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 م(127/2017قرار إداري رقم )

 دليل المحكـ الشرعي بخصوص
 ـ03/2011بعد االطبلع عمى قانوف القضاء الشرعي رقـ 

 واالطبلع عمى البلئحة التنفيذية لممكتب الفني
 منو (102:97المواد )حقوؽ العائمة واالطبلع عمى قانوف 

 واالطبلع عمى توصية المكتب الفني بالخصوص
 وبناًء عمى مقتضيات المصمحة العامة

 وبناًء عمى الصبلحيات المخولة لنا قانوناً 
 نصدر القرار االتي:

 
 (1مادة )

 التحكيم الشرعي
 

، بإحالة الدعوى إلى حكميف لمتوفيق وني مستمد مف الشريعة اإلسبلميةإجراء قانيعرؼ التحكيـ الشرعي بأنو    
 كالتالي:  ثبلثبيف الزوجيف أو التفريق بينيما وفق القانوف، ويكوف التحكيـ في حاالت 

 إذا رضي المتخاصماف بالتحكيـ بداية. .1
فعندىا تكرر رفع الشكوى مف الزوجة، ولـ يثبت الضرر، وطمبت المدعية إحالة األمر إلى التحكيـ الشرعي،  .2

 .اضي إلى التحكيـيحيميا الق
 بيف الزوجيف أحاليا إذا تقدـ الزوج بدعوى تفريق لمشقاؽ والنزاع، وثبت الضرر وعجز القاضي عف االصبلح  .3

 إلى التحكيـ.
 إذا ثبت الضرر بدعوى من الزوجة، وعجز القاضي عن االصالح بينيما، فال يصار إلى التحكيم. .4

 
 ( 2مادة )

 خصائص التحكيم الشرعي
 .تبمغووال يؤثر غياب أحد الطرفيف بعد  العاـ،قضايا التحكيـ الشرعي مف النظاـ  .1
التحكيـ الشرعي طريق إجباري، يمجػأ إليػو الخصػوـ رغمػًا عػف إرادتيػـ، وتنحصػر سػمطة إحالػة الخػبلؼ عمػى  .2

 .التحكيـ بالقاضي
ـح واحػػد وحتػػى عنػػدما يكػػوف حكمػػًا مرجحػػًا، فػػإف  الحكمػػيفيجػػب أف يكػػوف عػػدد  .3 ثنائيػػًا، وال يجػػوز االكتفػػاء بحكػػ

 .األولييف الحكميفد ميمتو ترجيح رأي أح
التحكػيـ فػي قضػايا األحػواؿ الشخصػية خػارج نطػاؽ المحكمػة التػي و يقدـ طمب التفريػق قضػاء أمػاـ المحػاكـ،  .4

 .ممنوعتعيف الحكميف في دعوى التفريق لمشقاؽ 
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  (3)مادة 

  المحكم الشرعي عمل    
نما ىو الحكـ  -1  .حدده قانوف حقوؽ العائمةيتمتع باختصاص  حكـال يمكف اعتباره مف بيف الخبراء وا 
، والمسػػػتمدة مػػػف حقػػػوؽ العائمػػػةيجػػػري التحكػػػيـ وفػػػق األصػػػوؿ واإلجػػػراءات الخاصػػػة المحػػػددة فػػػي قػػػانوف  -2

ال كاف  .التحكيـ باطبلً  الشريعة اإلسبلمية، وا 
نما ينظماف تقريرًا بنتيجة ميمتيما وىو خاضع لتصديق القاضيال يصدر  -3  .الحكماف أحكامًا قضائية، وا 
إف ميمػة الحكمػػيف محصػورة فػػي حػدود الصػػمح والتفريػق، وفػػي ىػذه الحالػػة األخيػرة يحػػدداف  ثػار اإلسػػاءة  -4

 .األخرى  عمى المير، دوف التعرض لؤلمور
 .الزوجية ال يجب تعميل التقرير، وذلؾ حفاظًا عمى األسرار -5
 معقولػػة وكافيػػة، حتػػى يتسػػنى ليمػػا القيػػاـ بميمتيمػػا عمػػى أكمػػل مػػدةيمػػـز الحكمػػاف بتقػػديـ تقريرىمػػا خػػبلؿ  -6

 بطمب مف الحكميف وأمر مف القاضي. المدة تجديد، ويمكف وجو
يمنػع ، وال ال يمـز الحكماف بتقديـ تقرير واحد مشترؾ، بل لكل منيما أف يقدـ تقريرًا مستقبًل يبيف فيو رأيػو -7

 تقديـ تقرير واحد مشترؾ، في حاؿ اتفاقيما.
أو يرفضو، يصدر القاضي قراره بتصديق تقرير الحكميف، وليس لو تعديل ما ورد فيو، فإما أف يأخذ بو،  -8

 .إعادة التحكيـ يقرر، ةاألخير وفي ىذه الحالة 
 

  (4مادة )
 شروط الحكمين

 الشروط الواجب توافرىا في الحكمين:
  مػف قػانوف حقػوؽ 98حسػب مػا جػاء فػي المػادة   أقػارب الػزوجيفأف يكوف الحكػـ قريبػًا فػي حػاؿ تعيينػو مػف  .1

والمقصػػود باألىػػل: أىػػل الرجػػل ىػػـ  .فتعيػػيف الحكمػػيف مػػف األقػػارب ىػػو األصػػل وىػػو مػػف النظػػاـ العػػاـ العائمػػة
ف أىػػل الرجػػل فػػي إ حيػػث ،يراً واسػػتقر االجتيػػاد عمػػى أف األىػػل ىػػـ األقػػارب بطنػػًا وظيػػرًا ونسػػبًا وصػػ قرابتػػو،

معرض التحكيـ ىـ قرابتو والقريب ىو: مف يمت بصمة نسب مف قبل األبويف ميما بعدت تمؾ الصمة. وليس 
مػا يمنػػع مػف تعيػػيف القريػػب حكمػًا مػػع وجػػود مػف ىػػو أقػرب منػػو، فكػػل مػا اشػػترطو القػػانوف ىػو تقػػديـ األصػػمح 

كالحػاكـ، ومػف ال يجػوز شػيادتو ال يجػوز حكمػو وحيػث أف  أف الَحَكػـ المحػاكـوقػررت ، لمقياـ بميمة التحكيـ
ال تقبل شيادة األصل لمفػرع وال شػيادة الفػرع لؤلصػل وال ، و حكمو غير جائزشيادة األصل لمفرع غير جائزة ف

 .شيادة أحد الزوجيف لآلخر، ولو بعد انحبلؿ الزوجية
 .ال تثبت لغير المسمـ عمى المسمـأف يكوف مسممًا ألف التحكيـ نوع مف القضاء والقضاء والية عامة  .2
 .و وبيف أحد الزوجيف عداوة شديدةأف ال يكوف بين .3
أف ال يكوف بيف الحكـ وأحد الزوجيف أو أقاربو حتى الدرجة الرابعة أو أصياره دعوى جزائية أو مدنيػة خػبلؿ  .4

 .الخمس سنوات السابقة لمتحكيـ
 .الكاتبأف ال يكوف الحكـ ىو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو  .5
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أف ال يكوف الحكـ وصيًا أو قيمًا عمى أحد الزوجيف فالحكـ قػاض  وال يجػوز لمقاضػي أف يحكػـ بػدعوى يكػوف  .6

 فييا وصيًا أو قيمًا عمى أحد الخصوـ. 
أف ال يكوف الحكـ محجورًا عميو، فالمجنوف والمعتوه محجوراف لذاتيما والسفيو والمغفل البد مف قرار قضػائي  .7

 .بحجرىما
 . يكوف الحكـ محرومًا أو مجردًا مف حقوقو المدنيةأف ال .8
 .أف ال يكوف الحكـ وكيبًل عف أحد الزوجيف في أعمالو الخاصة .9

 .أف ال يكوف الحكـ شاىدًا في الدعوى  .10
ف عػدـ معرفػة الحكػـ  ،أف يكوف الحكـ متعممًا ويشترط أف يكوف عارفًا بأمور التحكيـ وأصولو وفق القانوف   .11 وا 

 .بأمور وأصوؿ التحكيـ يجعل تقريره عرضة لميدر
اف كاف الحكـ مف غير أىل الزوجيف، فيشترط فيو أف يكوف حاصبل عمػى شػيادة الػدبموـ عمػى األقػل، ويمػنح  .12

 شيادة بالتحكيـ.
فػي تحكػيـ سػابق أف ال يكوف الحكـ قد سمي سابقًا مف قبل أحد الطرفيف حكمًا عنو، وأف ال يكوف قد اشػترؾ  .13

 .عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينو كحكـ مرجح التجديد بعدبنفس القضية 
 

 (5مادة )
 إجراءات تعيين الحكمين 

الطرفيف عما إذا كاف في أىميما مف يصمح لمتحكيـ ألف االجتياد مستقر عمى أف تحكيـ  مف القاضييتحرى  .1
وال يجوز تعييف محكميف مف األباعد قبل التحري عف األقارب، وىذا ما استقر عميو  األقارب مف النظاـ العاـ

 الفقياء وأحكاـ المحاكـ.اجتياد 
عيف حكميف مف  بأنو ال يوجد مف األقارب مف يصمح لمتحكيـ وتأكد القاضي مف ذلؾ تبيف لمقاضيفي حاؿ  .2

ذا ادعػى أحػدىما أنػو يوجػد مػف األقػارب  األباعد دوف أف يكوف ألي مف الطرفيف حق التدخل في انتقائيما، وا 
ودعػاىـ فػإف قبػل الطرفػاف الميمػة عينيمػا القاضػي ويستحسػف أف  مف يصمح لمتحكيـ كمفو القاضي بتسػميتيـ

 .لؤلحكاـ الشرعية المتحكيـ بمعرفتيم ايتأكد القاضي مف صبلحيم
بًا وصػػػيرًا، ومػػػف الجػػػدير ذكػػػره وقػػػد اسػػػتقر االجتيػػػاد عمػػػى أف المػػػراد باألىػػػل ىػػػـ األقػػػارب بطنػػػًا وظيػػػرًا ونسػػػ .3

مػػا مػػف األباعػػد وال يصػػح أف يكػػوف أحػػدىما قريبػػًا وا خػػر يالحكمػػ بػػأف ف يجػػب أف يكونػػا إمػػا مػػف األقػػارب وا 
 .أما إذا كاف قريبًا لمطرفيف فإف ذلؾ ال يؤثر في صحة التحكيـ بعيدًا،
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  (6مادة )

 مبادئ تعيين الحكمين
  -ىي: المبادئيخضع تعيين الحكمين لعدد من 

ألنػػػو حػػق الشػػػرع والقػػانوف، ويترتػػػب عميػػو أنػػػو ال يحػػػق  ،العػػػاـيعتبػػر تعيػػػيف الحكمػػيف مػػػف األىػػل مػػػف النظػػاـ  .1
لمطرفيف أف يتنازال عف حق تعييف الحكميف مف األقارب، كمػا أنػو لػيس لممحكمػة أف تمجػأ إلػى تحكػيـ األباعػد 

 قبل التحقق مف عدـ وجود مف يصمح لمتحكيـ مف األقارب تحت طائمة بطبلف التحكيـ. 
عما إذا كاف يقبل التحكيـ أو يصمح ليذه الميمة، فإف اعتػذر  اممني وسؤاؿ كل ة الحكميفتقوـ المحكمة بدعو  .2

، ا، أو إلػى تحكػيـ غيرىمػ، تمجػأ إلػى تحكػيـ األباعػدايؤىميمػمػا  اىؤالء عف التحكيـ، أو لـ تجػد المحكمػة فييمػ
 وعمى المحكمة أف تفيميما ما يجب عمييما حسب القانوف.

عيينيما مف األباعد، وىو ما تستقل بػو المحكمػة مػف تمقػاء عند فقداف مف يصمح لمتحكيـ مف األىل يتوجب ت  .3
 .اجة إلى رضا أحد الطرفيف أو عممونفسيا، دوف ح

مف األقارب، وجب عمى القاضػي صػرؼ  حكميفإذا عّينت المحكمة حكميف مف األباعد، ثـ ظير أف ىناؾ   .4
 .لـ يكف الحكماف قد باشرا ميمتيما النظر عنيما، وذلؾ ما

ف المعيناف مف األىل في ميمتيما، فميس لمقاضي أف يتخذ فشػميما مّسػوغًا لتعيػيف الحكمػيف إذا فشل المحكما .5
مف األباعػد، ألف إخفػاؽ حكمػيف مػف األقػارب ال يسػتمـز إخفػاؽ كػل األقػارب، بػل قػد يكػوف فػي حكمػي األىػل 

 ىيئة رشيدة، توفَّق إلى حكـ سديد ال تتوصل إليو ىيئة غيرىا مف األباعد. 
تساوي الحكميف في القرب والبعد، حيث يقتضي مبدأ العدالة والمساواة  مبادئ تعييف الحكميف، مبدأإف مف أىـ  .6

، وف أحدىما قريبًا وا خر بعيداً أماـ القانوف أف يكوف الحكماف إما مف األقارب أو مف األباعد، وال يجوز أف يك
خر مػف األباعػد وأقػّر الطػرؼ الػذي كػاف فإذا أخطأ القاضي في تسمية أحد الحكميف مف األقارب وا  ومع ذلؾ

وال يمكػػف لمطػػرؼ  َحَكَمػػوم مػػف األباعػػد نتيجػػة التحكػػيـ ولػػـ يطعػػف فػػي الحكػػـ، فػػبل يػػؤثر ىػػذا الخطػػأ فػػي الحكػػـ،
 والذي كاف الخطأ لمصمحتو أف يتخذ مف الطعف سببًا لمضارة الطرؼ األوؿ.  -الذي يكوف حكمو قريباً  -ا خر

 

  (7مادة )
 إعفاء الحكمين

 :-وىيىناؾ حاالت يعفى فييا الحكـ مف ميمتو 

 :دُّ الَحَكمر  -1
ـ ىػي الحيػاد، ولكػف قػد يخػرج الحكػـ َكػـ كالحػاكـ فػي تجػرده وأمانتػو، وأىػـ صػفة يجػب أف تتػوافر فػي الحَ كَ الحَ 

يطمػػب رد  عػف حيػاده ألسػػباب وعوامػل تتعمػػق بػو أو بػأفراد عائمتػػو، ولػذلؾ فقػػد أجػاز المشػرع ألي مػػف الػزوجيف أف
المبينػػة فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات  القاضػػي لػػنفس األسػػباب وبػػاإلجراءات التػػي يػػرد بيػػا أو كمييمػػا الحكػػـأحػػد 

ال سقط الحق فيو، وال يسمع بعد صدور قرار  الشرعية ف طمب الرد يجب أف يسبق أي دفع، وا   .التحكيـوا 
خػبلؿ خمسػة أيػاـ  بنظػر الػدعوى مع بياف األسباب الموجبة إلى المحكمة الشػرعية المختصػة  ويقدـ طمب الرد

 الحكـ، ويستوفى رسـ الدعوى عمى الطمبمف يـو إخبار الخصـ بتعييف 
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لػػػنفس األسػػػباب وبػػػاإلجراءات التػػػي يػػػرد بيػػػا القاضػػػي. ويرفػػػع طمػػػب الػػػرد إلػػػى المحكمػػػة  الحكمػػػيفطمػػػب رد ي

  .الحكـالمختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أياـ مف يوـ إخبار الخصـ بتعييف 
وفصػػل  ويتعػػيف عمػػى المحكمػػة الشػػرعية أف تقػػرر اعتبػػار الػػدعوى مسػػتأخرة إلػػى حػػيف البػػت بطمػػب رد الحكػػـ

 .الدعوى 
 :انسحاب الَحَكم -2

لػػيس مػػف الضػػروري إذا مػػا وجػػد سػػبب مػػف األسػػباب التػػي يخشػػى معيػػا انحػػراؼ الحكػػـ عػػف الحيػػاد المطمػػوب، أف 
، بل يمكنو حرصًا عمى   .كرامتو أف يردَّ نفسو وذلؾ بأف يتنحى عف النظر في القضيةينتظر رده مف قبل أحد الخصـو

ذا كػػاف  ال  الحكػػـوا  ي وا  غيػػر ممػػـز عمػػى قبػػوؿ التحكػػيـ إال أنػػو ال يجػػوز لػػو بعػػد القبػػوؿ التنحػػي بغيػػر سػػبب جػػدّ 
ذا انسػػحب أحػػد  جػػاز الحكػػـ عميػػو بالتضػػمينات التػػي تشػػكل تعويضػػًا مؤسسػػًا عمػػى أحكػػاـ المسػػؤولية التقصػػيرية وا 

بإشػرافو لتعيػيف حكػـ جديػد، وال يسػوغ لمَحَكػـ  مجمساً ف أو كبلىما بعد التعييف توجب عمى القاضي أف يعقد الحكمي
ال كاف تقرير التحكيـ مخالفًا لؤلصوؿ.   الباقي أف ينفرد بالحكـ وحده وا 

 :إقالة وتبديل الَحَكم -3
واسػػتقر االجتيػاد عمػى أنػو ال يجػوز لممحكمػػة  مباشػرتيما الميمػة، قبػل لػيس ثمػة مػا يمنػع مػف تبػػديل الحكمػيف

إقالػػػة الحكػػػـ بعػػػد تعيينػػػو إال بمسػػػوغ، كمػػػرض الحكػػػـ المسػػػمى وال يجػػػوز تبػػػديل الحكػػػـ المسػػػمى دوف بيػػػاف السػػػبب 
ال كػاف المتكػأ الػذي اسػتندت  التبديل،الموجب ليذا  فإذا أبدؿ الحكـ بسبب مرضو مثبًل وجب إثبات ذلؾ بوثيقة. وا 

 .فاء الحكـ مف ميمتو غير سميـ، وكاف الحكـ الذي بني عمى ىذا اإلجراء مستحقًا لمنقضإليو المحكمة في إع
 :وفاة الَحَكم -4

 .إذا توفي أحد الحكميف توجب عمى القاضي أف يعيف بديبًل عنو وفق الشروط المذكورة سابقاً 
 
 
 (8مادة )

 إجراءات التحكيم الشرعي 
القاضػػي فػػي ىػػذه المرحمػػة أف يتػػيح لممػػدعي إثبػػات الضػػرر الػػذي توجػػب عمػػى  :التحكةةيممرحمةةة مةةا قبةةل أواًل: 

ـَ القاضي بػالتفريق إذا تعػذر عميػو اإلصػبلح بػيف الطػرفيف دوف بعػث الحكمػيف، وأمػا إف  يدعيو، فإف أثبتو َحَك
عجز المدعي عف إثبات الضرر، أو صّرح بأنو يترؾ أمر بحثو لمحكميف لجأ القاضي إلػى إجػراءات التحكػيـ 

 :الشرعي وىي
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 الفصل في موضوع المير والخموة (1

حالػػة القضػػية إلييمػػا يتوجػػب عمػػى القاضػػي أف يفصػػل فػػي موضػػوعي الميػػر والخمػػوة الحكمػػيف قبػػل تعيػػيف   وا 
  .البت فييما مف اختصاص القضاء الشرعي وىو خارج عف نطاؽ ميمة الحكميف وصبلحيتيما ألف

وألف عمييما يتوقف حكـ الحكميف لناحية القبض والمقدار مف جية المير، وكذلؾ التحقق مف حصوؿ الخموة 
 القضاءأو عدميا ألف حكميا في حاؿ ثبوت الخموة يختمف عنو في حاؿ عدـ ثبوتيا وىذا ما استقر عميو اجتياد 

وفصػبل فييػا قبػػل ذلػؾ يجػب إعػػادة  لحكمػػيفاال يجػوز إحالػة القضػية لمتحكػػيـ قبػل ثبػوت الخمػػوة، فػإذا أحيمػت إلػى )
 . (جديديف حكميفالقضية لمتحكيـ عمى يد 

 .استقر االجتياد عمى وجوب حسـ الخبلؼ حوؿ المير قبل إحالة القضية لمتحكيـ
تقريػػر الحكمػػيف ال يخػػرج عػػف دائػػرة اإلصػػبلح أو التفريػػق، ولمػػا كػػاف التفريػػق بػػيف الػػزوجيف طبلقػػًا بائنػػًا كػػاف 

فحكميما يختمف في حاؿ وجود الخموة عنو في حاؿ عدـ ثبوتيا،  حصوؿ الخموة ومقدار المير، يجب التحقق مف
ذا  الميػػػر،ألف الطػػبلؽ قبػػػل الػػدخوؿ والخمػػػوة الصػػحيحة يوجػػػب نصػػف  أمػػا بعػػػده فيكػػوف لمزوجػػػة الميػػر كػػػامبًل، وا 

 .وقعت البينونة بسبب مف قبل الزوجة قبل الدخوؿ والخموة الصحيحة فيسقط المير كمو
ويصدر القاضي قراره الذي يبت في حصوؿ الخموة أو عدميا ويثبت مقدار المير ونوعو حتى يتقيد الحكماف 

ف إحالػة الػدعوى إلػى  بيػذا القػرار، قبػل البػت فػي موضػوعي الميػر والخمػوة يجعػل التحكػيـ بػاطبًل وىػػذه  الحكمػيفوا 
 .النقطة مف النظاـ العاـ

 :التحكيممرحمة ثانيًا: 
يفيميمػػا  تحميفيمػػا اليمػػيف القانونيػػة حسػػب األصػػوؿ،بعػػد و  باسػػتدعائيما،يف يقػػـو القاضػػي عنػػد تعيػػيف الحكمػػ
 لئلصػػبلحعمييمػػا اتبعػػاه، وبػػذؿ الجيػػد  بأي تبصػػيرىما بأصػػوؿ التحكػػيـ والطريػػق الواجػػ الميمػػة الموكمػػة إلييمػػا،

 بينيما حسب ما ورد في القانوف. افرق –عف االصبلح بينيما  –بينيما، فإف عجزا 
 

 
 
  (9مادة )
 الحكمميام 

ويحػق ليمػا سػماعو عمػى انفػراد، كمػا يسػتمعاف إلػى  ،يستمع الحكمػاف إلػى أقػواؿ الطػرفيف أمػاـ الطػرؼ ا خػر
بينة كل مف الطرفيف وشيوده بعد تحميفيما اليمػيف القانونيػة، وليمػا االسػتئناس بػرأي مػف ال تقبػل شػيادتو )كػاألب 
واألـ( إذا أرادا ذلؾ، وليما االستماع إلى الشيود بحضور الطرفيف أو بغيابيمػا وليمػا االنتقػاؿ تحريػًا عػف الحقيقػة 

جراء التحقيقات وسؤاؿ الجوار عف أحواؿ الطرفيف ولمحكميف أيضًا اتباع جميع الوسائل المشروعة لموقوؼ عمى و  ا 
وال رقابػة عمػى  لعقػد المجػالسوال يقيػد الحكمػاف بيػوـ معػيف أو مكػاف معػيف  بيف الػزوجيف أسباب الشقاؽ والخبلؼ

 .محكمةالفي ميمتيما مف القاضي وال مف  الحكميف
البػد مػف مراعاتيػا تحػت طائمػة  عمييمػا القيػاـ بيػا ،مػف الواجبػات عػدداً  وفػرضإال أف المشرع أوجب أمػور معينػة  

 :وىيالبطبلف 
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 .التعرف عمى أصل الشقاق بين الزوجين -1

أوجب القانوف واالجتياد التعرؼ عمى أصل الشقاؽ بيف الزوجيف والتحري عف أسبابو والبحث فػي الموضػوع 
 .جوانبو بالوسيمة التي يرونيا مناسبةمف جميع 

فيجب عمى الحكميف أف يستمعا إلى أقواؿ الػزوجيف وأقػواؿ جيرانيمػا وأقاربيمػا وكػل مػف يمكػف االسػتفادة مػف 
 .سماع أقوالو في التعرؼ عمى أسباب النزاع الحقيقية

 بذل الجيد في اإلصالح -2
األمور بيف الزوجيف ولـ يكتف  المشرع واالجتياد إف الميمة الكبرى الممقاة عمى عاتق الحكميف ىي إصبلح 

نما أوجب عمييما بذؿ الجيد لذلؾ  .بذلؾ فحسب وا 
حػبلؿ  وكممة بذؿ الجيد تدؿ لغة عمى بذؿ أقصى مػا يسػتطيعو الحكمػاف مػف طاقػة فػي سػبيل رأب الصػدع وا 

 الوفاؽ محل الشقاؽ 
ة ثمارىػا المرجػوة مػف اإلصػبلح، لػذلؾ لػـ وأولى المشرع واالجتياد بذؿ الجيد عناية خاصة حتى تؤتي الميمػ

، ح مػػػرارًا ال يعتبػػػر بػػػذاًل لمجيػػػدبقيػػػاـ الحكمػػػيف بمحاولػػػة لئلصػػػبلح، كمػػػا قػػػرر االجتيػػػاد أف عػػػرض الصػػػم يكتػػػف  
 ىػػـولمحكمػػيف أف يسػػتعينا بكػػل مػػف يسػػاعدىما عمػػى بمػػوغ ىػػذا اليػػدؼ مػػف أقػػارب أحػػد الطػػرفيف وأصػػدقائيما الػػذيف 

 عمى إطبلع أكثر عمى واقع الخبلؼ، ويمكف أف يكوف ليـ دور إيجابي وفّعاؿ في تحقيق اإلصبلح. 
  :االلتزام بالصبر واألناة -3

قػػػد  لميمػػػة الحكمػػيف ميمػػػة معينػػة، بػػل يقومػػػاف بيػػا خػػػبلؿ مػػدة معقولػػػة وكافيػػة، نييالفمسػػطلػػـ يحػػدد القػػػانوف 
ليما القياـ بميمتيما عمػى الوجػو األكمػل، والسػير عمػى خػبلؼ ذلػؾ  يتسنى حتىتستغرؽ أسابيع أو أكثر أو أقل، 

ت عمػػى الحكمػػيف فرصػػًا يمكػػف اسػػتغبلليا لمصػػمحة الػػزوجيف، وال  يجعػػل إجػػراءات التحكػػيـ باطمػػة ألف العجمػػة تفػػوّ 
ال يجػػوز ليمػػا أف يقتصػػرا عمػػى جمسػػة واحػػدة ويقػػدما تقريرىمػػا معتمػػديف معموماتيمػػا السػػابقة، ألف الحكػػـ كالحػػاكـ و 

 .يجوز لمحاكـ أف يحكـ بعممو الشخصي
  :التقّيد باالختصاص -4

فػإف تجػاوزا ذلػؾ عمػى الحقػوؽ الزوجيػة األخػرى  لقد حصر المشرع سمطة الحكميف فػي حػدود الميػر والتفريػق
ذا ذكػػرا اإلسػػاءة وتركػػا البػػت بػػأمر  أو امتنعػػا عػػف الحكػػـ بػػالتفريق عنػػد تعػػذر المصػػالحة كػػاف تقريرىمػػا بػػاطبًل، وا 

ألف القانوف واالجتياد جعل أمر إنشػاء التفريػق لمحكمػيف والقاضػي يحكػـ بػو  فريق لممحكمة كاف تقريرىما باطبلً الت
 .فقط

، واسػػتقر عمييػػا االجتيػػاد والتػػي تػػتمخص فػػي الحكمػػيف أف يتقيػػدا بحػػدود ميمتيمػػايتوجػػب عمػػى  بمعنػػى  خػػر
أثػػػر عمػػى الميػػػر معجمػػو ومؤجمػػػو فقػػػط، أي عمػػى الحكمػػػيف أف يبحثػػا بالمسػػػؤولية عػػف الشػػػقاؽ ومػػا تتركػػػو مػػف  أف

حصػػػرت سػػػمطتيما فػػػي حػػػدود الميػػػر والتفريػػػق، فػػػإذا تجػػػاوزا صػػػبلحيتيما بإدخاليمػػػا فػػػي التقريػػػر أمػػػورًا تخػػػرج عػػػف 
  .وىذه قاعدة مف النظاـ العاـ اختصاصيما كاف التقرير مخالفًا لمقانوف،
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نمػػػا ي األشػػػياء  عػػػود حػػػق البحػػػث فييػػػا إلػػػى القاضػػػي،ومػػػف األمػػػور التػػػي ال يجػػػوز لمحكمػػػيف أف يبحثػػػا فييػػػا، وا 
 فيذه األشياء ال عبلقة ليا بالمير  بعد الزواج ةالجيازية والمصاغ وقيمة أمتعة الزوجة واألدوات المشترا 

 وال يجوز ليما أيضًا البحث في حضانة الولد ونفقتو، كالنفقة الزوجية وكذلؾ الحقوؽ الزوجية األخرى 
 تحديد مصدر اإلساءة ودرجتيا -5
 ميمة الحكميف ىي تحديد مدى اإلساءة وانعكاسيا عمى المير معجمو ومؤجمو. .1
 .ر كل نقص شكمي في التبميغاتيجبالحضور  .2
 ينزؿ منزلة تبميغ موكمو. التحكيـحضور الوكيل جمسة تحديد  .3
 .يجعل الزوجة مستحقة كامل المير كوف أكثر اإلساءة مف الزوج .4

يفػػرض ىػػذا الواجػػب عمػػى الحكمػػيف إذا فشػػبل فػػي اإلصػػبلح بػػيف الػػزوجيف، فيتابعػػاف ميمتيمػػا بتحديػػد المسػػيء 
مػػف الػػزوجيف ودرجػػة إسػػاءتو، ألف ثبػػوت اإلسػػاءة مػػف أحػػد الػػزوجيف ال يحػػتـ كونػػو المسػػيء دوف ا خػػر، وعميػػو 

مسػيء فػي الحيػاة الزوجيػة دوف إف ثبوت ضرب الزوج العادي لزوجتو ال يحتـ كوف الزوج ىػو ال ):المحاكـقررت 
 .عينيا(و إذا ما قمع يالزوجة لجواز أف تكوف الزوجة قد عاممت زوجيا بأسوأ مف الضرب وقمعت عين

ال يكوف في سائر األحواؿ سببا العتبار الزوجة مسػيئة فػي الحيػاة الزوجيػة بػل قػد يكػوف  )النشوزكما قررت: 
 . وأدىى(ىناؾ سبب مف الزوج أكبر منو 

  :كتابة تقرير بالنتيجة -6
بعػػد انتيػػاء الحكمػػيف مػػف ميمتيمػػا يتوجػػب عمييمػػا أف يكتبػػا تقريػػرًا بالنتيجػػة ويجػػب أف يكػػوف بخطيمػػا ولػػيس 

  .بخط كاتب الضبط تحت طائمة بطبلنو
المعقػػود بإشػػراؼ القاضػػي وحمفيمػػا اليمػػيف  ومجمػػس التحكػػيـويتضػػمف التقريػػر اإلشػػارة إلػػى اسػػتبلميما الميمػػة 

وبػػػػذؿ الجيػػػػد  القانونيػػػػة وأنيمػػػػا اسػػػػتمعا إلػػػػى األقػػػػواؿ المػػػػدلى بيػػػػا فػػػػي القضػػػػية لموقػػػػوؼ عمػػػػى أسػػػػباب الخػػػػبلؼ،
النتيجة التي توصبل إلييا سواء اتفقػا أو  ـ يذكروعقدا عدة لقاءات مع الزوجيف وذوييما ليذا الغرض، ث لئلصبلح
نما يمكف لكل مف الحكميف أف يقدـ تقريره بصورة مستقمةوال يشترط أف ي اختمفا،  .كوف التقرير موحدًا وا 

ألف المشػػرع أجػػاز أال يكػػوف  وال يشػػترط فػػي التقريػػر ذكػػر األسػػباب التػػي بنػػى عمييػػا كػػل مػػف الحكمػػيف قناعتػػو
ب أف يبنيػا قناعتيمػا فػإف عمػبل تقريرىمػا توجػ ولكف ليمػا الحػق بالتعميػل التقرير معمبًل حفاظًا عمى األسرار العائمية

 .عمى سبب يصمح لبناء الحكـ عميو
ف لػػـ يعمػػبله فمػػيس لممحكمػػة أف  فػػإذا عمػػبله كػػاف اسػػتخبلص النتيجػػة مػػف التعميػػل خاضػػعًا لرقابػػة القاضػػي وا 

 .تتدخل
اإلجػراء  عمى أف لكل مف الحكميف أف يقدـ تقريره بصورة منفصمة، وال يػؤثر ىػذا فػي صػحة واستقر االجتياد

 تقارير مستوفية الشرائط الصحيحة. ما دامت ال
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  :إيداع التقرير -7
ذا لػػـ ي وقعػػو أحػػدىما رغػػـ حضػػوره بعػػد تنظػػيـ الحكمػػيف التقريػػر الػػذي يتضػػمف نتيجػػة ميمتيمػػا، يوقعانػػو وا 

وصرؼ أجورىمػا بالتسػاوي،  ممف الدعوى ويسمـ الحكماف التقرير إلى القاضي الذي يأمر بضمو إلى  ،كاف باطبل
ولـ يبيف القانوف المسؤوؿ عف دفع أجور التحكيـ، لذلؾ ينبغي القياس فييا عمػى القواعػد العامػة  ويكّمػف القاضػي 

ذا امتنػػع المػػدعى عميػػو عػػف ذلػػؾ، أسػػمفيا المػػدعي ثػػـ  بػػدفعياعػػادة الخصػػـو  بالتسػػاوي فػػي مسػػتيلّ  اإلجػػراءات، وا 
ـ كح   .يرجع عميو حسبما يقرره الحم

يداعو تنتيي ميمتيما  .وبصدور قرار الحكميف وا 
 

  (10مادة )
 انتياء التحكيم الشرعي

 مرحمة ما بعد التحكيم -1
يأمر القاضي بتبلوتو ليتسنى إطبلع طرفػي الػدعوى  ممف الدعوى بعد أف يودع الحكماف تقريرىما ويضـ إلى 

فإف كاف التقرير باالتفاؽ وطمب الطرفاف  بياف رأييما فيو أو كمييما ويطمب القاضي مف الزوجيف، عميو ومناقشتو
ف تعػػػرض لػػػو الطرفػػػاف أو أحػػػدىما نظػػػر القاضػػػي فيػػػو فػػػإف كػػػاف  تصػػػديقو قػػػرر القاضػػػي ذلػػػؾ وحكػػػـ بػػػالتفريق، وا 

 .التعرض لمنواحي الشكمية ووجد محبًل لو أبطمو وعيف حكميف غيرىما
ف سيت المحكمة عف ىذه التبلوة، فػإف العدالػة توجػب  عمييػا أف تفسػح صػدرىا ليعػرض كػل مػف الخصػميف وا 
 .جميع ما لديو مف دفوع مجدية ومنتجة تتعمق بتقرير الحكميف

ويعود ذلؾ إلػى أف حػق الػدفاع مػف أقػدس الحقػوؽ التػي كرسػتيا الشػريعة، وأوسػع ليػا القضػاء الشػرعي صػدره 
 عمى رحابتو وحتى ال يضيق حق وال تيدر حرّية. 

جميػػع جمسػػات المحاكمػػة ولػػـ يقػػل كممػػة حػػوؿ التقريػػر، أو اكتفػػى أف يعمػػف بأنػػو أمػػا إذا حضػػر أحػػد الطػػرفيف 
 فقيػا ألف مػف المقػرر يكرر أقوالو السابقة التي ال تتعدى استدعاء الػدعوى فػإف ذلػؾ يفيػد رضػاه بمضػموف التقريػر

ولػػيس لمػػف طمػػب تصػػديق التقريػػر، أو لػػـ يثػػر دفوعػػو أمػػاـ محكمػػة   - بيػػاف السػػكوت فػػي معػػرض الحاجػػة فإ-
 .ألوؿ مرة المحمة المختصةالموضوع أف يثيرىا أماـ 

ذا كػاف التعػرض لمنػواحي الموضػوعية أو لقناعػة الحكمػيف رد القاضػي االعتػراض وصػدؽ التقريػر أو رفػض  وا 
 .التقرير وعيف حكميف غيرىما لممرة األخيرة فقط

 تغيير رأيو حق الَحَكم في -2
ـح كالحػاكـ، ال يممػؾ تعػديل رأيػو أو تغييػره أو تبديمػو بعػد صػدوره، مػا لػـ يػنقض  استقر االجتيػاد عمػى أف الَحَكػ

ذا أبػدؿ الحكػـ رأيػو توجػب عمػى  حسب األصوؿ.بطريق  أو يكوف بػو خطػأ كتػابي أو حسػابي فيقػوـ بتصػحيحو، وا 
ال كاف حكمو باطبًل،   .وىذه النقطة مف النظاـ العاـالقاضي أف يعيف حكمًا جديدًا وا 
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 :الحكمينحق القاضي في تعديل تقرير  -3
إف لػػـ  أو يرفضػػو إف وافػػق األصػػوؿ المشػػروعة أعطػػي القاضػػي الحػػق فػػي أف يحكػػـ بمقتضػػى تقريػػر الحكمػػيف

ولكف ال خيار لو إال باألخذ بكل ما ورد فيو أو رفض كل ما ورد فيو، وىذا يفيػد أنػو ال يحػق لػو بحػاؿ  يكف كذلؾ
ال كػػاف  مػػف األحػػواؿ تعػػديل التقريػػر فػػي أي بنػػد مػػف بنػػوده، فمػػيس لػػو أف يحكػػـ بػػالتفريق إذا لػػـ يتضػػمنو التقريػػر، وا 

 حكمو باطبًل. 
ف اختمف الحكماف نظر القاضػي إلػى اختبلفيمػا فػإذ ال وا  ا كػاف ممػا يجػوز معػو التػرجيح عػيف حكمػًا مرجحػًا وا 

  أبطل تقريرىما وعيف غيرىما
 

 (11مادة )
 التحكيم إعادة 

إف إجراء التحكيـ الشرعي ال يمنع مف إعادة التحكيـ، أو إجراء تحكيـ جديد، إذا كانػت مصػمحة الػزوجيف  -1
تقتضي ذلؾ، أو فشل الحكماف في ميمتيمػا، كمػا لػو اختمفػا ولػـ يصػبل إلػى رأي موحػد، فيجػب عمػى كػل 

و بوضػوح، ليمتػـز بمػا منيما في ىذه الحالة أف يبّيف سبب االختبلؼ ويبػدي رأيػو فػي الميمػة الموكولػة إليػ
أبداه مف جية، وليكوف القاضي عمى بينػة مػف أمػره عنػد اتخػاذ الخطػوة التاليػة مػف جيػة أخػرى، فػإف شػاء 
ال بطػػل تقريرىمػػا  أبقػػى لمتقريػػر أثػػره وعػػيف حكمػػًا مرجحػػًا إذا كػػاف االخػػتبلؼ ممػػا يجػػوز معػػو التػػرجيح، وا 

 .وعيف غيرىما
 فػػػػػي التحكػػػػػيـ األوؿ المػػػػػذيف شػػػػػارؾ ليػػػػػاكمػػػػػاف مػػػػػف غيػػػػػر فػػػػػي حالػػػػػة إعػػػػػادة التحكػػػػػيـ يتوجػػػػػب أف يكػػػػػوف الح. 

 ال مانع مف أف يكوف تقرير الحكميف الجديد قد حدد المسؤولية خبلفا لمتقرير األوؿ الذي أىممتو المحكمة
 تعيين الحكم المرّجح -2

حكمػػًا جػػاز لمقاضػػي أف يعػػيف  إذا اختمػػف الحكمػػاف وكػػاف تقريرىمػػا سػػميمًا مػػف الناحيػػة الشػػكمية والموضػػوعية،
مرجحػػًا، وصػػفتو بػػأف يكػػوف منضػػمًا لمحكمػػيف وغيػػر مسػػتقل فػػي عممػػو، وىػػذه الصػػفة تقتضػػي عقػػد مجمػػس جديػػد 

 .وسّري تحت إشراؼ القاضي يحضره الزوجاف والحكماف السابقاف والمرجح معاً 
  .وتنحصر ميمة المرجح بترجيح رأي أحد الحكميف وليس لو إنشاء حكـ ثالث جديد

ذ تبػيف أف الحكػـ المػرجح قػد عقػد  كما يتوجب عمى المػرجح أف يعقػد مجمسػًا بحضػور المحكمػيف والػزوجيف، وا 
عنيمػػا لػػـ تتحقػػق فػػي ذلػػؾ المداولػػة بػػيف المحكمػػيف ليصػػبح التػػرجيح ممػػا ال  مجمسػػًا منفػػردًا عػػف الحكمػػيف ومسػػتقبلً 

 يتحقق الحياد المطموب وكاف تقريره مخالفًا لؤلصوؿ
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  إذا اختمفا أو خالفا القانوف  الحكميفيحق لمقاضي أف يستبدؿ. 
  في حاؿ ضـ مرجح لمحكميف يصار إلى عقد مجمس جديػد يضػـ الحكمػيف والمػرجح والػزوجيف ولػيس لممػرجح

 .أف ينشئ حكمًا جديدًا وعمى ذلؾ استقر االجتياد
 الحكميف. والمرجح في  ف واحد جائز عمى أف ال يبدأ المرجح قبل اختبلؼ  الحكميفوتجدر اإلشارة إلى أف انتخاب 

 :الحكمينتبديل  -3
رفػػض تقريػػر الحكمػػيف تعػػيف حكمػػيف  خػػريف فػػي حػػاؿ اخػػتبلؼ الحكمػػيف عمػػى وجػػو  فػػي حػػاؿلمقاضػػي الحػػق 

 يستحيل معو أف يضـ إلييما مرجحا، أو أف يعيف حكميف جديديف.
  :تغير صفة الخصومة -4

يوافق القاضي عمػى تبػديميما، فمػو وىي حالة يقضي بيا االجتياد فإذا لـ يرض المدعي بتقرير الحكميف ولـ 
إال إذا ادعػػى الطػػرؼ ا خػػر تقػػاببل بطمػػب التفريػػق،  ،أف يتنػػازؿ عػػف دعػػوى التفريػػق وفػػي ىػػذه الحالػػة تسػػقط دعػػواه

 .ويقرر القاضي إعادة التحكيـ ف لـ تكفأوفي ىذه الحالة تعتبر اإلجراءات السابقة ك
  :حكم غياب الزوجين -5

ال فػإف القاضػي إذا تغيب المدعي، فإمػا أف ي طمػب المػدعى عميػو شػطب الػدعوى، أو يطمػب التفريػق تقػاببًل وا 
  .يرّد الدعوى لعدـ الثبوت

في ىذه الحالػة إجػراء تحكػيـ وبالتالي يمكف  مف تجديدىا وكذلؾ شطب الدعوى  ةورّد الدعوى ال يمنع المدعي
 شروطو ال يمنع العمل بو مف أحد المتخاصميف. ياالسابق مستوف ، واذا كاف التقريرجديد

نمػػا البػػد مػػف إتبػػاع إجػػراءات التفريػػق مػػف تأجيػػل  إذا تغّيػػب المػػدعى عميػػو، فػػبل يجػػوز الحكػػـ لقرينػػة الغيػػاب، وا 
 وتعييف الحكميف ألف قضايا التفريق مف النظاـ العاـ.  ،الدعوى 

 (12مادة )                                           
 تقرير الحكمين 

 :تعميل تقرير الحكمين -1
عمةةى الحكمةةين أن يرفعةةا تقريرىمةةا إلةةى الحكمػػاف ينظمػػاف تقريػػرًا بنتيجػػة التحكػػيـ إيجابيػػة كانػػت أـ سػػمبية، )

أعطى القانوف واالجتياد، الحكميف حرية تعميل تقريرىما أو عدمػو،  وعميو فقد ،(القاضي وال يجب أن يكون معمالً 
 حرصًا عمى كرامة األسرة وصيانة ألسرار الحياة الزوجية. 

ذا كػػػػاف التشػػػػريع ال يمػػػػـز الحكمػػػػيف بالتعميػػػػل فػػػػإف القاضػػػػي ال يممػػػػؾ سػػػػمطة اإللػػػػزاـ إف لػػػػـ يعمػػػػل الحكمػػػػاف  وا 
لنػػواحي الشػػكمية لمتحكػػيـ والتقريػػر، دوف التػػدخل فػػي قناعػػة وتنحصػػر ميمتػػو فػػي ىػػذه الحالػػة فػػي مراقبػة ا تقريرىمػا،

 المختصةمحكمة الالحكميف وكذلؾ رقابة 
مف جيػة أخػرى فػإف عمػل الحكمػاف تقريرىمػا وجػب عمييمػا أف يبنيػا قناعتيمػا عمػى سػبب يصػمح لبنػاء الحكػـ 

ال كاف الحكـ القاضي بتصديق التقرير باطبًل.   عميو وا 
فيو حجة عمى الكاّفػة، بمػا دّوف  وبالتالي الثبوتية لمتقرير، فإنو يعد مف األسناد الرسميةما فيما يتعمق بالقوة أ

 .فيو، ما لـ يثبت تزويره بالطرؽ المقررة قانونًا، وال تقبل البينة الشخصية لدحض ما فيو
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 :مضمون تقرير الحكمين  -2

 :يجب أف يشتمل قرار الحكميف عمى النواحي التالية
 :المصالحة . أ
نجحػػت مسػػاعي الطػػرفيف فػػي اإلصػػبلح وجػػب عمييمػػا إثبػػات المصػػالحة فػػي تقريرىمػػا مػػع شػػروطيا وىنػػا ذا إ

ينتيػػي حقيمػػا فػػي تقريػػر التفريػػق، ألف مػػف شػػروطو عجزىمػػا عػػف اإلصػػبلح، وقػػد تكػػوف المصػػالحة إيجابيػػة فتعػػود 
ق الرضػػائي بػػيف الػػزوجيف الحيػػاة الزوجيػػة إلػػى سػػالف عيػػدىا، أو سػػمبية بالمخالعػػة فتنتيػػي الحيػػاة الزوجيػػة بػػالتفري

 وبشروط يتفقاف عمييا
 :تقرير التفريق . ب

إذا رأى الحكماف أف مف الخير لمػزوجيف االفتػراؽ، بحثػا عػف المسػيء منيمػا أو مػف وقعػت منػو أكثػر اإلسػاءة 
وحّدداه بدقة وقررا التفريق، ويعتبر التفريق حاصػبًل مػف تػاريد صػدور الحكػـ القاضػي بتصػديق التقريػر ولػيس مػف 

 .الحكميفتاريد قرار 
 ر اإلسػاءة ودرجتيػػا وتػرؾ أمػػر التفريػق لمقاضػػي تحػت طائمػػة واسػتقر االجتيػاد عمػػى أنػو ال يكفػػي تحديػد مصػػد

 .إنشاء التفريق موكوؿ إلى الحكميفبطبلف الحكـ، ألف 
 وليس لمحكميف أف يمتنعا عف الحكـ بالتفريق إذا أصّر أحد الزوجيف عمى طمبو ميما كانت البواعث واألسباب. 

  :يممكانيانوع التفريق الذي يقرره الحكمان وعدد الطمقات التي  -3
 .التفريق لمشقاؽ ىو طبلؽ بائف أف أكد االجتياد  . أ

 .ال يممؾ الحكماف إال طمقة واحدة . ب
  :المير . ج

يجب أف يشتمل قرار المحكميف عمى المصالحة وشروطيا سواء بعودة الحياة الزوجية إلى سالف عيدىا بػيف 
إذا أصػػر المػػدعي عمػػى دعػػواه وتعػػذرت  الػػزوجيف أو بالمخالعػػة الرضػػائية بػػيف الػػزوجيف، أو يكػػوف القػػرار بػػالتفريق

المصالحة رغـ بذؿ الجيد في اإلصبلح وىنا يتوجب عمى الحكميف أف يقػررا فػي موضػوع الميػر ، وىػو ال يخػرج 
 :عف إحدى الحاالت التالية

  :اإلساءة أو أكثرىا من الزوج . أ
ًا، والقػانوف ال يفػّرؽ بػيف يقرر الحكماف التفريق بيف الزوجيف، دوف أف يكمفا بالبحث في موضوع الميػر إطبلقػ

 أف تكوف اإلساءة كميا أو معظميا مف الزوج 
 وتستحق الزوجة كامل المير بحكـ القانوف وفق ما استقر عميو االجتياد.

أي إذا كانت اإلساءة كميا أو معظميا مف الزوج قررا التفريق بطمقة بائنة ولمزوجة ميرىا كامبًل إف كاف ذلؾ 
 .ر إف تـ الفراؽ قبل الدخوؿبعد الدخوؿ أو نصف المي

إذا أكثرية اإلساءة أو كميا مف الزوج يقرر الحكماف التفريق بطمقة بائنة ويمـز الزوج ) قضائيوقد جاء في اجتياد 
 .المير(لمير وال يتطرؽ الحكماف إلى بكامل ا
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ف تطػػرؽ  الحكمػػيف بعػػد ذلػػؾ إلػػى قػػوؿ الحكمػػيف أف أكثػػر اإلسػػاءة مػػف الػػزوج يجعػػل لمزوجػػة الحػػق بكامػػل الميػػر وا 
 الكبلـ في المير معجمو ومؤجمو مف باب التزيد

  :اإلساءة أو أكثرىا من الزوجة . ب
 :حالتيفأما إذا رأى الحكماف أف أكثر اإلساءة مف الزوجة وجب التفريق بيف 

 التفريق قبل الدخول والخموة الصحيحة:  
والخمػػػػوة سػػػػببيا الزوجػػػػة دوف أف يكػػػػوف مػػػػف واسػػػػتنادًا إلػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف كػػػػل فرقػػػػة قبػػػػل الػػػػدخوؿ  كمػػػػويسػػػػقط الميػػػػر 

سبب  مف المرأة يفوت قبل الدخوؿ والخموة ب )التفريق الزوج ما يبّرر ىذه الفرقة تكوف سببًا في سقوط المير جانب
 (.عمييا المير

 التفريق بعد الدخول والخموة الصحيحة:  
أو عمػػى قسػػـ منػػو يتناسػػب ودرجػػة يقػػرر الحكمػػاف التفريػػق بػػيف الػػزوجيف مػػع تجريػػد الزوجػػة مػػف تمػػاـ الميػػر 

إذا ثبت أف الضرر سببو الزوجة فممحكميف التفريق  ،فجيف، واألمر متروؾ لتقدير الحكمياإلساءة مف كل مف الزو 
 .عمى تماـ المير أو قسـ منو

  :اإلساءة مشتركة بين الزوجين . ت
 :ىذه الحالة تابعة لمحالة السابقة وتشترؾ معيا في الحكـ مع مراعاة ما يمي

القوؿ بأف اإلسػاءة مشػتركة ال يوجػب بالضػرورة أف يكػوف لكػل مػف الػزوجيف نصػف الميػر، كمػا ال يوجػب اعتبػار 
نما يعود تقدير ما يتوجب ألحدىما عمى ا خر لرأي الحكميف معاً  المعجل لمزوج والمؤجل لمزوجة،  .وا 

ضػابط فػي تحديػد النسػبة اشػتراؾ كػل المشرع عمى طريقة إعادة المير في حالة اإلساءة المشتركة معتبرًا ال )ونص
 .اإلساءة(مف الطرفيف في 

إف قوؿ المحكميف أف اإلساءة مشتركة ال يوجب تنصيف المير بػيف الػزوجيف كمػا ال يوجػب اعتبػار المعجػل 
 .لمزوجةلمزوج والمؤجل 

المسػػمى اعتبػػار اإلسػػاءة مشػػتركة بػػيف الػػزوجيف ال يعنػػي بالضػػرورة أف يكػػوف لكػػل مػػف الػػزوجيف نصػػف الميػػر 
نما يعود تقدير ما يتوجب ألحدىما عمى ا خر مف معجل المير ومؤجمو لرأي الحكميف معاً   .وا 

  :عدم اإلساءة من الزوجين . ث
ومصػػره عمػػى  كانػػت الزوجػػة مدعيػػة أجػػاز المشػػرع التفريػػق فػػي ىػػذه الحالػػة، خاصػػة إذا إذا لػػـ تثبػػت اإلسػػاءة

ووجػد الحكمػاف أف ىػذا  تبػرئ زوجيػا مػف قسػـ مػف ميرىػاأف  الزوجػة الػزوج، ورضػيتاإلسػاءة عػف  طمبيا، ونفيػت
واسػػتحكاـ الشػػقاؽ بينيمػػا عمػػى وجػػو  اسػػتحالة الحيػػاة الزوجيػػة اإلبػػراء مناسػػبًا قػػررا التفريػػق عمػػى ذلػػؾ واشػػترط لػػذلؾ

تتعػػػذر إزالتػػػو، وفػػػي الحقيقػػػة ال يمكػػػف تصػػػور الشػػػقاؽ دوف وجػػػود إسػػػاءة مػػػف أحػػػد مػػػف الػػػزوجيف السػػػيما وقػػػد درج 
 أف طمب التفريق أو اإلصرار عمى التفريق ال يشكل أي قرينة عمى اإلساءة التي يعود أمر تقديرىا  االجتياد عمى
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وذلؾ خبلفًا لبلجتياد السابق الذي كاف يعتبر الزوجة ىي المسيئة مع إصرارىا عمػى طمػب التفريػق  لمحكميف،
 ونفي اإلساءة عف الزوج. 

  :الطعن في تقرير الحكمين -4
نما يقبل ال يقبل قرا ر الحكميف الشرعييف الطعف عمى وجو االستقبلؿ، فيو غير خاضع لبلستئناؼ أصبًل، وا 

 .الطعف بطريق النقض تبعًا لحكـ القاضي الصادر بتصديقو
 

  (13مادة )
 الحكمين أجرة

 دوف أجر إال إذا طمبػا ذلػؾ ادة عمى أف يكوف التحكيـ مجانياً ذا كاف الحكماف مف األقارب فقد جرت العإ -1
 يكوف مف حقيما.

حسػػػاب عػػػادة تكميػػػف المػػػدعي بإيػػػداع أتعابيمػػػا فػػػي إ  مػػػاف مػػػف األباعػػػد، فػػػإف القاضػػػي يقػػػررأمػػػا إذا كػػػاف الحك 
بأمر مػف القاضػي بنػاء عمػى طمػب مػف الحكػـ الشػرعي وفػق  وتصرؼ ليما بالتساوي بعد انتياء الميمة، األمانات

ميمة فيحق لمحكميف طمب زيادة األجػر مػف القاضػي وقػراره فإذا لـ يكف األجر متناسبًا مع ال قرارات تنظيـ الرسوـ
 .أو الطعف في ذلؾ قطعي ال يقبل أي طريق مف طرؽ المراجعة

فػػي قضػػايا التفريػػق  الحكمػػيفوتجػػدر اإلشػػارة بيػػذا الصػػدد إلػػى أنػػو ال يوجػػد نػػص قػػانوني خػػاص يحػػدد أجػػور 
 العامة.لمضرر والشقاؽ، األمر الذي يستدعي الرجوع إلى األحكاـ 

مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار مػػا يوجػػد مػػف فػػرؽ بػػيف الوكالػػة والتحكػػيـ إال أنػػو قياسػػًا تطبػػق النصػػوص الناظمػػة 
ف المحكمة  لموكالة عمى العبلقة بيف المحكـ وأطراؼ الدعوى، بالنسبة لمنفقات التي تصرفيا المحكمة واألتعاب، وا 

ويػتـ  , .حكمػيف وتحديػد األجػر المناسػب ليمػاالمختصػة النػاظرة فػي النػزاع ىػي أقػدر الجيػات عمػى تقػدير جيػود ال
 لدى الدائرة المالية كأمانة لحيف انتياء الحكـ بالدعوى حسب درجات التقاضي فييا إيداع األجر

ه، فبل يحق لو طمػب األتعػاب ألنػو أىناؾ رأي يتجو إلى أنو إذا أبطل تقرير الحكـ لسبب يرجع إلى إىمالو أو خط
خصوـ وجيدىـ دوف جدوى، وذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بمسػؤوليتو التقصػيرية عػف يكوف قد تسبب في ضياع وقت ال

لزامو بالتعويض عف الخصوـ إذا تسبب ليـ بالضرر. أخط  ه وا ىمالو، وا 

 (14مادة )
 ـ07/01/2018إعتبارًا مف  القرارعمى الجيات المختصة كل فيما يخصو التقيد والعمل بيذا 

 ـ02/01/2018ويمغى كل ما يتعارض معو تحريرًا في 
 

 


