية الدولية ( ،)CIOورابطة التحادات الدولية األوملبية الشتوية ( ،)AIOWFورابطة التحادات
الدولية األوملبية الصيفية ( ،)ASOIFورابطة اللجان الوطنية األوملبية (.)ACNO
ً
 .3يعين املجلس الحكام بإنشاء قائمة املحكمين ،والوسطاء بتشكيل قائمة الوسطاء ،بحيث يمكن أيضا إزالتهم من القوائم.
 .4النظر في مسائل تنحية وإزالة املحكمين وأداء وظائف أخرى في إطار النظام الداخلي.
 .5تعيين األمين العام للمحكمة ( ،)TASكما يستطيع إنهاء مهامه باقتراح من قبل رئيسه.
 .6ممارسة الرقابة اإلشرافية على أنشطة مكتب املحكمة ( ،)TASويمكن للمجلس خلق هياكل التحكيم اإلقليمية أو املحلية ،دائمة كانت أو مؤقتة.
 .7إنشاء صندوق مساعدة لتسهيل الوصول إلى محكمة التحكيم ( )TASمن قبل أفراد يريدون اللجوء للتحكيم من دون موارد مالية كافية ،إذ يمكن
إنشاء دليل املساعدة القانونية لدى محكمة ( )TASمع تحديد قواعد استخدام األموال.
ً
 .8يتخذ املجلس أي إجراء آخر يراه ضروريا لحماية حقوق األطراف وحل النزاعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة.
 .9يجتمع املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي كلما استدعى نشاط املحكمة ( )TASذلك ،على أن يجتمع مرة في السنة على األقل ،أما عن إجراءات
الجتماع وكيفياته وكذلك كيفيات التصويت وغيرها ...فإن أغلبها يخضع للقواعد العامة في التحكيم.
أما على مستوى محكمة التحكيم الرياض ي الدولية ،فإنها تقوم باملهام التالية(:)16
 .1البت في النزاعات املقدمة لهم من خالل التحكيم العادي.
 .2أن تقرر ،من خالل إجراءات التحكيم بالستئناف ،املنازعات املتعلقة بقرارات التحادات والجمعيات أو في الهيئات الرياضية تجيز اللجوء إلى
غيرها من الهيئات الرياضية ،طاملا أن القوانين أو األنظمة املعمول للمحكمة أو بتوفر شرط للتحكيم في اتفاق.
 .3البت في النزاعات املقدمة إليها عن طريق الوساطة.
 10املرجع السابق ،ص.58
 11األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين .)2015( .القضاء الرياض
 12املرجع السابق ،ص.18
 13الدليل ،محمد أبو الفتوح .)2013( .قانونية تأسيس املحكمة الرياضية بجمهورية مصر العربية ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة بنها ،ص.84
 14قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية لسنة  1996وتعديالته ،النص رقم (.)6
 15باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،مرجع سابق ،ص.24
 16األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين .)2015( .القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي ،مرجع سابق ،ص.16
ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي ،مرجع سابق ،ص.18
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املطلب الثاني :مفهوم النزاعات الرياضية وطبيعتها
تنشأ عن تنظيم وممارسة األنشطة الرياضية املختلفة نزاعات عديدة ،فقد تحدث النزاعات الرياضية نتيجة مخالفة وعدم إحترام قواعد اللعبة،
وقد تتعلق النزاعات الرياضية بإدارة وإشراف وتنظيم األنشطة الرياضية ،وتنظيم العالقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها ،كما هو الحال بالنسبة
للعقوبات التي تفرضها األندية والتحادات الرياضية على الالعبين واملدربين والحكام ،وقد تنشأ النزاعات الرياضية نتيجة اإلخالل بالعقود الرياضية
كعقد الحتراف والنتقال وعقد الرعاية الرياضية ،وغيرها.
الفرع األول :مفهوم النزاعات الرياضية:
ً
في الصطالح فإن املنازعة الرياضية هي" :نزاع ينشأ في مجال الرياضة أيا كان نوع النشاط الرياض ي الذي يمارس ويمكن أن يكون له طابع محلي أو
دولي وقد أدى دخول عنصر الحتراف في العصر الحالي إلى تعقد األمور وضرورة تطبيق قواعد القانون على العالقات الناشئة على هذا العنصر
الجديد"( .)17
وعرفت املنازعات الرياضية على أنها" :ما يحدث نتيجة عنف عند ممارسة اللعبة أو عدم احترام لقواعد وقوانين املمارسة الرياضية سواء اإلدارية
أو الفنية أو ما يتعلق بإدارة الرياضة واإلشراف عليها وتنظيم العالقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها"(.)18
وبهذا يمكن القول أن املنازعة الرياضية هي نزاع ينشأ في مجال الرياضة سواء كان يتعلق بممارسة الرياضة بصفة أساسية ،أو يتعلق بإدارة
الرياضة واإلشراف عليها وتنظيم العالقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها.
ومن الناحية القانونية يمكن تعريف املنازعة الرياضية بأنها" :كل نزاع أو خالف قانوني بصدد عالقة قانونية ذات طابع رياض ي من أي نوع
كانت"( ،)19وعلى ذلك فإن كثير من املنازعات يمكن تصنيفها باملنازعة الرياضية ،وعلى األخص:
• خالفات التفاق على رعاية الالعبين.
• مسألة تعاطي املنشطات أثناء ممارسة الرياضة.
• الخالف حول تنفيذ عقود إلتحاق أو احتراف الالعبين باألندية.
• الخالف حول حصرية حقوق البث التلفزيوني أو الفضائي بين األندية أو الكيانات الرياضية.
• الخالف حول حقوق الالعبين املالية قبل األندية.
• الخالف حول مسائل انتقال الالعبين من وإلى األندية.
• الخالف حول تنفيذ عقود الوكالء الرياضيين وعقود الوكالة بصفة عامة في املجال الرياض ي.
• الشكاوى أو الطلبات التي تقدم للتعويض واملقامة بين الالعبين ضد نواديهم بشأن التعسف في إستعمال الجزاء قبلهم .
ً
وفقا ألحكام املادة ( )5من هذا القانون"( .)20كما ّ
وقد ّ
عرفتها قواعد
عرفها القانون التحادي اإلماراتي على أنها" :أي نزاع ناش ئ عن أي نشاط رياض ي
الجراءات ملركز التحكيم السعودي على أنها" :كل نزاع يحدث بين أطراف معنويين أو اعتباريين ذوي عالقة باألنشطة الرياضية"( .)21
وقد ّ
عرفها قانون التحكيم الرياض ي التونس ي على أنها" :النزاعات الناشئة عن األنشطة الرياضية ذات الطابع املالي أو النضباطي"( .)22وجاء
تعريفها في القانون الجزائري على أنها":أي نزاع ينشأ بين أطراف ذوي عالقة باألنشطة الرياضية ،ويكون موضوع النزاع ومحله متعلق بقضايا ذات طابع
مالي أو إداري أو تأديبي"( .)23
الفرع الثاني :طبيعة النزاعات الرياضية:
تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضية كمؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية ،تقدم خدماتها من أجل تسوية املنازعات املتعلقة بالرياضة من
ً
ّ
وتقسم املنازعات املرفوعة إلى محكمة التحكيم
خالل التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية طبقا للحاجات الخاصة للعالم الرياض ي،
الرياضية ،من حيث طبيعتها ،على نوعين :النزاعات ذات الطبيعة املالية والنزاعات ذات الطبيعة النضباطية (الوقائع الرياضية)( .)24

 17شهبو ،نبيل .)2003( .الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة حلوان ،مصر ،ص.56
 18املسدي ،عماد .)2009( .النزاعات الرياضية والهياكل املختصة ،مجلة بحوث ودراسات قانونية ،جمعية الحقوقيين بصفاقس ،3)4( ،ص.33
 19عبد العزيز ،أسامة .)2014( .النزاعات الرياضية وسبل فضها :املحاكم الرياضية ،النودة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها ،وزارة العدل املصرية ،مصر ،ص.3

 20قانون اتحادي في شأن مركز اإلمارات للتحكيم الرياض ي ،رقم  16لسنة  ،2016املادة (.)1
 21القواعد اإلجرائية ملركز التحكيم الرياض ي السعودي لسنة  ،2014املادة رقم ( ،)1الفقرة (.)6
 22قواعد التحكيم الرياض ي التونس ي لسنة  ،2012املادة رقم ( ،)1الفقرة (.)3
 23قواعد تنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتنظيمها رقم ( )13لسنة  ،2013املادة (.)1
 24عبد النعيم ،محمد أحمد .)2007( .تسوية النزاعات الناشئة عن حل مجالس إدارة األندية الرياضية بين دور القضاء اإلداري وإمكانية التسوية الودية ،مؤتمر القانون والرياضة ،كلية الحقوق،
جامعة بنها ،مصر ،ص.11
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ترتبط عملية تنظيم املسابقات الرياضية باتفاق ات كثيرة وعقود مالية متنوعة ،ويمكن تصنيف العقود التي تبرم بمناسبة تنظيم املسابقات
الرياضية إلى ثالثة أصناف( :)25
• عقود ُم ّ
هيئة للمسابقة :وهي التي تنعقد ألجل تهيئة إجراء املسابقة الرياضية ،كعقود نقل املتسابقين إلى محل إقامة املسابقة ،وعقود إيواء
املتس ابقين القادمين من أماكن بعيدة وإطعامهم ،وعقود تنظيف مكان اإلقامة ،باإلضافة إلى عقود تهيئة معدات ومستلزمات إجراء املسابقة
الرياضية.
ُ ّ
ً
• عقود مسببة ألداء املسابقة :وهي العقود التي لولها ملا نظمت املسابقة أصال ،كعقود احتراف الالعبين وإنتقالهم.
• عقود مباشرة وداعمة ألداء املسابقة الرياضية  :كالعقود املبرمة بين املساهمين في تنظيم املسابقة ،العقود املبرمة مع املتفرجين ،والعقود
املبرمة مع شركات الدعاية واإلعالن التجاري وشركات الرعاية الرياضية وعقود التأمين الرياض ي.
ً ً
ً
ً
ً
وتتضمن العقود الرياضية املذكورة سابقا مبالغ كبيرة خاصة إذا كانت املسابقة الرياضية من املسابقات الدولية التي تشهد إقبال جماهيريا كبيرا،
مثل كأس العالم لكرة القدم أو األلعاب األوملبية أو كأس األمم األوروبية أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو الدوريات األوروبية واألمريكية وغيرها ،فإن
تنظيم هذه املسابقات تحتاج إلى أن يقوم منظم املسابقة بإبرام عقود كثيرة ومتنوعة مع شركات تجارية لحسن سير املسابقة كالعقود التي تم ذكرها،
وهذه العقود قد تصل قيمتها في بعض األحيان إلى ماليين الدولرات ،وفي أحيان كثيرة تنشأ منها نزاعات بين أطرافها.
إن ممارسة األنشطة الرياضية بمختلف أنواعها تمتاز بطبيعة تنافسية ،والقيام بحركات وأفعال انفعالية صادرة عن ممارس ي اللعبة الرياضية،
والتي تتميز بالعنف ،وذلك نتيجة الحتكاكات املباشرة التي تحدث بين الالعبين ،مما يولد احتمالت كبيرة في وقوع اإلصابات الجسدية لهم ،وباألخص في
بعض أنواع الرياضات كرياضة كرة القدم ،وبالتالي تنشأ عن اإلصابات الرياضية التي قد يتعرض لها الرياض ي املحترف ،في أثناء ممارسته للرياضة أو
ً
بسببها ،نزاعات عدة بشأن التعويض عن هذه اإلصابات ،كما وقد تنشأ النزاعات الرياضية أيضا عندما يقوم نادي أو اتحاد رياض ي داخلي أو دولي
بفرض عقوبات انضباطية على لعب أو مدرب أو حكم أو نادي رياض ي معين نتيجة إخالله بقواعد التحاد الرياض ي أو نتيجة إخالله بالتزاماته ،أو
نتيجة وجود تالعب باملباريات أو تعاطي للمنشطات(.)26
وتؤكد األحكام القضائية الحديثة إلى جانب الفقه القانوني على ضرورة تكييف العقد املبرم بين الالعب املحترف وناديه بأنه عقد عمل ،وهذا ما
تؤكده صراحة بعض لوائح الحتراف املنظمة لهذا العقد وبما أن العقد املبرم بين النادي والالعب املحترف هو عقد عمل ،عليه فإنه يمكن وصف
ً
اإلصابة التي يتعرض لها هذا الرياض ي بأنها إصابة عمل(  ،)27ويترتب على ذلك أن الالعب املحترف يعد عامال لدى النادي الذي يعمل لحسابه وبالتالي
ّ
ً
سيكون الالعب مشمول بالحماية القانونية املقررة للعمال ،من ضمنها شمولهم بالضمان اإلجتماعي ،إل أن هذه الحماية القانونية لالعب هي حماية
محصورة ،ألنها من جانب مشروطة بإصابة الالعب إصابة عمل (إصابة رياضية) ،أما الالعب الذي يصاب خارج نطاق ممارسة الرياضة هو غير مشمول
بالضمان؛ ومن جانب آخر فإن الالعب املحترف هو الوحيد املشمول بالضمان دون الالعب الهاوي(.)28
كما أنه تنشأ عن ممارسة الرياضة وقائع رياضية عديدة  -ماعدا اإلصابات -مما قد تؤدي إلى قيام نزاع بين عدة جهات أو أشخاص ،كما هو الحال
في النزاعات املتعلقة بتناول املنشطات وسحب الجوائز واإلمتيازات التي حصل عليها الالعب ،أو النزاعات الرياضية التي تنشأ نتيجة التالعب باملباريات.
وقد يطلب من املحكمة الحكم في حالت انضباطية ناتجة عن أعمال عنف في امللعب أو إساءة الحك ْم أو سوء معاملة الخيول ،وفي الغالب تتم
معالجة الحالت النضباطية بدرجة أولى عن طريق سلطات رياضية مختصة ،تابعة لتحادات أو جمعيات رياضية أو أية هيئة رياضية أخرى ،ثم تصبح
ً
موضوعا لالستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية التي تعمل حينها كمحكمة درجة أخيرة.

املبحث األول :محكمة التحكيم الرياضية الدولية
تعد محكمة التحكيم الرياضية مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية ،تقدم خدماتها من أجل تسهيل حل املنازعات املتعلقة بالرياضة عن
َّ
طريق التحكيم أو الوساطة ،وذلك بتكليف املحكمين أو الوسطاء بهذا الواجب وهذا ما أكدته املادة الثالثة من قانون التحكيم املتعلق بالرياضة ،اذ جاء
فيها" :ملحكمة التحكيم الرياضية قائمة محكمين .ومن خالل وسيط التحكيم الذي يتكون من لجان تتألف من محكم واحد أو ثالثة محكمين تتوصل إلى
الحل التحكيمي للنزاعات الناشئة في مجال الرياضة"( .)29
ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي ،مرجع سابق ،ص.17

 25األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين .)2015( .القضاء الرياض
 26األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين .)2015( .القضاء الرياض
 27عقد الحتراف الرياض ي ،شأنه شأن باقي عقود العمل األخرى يخضع للمبادئ العامة املنصوص عليها في التقنينات املدنية والتشريعات العمالية ،ويخضع إضافة إلى ذلك للقواعد الخاصة الواردة في
ً
لوائح الحتراف الرياضية التي تقتضيها الطبيعة الخاصة ألداء الالعب الرياض ي ،وهذا األمر ،فضال عن التطورات التي أصابت الرياضة في الوقت الحالي وظهور أجهزة ومعدات رياضية ،أدى إلى تمييز هذا
العقد بخصوصيات ينفرد بها عن عقود العمل األخرى.
 28سفلو عبدالرزاق .)2011( .الطبيعة القانونية لعقد االحتراف الرياض ي ،ط  ،3مكتبة صادر ناشرون ،بيروت ،ص .61
 29قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASاملادة (.)3
ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي ،مرجع سابق ،ص.81
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املطلب األول :طبيعة اختصاصات محكمة التحكيم الرياضية الدولية
ً ً
يلعب الختصاص دورا بارزا في التقاض ي حيث يمكن للخصوم من معرفة مدى اختصاص املحكمة وكذلك الجهة القضائية ككل بالنظر في النزاع
وعليه فإن محكمة التحكيم الرياضية قد أولت األهمية الالزمة في قواعد الختصاص من خالل تبيان نوعية النزاعات التي تنظر فيها ،حيث تتضمن
ً
املادة  27من قانون محكمة التحكيم الرياضية على أنه" :تسري إجراءات التحكيم عندما يتفق األطراف على اللجوء إلى ) (TASوكان النزاع متعلقا
باملجال الرياض ي حيث أن التفاق يمثل الشرط التحكيمي املنصوص عنه إما في عقد أو في األنظمة الرياضية أو في اتفاقية تحكيم" ( ،)30وتشير هذه
ً
املادة إلى أن الختصاص ينعقد للمحكمة متى كان النزاع متعلقا بالرياضة من جهة ،ومن جهة أخرى توفر شرط اللجوء للتحكيم ،إذ يمثل التفاق
الفاصل بين قبول النظر في النزاع من عدم قبوله بالرفض.
إل أن الغالب في املجال الرياض ي أن هذا التفاق يكون في شكل بند تتضمنه األنظمة القانونية للهيئات الرياضية مفاده جوازية اللجوء للتحكيم
الرياض ي الدولي وكذلك محكمة ( .)TASومن جانب آخر فإن محكمة ( ) TASلم يسبق لها الحكم بالرفض ألي طلب تحكيمي مسبب على أنه غير متعلق
بالرياضة.
الفرع األول :النزاعات ذات الطبيعة التجارية:
تتمثل الطبيعة التجارية للنزاعات الرياضية في تلك النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ العقود ،إذ أنه من املعلوم أن العقد يشكل إلتزامات على
ً
أطرافه ،والعقود املتعلقة بالرياضة أصبحت على نحو متزايد نظرا للتطور الحاصل في املجال الرياض ي ،فمن جملة النزاعات الناشئة عن العقود في
املجال الرياض ي ،على سبيل املثال في مجال الرعاية أو بيع حقوق البث التلفزيوني ،تنظيم األحداث الرياضية ،نقل الالعبين والعالقة بينهم أو بينهم وبين
أنديتهم أو بين املدربين واألندية ،كل هذه هي عبارة عن عقود تتفرع عنها التزامات ،وتنشأ عن تنفيذ هذه اإللتزامات نزاعات تختص بتسويتها محكمة
( ،)TASباإلضافة إلى النزاعات حول الحوادث التي تترتب عنها املسؤولية أثناء التطبيق الرياض ي أو خالل املنافسة الرياضية ،وإصباغ تلك النزاعات
بالطبيعة التجارية يرجع إلى كون معظم تلك العقود تتصف بالصفة التجارية(.)31
تختص محكمة التحكيم الرياضية ( ) TASبتسوية هذه النزاعات بطريق التحكيم العادي ،كما يمكن ملحكمة التحكيم ( )TASأن تلجأ خالل
ً
تسوية بعض هذه النزاعات إلى الوساطة ،تطبيقا لنص املادة  12من قانون املحكمة الذي ينص على أن للمحكمة ( )TASهياكل مكونة لها ،مؤهلة
ً
بالنظر في النزاعات املتعلقة بالرياضة إما بطريق التحكيم أو الوساطة وفقا للقواعد اإلجرائية املعمول بها لدى الهيئة( .)32
الفرع الثاني :النزاعات ذات الطبيعة التأديبية:
بالنظر إلى الطبيعة التأديبية للنزاعات فهي تعد املجموعة الثانية من بين النزاعات التي تعرض على محكمة ( ،)TASوالحديث عن هذه الطبيعة من
ً
ً
النزاعات يقتض ي التركيز على أنها غالبا ما تتعلق باملنشطات والتي يتفق املجتمع الدولي على محاربتها ،إذ في حالت تعاطي املنشطات غالبا ما يتم إستدعاء
محكمة ( )TASللفصل فيها ،مثلها مثل العقوبات التي تصدر ّ
جراء أعمال الشغب داخل املالعب الرياضية ،كذلك اإلهانات التي يمكن أن يتعرض لها
ً
ّ
املوظف الرسمي (الحكام في املالعب)  ،باإلضافة إلى سوء معاملة الخيول ،إذ غالبا ما يتم الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات التأديبية بالدرجة األولى
من قبل السلطات الرياضية املختصة ثم يتم الستئناف لدى محكمة ( )TASالتي تفصل في النزاع بحكم نهائي(.)33
ومن خالل النص  12من قانون محكمة التحكيم الرياضية فإن للمحكمة الختصاص في نظر الطعون ضد القرارات واألحكام التأديبية التي تصدر
ً
عن اللجان الفيدرالية الرياضية أو الرابطات أو أي هيئات رياضية أخرى ،طاملا أن قوانين أو لوائح هذه الهيئات تتضمن بندا يقض ي بمشروعية اللجوء
للمحكمة ،أو بتوفر اتفاق التحكيم إلى املحكمة (.)TAS
ً
من املبادئ املسلم بها في العالقات الدولية عموما أن الدولة ل تلتزم إل بمحض إرادتها سواء في نطاق املعاهدات أو في نطاق اللجوء إلى القضاء
ً
الدولي بنوعيه ,وبتعبير آخر ل ُتكره الدولة على القيام بأي تصرف دولي بغير رضائها وإل أصبح باطال ،وفي هذا املجال ل يستبعد تطبيق هذا املبدأ
بالنسبة للتحكيم الدولي ،أين تظهر إرادة الدولة بشكل أوسع وأوضح.
ً
فالتزام الدولة باللجوء إلى التحكيم يمكن أن يتم في مرحلتين متميزتين :فإما أن يكون هذا اللتزام سابقا لنشوء النزاع وهو ما يسمى بالتحكيم
ً
ً
اإلجباري وإما أن يكون هذا التعهد لحقا لنشوئه وهو التحكيم الختياري )34 (،وفي الحالتين يعد ذلك اتفاقا باللجوء للتحكيم يفض ي إلى تحقق شرط
الختصاص من قبل محكمة ( )TASوهذا ما تضمنه قانون املحكمة بنصه في املادة األولى منه" :ل تحال املنازعات التي يكون التحاد أو الرابطة أو

 30قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي ، CASحالة الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة رقم (.)27
 31باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،مرجع سابق ،ص.27
 32النظام الداخلي للـ  ، CASالنظام األساس ي للهيئات املساهمة في تسوية النزاعات في مجال الرياضة  ،املادة رقم (.)12
 33طاهر ،محمد جمال محمد .)2005( .تسوية املنازعات الرياضية بالتحكيم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية القانون ،جامعة املوصل ،العراق ،ص.28
 34أحمد بلقاسم .)2006( .التحكيم الدولي ،ط، 2دارهومة ،الجزائر ،ص.119
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ّ
ً
املنظمة الرياضية األخرى طرفا فيها إل إلى التحكيم باملعنى املقصود في هذه املدونة من حيث النظام األساس ي أو اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية
املذكورة أو اتفاق خاص يقدم ذلك")35(.
وقد احتوت محكمة ()TASباإلضافة إلى الطبيعة التجارية للنزاعات والتأديبية ،نزاعات ذات طبيعة مؤقتة ،وهي النزاعات التي تنشأ أثناء األلعاب
األوملبية والتي ل يمكن إغفالها عن محكمة التحكيم الرياضية ،إذ ينص امليثاق األوملبي ،في املادة  2/61الفقرة الثانية التي تخول إلى محكمة ()TAS
بال نظر في النزاعات الناشئة أثناء دورة األلعاب األوملبية ،بموجب هذه املادة" .يجب تقديم أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة األلعاب األوملبية أو في أي قضية
ً
وفقا لقانون التحكيم في املجال الرياض ي" ( )36
لها عالقة بالدورة ،بشكل حصري إلى محكمة التحكيم الرياضية،
وقد تم إستحداث قانون التحكيم املتعلق باأللعاب األوملبية (( )RAJOقواعد التحكيم لدورة األلعاب األوملبية) ،ويسري هذا القانون أثناء األلعاب
األوملبية وخالل العشرة أيام ( )10التي تسبق حفل افتتاح األلعاب)37 ( .
وعلى الصعيد الدولي ،تبنت جميع التحادات الرياضية الكبرى في ( ،)2013 /03/ 05ونحو  80حكومة املدونة العاملية ملكافحة املنشطات ،القانون
الذي ينص على أن للمحكمة ( )TASالختصاص الحصري للنظر في الطعون ضد القرارات التي تصدر عن إختبارات الكشف للمنشطات في األحداث
الدولية أو على الرياضيين املحترفين على املستوى الدولي( .)38
املطلب الثاني :القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية
ألجل حل الخالفات في املواضيع الرياضية عن طريق التحكيم والوساطة تم انشاء هيئتين دوليتين معتمدتين من اللجنة األوملبية الدولية
والتحادات الدولية ،هما :املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي ( ،)CIASاملحكمة التحكيمية الدولية ( ،)TASوقد تم وضع قواعد ونصوص قانونية يتم
تطبيقهما في الهيئتين املذكورتين ،حيث أن التحادات األوملبية وأنظمة التحادات الدولية قد إعتمدت التحكيم لحل الخالفات.
الفرع األول :القواعد القانونية املطبقة في التحكيم العادي:
لكي تقوم الهيئتان الدوليتان في التحكيم الرياض ي بعملهما على أتم وجه ،وبهدف الرفع من فعالية وكفاءة عملية التحيكم في املنازعات الرياضية
الدولية ،تم اإلعتماد على مجموعة من األسس والقواعد الناظمة لعملية التحكيم ،سواء أكان التحكيم العادي أم التحكيم الستئنافي.
ً
عضوا ،خبراء وفقهاء في القانون ،أربعة منهم يتم تعيينهم من قبل التحادات الرياضية
يتشكل املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي من عشرين
الدولية (" ،)"IFsوثالثة من قبل رابطة األسواق املالية األوملبية الصيفية(" )"ASOIFوواحد من قبل رابطة التجارة الدولية األوملبية الشتوية (")"AIOWF؛
كما يتم تعيين أربعة أعضاء من قبل جمعية اللجان األوملبية الوطنية (" ،)"ANOCوأربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة األوملبية الدولية ("اللجنة
األوملبية الدولية") ،وأربعة آخرون من قبل األعضاء الثني عشر في  ICASاملذكورة أعاله ،بعد التشاور املناسب بهدف الحفاظ على مصالح الرياضيين(.)39
وهناك مجموعة من القواعد القانونية املطبقة في التحكيم العادي ،يمكن إستعراضها في اآلتي:
 .1اللغة املعتمدة في املحكمة وإجراءات التقاض ي
تعتمد محكمة التحكيم الرياضية الدولية ولغاية إجراءات التحكيم لغتين أساسيتين فقط ،هما( :اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية) ولذا يجب
على أي طرف في املنازعات الجارية التفاق على أحد هاتين اللغتين( .)40وقد جاء في التعديل الجديد لقانون التحكيم الرياض ي الدولي أنه قد يطلب
الطرفان اختيار لغة أخرى غير الفرنسية أو اإلنجليزية ،ولهيئة التحكيم املوافقة من عدمها على ذلك ،وفي حالة املوافقة(.)41
 .2تعيين املحكمين
في هذه القاعدة فإن محكمة التحكيم الرياضية الدولية تسمح ألطراف النزاع أن يتفقوا فيما بينهم حول طريقة تعيين الحكام املدرجة أسماؤهم
ّ
على قائمة املحكمة التحكيمية الدولية الرياضية(  .)42ويكون اتفاق األطراف هو األساس في عملية الختيار ،إل أنه قد يحدث وأن ل يتفق جميع أطراف
النزاع على تعيين أو اختيار أسماء الحكام ،وفي هذه الحالة ،يتم تعيين الحكام حسب أسس ومنهج واضح أقرته محكمة التحكيم الدولية ،ووضعت له
قواعد محددة.

 35النظام الداخلي لنظام  ، TASالنظام األساس ي للهيئات التي تسهم في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة رقم (.)1
 36اللجنة األوملبية الدولية ،امليثاق األوملبي ،تطبق اعتبارا من .2015/08/ 2
 37قواعد التحكيم لأللعاب األوملبية ،املادة رقم (.)1
 38مباي ،ماما لي .)2014( .تسوية املنازعات الرياضية من قبل محكمة التحكيم الرياضية  ،ترجمة أحمد عبد العظيم ،املعهد الوطني للتعليم العالي ،أملانيا ،ص .14
 39قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASاملادة رقم ( )4الفقرات (.)A-d
 40قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم ( ،)29الفقرة (.)1
 41قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم ( ،)29الفقرة (.)2
 42قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم ( ،)40الفقرة (.)1

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26

17

التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية

عايد الخرابشة

 .3التمثيل واملساعدة
تشير هذه القاعد ة املطبقة على إجراءات محكمة التحكيم الرياض ي الدولية أنه يجوز أن يقوم أطراف النزاع باختيار أشخاص يمثلونهم أو
يساعدوهم في عملية التقاض ي التحكيمية ،ولم تشترط هيئة التحكيم مواصفات معينة لهؤلء األشخاص املساعدين أو املمثللين لألطراف ،بل اكتفت
بأن يرسل األطراف أسماء من إختاروهم للمساعدة أو التمثيل ،والعناوين ،وعناوين البريد اإللكتروني ،وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة باألشخاص
الذين يمثلون األطراف إلى مكتب املحكمة ،والطرف اآلخر ،وهيئة التحكيم بعد تشكيلها(.)43
 .4استقاللية الحكام ومؤهالتهم وعزلهم واستبدالهم
أكدت هذه القاعدة القانونية على مبدأين أساسيين يتعلقان بالحكام أو فريق الهيئة التحكيمية ،فأولهما أن يكون الحكم غير منحاز وأن يبقى
ً
مستقل عن أطراف النزاع ،وعليه واجب الكشف فورا عن أية ظروف من شأنها ان تعرض استقالليته للشبهة إزاء األطراف أو إزاء أحدهم(  .)44وثانيهما
يجب أن يكون اسم كل حكم ُمدرج على القائمة التي يضعها املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي ()ICASبموجب النظام الداخلي واألساس ي ،وأن يكون
ً
ً
ضليعا بلغة التحكيم وأن يكون جاهزا للسير بالتحكيم إلى نـهايته في أفضل املواعيد( .)45
ّ .5
السرية
الجراءات بموجب هذه القواعد اإلجرائية سرّية ،يتعهد أطراف النزاع والحكام واملحكمة التحكيمية الدولية الرياضية بعدم الكشف أمام
ّ
أشخاص آخرين غيرهم ،عن وقائع أو معلومات أخرى ذات عالقة بالنزاع أو بالجراءات دون إذن من املحكمة ،ول تنشر األحكام إل إذا وافق جميع
الفرقاء على ذلك أو إذا قرر رئيس الغرفة ذلك(.)46
 .6إصدارالحكم
ً
ً
ً
ُ
يصدر الحكم التحكيمي بقرار األغلبية ،أو في حالة عدم وجود األغلبية ،من قبل الرئيس وحده ،ويجب أن يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا
ً
ومذكورا فيه األسباب بإختصار ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ,يكتفي بالتوقيع الوحيد لرئيس الفريق أو توقيعات املحكمين املشتركين ،إذا لم
يوقع الرئيس قبل التوقيع على الحكم يتم إحالته إلى األمين العام للجنة الستشارية للمحكمة ،الذي يمكنه أن يعمد إلى تصحيحات شكلية ،ولفت إنتباه
رئيس التشكيلة إلى قضايا مبدئية أساسية( .)47
الفرع الثاني :القواعد القانونية املطبقة في التحكيم االستئنافي
يجوز تقديم استئناف ضد قرار اتحاد أو هيئة ذات صلة بالرياضة مع  CASإذا كان النظام األساس ي أو الالئحة الصادرة عن الهيئة املذكورة يقدم
ً
ذلك أو إذا أبرم الطرفان اتفاق تحكيم معين وإذا إستنفد املستأنف وسائل الستئناف القانونية املتاحة ،وفقا للنظام األساس ي أو اللوائح الخاصة بذلك
الجسم ,ﯾمﮐن تقدﯾم طعن مع  CASبمقابل الحﮐم الذي تصدره لجنة  CASﮐمحﮐمة للمحﮐمة البتدائﯾة إذا ﮐان ھذا الطعن قد تم تقدﯾمه صراحة
بواسطة قوانﯾن اإلتحاد أو الهيئة الرﯾاضﯾة المعنﯾة ،وهناك مجموعة من القواعد القانونية املطبقة في التحكيم الستئنافي ،يمكن استعراضها في اآلتي:
 .1القانون واجب التطبيق
ً
يقرر أطراف النزاع وفقا للوائح املعمول بها ،وعلى سبيل اإلحتياط ،لقواعد القانون التي يختارها الطرفان ،أو في حالة عدم وجود هذا الختيار،
ً
ً
وفقا لقانون البلد الذي يكون فيه التحاد أو الرياضة ،أو الهيئة ذات الصلة التي أصدرت قرار الطعن ،أو وفقا لقواعد القانون التي يراها الحكام
ً
مناسبة ،وفي الحالة األخيرة ،يجب أن يكون قرار التشكيلة ُمسببا( .)48
 .2عدد الحكام وتعليل االستئناف
ّ
وضحت هذه القاع دة عدد الحكام الذين يقدم لهم الستئناف من ثالثة حكام ،إل إذا إتفق األطراف على اللجوء الى حكم وحيد أو في غياب
ً
التفاق بين الفرقاء حول عدد الحكام ،إذا قرر رئيس الغرفة عرض الستئناف على حكم وحيد ،نظرا لظروف القضية ،من بينها كون املستأنف عليه قد
سدد أم ل حصته من املصاريف في املدة التي ّ
ّ
حددها ديوان املحكمة في املحكمة التحكيمية الدولية الرياضية( .)49
 .3نطاق املراجعة والستماع
وفق هذه القاعدة القانونية يمتلك فريق املحكمين الصالحية الكاملة ملراجعة الوقائع والقانون مع حق الدراسة املطلق .بإمكانها إما إصدار قرار
جديد يحل محل القرار املطعون به ،أو إلغاء هذا األخير وإحالة القضية الى السلطة التي كانت آخر من ّ
بت باألمر .بإمكان رئيس فريق املحكمين طلب
 43قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم (.)30
 44قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم ( ،)33الفقرة (.)1
 45قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم ( ،)33الفقرة (.)2
 46قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم(.)40
 47قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم( )46الفقرة (.)1
 48قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم(.)58
 49قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم(.)54
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تزويده بملف التحاد ،الجمعية أو الهيئة الرياضية التي أصدرت القرار املطعون به فور إحالة امللف ،يحدد رئيس التشكيلة طرق الجلسة لإلستماع الى
الفرقاء والشهود والخبراء ،وكذلك للمرافعات.
 .4إصدارالحكم
ً
ً
ً
ً
تقرر هذه القاعدة أن الحكم الستئنافي يصدر باألكثرية أو في غياب األكثرية ،من ِقبل الرئيس وحده ,ويكون الحكم مكتوبا مؤخرا وموقعا ومسببا
باختصار .وتوقيع رئيس املحكمين وحده أو تواقيع املحكمين ،إذا لم ُيوقع الرئيس ،كافية( .)50

املبحث الثاني :قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية

ينعقد اختصاص محكمة التحكيم الرياضية حين يتفق أطراف النزاع الرياض ي على إحالة نزاعهم عليها ،وذلك ً
بناء على شرط التحكيم الوارد في
بناء على وجود اتفاق التحكيم الالحق ،أو ً
عقد أو لئحة ،أو ً
بناء على طلب استئناف ضد قرار صادر عن اتحاد أو جمعية أو هيئة رياضية ،وينعقد
ً
سواء في
كذلك في حالة وجود اتفاق خاص يتضمن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياض ي ،وإلى جانب الفصل في النزاعات الرياضية التي ترفع اليها
التحكيم العادي أو الستئنافي ،كانت محكمة التحكيم الرياضية تختص بتقديم آراء إستشارية غير ملزمة بشأن مسائل قانونية متعلقة بالرياضة وذلك
ّ
ً
بناء على طلب اللجنة األوملبية الدولية أو التحادات الدولية لأللعاب الرياضية أو اللجان األوملبية الوطنية ،إل أن الالئحة الجديدة ملحكمة التحكيم قد
ألغت هذا الختصاص ملحكمة التحكيم.
املطلب األول :إجراءات التحكيم (التسوية – االستئناف) أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية
ً
تنظم إجراءات التقاض ي أمام محكمة ( )TASوفقا لقانون التحكيم الرياض ي ( )CASحيث أن هذا القانون جرى العمل به منذ أكثر من ()20
عشرين سنة ،إذ ينظم التحكيم والوساطة بمحكمة التحكيم الرياضية ( ،)TASواللغة املعمول بها في محكمة التحكيم الرياضية الدولية اللغة الفرنسية
واإلنجليزية ،ويجوز تمثيل األطراف أو بمساعدة من قبل أشخاص من اختيارهم ،وتتم اإلخطارات واإلتصالت إلى قلم املحكمة (األمانة العامة
للمحكمة) ،وبتلقيها لتلك اإلخطارات من قبل األطراف يبدأ حساب اآلجال من اليوم املوالي لتلقي تلك اإلخطارات(.)51
الفرع األول :إجراءات التحكيم العادية:
ً
)
52
(
تسري هذه الجراءات أمام غرفة التحكيم العادية ملحكمة التحكيم ( )TASوفقا لنصوص املواد من (  38إلى  )46من قانون التحكيم الرياض ي
الدولي ( )CASوالتي تنظم إجراءات التحكيم العادية ،وقد شرعت هذه القواعد لحل النزاعات ذات الطبيعة التجارية ،ويتعين على الطرف الذي يريد
ً
اللجوء لإلجراء العادي للتحكيم إرسال عريضة لدى أمانة محكمة ( ،)TASإضافة إلى طلب التحكيم إلى جانب الوثائق األخرى وفقا للبيانات الواردة في
ً
ً
املادة ( )38من قانون ( .)CASإذ يستوجب أن تتضمن العريضة وصفا موجزا للوقائع والحجج القانونية وإسم وعنوان املدعى عليه ،وطلبات املدعي،
ونسخة من اتفاق التحكيم ومعلومات عن اختيار املحكمين وعددهم.
وتبدأ إجراءات التحكيم العتيادي بتقديم طلب التحكيم ودفع رسوم التسجيل ملكتب املحكمة البالغة خمسمائة فرنك سويسري ،وبعد تقديم
ً
املدعى عليه لجوابه على طلب التحكيم تبدأ إجراءات تشكيل الهيئة التحكيمية ،ويحيل مكتب املحكمة ملف الدعوى إلى هذه الهيئة لتبت في النزاع وفقا
ً
لقواعد القانون الذي اختاره األطراف ،إذا لم يتم مثل هذا الختيار فتبت فيه وفقا للقانون السويسري ،وقد يخول األطراف الهيئة تطبيق مبادئ
ً
العدالة واإلنصاف ،ويدفع األطراف في التحكيم العتيادي فضال عن رسوم التسجيل ،الرسوم اإلدارية وأجور املحكمين ملحكمة التحكيم الرياضية(.)53
ً
وتعد الهيئة التحكيمية الجهاز املختص بحل النزاعات إذ يمثل أعضاء هذا الجهاز جزءا من أعضاء الغرفة العادية للتحكيم ،وتتكون الهيئة
التحكيمية من محكم فرد أو عدة محكمين يتم اختيارهم من قبل األطراف أو محكمة التحكيم الرياض ي ،فيمكن لألطراف تحديد املحكمين وكذا
عددهم من خالل اتفاق التحكيم ،إذ تنص املادة  1/40من ( )CASعلى أن الهيئة يمكن أن تتكون من محكم واحد أو ثالثة محكمين(. )54
وقد يتفق الطرفان كذلك حول كيفية تعيين املحكمين عن طريق التسوية أو شرط التسوية ،فإنه يتعين عليهم اختيار محكم واحد خالل أجل 15
ً
يوما املقررة لهم بعد استالم العريضة من قبل محكمة التحكيم ( .)TASويتعين على األطراف في حالة اختيارهم لثالثة محكمين ،أن يختار املدعي محكما
ً
واملدعى عليه محكما ،خالل األجل املقرر من قبل املحكمة ،حيث يقوم املحكمان اللذان تم اختيارهم بتعيين محكم ثالث يعد رئيس الهيئة التحكيمية،
ً
وفي حال التعدد سواء للمدعين أو املدعى عليهم في طلب التحكيم تقوم املحكمة بتعيين عدد املحكمين وكذلك هيئة التحكيم بناءا على موافقة جميع
ً
األطراف ,وإذا كان هناك ثالثة أطراف أو أكثر لهم مصالح متباينة يتم تعيين املحكمان وفقا لتفاق األطراف(.)55
 50قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم( ،)59الفقرة (.)1
 51عواد ،إحسان عبد الكريم .)2014( .املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASوضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها ،مرجع سابق ،ص.56

 52قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املواد من (.)46-38
 53طاهر ،محمد جمال والبلداوي ،كامل عبد املحسن ،)2005( .تسوية املنازعات الرياضية بالتحكم :دراسة قانونية ،مرجع سابق ،ص.30

 54قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة ( )40الفقرة (.)1
 55باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،مرجع سابق ،ص.30
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وتنص املادة ( )44من قانون التحكيم الرياض ي( )56على كيفية سير الجراءات أمام الغرفة العادية ،حيث تتم هذه الجراءات إما كتابة أو شفاهة،
وتجدر اإلشارة إلى النص الخامس ( )5/44من نفس املادة الذي يقرر شرط الكتابة أثناء سير الجراءات ،إذ يمكن للمحكمة سحب طلب التحكيم بناء
على تخلف أحد األطراف عن شرط كتابة مذكراته ،ما هو معمول به في العديد من القوانين املنظمة للتحكيم.
وفي سياق التحكيم العادي ،للطرفين حرية التفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ,وفي حالة فشل مثل هذا التفاق ،يطبق
القانون السويسري .وتستهل اجراءات التحكيم بطلب التحكيم الذي نصت عنه املادة ( )38من قانون ( ،)TASوعلى الطرف الذي يريد عرض نزاعه على
محكمة التحكيم ( - )TASيسمى (املدعي)  -تقديم طلب إلى أمانة املحكمة يحتوي على( :)57
• السم والعنوان الكامل للمدعى عليه.
• بيان موجز بالوقائع والحجج القانونية ،بما في ذلك بيان للقضية بتقديمها إلى  TASللتقرير.
• الطلبات.
• نسخة من اتفاق التحكيم أو من أي وثيقة تنص على التحكيم لدى محكمة .TAS
• أي معلومات عن اختيار وعدد املحكم أو املحكمين.
وإذا نص اتفاق التحكيم على املحكمين ،وجب على املدعي اختيار املحكم من قائمة محكمي محكمة  ،TASويجب على املدعي دفع رسوم التحكيم
املنصوص عليها في املادة ( )1/64من قانون (.)CAS
الفرع الثاني :إجراءات التحكيم باالستئناف:
نظمت محكمة ( )TASإجراءات التحكيم بالستئناف في املواد من ( 47إلى  )59من قانون ( )CASتسمح هذه الجراءات للمحكمة بالنظر في
النزاعات الرياضية التي صدرت فيها قرارات بالدرجة األولى على مستوى التحاديات أو الرابطات أو أي هيئات أخرى رياضية ،داخل غرفة التحكيم
ً
بالستئناف ،ووفقا للمادة ( )47والتي تنص على":يجوز تقديم استئناف ضد قرار من اتحاد أو منظمة رياضية أخرى مع  CASإذا كان النظام األساس ي أو
اللوائح الخاصة بهذه املنظمة الرياضية توفر ذلك أو إذا كان الطرفان قد دخال في اتفاق تحكيم خاص وإلى املدى ذاته ً
أيضا وقد إستنفد املستأنف
وسائل الستئناف السابقة للطعن املتاحة له بموجب القوانين أو اللوائح الخاصة بهذه املنظمة الرياضية"(.)58
فإن أي استئناف ضد قرار اتحادي أو رابطة أو أي هيئة رياضية أخرى ،يتعين بموجبه على محكمة ( )TASالنظر في القوانين األساسية أو القواعد
النظامية لهذه الهيئات حول اعتمادها للتحكيم لدى املحكمة ( ،)TASأو أن هناك اتفاق مبرم بين األطراف يقض ي باللجوء إلى محكمة ( ،)TASحيث
يجب على مقدم الستئناف أن يستنفذ جميع وسائل التسوية التي تتضمنها قوانين أو أنظمة هذ ه الهيئات( .)59
وعليه فالستئناف يقدم لهيئة التحكيم املشكلة إما من محكم فرد أو عدة محكمين ،حسب الختيار ،إذ لألطراف دور في اختيار املحكمين كما
ً
ملحكمة التحكيم دور ل غنى عنه ،ومن جهة أخرى يعد سير إجراءات التحكيم بالستئناف جزءا ل يتجزأ من منظومة التحكيم أمام محكمة (.)TAS
وعلى املدعي الذي يريد الستئناف إرسال تصريح بالستئناف لدى محكمة التحكيم ( )TASوتنص املادة ( )60( )48من قانون املحكمة ( )CASعلى ما
يجب أن يتضمنه التصريح بالستئناف (بيان الستئناف) ،إذ يجب أن يتضمن التصريح املعلومات التالية:
• اإلسم والعنوان الكامل للمدعى عليه أو املدعى عليهم.
• نسخة من القرار املطعون فيه.
• طلبات املستأنف.
• تعيين املحكم الذي يختاره مقدم الطلب على قائمة املحكمين ( ،)TASما لم يطلب تعيين محكم واحد.
• إذا اقتض ى األمر ،عريضة مسببة ملفعول اإليقاف.
• نسخة من األحكام القانونية أو التنظيمية أو اتفاق محدد ينص على جوازية الستئناف أمام (.)CAS
ً
وتتم الجراءات أمام التحكيم بالستئناف وفق إجراءين إما بالكتابة بتبادل املذكرات أو شفاهة عن طريق جلسات الستماع .فطبقا لنص املادة
( )51من قانون ( )61()TASيتعين على املستأنف خالل عشرة أيام ( )10املوالية إلنقضاء آجال الستئناف تقديم مذكرة تتضمن الوقائع والحجج

 56قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة (.)44
 57قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة (.)38
 58قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ، CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة (.)47
 59باسماعيل ،نبيل .)2016( .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية ،مرجع سابق ،ص.31
 60قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ، CASوضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة ( )64الفقرة (.)2
 61قواعد إجراءات  ، CASالنظام األساس ي للهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية ،املادة (.)51
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ً
القانونية ،مصحوبا بجميع املستندات واألدلة التي يرغب في اإلعتماد عليها ،حيث وبنفس اآلجال يتوجب عليه إعالم أمانة املحكمة كتابة وبنفس اآلجال
ً
أن املذكرة تعتبر تصريحا بالستئناف ،حيث تسحب الدعوى في حال لم يمتثل لهذا املوعد النهائي.
املطلب الثاني :حجية قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية
ً
تصدر محكمة التحكيم الرياضية الحكم بقرار األغلبية وعند عدم حصول األغلبية فبقرار رئيس الهيئة التحكيمية وحده ،ويصدر مكتوبا
ً
ً
ً
ً
ومسببا ،ويكون الحكم نهائيا وملزما لألطراف منذ لحظة تبليغه ،وكقاعدة عامة ،ل يمكن استئناف الحكم أو اإلعتراض عليه إل في عدد محدود جدا من
ً
الحالت ،كعدم الختصاص وغيرها ،والوقت املحدد لإلعتراض على الحكم هو ثالثون يوما من تبليغه واملحكمة الوحيدة التي يجوز تقديمه إليها هو
املحكمة الفدرالية السويسرية(.)62
الفرع األول :حجية القرارات
ً
وفقا للنظام الساس ي للفيفا فإن أعضاء التحاد الدولي لكرة القدم يتعهدون بالعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية كجهة قضائية مستقلة
ً
ويحظر عليهم اللجوء إلى القضاء العادي ،كما تلتزم التحادات الرياضية بأن تدرج في أنظمتها نصا يحظر بموجبها األندية التابعة لها وأعضائها أن ترفع
أي نزاع إلى املحاكم العادية بل عليهم رفع النزاع إلى األجهزة القضائية لالتحاد الوطني أو التحاد القاري أو التحاد الدولي.
يقوم مبدأ الحجية على أساس" :أن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه ل ينبغي أن يطرح مرة أخرى للنقاش أمام نفس املحكمة التي
أصدرت الحكم ،أو أمام أي محكمة أخرى ،ليفصل فيه من جديد إل بالطرق واملواعيد التي حددها القانون"( ،)63
وقد جاء في القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية في التحكيم العادي" :يكون الحكم الذي يخطر به مكتب محكمة
ً
ً
وملزما لألطراف الخاضعة للتحكيم بموجب القانون السويسري في غضون (ً )30
يوما من تاريخ اإلخطار بالقرار األصلي ،ول يجوز
الستئناف نهائيا
الطعن فيه عن طريق إجراء جانبي"(.)64
ً
ً
كما جاء في القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية في التحكيم الستئنافي" :يكون قرار الحكم نهائيا وملزما لألطراف وغير
قابل ألي طريق من طرق املراجعة ،حيث يتم إرسال الجزء املنطوق من القرار إلى األطراف في غضون ثالثة أشهر بعد نقل امللف إلى املحكمين".)65( .
ً
ُويفهم مما سبق ،أن التحادات األعضاء في الفيفا كما أنهم يلتزمون بداية بعدم اللجوء إلى القضاء العادي وإلتزامهم باللجوء إلى املحاكم والهيئات
ً
الرياضية لحل نزاعاتهم ،فإنهم تبعا لذلك ملتزمون بالخضوع للقرارات التي تصدرها هذه املحاكم والهيئات الرياضية .وبهذا فإن حكم محكمة التحكيم
الرياضية الدولية لديها حجية مطلقة وتنفذ على أطراف النزاع من التحادات والالعبي ووكالئهم ،وبما أن حكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم
الرياض ي هو حكم نهائي وليجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي ،مالم يتنازل األطراف عن هذا الحق ،وما لم يكن لألطراف محل إقامة سكني أو منهي في
ً
سويسرا عندها يجوز الطعن أمام املحكمة التحادية السويسرية .ويالحظ أن قرارات محكمة التحكيم الرياضية هي واجبة التنفيذ وفقا لتفاقية
ً
نيويورك بشأن اإلعتراف وتنفيذ أحكام محاكم التنفيذ األجنبية لسنة  1958وتخضع قرارات محكمة التحكيم الرياض ي وفقا لهذه التفاقية إلى القواعد
الداخلية في الدولة املطلوب تنفيذها فيه.
الفرع الثاني :مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية
ً
في عام 1983م صادقت اللجنة األوملبية الدولية رسميا على األنظمة األساسية ملحكمة التحكيم الرياضية ،وأصبحت هذه األنظمة نافذة املفعول
في  ،1984/6/30وسميت بمحكمة التحكيم الرياضية ويكون مقرها في لوزان في سويسرا" ،وتحتص هذه املحكمة بتسوية املنازعات القانونية – الرياضية
حتى إن كان من املمكن حسمها عن طريق القضاء العادي ،وقد أرفق باألنظمة األساسية للمحكمة مجموعة من القواعد اإلجرائية وشهد كالهما
تعديالت طفيفة عام 1990م(.)66
ومن مزايا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية:
ً
ً
 .1تكون إجراءات التحكيم مناسبة لحسم املنازعات الرياضية الدولية :غالبا تختلف جنسية املتنازعين في قضية ما خصوصا في عصر الحتراف
الرياض ي وإنتقال الالعبين واملدربين بين األندية والدول في جميع أنحاء العالم وهذا يولد ّ
عد ة مشاكل ،املشكلة األولى هي تحديد املحكمة املختصة
بالنظر باملنازعة ،ثم تحديد القانون الواجب التطبيق على املنازعة ،أضف لذلك اللغة والترجمة عند رفع الدعوى في بلد أجنبي وما يتعلق
بإجراءات الدعوى لذلك البلد ( .)67

 62طاهر ،محمد جمال والبلداوي ،كامل عبد املحسن ،)2005( .تسوية املنازعات الرياضية بالتحكم :دراسة قانونية ،مرجع سابق ،ص.85

ً

 63السيد صاوي ،أحمد .)2002( .التحكيم طبقا للقانون  27لسنة  ،1997املؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،ص.266

 64قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم( )46الفقرتين ( )2و (.)3
 65قانون التحكيم الرياض ي لسنة ( ،)2017املادة رقم( ،)59الفقرات ( ،)2و( )3و(.)4
 66املسدي ،عماد .)2009( .النزاعات الرياضية والهياكل املختصة ،مرجع سابق ،ص.35
 67طاهر ،محمد جمال والبلداوي ،كامل عبد املحسن ،)2005( .تسوية املنازعات الرياضية بالتحكم :دراسة قانونية ،مرجع سابق ،ص.87
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 .2تفاصيل املنازعات الرياضية بحاجة ملعرفة عميقة بالرياضة ال يمتلكها القاض ي العادي :إذ أن املحكمين في هذه املحكمة شخصيات ذو
مؤهالت قانونية ولديهم خبرة باملشاكل املتصلة بالنشاط الرياض ي ،ألن القرار الذي يصدر عن أشخاص مختصين في حل املنازعات الرياضية
يسهل من عملية حل هذه املنازعات بشكل حقيقي ورصين ،من خالل توفير الحلول التي يمكن أن تنسجم مع واقع الفعالية الرياضية.
 .3مرونة في إجراءات املحكمة وتميزها بالسهولة :لتسهيل رفع الدعوى أمام املحكمة واإلبتعاد عن الخطوات الشكلية والروتين كان لبد من العمل
بمرونة وتسهيل الجراءات .إذ يستطيع أي طرف في دعوى رياضية تقديم طلب يذكر بإختصار أسباب الجراءات العتيادية أو بيان استئناف
مختصر ينبغي من خالله تقدي م أسباب الجراءات الستئنافية ،ويقوم الخصم (املدعى عليه) بتوضيح موقفه من خالل لئحة جوابية كتابية،
ً
ويمكن أن تأمر املحكمة بإجراء تبادل ثاني للوائح الكتابية ،وأخيرا يتم إستدعاء األطراف لحضور الجلسة التي من املقرر النظر من خاللها في
الخصومة ،وذلك من أجل الحصول على األدلة (سماع الشهود ،والخبراء ،والتقارير) وكذلك املرافعات الشفهية.
ً
 .4سرعة االجراءات :إن النتقالت بين األندية والدول املختلفة وقصر عمر الرياض ي داخل املالعب يستوجب نسبيا حسم الدعاوى الخاصة
ً
مثال كذلك يجب على التحاد معرفة نتيجة هذا النزاع بأسرع ما يمكن لكي يكون بمقدوره تنظيم القواعد الخاصة به دون
باملنازعة مع اتحاده
تأخير ،وليحصل على حرية بالنتقال إلى نادي ما ،فال بد من اإلسراع بالجراءات لفض املنازعات بأسرع ما يمكن.
ً
ً
ً
ً
ا
 .5قرارها نهائي وقابال للتنفيذ املباشر :عندما تصدر محكمة التحكيم الرياضية قرارا فإنه يكون ملزما نهائيا وقابال للتنفيذ في الحال ،وهنا ل يملك
أطراف النزاع سوى حالت محددة بخصوص إجراء الستئناف ضد هذا القرار وهذا يطلق علية درجة تقاض واحدة ،ألن إجراءات التقاض ي
العادية عادة تتوفر فيها عدة درجات للتقاض ي محكمة البداية  /محكمة الستئناف/محكمة التمييز وهكذا فإن األطراف يملكون حق الرجوع إلى
املحاكم األخرى إذا لم يرضوا بقرار القاض ي ،فيمكن أن يمر بعض الوقت قبل نفاد جميع طرق الطعن في القرار وإكتسابه الدرجة القطعية.
ً
 .6سرّية الجلسات :جلسات وقرارات وإجراءات التحكيم تكون بحضور األطراف أو وكالئهم حصرا ،دون إعالم الناس ووسائل اإلعالم بها ،أي أن
الجلسات ليست علنية ،وليس بإمكان أحد أن يحصل على نسخة من قرارات التحكيم سوى أطراف النزاع ،إن هذه السرية تساعد أطراف النزاع
املدعي واملدعى عليه واملحكمين على التروي والهدوء وسط أجواء صافية دون تدخل اإلعالم والصحفيين.
ومع كل املزيا التي تمتاز بها محكمة التحكيم الرياضية الدولية وعملية اللجوء إليها للتحكيم ،فإن ذلك ل يمنع من وجود بعض الثغرات التي تعيب
هذا النظام ومنها( :)68
 .1التخلي املتوقع عن طرق الطعن التي من املمكن إتخاذها ضد قرارات املحاكم العادية ،كما يؤخذ على سرعة إجراءاتها أنها قد تكون مضللة أو
مربكة في بعض األحيان.
ّ
 .2منح األطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على التحكيم قد يؤدي ذلك أن يتم هذا الختيار بسوء نية ،أي أن يتعسف األطراف في
اختيار هذا القانون وذلك بقصد التهرب من نطاق أحكام قانون معين أو اإلستفادة مما يمنحه القانون املختار من مزايا.

النتائج:
جاء هذا البحث بهدف التعرف على التحكيم في املنازعات الرياضية وفق محكمة التحكيم الرياضية الدولية .وقد خلص البحث إلى مجموعة من
النتائج والتوصيات كما يلي:
• يعد التحكيم الرياض ي وسيلة فعالة لتسوية املنازعات املتعلقة بالجانب الرياض ي عن طريق محكم أو مجموعة محكمين تتفق أطراف النزاع على
القبول بهم وباإلجراءات املتبعة من قبل املحكمة وقبول وتنفيذ القرارات الصادرة عنهم.
• تم إنشاء املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي سنة  ، 1994كجهاز يضمن استقالل محكمة التحكيم الرياضية الدولية عن اللجنة األوملبية املنشأة له
من خالل وظيفة التسيير املالي واإلداري للمحكمة ،وكذلك عن طريق إنشاء وتعديل القواعد التنظيمية الخاصة بسير املحكمة وكذلك سير
إجراءات التحكيم أمامها.
• يتضمن التحكيم الرياض ي التحكيم العتيادي وهو وسيلة لتسوية املنازعات الناشئة عن جميع أنواع العالقات القانونية املتعلقة بالجانب
الرياض ي ،والتحكيم الستئنافي لتسوية املنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة بدرجة أخيرة عن محاكم منظمة مختصة أو محاكم مماثلة تعمل
ضمن إطار اتحادات أو جمعيات رياضية أو لجان رياضية أخرى.
ً
• تنشأ النزاعات الرياضية في مجال األنشطة الرياضة أيا كان نوع النشاط الرياض ي ،وهي نزاع أو خالف قانوني بصدد عالقة قانونية ذات طابع
رياض ي من أي نوع كانت.

 68عواد ،إحسان عبد الكريم .)2014( .املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASوضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها ،مرجع سابق ،ص.62

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26

22

التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية

عايد الخرابشة

ّ
تقسم املنازعات املرفوعة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ،من حيث طبيعتها إلى نزاعات ذات طبيعة مالية ونزاعات ذات طبيعة انضباطية
•
أو تأديبية.
• يختص التحكيم الستئنافي بالنظر في النزاعات الرياضية التي صدر في صددها قرار تأديبي من اتحاد رياض ي أو من منظمة رياضية أو أية جهة
تابعة لها ،إذا كان النظام الداخلي أو الالئحة الخاصة بتلك الجهات تشير إلى جواز استئناف تلك األحكام أمام محكمة التحكيم الرياضية.
ً
• ينعقد اختصاص محكمة التحكيم الرياضية حين يتفق أطراف النزاع الرياض ي على إحالة نزاعهم عليها ،بناءا على شرط التحكيم الوارد في عقد أو
ً
ً
لئحة ،أو بناءا على وجود اتفاق التحكيم الالحق ،أو بناءا على طلب استئناف ضد قرار صادر عن اتحاد أو جمعية أو هيئة رياضية.
• يقوم مبدأ الحجية على أساس أن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه ل ينبغي أن يطرح مرة أخرى للنقاش أمام نفس املحكمة التي
أصدرت الحكم ،أو أمام أي محكمة أخرى ،ليفصل فيه من جديد إل بالطرق واملواعيد التي حددها القانون.
• حجية الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية حجية مطلقة وتنفذ على أطراف النزاع من التحادات والالعبين ووكالئهم ،وهو
حكم نهائي وليجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي ،مالم يتنازل األطراف عن هذا الحق.
• من ميزات اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية أن إجراءتها سريعة ومناسبة لحسم املنازعات الرياضية الدولية ،باإلضافة إلى املعرفة
ً
الكافية للمحكمين في املحكمة بتفاصيل املنازعات الرياضية ،وهي سرعة الجراءات ،وقرارها نهائي وقابال للتنفيذ املباشر ،وقرارتها ذات حجية
مطلقة وملزمة.
التوصيات:
• إصدار لئحة تنفيذية باختصاصات وضوابط وإجراءات التقاض ي ملحكمة التحكيم الرياض ي الدولية ،تكون معتمدة من مختلف اللجان والهيئات
الرياضية املحلية ،والدولية على حد سواء.
• تخفيض تكاليف اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياض ي الدولية ،وإنشاء فروع لها في مختلف مناطق العالم بهدف تسهيل الوصول إليها ،وحتى ل
يحدث تردد من املتنازعين للجوء إليها.
ً
• السعي نحو إعتماد اللغة العربية كلغة أساسية معتمدة ثالثة جنبا إلى جنب مع اللغة الفرنسية واإلنجليزية في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية.
• العمل على إنشاء محاكم تحكيم رياض ي وطنية على غرار محكمة التحكيم الدولية ،وترتبط معها في قراراتها.

املراجع:
 .1أحمد بلقاسم ( .)2006التحكيم الدولي .ط . 2دار هومة .الجزائر.
 .2األحمد ،محمد سليمان ويوسف ،ريبر حسين ( .)2015القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي .مجلة
الباحث للدراسات األكاديمية.)6( :
 .3باسماعيل ،نبيل ( .)2016التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة قاصدي
مرباح .ورقلة .الجزائر.
 .4بريري ،محمودمختار ( .)2004التحكيم التجاري الدولي ،ط .3دار النهضةالعربية .القاهرة ،مصر.
 .5الدليل ،محمد أبو الفتوح ( .)2013قانونية تأسيس املحكمة الرياضية بجمهورية مصر العربية .أطروحة دكتوراة غير منشورة .كلية التربية
الرياضية للبنين .جامعة بنها.
ّ
تقييمية في ظل قانون التحكيم رقم  31لسنة 2001م .مجلة
 .6السرحـان ،بكــر ودرادكة ،لفي ( .)2009آلية تنفيذ أحكام التحكيم في األردن :دراسة
املنارة.15)2( :
 .7سفلو عبدالرزاق ( .)2011الطبيعة القانونية لعقد الحتراف الرياض ي .ط  .3مكتبة صادر ناشرون .بيروت.
ً
 .8السيد صاوي ،أحمد ( .)2002التحكيم طبقا للقانون  27لسنة  .1997املؤسسة الفنية للطباعة والنشر .عمان .األردن.
 .9شهبو ،نبيل ( .)2003الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية .رسالة دكتوراة غير منشورة .كلية التربية الرياضية للبنين .جامعة حلوان .مصر.
 .10طاهر ،محمد جمال محمد ( .)2005تسوية املنازعات الرياضية بالتحكيم .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية القانون .جامعة املوصل .العراق.
 .11عبد العزيز ،أسامة ( .)2014النزاعات الرياضية وسبل فضها :املحاكم الرياضية .النودة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها .وزارة
العدل املصرية .مصر.
 .12عبد النعيم ،محمد أحمد ( .)2007تسوية النزاعات الناشئة عن حل مجالس إدارة األندية الرياضية بين دور القضاء اإلداري وإمكانية التسوية
الودية .مؤتمر القانون والرياضة .كلية الحقوق.جامعة بنها .مصر.
Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26

23

التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية

عايد الخرابشة

 .13عواد ،إحسان عبد الكريم ( .)2014املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASوضمانات الستقاللية واملوضوعية
لقراراتها .مجلة علوم الرياضة.28)9( :
 .14الفقي ،عمر عيس ى ( .)2003الجديد في التحكيم في الدول العربية .املكتب الجامعي الحديث .اإلسكندرية .مصر .ص.122
 .15قانون اتحادي في شأن مركز اإلمارات للتحكيم الرياض ي ،رقم  16لسنة .2016
 .16قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية لسنة  1996وتعديالته ،النص رقم (.)6
 .17قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  ،CASاملادة (.)3
 .18قواعد إجراءات التحكيم الرياض ي ، CASحالة الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية.
 .19القواعد اإلجرائية ملركز التحكيم الرياض ي السعودي لسنة .2014
 .20قواعد التحكيم الرياض ي التونس ي لسنة .2012
 .21قواعد تنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتنظيمها رقم ( )13لسنة .2013
 .22مباي ،ماما لي .)2014( .تسوية املنازعات الرياضية من قبل محكمة التحكيم الرياضية .ترجمة أحمد عبد العظيم .املعهد الوطني للتعليم العالي.
أملانيا.
 .23املسدي ،عماد ( .)2009النزاعات الرياضية والهياكل املختصة .مجلة بحوث ودراسات قانونية :جمعية الحقوقيين بصفاقس.3)4( .
 .24النظام الداخلي للـ  ، CASالنظام األساس ي للهيئات املساهمة في تسوية النزاعات في مجال الرياضة.

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26

24

عايد الخرابشة

التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية

املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة
International Journal of Legal and Comparative
Jurisprudence Studies (LCJS)

www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
ISSN: 2708-6607(Online) 2708-6593(Print)

Arbitration in sport disputes according to the rules of the international court of
arbitration for sport
Ayed Ahmed Al Kharabsheh
PhD student, The World Islamic Sciences & Education University, Jordan
sahelaliatoom@gmail.com
Received: 31/12/2020

Revised: 17/2/2021

Accepted: 6/3/2021

DOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2021.2.1.2

Abstract: This study aimed to identify arbitration in sports disputes according to the rules of the
International Sports Arbitration Court, by learning about the nature of the jurisdiction of this court and
the nature of the disputes it is considering, as well as the applicable legal rules, and identifying the
procedures for arbitration and settlement in sports disputes in the International Sports Arbitration Court,
The problem of the study emerges from the peculiarity of the Court of Arbitration for Sport in that it
considers all disputes that arise in the field of sports and this contravenes the rules and principles of
international arbitration, as well as the difference in the rules applied in resolving these disputes in the
field of sports, and to achieve the objectives of the study was relied on the descriptive and analytical
approach, and that from During the review of the various concepts related to the subject of the study, and
identification of the form, composition, work procedures and the functioning of the International Sports
Arbitration Court.
The study found a set of results, the most important of which are: that sports disputes arise in the field of
sports activities, whatever the type of sporting activity, and it is a legal dispute or dispute regarding a
legal relationship of a sporting nature of any kind, and that the Sports Arbitration Court is an independent
institution that provides its services from In order to facilitate the resolution of sports-related disputes
through arbitration or mediation, one of the advantages of resorting to this court is that its procedures
are quick and appropriate to resolve international sports disputes, in addition to adequate knowledge of
the arbitrators in the court of the details of sports disputes, and its decisions are absolutely authoritative
and binding, and the study recommended a set of recommendations from The most important of them
are: Reducing the costs of resorting to the International Court of Arbitration for Sport, establishing
branches for it in various regions of the world in order to facilitate access to it, and so that disputants do
not hesitate to resort to it, as well as striving to adopt Arabic as a third approved primary language along
with French and English in International Court of Arbitration for Sport.

Keywords: International Sports Arbitration; Sports Disputes; International Sports Arbitration Court.
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