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ْن َأْهلِِه  ﴿َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهَم َفاْبَعُثوا َحَكًم مِّ
ِق اللَُّ َبْينَُهَم  ْن َأْهلَِها إِن ُيِريَدا إِْصَلًحا ُيَوفِّ َوَحَكًم مِّ

إِنَّ اللََّ َكاَن َعلِيًم َخبرًِيا﴾
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الـمقدمة
�حلم��د هلل رب �لعامل��ن و�ل�س��اة و�ل�س��ام عل��ى نبين��ا حمم��د وعل��ى �آل��ه 

و�سحب��ه و�س��لم  �أم��ا بعد :
فاإن �لزو�ج يف نظر �ل�س��ريعة �ال�س��امية �لغر�ء عقد �أبدي وميثاق �س��رعي 
لاقرت�ن بن �لزوجن مدى �حلياة غايته �إن�س��اء �الأ�س��رة على �أ�س���س م�س��تقرة 
تكف��ل للزوج��ن حتم��ل �أعبائه��ا مبودة ورحمة و�إمد�د �ملجتمع بالن�س��ل �ل�سالح 

ولذلك حث �هلل تعاىل �لزوجن على ح�سن �لع�سرة بينهما 
و�أن م��ن مي��زة ه��ذه �ل�س��ريعة �أنه��ا بق��در م��ا حر�س��ت عل��ى حف��ظ ر�بط��ة 
�لزوجي��ة �لقائم��ة ب��ن �لزوج��ن باعتباره��ا مظه��ر م��ن مظاه��ر رق��ي �ل�س��ريعة 
�ال�س��امية �لغ��ر�ء باالأ�س��رة وعل��ى م��ا �أمر �خلالق �س��بحانه وتع��اىل لتكون لبنة 
طيب��ة يف �ملجتم��ع �إال �أن��ه م��ن �ل���م�ساهد �أن �ق��رت�ن �لزوج��ن ق��د يعرت�س��ه م��ا 
يجع��ل ج��و �حلي��اة �لزوجي��ة ال يط��اق مل��ا في��ه م��ن ع��ذ�ب ل��كا �لزوج��ن يتع��ذر 
مع��ه ر�أب �ل�س��دع و�إ�س��اح ذ�ت �لب��ن وتتعذر معه �حلي��اة �لزوجية �إذ ت�سبح 

بال�س��قاق و�لن��ز�ع �ل���م�ستحكم جحيم��ًا وب��اًء.
 وجع��ل �لط��اق يف �ملرحل��ة �الأخ��رة كح��ل �سع��ب وقا���س و�أخ��ر لقط��ع ع��رى 
ر�بطة �لزوجية بن �لزوجن وفقا لل�سو�بط �ل�سرعية، ول���ما كان من �ل���مقرر 
�أن ل��كل م��ن �لزوج��ن طل��ب �لتطلي��ق لل�س��رر �ل��ذي يتع��ذر مع��ه دو�م �لع�س��رة 
بال�معروف بينهما فقد حر�س �لقانون مر�عاة لاأ�سرة وحفاظًا على متا�سكها 
و�سيانة الأ�سر�ر �لبيوت باأن تتوىل جلنة �لتوجيه �الأ�سري بال���محكمة �الإ�ساح 
ب��ن �لزوج��ن ف��اإن عج��زت ع���نه ، َعَر���سَ �لقا�س��ي �ل�سل��ح عليهم��ا، ف��اإن تع��ذر 
وثبت �ل�سرر حكم بالتطليق ، و�إذ� مل يثبت �ل�سرر ترف�س �لدعوى، و�إن ��ستمر 
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�ل�س��قاق ب��ن �لزوج��ن، فللمت�س��رر منهم��ا �أن يرف��ع دع��وى جدي��دة ف��اإن تع��ذر 
عل��ى جلن��ة �لتوجي��ه �الأ�س��ري و�لقا�س��ي �الإ�س��اح بينهم��ا، ع��ن �لقا�سي بحكم 
ــْن  حكم��ن عم��ًا بق��ول �هلل ت���عاىل ﴿َوإِْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق َبْينِِهــَم َفاْبَعُثــوا َحَكــًم مِّ
ــِق اللَُّ َبْينَُهــَم إِنَّ اللََّ َكاَن َعلِيــًم  ــْن َأْهلَِهــا إِن ُيِريــَدا إِْصَلًحــا ُيَوفِّ َأْهلِــِه َوَحَكــًم مِّ
ــرًيا﴾ �س��ورة �لن�س��اء �آي��ة )35( ووفق��ًا لاإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة �ل���من�سو�س  َخبِ
عليها يف �لقانون �الحتادي رق���م 28 ل�سن���ة 2005 يف �ساأن �الأحو�ل �ل�سخ�سية 
وتعديات��ه و�لق��ر�ر �ل��وز�ري رق��م 107 ل�س��نة 2015 ب�س��اأن الئح��ة �حلكم��ن 
يف دع��اوى �لط��اق وق��د مت �إع��د�د ه��ذ� �لدلي��ل للتعري��ف باإج��ر�ء�ت ومه��ام 

�ل���محكمن �الأ�سرين ت�س�ه���يًا الإجناز هذه �ل���مهمة.

التعريفات)1)
- القانــون :  �لقان��ون �الإحت��ادي رق��م )28( ل�س��نة 2005 يف �س��اأن �الأح��و�ل 

�ل�س��خ�سية وتعديات��ه.
- الالئحة :  �لق��ر�ر �ل��وز�ري رق��م )107( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن الئح��ة �حلكمن 

يف دعاوى �لطاق.
- املحكمـة :  �ملحكمة �البتد�ئية �ل�س��رعية �أو د�ئرة �الأحو�ل �ل�س��خ�سية ح�س��ب 

�الأحو�ل. 
- القا�ضــي :  �لقا�سي �ل�سرعي �ل�مخت�س بال�محكمة. 

- احلكـــــم :  ه��و م��ن عين��ه �أح��د �لزوج��ن �أو �ل���محكمة للقي��ام مبهم��ة �لتحكيم 
وفقًا للقانون.

1- املادة )6/1( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
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متى يتم تعيين الحكمين؟

يت��م تعي��ن �حلكم��ن يف حال��ة وج��ود دع��وى �س��ابقة ب��ن �لزوج��ن ب�س��اأن 
�لتطلي��ق لل�س��رر ومت رف�سه��ا لع��دم ق��درة طال��ب �لط��اق �ثب��ات م��ا يدعيه من 
�إ�س��ر�ر �الآخ��ر ب��ه و��س��تمر �ل�س��قاق بينهم��ا فللمت�س��رر منهم��ا �أن يرف��ع دع��وى 
جديدة، فاإن تعذر على جلنة �لتوجيه �الأ�سري و�لقا�سي �الإ�ساح بينهما عن 
�لقا�س��ي بحك��م حكم��ن م��ن �أه��ل �لزوج��ن �إن �أمك��ن �أو م��ن غ��ر �الأه��ل مم��ن 
يتو�س��م في��ه �لق��درة عل��ى �الإ�س��اح للقيام مبهم��ة �لتحكيم ب��ن �لزوجن طبقا 

للقان��ون و�لائح��ة)2).   

إجراءات تعيين الحكمين

1 -  يكل��ف �لقا�س��ي كًا م��ن �لزوج��ن بت�س��مية حك��م من جهت��ه ، ويف �حلاالت 

�لت��ي ال يق��دم فيه��ا �لطرف��ان �أو �أحدهما حكمًا ، تندب �ملحكمة حكمًا من 
�ملحكم��ن �الأ�س��رين �ملقيدي��ن  يف �جل��دول وفقًا لاإجر�ء�ت �ل���من�سو�س 
عليها يف �لائحة  وال يجوز ملن يفو�س �ملحكمة يف �ختيار �حلكم �أن يرده 

�إال لاأ�س��باب �لتي تقبلها �ملحكمة)3).  
2 - للمحكمة �ال�ستعانة باملاأذون �ل�سرعي كمحكم))).

3 -  مين��ع تعي��ن �حلك��م �إذ� كان ل��ه �أو الأح���د �أق���اربه خ�س�وم����ة ق�ائ���مة م���ع 

�أح��د �الأط��ر�ف �أو �إذ� كان وكي��ًا الأح��د �الأط��ر�ف �أو يعم��ل ل��دى �لوكيل ما 

2- املادة )1/118( من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية وتعديالته واملذكرة االي�ضاحية.
3- املادة )2( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق. 

4- املادة 18 من القرار الوزاري رقم 619 ل�ضنة 2016 يف �ضاأن تعديل الئحة املاأذونني.
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مل يك��ن ق��د �س��ماه �أح��د �الطر�ف حكم��ًا عنه)5). 
) -  يك��ون تعي��ن �حلكم��ن مبوج��ب حك��م ي�س��در م��ن �لقا�س��ي ي�س��مل تاري��خ 

ب��دء �ملهم��ة و�نتهائه��ا ويحل��ف كل م��ن �حلكم��ن �ليمن �أم��ام �ملحكمة باأن 
يق��وم مبهمت��ه بع��دل و�أمانة))). 

ما يجب على الحكمين 
1 -  �لتقي��د باأح��كام قان��ون �الأح��و�ل �ل�س��خ�سية وتعديات��ه والئح��ة �حلكم��ن 

و�لت�س��ريعات ذ�ت �لعاقة. 
2 -  �ملحافظ��ة عل��ى �أ�س��ر�ر �ملهم��ة �ملوكل��ة �إليهم��ا ويخ�س��ع م��ن يخال��ف ه��ذ� 

�الإلت��ز�م للم�س��ائلة �لتاأديبي��ة و�جلز�ئي��ة عن��د �الإقت�س��اء. 
3 -  �لتقي��د باالأع��ر�ف و�الآد�ب �لعام��ة ومر�ع��اة حتدي��د �الأماك��ن و�الأوق��ات 

�ملنا�س��بة جلل�س��ات �لتحكي��م م��ا مل حت��دد �ملحكم��ة ذلك.
) -  �اللتز�م مبنطوق حكم تعين �حلكمن �ل�سادر من �لقا�سي �ملخت�س.  

5 - مر�عاة بدء تاريخ �ملهمة و�ن�تهائها.

) -  تق�س��ي �أ�س��باب �ل�س��قاق وب���ذل �جله��د لاإ�س��اح ب��ن �لزوج��ن ومر�ع��اة 

�حل���كمة و�ل���موعظة �حل�س��نة ول��ن �لق��ول يف خماطب��ة �لزوج��ن وع��دم 
�لت�س��رع يف �لتفري��ق)7). 

5- املادة )12( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
6- املادة )118( من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية وتعديالته.

7- املادة )11( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
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7 -  �أن ي�با�سر� �ل��مهمة �ملوكلة �إليهما خال �سبعة �أيام من تاريخ �إخطارهما 

بها وذلك ما مل يقدما عذرً� تقبله �ملحكمة)8) .
8 -  يف حال��ة ع��دم �نتهائهم��ا م��ن �ملهم��ة يف �الأج��ل �ل��ذي حددت��ه �ملحكم��ة 

يج���ب عليهما �إخطار �ملحكمة خطيًا قبل �نق�سائه باالأ�س��باب �لتي حالت 
دون �إنه��اء �ملهم��ة))).

أتعاب الحكمين
-  تل��زم �ملحكم��ة طال��ب �لتفري��ق باإي��د�ع �أتع��اب �حلكم��ن قب��ل مبا�س��رة �ملهم��ة 
ويج��وز �أن تل��زم �لزوج��ن به��ا منا�سف��ة عل��ى �أن ال ت�س��رف �إال بع��د �نته��اء 
�ملهم��ة وتق��دمي �لتقري��ر �لنهائ��ي، ويج��وز للمحكم��ة �س��رف ج��زء م��ن ه��ذه 
�الأتع��اب �أثن��اء مبا�س��رة �ملهم��ة وتق��رر �ملحكم��ة عن��د �حلك��م �ل���ملزم بدف��ع 

�أتع��اب �حلكم��ن كغره��ا م��ن �لر�س��وم و�مل�ساري��ف)10). 
-  عل��ى �حلك��م �ل��ذي مت ��س��تبد�له باآخ��ر �أن يعيد ما ت�س��لمه م��ن �أتعاب �أو جزء 

منها ح�سب ما تقرره �ملحكمة)11) . 
- تقوم �ملحكمة بتقدير �أتعاب �حلكمن على �لنحو �لتايل : 

1 -  �إذ� �نته��ى �حلكم��ان �إىل �لتو�سي��ة بالتفري��ق يق��در ل��كل حك��م مبل��غ ال 

يزي��د عل��ى خم�س��مائة درهم . 
2 -  �إذ� متك��ن �حلكم��ان م��ن ح��ل �خل��اف باتف��اق �لطرف��ن يق��در ل��كل 

8- املادة )17( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.

9- املادة )16( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
10- املادة )14( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
11- املادة )22( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
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حك��م مبل��غ ال يزي��د عل��ى �أل��ف دره��م.
3 -  �إذ� كان �حل��ل يت�سم��ن ��س��تمر�ر ر�بط��ة �لزوجي��ة يق��در ل��كل حك��م 

مبل��غ ال يزي��د عل��ى �أل��ف وخم�س��مائة دره��م)12). 

مهمة الحكمين
-  عل��ى �حلكم��ن بع��د ت�س��لم �س��ورة م��ن مل��ف �لدعوى تق�سي �أ�س��باب �ل�س��قاق 
و�لعم��ل عل��ى �إز�لته��ا و�س��رورة ب��ذل جهودهم��ا الإ�س��اح ذ�ت �لب��ن ف��ا 
يت�س��رعان يف ف�س��م ع��رى �لزوجي��ة ، وعليهم��ا جم��ع �لطرف��ن يف جمال���س 
عائلي��ة يح��دد�ن زمانه��ا ومكانها ما مل حتدد �ملحكمة ذلك وال يح�سرها �إال 
�لزوج��ان وم��ن يق��رر �حلكم��ان �س��رورة ح�س��وره م��ن �الأق��ارب �أو �ل��وكاء �أو 

م��ن ي�س��تعان به��م يف �الإ�س��اح �أو يف تق�س��ي �حلقائ��ق)13).
-  ال يوؤث��ر يف �س��ر عم��ل �حلكم��ن �متن��اع �أح��د �لزوج��ن ع��ن ح�س��ور جل�س��ة 
�لتحكيم متى مت �إعانه بالطريق �لذي ر�سمه �لقانون باجلل�سة �ملحددة �أو 

�جلل�س��ات �لاحق��ة �إن ح�س��ل �نقط��اع بينهم��ا))1) . 
-   عل��ى �حلكم��ن �أن يع��د� حم�س��رً� يثبت��ا في��ه ح�س��ور �خل�س��وم  و�أقو�له��م 
وماحظاتهم و�أقو�ل من �سمعوه �سو�ًء من تلقاء �أنف�سهم �أو بطلب من �أحد 

�خل�س��وم موقع��ة منه��م وبي��ان �الأعمال �لت��ي قاما به��ا بالتف�سيل)15) . 

12- املادة )15( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
13- املذكرة االإي�ضاحية  املادة )118( من قانون االحوال ال�ضخ�ضية.

14- املادة )119( من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية واملادة )18( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
15- املادة )19( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
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-  عل��ى �حلكم��ن �أن يقدم���ا �إىل �لق���ا�سي تو�سيتهم��ا �مل�س��ببة و�ملت�سمن��ة مدى 
�إ�س��اءة كل م��ن �لزوج��ن �أو �أحدهم��ا �إىل �الآخر وفق��ًا الأحكام �ملادة 120 من 

قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية وتعدياته و�لتي ن�ست على �الآتي :
1 -  �إذ� عج��ز �حلكم��ان ع��ن �الإ�س��اح، فعل��ى �ملحكم��ة �أن تعر���س تو�سي��ة 

�حلكمن على �لزوجن وتدعوهما لل�سلح قبل �إ�سد�ر �حلكم بالتفريق 
بينهم��ا، ف��اإذ� ت�سال��ح �لزوجان بعد تو�سية �حلكمن بالتفريق بينهما 

وقبل �سدور �حلكم، فعلى �ملحكمة �إثبات ذلك �ل�سلح.  
2 -  �إذ� تع��ذر �ل�سل��ح ب��ن �لزوج��ن، وكان��ت �الإ�س��اءة كله��ا م��ن جان��ب 

�ل��زوج، و�لزوج��ة ه��ي طالب��ة �لتفري��ق، �أو كان كل منهم��ا طالبًا �أو�سى 
�حلكم��ان بالتفري��ق بطلق��ة بائن��ة وب��دل منا�س��ب يدفع��ه �ل��زوج دون 
م�سا���س ب�س��يء م��ن حق��وق �لزوجي��ة �ملرتتب���ة عل��ى �ل��زو�ج �أو �لط��اق.
3 -  �إذ� تع��ذر �ل�سل��ح ب��ن �لزوج��ن وكان��ت �الإ�س��اءة كله��ا م��ن جان��ب 

�لزوج��ة ، و�ل��زوج ه��و طال��ب �لتفري��ق �أو كان كل منهم��ا طالب��ا �أو�س��ى 
�حلكم��ان بالتفري��ق نظ��ر ب��دل منا�س��ب يقدر�نه تدفع��ه �لزوجة ما مل 

يتم�س��ك �ل��زوج به��ا، وتر�ع��ي �ملحكم��ة يف ذل��ك م�سلح��ة �الأ�س��رة. 
) -  �إذ� تع��ذر �ل�سل��ح ب��ن �لزوج��ن وكان��ت �الإ�س��اءة م�س��رتكة �أو�س��ى 

�حلكم��ان بالتفري��ق دون ب��دل �أو بب��دل يتنا�س��ب م��ع ن�س��بة �الإ�س��اءة.  
5 -  �إذ� تع��ذر �ل�سل��ح ب��ن �لزوج��ن وجه���ل �حل��ال فل��م يع��رف �مل�س��يء 

منهم��ا ، ف��اإن كان �ل��زوج ه��و طال��ب �لتفري��ق �ق��رتح �حلكم��ان رف���س 
دع��و�ه ، و�إن كان��ت �لزوج��ة ه��ي �لطالب��ة �أو كان كل منهم��ا طالب��ًا 
�لتفري��ق يك��ون �حلكم��ن باخلي��ار فيم��ا يريان��ه منا�س��با حل��ال �الأ�س��رة 
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و�الأوالد يف �لتفري��ق بينهم��ا دون ب��دل �أو رف���س �لتفري��ق بينهم��ا ))1). 
-  عل��ى �حلكم��ن يف حال��ة �ختافهم��ا �أن يق��دم كل منهم��ا تو�سيت��ه م��ع 
�الأ�سباب ، ويف هذه �حلالة يعن �لقا�سي غرهما �أو ي�سم �إليهما حكمًا 
ثالث��ًا يرج��ح �أح��د �لر�أي��ن وحتل��ف �ملحكم��ة �حلك��م �جلدي��د �أو �ملرج��ح 

�ليم��ن ب��اأن يق��وم مبهمت��ه بعدل و�أمان��ة)17). 
-  عل��ى �حلكم��ن �أن يودع��ا تو�سيتهم��ا وحما�س��ر �الأعم��ال وجمي��ع �الأور�ق 

�لتي �س��لمت �إليهما �إىل �لقا�سي �ملخت�س)18). 

16-  املادتني )120-1/121( من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية وتعديالته واملادة 20 من الئحة احلكمني يف 
دعاوى الطالق

17- املادة )2/121( من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية وتعديالته.
18- املادة )21( من الئحة احلكمني يف دعاوى الطالق.
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الـمـــــــراجع:

)1( �ملادة )1/)( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.
)2(  �ملادة )1/118( من قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية وتعدياته و�ملذكرة �الي�ساحية 

)3( �ملادة )2( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.
))(  �مل��ادة 18 م��ن �لق��ر�ر �ل��وز�ري رق��م )1) ل�س��نة )201 يف �س��اأن تعدي��ل الئح��ة 

�ملاأذونن
)5( �ملادة )12( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.

))( �ملادة )118( من قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية وتعدياته
)7( �ملادة )11( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.
)8( �ملادة )17( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.
))( �ملادة ))1( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.

)10( �ملادة ))1( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.

)11( �ملادة )22( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.
)12( �ملادة )15( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق

)13( �ملذكرة �الإي�ساحية  �ملادة )118( من قانون �الحو�ل �ل�سخ�سية. 
))1(  �مل��ادة ))11( م��ن قان��ون �الأح��و�ل �ل�س��خ�سية و�مل��ادة )18( م��ن الئح��ة �حلكمن 

يف دعاوى �لطاق
)15( �ملادة ))1( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق.

))1(  �ملادت��ن )120-1/121( م��ن قان��ون �الأح��و�ل �ل�س��خ�سية وتعديات��ه و�مل��ادة 20 
م��ن الئح��ة �حلكم��ن يف دع��اوى �لط��اق.

)17( �ملادة )2/121( من قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية وتعدياته.
)18( �ملادة )21( من الئحة �حلكمن يف دعاوى �لطاق. 
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