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المقدمة:

تبرز أهمية موضوع المحكم المرجح وطريقة اختياره وتعيينه ودوره في

ً لبقية إجراءات القضية التحكيمية في أن قانون التحكيم الفلسطيني وخالفا

ً خاصة نّظم من خاللها هذا الموضوع. قوانين التحكيم العربية أفرد نصوصا

ولعل الغاية من وجود المحكم المرجح في قانون التحكيم الفلسطيني

تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، حيث أجاز قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3

لسنة 2000 أن تتكون هيئة التحكيم من عدد زوجي - بخالف قوانين التحكيم

العربية التي اشترطت أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من عدد وتري-، وهو ما

يستدعي عند وقوع اإلختالف بين أعضاء هيئة التحكيم المشكلة من عدد

زوجي-، اللجوء إىل تعيين محكم مرجح. يدعم هذا اإلتجاه  أن التعريف اللغوي

لمصطلح ( المرجِّح ) يعني الصوت الذي يرجح أحد الرأيين عىل اآلخر أي

يفضله عليه ويميل له. تكمن أهمية هذا التقرير في االجابة عىل االسئلة

المتعلقة في هذا الموضوع من خالل مراجعة وتحليل ما ورد في قانون

التحكيم الفلسطيني ومقارنته بما ورد في قوانين التحكيم العربية المقارنة

لتحري اإلتجاه التشريعي األمثل في الممارسة العملية.  
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أوالً: مفهوم المحكم المرجح

ورد تعريف المحكم المرجح في المادة (1) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم

3  لسنة 2000 بأنه "المحكم الذي يتوىل إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق

األغلبية"، وللخوض في هذا التفصيل ال بد من اإلشارة لكيفية تشكيل هيئة

التحكيم وفق قانون التحكيم الفلسطيني الذي نصت المادة 8/1 منه عىل أن

يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من محكم أو أكثر، والذي يفهم منه

ً لبقية قوانين ً وذلك خالفا جواز أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم زوجيا

التحكيم العربية التي اشترطت أن تكون هيئة التحكيم مكونة من عدد وتري،

كما هو الحال في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 حيث ورد في

نص المادة 15/2 عىل وجوب أن يكون العدد وترياً،
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 ولم يكتفي بذلك فقط بل رتب البطالن في حالة كان العدد زوجياً. وكذلك

قانون التحكيم البحريني الذي حدد في المادة 11 منه أن تكون هيئة التحكيم

فردية أو ثالثية. 

ثانيا: كيفية تعيين المحكم المرجح

نظم قانون التحكيم الفلسطيني كيفية تعيين المحكم المرجح من خالل المادة

8/2 الذي جاء فيها أنه " إذا لم يتفق عىل تشكيل هيئة التحكيم يختار كل

ً إال إذا اتفق األطراف عىل خالف طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحا

ذلك"، ويفهم من ذلك أن المحكم المرجح يتم اختياره إما عن طريق اتفاق كال

المحكمين الذين تم تعيينهما من قبل األطراف أو من قبل األطراف وفق

االتفاق فيما بينهم. كما عالجت المادة 11 من قانون التحكيم الفلسطيني

حاالت تعذر اتفاق األطراف أو عدم  اتفاق هيئة التحكيم عىل تعيين المحكم

المرجح أو رفض أو اعتذار المحكم المرجح عن القيام بمهمة التحكيم في غياب

وجود اتفاق يتضمن كيفية التعيين عىل جواز طلب أحد األطراف أو هيئة

التحكيم من المحكمة المختصة تعيين محكم أو محكم مرجح.  

ثالثا: دور المحكم المرجح في إجراءات القضية التحكيمية 

إن دور المحكم المرجح في إجراءات القضية التحكيمية ينشأ عند عدم االجماع

في آراء المحكمين وقد نصت المادة 38 من قانون التحكيم الفلسطيني بأن

قرار التحكيم يصدر باإلجماع أو بأكثرية اآلراء وذلك بعد المداولة في حالة كانت

هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، وفي هذه الحالة ال تثور أية

اشكالية وإنما تكمن اإلشكالية في حالة تعذر الحصول عىل األكثرية وكانت

هيئة التحكيم مشكلة من عدد زوجي وكانت آراء المحكمين منقسمة

بالتساوي ففي هذه الحالة ال بد من حل قانوني، وهو وجود المحكم المرجح

الذي يبرز دوره في مرحلة الخالف ويقتصر فقط في النظر في آراء المحكمين

وترجيح أحد الرأيين عىل اآلخر، وقد منح المشرع المحكم المرجح مهمة النطق

في حكم التحكيم في الجلسة المحددة للنطق به سنداً لما ورد في المادة 71 

 



إن انفراد قانون التحكيم الفلسطيني بجواز تشكيل هيئة التحكيم من

عدد زوجي وبتنظيم موضوع المحكم المرجح دفع مؤسسة ACT لحل

النزاعات لتخصيص الحلقة األوىل من منتدى التحكيم لبحث هذه

المسألة ومقارنتها بما ورد في قوانين التحكيم العربية لفحص مدى

سالمة اتجاه المشرع الفلسطيني للسير بعكس التوجهات التشريعية

العربية من عدمه. وهو ما قادنا من خالل الحوار المعمق والمستفيض

من المتحدثين في الندوة والحضور أن اتجاه قوانين التحكيم العربية في

اشتراط الوترية في تشكيل هيئة التحكيم أكثر سالمة وصحة من اتجاه

قانون التحكيم الفلسطيني. وأن الحاجة ملحة إلجراء تعديل عىل

النصوص القانونية الواردة في قانون التحكيم الفلسطيني فيما يتعلق

بكيفية تشكيل هيئة التحكيم وضرورة أن يكون العدد وترياً وليس

زوجياً، والنص عىل ذلك صراحة لتفادي كافة اإلشكاليات القانونية

المثارة حول موضوع المحكم المرجح وأيضا لغايات مواكبة قواعد

األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 
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من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2004 بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم

رقم 3 لسنة 2000 م .

وبالرجوع إىل ما ورد في القوانين العربية المقارنة نجد بأنه لم ينص صراحة

عىل فكرة المحكم المرجح ومنها القانوني المصري حيث جاء في المادة 40

منه فيما يتعلق بكيفية صدور حكم التحكيم بأن الحكم يصدر من محكم واحد

ً التحكيم عىل غير ذلك وحيث أن بأغلبية اآلراء بعد المداولة ما لم يتفق طرفا

العبارة األخيرة أشارت إىل جواز االتفاق عىل خالف ما ورد في هذا النص

ً إىل فيمكن اعتباره إشارة إىل فكرة المحكم المرجح إال أن األمر يبقى مفتوحا

العديد من اآلراء والتفسيرات من أصحاب االختصاص. 

رابط الخبرللمشاهدة
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