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 المقدمة

 

مف اجؿ الحصػوؿ لمػ   اإلنسافاف القانوف يعد ضرورة ممحة البد مف وجودها في حياة 
فػي المجتمعػات يػديمًا وحػدي،ًا ن واف  األفراداالمف واالستقرار بعيدًا لف  النزالات والخالفات بيف 

ات مػػف صخػػص واجبػػركػازز المممػػة مػػف اجػػؿ تنظػيـ العاليػػات فػػي المجتمػ  واف الالقػانوف تعػػد مػػف 
والفصػؿ فػي تمػؾ المنازلػات التػي تنشػم بيػنمـن ورد االلتػدا   األشػخاصالدولة صيامة العػدؿ بػيف  

والدولػة مػف ناحيػة صخػرا لمػا وحػدها حػؽ فػرض ن حت  يطمزنوا لم  صرواحمـ وحرياتمـ وصموالمـ 
هػه  العدالػػة فػال يممػػؾ صحػد اف يتحػػرر مػف سػػمطانمان ألف القضػا  هػػو مظمػر سػػيادتما واف كانػػت 

دولػػػة تجيػػػز الوسػػػاطة صت تجيػػػز االتفػػػاؽ لمػػػ  طػػػرح النػػػزاع لمػػػ  صشػػػخاص ليفصػػػموا فيػػػ  دوف ال
المحكمة المختصة ب  فػهلؾ بقصػد التيسػير لمػ  الخصػـو والتبسػيط لمػيمـن وتعتبػر تمػؾ الحمػوؿ 

دراسػتما مػف االمػور الضػرورية والممحػة   إلػ البديمة مف الموضولات المامػة التػي باتػت الحاجػة 
يػد تمػت ن تفاوض  والحؿ لف طريؽ الوساطة الف ألف تمؾ الحموؿ البديمة ومنما في الويت الراه

ممارستما منه مزات السنيف ن حيث كانت المجتمعػات التقميديػة تعػيش لمػ  شػكؿ القبازػؿأ فيطػرص 
ااّل الوسػػاطة كمػػا اف الوسػػاطة دخػػؿ حيػػز  األنسػػ يكػػف الحػػؿ لػػـ نزالػػاتن و  واألخػػرابػػيف القبيمػػة 

ن إهف تعػد تفككمالف طريؽ الوساطة لتفادت اال مـ تمؽ المشاكؿ العازمية الحؿ الصغيرةن ف األسرة
صػػراع تسػػتخدـ الالوسػػاطة هػػي الشػػكؿ الرزيسػػي  لمسػػالدة األطػػراؼ العػػاجزة لػػف حػػؿ النػػزاع صو 

ـ صوالتقاضػي ن يتسػوية لمػ  لكػس ةليػة التحكػإلػ  طرفًا محايدًا صو نزيمًا ليسػالدهـ فػي التوصػؿ 
النتيجػػػة مػػػ   إلػػػ الػػػث بتطبيػػػؽ القػػػانوف لمػػػ  الويػػػاز  والحقػػػازؽ ليتوصػػػؿ حيػػػث يقػػػـو الطػػػرؼ ال،

اآلليػػػة لفػػػض   زلػػػات المدنيػػػة ومػػػا نالحظػػػ  اف المشػػػرع العرايػػػي لػػػـ يػػػنظـ هػػػهمناالخصػػػـو فػػػي ال
ن اف الوسػػػيط القػػػازـ بحػػػؿ النزالػػػات وتنظػػػيـ احكاممػػػا المنازلػػػات المدنيػػػة لػػػف طريػػػؽ الوسػػػاطة 

الوسػيط فػي متػ  تاًل يانونية ولم  ضو  هلؾ يترت  لمػ  هلػؾ اليتطم  حمو و يتطم  حمواًل توافقية 
النػػزاع المػػدني بحريػػة صوسػػ  وصك،ػػر مػػف القاضػػي والرجػػوع الػػ  االسػػبا  الحقيقيػػة لمنػػزاع وتسػػوية 

 إلػ يػي المجػو  االوياز  والمصالح المشتركة بيف صطراؼ النزاع ومانرا  ضػروريًا لمػ  المشػرع العر 
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عمػؿ لمػ  هلػؾ مػ  جمػات الؽ بديمة لتسػوية النزالػات المدنيػة و الوساطة القضازية وصحكامما كطر 
تجرت فػي  يانونية مختصة لحسـ المنازلات المدنية المتم،مة بالوساطة المدنية بيف الخصـو التي

مػػف الموضػػولات المامػػة التػػي و لػػات ز الممنالقضػػا  وتعتبػػر الوسػػاطة صحػػدا الطػػرؽ البديمػة   يػو صر 
ألف تمػػػؾ الوسػػػازؿ مػػػف األمػػػور المممػػػة الممحػػػة فػػػي الويػػػت ضػػػرورية باتػػػت الحاجػػػة الػػػ  دراسػػػتما 

يكػوف فػي مجتمعاتنػا واف تمػؾ الحمػوؿ  الراهف ن نظرًا لك،رة الدلاوا والنزالات القازمة بػيف االفػراد
البد صف يتوافر في  الضمانات المنصوص لميما في الدستور والقانوف و لف طريؽ الوسازؿ البديمة 
ف تكػػوف تمػػؾ الحمػػوؿ محػػؿ صهتمػػاـ مػػف يبػػؿ الدارسػػيف ورجػػاؿ القضػػا  والفقػػ  والتقاليػػد القضػػازية وا

 والقانوف مف صجؿ تحقيؽ العدالة في المقاـ االوؿأ
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 األولالمبحث 

 ماهية الوساطة القضائية ومرتكزاتها وأحكامها
حيث المبدص اليجوز لمشخص اف يقضي حق  بنفس نبؿ البد مف المجو  ال  القضا  مف  

كػػف هنػػاؾ وسػػازؿ بديمػػة لحػػؿ النزالػػات صت يمكػػف القػػوؿ بمنػػ  هنػػاؾ العدالػػة العامػػة كمػػا يوجػػد ن ول
ن حيػػث يقػػـو الطػػرؼ ال،الػػث وهػػو القاضػػي بفػػرض يػػرار ويتحقػػؽ بػػهلؾ العدالػػة (1)خاصػػة عدالػػة ال

كؿ هها النزاع الػ  صشػخاص معػروفيف بحيػادهـ واسػتقاللمـ و العامةن صما العدالة الخاصة بفضم  ي
مطمبػػيف ن المطمػػ  االوؿ : مفمػػـو الوسػػاطة القضػػازية  إلػػ أ لػػها سنقسػػـ هػػها المبحػػث  ونػػزاهتمـ

 وفي المطم  ال،اني : تمييز الوساطة القضازية لف التحكيـأ
 

 المطمب االول
 مفهوم الوساطة القضائية

النزاع في حػؿ النػزاع مػف يبػؿ طػرؼ   طراؼصهي وسيمة لمسالدة اف الوساطة القضازية 
جػػةن يالنت إلػػ ليتوصػػؿ  صمػػاممـتسػػوية النػػزاع المعػػروض  إلػػ لدهـ فػػي التوصػػؿ ،الػػث محايػػد يسػػا

وتنفيػػػهها لمػػ  حقػػػازؽ  اإلجػػرا اتوفػػي الوسػػػاطة يسػػالد الطػػػرؼ ال،الػػث المتنػػػازليف فػػي تطبيػػػؽ 
النتيجػػةن ولمػػ  ضػػو  هلػػؾ يمكننػػا بيػػاف مفمػػـو الوسػػاطة : بمنمػػا  إلػػ وايعيػػة مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ 

يدة بتسميؿ حػؿ النػزاع ن ومػف خػالؿ تشػجي  الوصػوؿ الػ  اتفاييػة لممية تقـو بما جمة ،ال،ة محا
 أ (2) القازـ بمه  العممية يسم  )الوسيط(و النزاع  صطراؼطولية صو تقرير مصير مف يبؿ 

 
 

                              
منشػػػػورات الحمبػػػػي لػػػػال  اباريػػػػاف ن الوسػػػػازؿ البديمػػػػة لحػػػػؿ النزالػػػػات التجاريػػػػة ن دراسػػػػة مقارنػػػػة  ن  الحػػػػظ: (1)

 أ23ن بيروتن لبناف ن ص 2008الحقوييةن الطبعة االول ن 
القاضػػػػي : بشػػػػير لبػػػػدالمادت الصػػػػميبي ن الحمػػػػوؿ البديمػػػػة لمنزالػػػػات المدنيػػػػةن الوسػػػػاطة القضػػػػازية  الحػػػػظ: (2)

 أ61االردفن ص -ن لماف2010ر والتوزي ن الطبعة االول  ن شن دار وازؿ لمنوصنوالما
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 الفرع األول 

 تعريف الوساطة القضائية
فػاوض حػوؿ تهت خبػرة لتسػميؿ صو تيسػير ال الوسػاطة بشػكؿ لػاـ بتػدخؿ وسػيط مػا دتعتم 
ن تعريػػػؼ االصػػػطالحي  صورد الفقمػػػا  بشػػػمنما تعػػػاريؼ لػػػدةة لمموضػػػولات الجوهريػػػة ويػػػد تسػػػوي

 لموساطةأ  والفقمي والمغوت
 تعريف االصطالحي والمغوي لموساطة :ال أواًل : 
الوسػاطة هػػي لمػػؿ الوسػػيطن وهػػي مشػػتقة مػػف كممػػة) وسػػط( تػػدؿ فػػي المغػػة العربيػػة لمػػ   

 -  لساف العر  حوؿ معن  هه  الكممة:هكها جا  لمالشي  الواي  بيف الطرفيف ن 
ن (2) ( بػيف النػاس يػدلي بػػ) وسػيط(األوسػطن و)(1) هو مف )الوساطة(،)لغًة( فالتوسط بيف الناس 

و)الوسػػاطة( بوصػػفما  ن(3)ويقػػاؿ فػػالف) وسػػيط( إها كػػاف اوسػػطمـ فػػي النسػػ  وصرفعمػػـ فػػي المجػػد
 معن  )االصطالحي(أاللغويًا نراها يريبة مف لفظًا 
كشػػخص تعنػػي بػػ  مػػف يسػػع  جاهػػدًا لمتوفيػػؽ بػػيف الخصػػـو وهلػػؾ مػػف صجػػؿ  اصطططالحاً يط فالوسػػ

 صمح لنزالمـأ إل التقري  فيما بينمـ والتوفيؽ فيما بيف رغباتمـ المتعارضة بقصد التوصؿ 
الحموؿ البديمة لفػض النزالػات مػف خػالؿ تػدخؿ شػخص ،الػث  صسالي مف  صسمو هي فالوساطة 

حموؿ لممية منطقيػة تقػر  وجمػات  نظػر المتنػازليف بصػيغة توافقيػ   نزي  وحيادت ومستقؿ يقدـ
  أ(1)بدوف اف يفرض لميمـ حاًل صو يصدر يرارًا ممزمًا 

                              
ن تجديػد صػحاح العالمػة الجػوهرتن تقػديـ العالمػة الشػي  لبػداي العاليمػين  الصحاح في الحظ: (1) المغة والعمـو

الداد و تصنيؼ اسامة مرلشمي  ونديـ مرلشمين المجمد ال،انين بيروتن دار الحضارة العربيػةن دوف هكػر سػنة 
 أ678طب ن ن مادة)وسط(ن ص

 أ720ن ص 1983القادر الرازتن دار الرسالة ن الرازت ن مختار الصحاح ن محمد بف صبي بكر لبد الحظ: (2)
 أ300ن القاهرةن ص2003الحديث ن  ن دار9ابف المنظورن لساف العر  ن جالحظ: (3)
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 تعريف الفقهي لموساطة :ال:  ثانياً 

ي التفالوساطة هي  أالقضا  ما  لموساطة كحؿ بديؿ لف فقلدة صوردها ال هناؾ تعاريؼ 
موضػػوع لكػػف بػػدوف سػػمطة الفصػػؿ فيػػ  يسم )الوسػػيط( يكمػػؼ بال ةطػػرؼ محايػػد لػػ  درايػػ ايقػػـو بمػػ

 أ(2)ةدخوؿ في محاد،ات يد تكوف وجاهية صو غير وجاهيالبسماع الخصـو مف خالؿ 
لمميػة المفاوضػات بػيف صطػراؼ  يريبمنمػا تقنيػة لتسػ لموساطة لػدا الفقمػا خرا األتعاريؼ الومف 

 أ(3) حؿ النزاع القازـ بينمـ إل توصؿ مسالدتمـ لم إل النزاع يقـو بما طرؼ ،الث محايد يمدؼ 
 ثالثًا : تعريف لفظ القضاء اصطالحًا ولغًة في الوساطة القضائية : 

هناؾ اختالؼ بيف الفقمػا  حػوؿ تعريػؼ لفػظ القضػا   واف هػها االخػتالؼ يرجػ  الػ  اف  
( المشرع لـ ينص لمػ  تعريػؼ القضػا  فػي الوسػاطة القضػازية ولكػف المتفػؽ لميػ  بػمف) القضػا 

جمػػة المخولػػة بموجػػ  الدسػػتور فػػي المنازلػػات التػػي تنشػػم بػػيف صفػػراد المجتمػػ  الاصػػطالحًا هػػي 
 أ(4)يطبؽ صحكاـ القانوف 

                                                                                         
دأاكـر فاضؿ يصيرن المعيف في دراسة التمصيؿ القانوني لحؽ االلتجا  ال  الوسػاطة القضػازية كحػؿ الحظ: (1)

 أأ50ن ص2016الكت  والو،ازؽ ببغدادن  بديؿ لمنزالات التجاريةن الطبعة االول  ن دار
زيرت زهيةن الطػرؽ البديمػة لحػؿ النزالػات طبقػًا لقػانوف اإلجػرا ات المدنيػة واإلداريػة الجزازػرت ن رسػالة الحظ: (2)

 أ43ص ن. www.ummto.dz/IMG ماجستير منشور لم  الموي  االلكتروني :
مغر  ن منشػػػػػػػور لمػػػػػػػ  المويػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػي يػػػػػػػد غميجػػػػػػػةن نظػػػػػػػاـ الوسػػػػػػػاطة االتفاييػػػػػػػة بػػػػػػػالمجلبدالالحظ: (3)
:www.lasportal.org أ119ن ص28/7/2016ن 
القاضي ةزاد حيدر بػاو ن دور الوسػاطة القضػازية فػي تسػوية المنازلػات المدنيةندراسػة مقارنػةن رسػالة  الحظ: (4)

النشػر ال،قافػة ماجستير مقدمة الػ  مجمػس كميػة القػانوف والسياسػةن جامعػة صػالح الػديف ن اربيػؿن منظمػة طبػ  و 
 ومابعدهاأ 19ن ص 2014لمنارة ن اربيؿن ن مطبعة ا  O.P.D.L.Cالقانونية 
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فإف مصدر الفعؿ يض ن يقضين يضا ًا ن وصصم  يضا  مف يضيت فمسػتبدلت اليػا  بممػزة     
ة لمػ  معػاني م،مػ  الجمػ  ويػمتي لفظػة القضػا  فػي المغػ اةالقضػالنما جا ت بعػد االلػؼ وجمعػ  
مضا والفراغ من   ز   ك،يرة منما )صحكاـ الشي  وصنما  أ(1) ميف(صالمتخاالشي  والحكـ بيف  وا 

 
 

 الفرع الثاني
 وأحكامهامرتكزات الوساطة القضائية 

 

 :ضائيةمرتكزات الوساطة القأواًل :
نجػاح الوسػػاطة يرتكػػز لمػػ  الػػدور االيجػػابي الػهت يمكػػف صف يقػػـو بػػ  الوسػػيط ن حيػػث  اف
تسػوية الخػالؼ لن لمي  مف صجػؿ البمػوغ  األخراالوسيط كطرؼ ،الث محايد لالطراؼ  ايكوف هه

 سيسًا لم  ما تقدـ فػإف الوسػاطة القضػازية البػد اف يسػتندمتو لبر الحوار وتقري  وجمات النظر 
لمػػ  اجػػرا  الوسػػاطة القضػػازية واف  األطػػراؼصت موافقػػة  األطػػراؼرضػػا  لمػػ  ركػػازز لػػدة منمػػا

ن حيػث يقػدـ  األطػراؼتسػوية وديػة رضػازية ن مقبولػة مػف جميػ   إلػ مػا هػو الوصػوؿ الغرض من
خػػػالؿ  األطػػػراؼالوسػػػيط حػػػاًل لمميػػػًا مػػػف شػػػمن  تحقيػػػؽ التسػػػوية المنشػػػودة ن بحيػػػث ينػػػاؿ رضػػػا 

 أ(2)الوساطة المنوط الي  كطرؼ محايد ونزي  بيف المتنازليف
وفر فيمػا السػرية ويجػ  اف يحفػظ المعتمدة في الوساطة البد  صف يت األخراركازز الومف 

ف يػتـ يدرًا مف السرية ويج  اف يهكر هلؾ في اتفاؽ الوسػاطة و  اتمػا فػي إطػار مػف السػرية اجرا ا 
بحيػػث اليكمػػؼ االطػػراؼ كمفػػة  يمػػة التكػػاليؼ فػػي الوسػػاطة األخػػراركػػازز الوالكتمػػافن كػػهلؾ مػػف 

مطوؿ وسػاطة تسػتمر مػف شػمر الوسػاطة اليسػتغرؽ ويتػًا طػوياًل فػفػإف مف ناحية الويػت ن مالية و 
 أ(3)ال  ستة اشمر بينما الدلوا صماـ القضا  تبق  لسنوات طويمة 

 

 ثانيًا : أحكام الوساطة القضائية :

                              
 أ  20نفس المصدرن ص القاضي ةزاد حيدر باو ن الحظ: (1)
 أ68لال  ابارياف ن المصدر السابؽ ن ص الحظ: (2)
 أ25ص بال نشر وطب ن ن1996لبدالحميد الشواربي ن التحكيـ والتصالح ن  الحظ: (3)



7 
 

بمسػػالدة المرتكػػزات المػػهكورة فػػي الوسػػاطة القضػػازية نالحػػظ مزايػػا ومسػػوغات صخػػرا فػػي 
 -:مف صهمماصحكاـ نظاـ الوساطة التي 

يعمػػؿ لمػػ  حفػػاظ خصوصػػية النػػزاع بػػيف االطػػراؼ القضػػازية الوسػػاطة إف  الخصوصططية: -(1)
ن كمػػا فػػي الػػدلوا المقامػػة فػػي المحػػاكـ المدنيػػة لنػػد  صػػيةوجػػود الخصو  إلػػ  األطػػراؼواليمجػػم 

 أ(1)امتناع صحد االطراؼ دلوا لف حضور المحاكمة
 

 محدودية تكاليف الوساطة مقارنة بتكاليف المحاكمة القضائية :-(2)
زية محدوديػػػػة التكػػػػاليؼ حيػػػػث انمػػػػا ايػػػػؿ تكمفػػػػة مػػػػف حيػػػػث قضػػػػاالصػػػػفات الوسػػػػاطة مػػػػف 

جرا اتماالمصاريؼ لند ايامة الدلوا  صجػور المحػاميف ويجػوز تجنػ  كػؿ المادية مف الرسـو و  وا 
الوسػػػاطة ايػػػؿ بك،يػػػر مػػػف تكمفػػػة  اجػػػرا اتالوسػػػاطة القضػػػازية واف  إلػػػ هلػػػؾ لػػػف طريػػػؽ المجػػػو  

طػػػراؼ مػػػف اجػػػؿ الوصػػػوؿ الػػػ  حػػػؿ مرضػػػي جمػػػود لالمالتقاضػػػي واف الوسػػػاطة تػػػوفر الويػػػت وال
 أ(2)لجمي  االطراؼ المتنازلة

 

 ة مواضيع جمسات الوساطة ومكانها لطرفي النزاع :ممالء-(3)
ف هلػػػؾ صنسػػػ  ألطرافمػػػا فػػػي  وسػػػاطةالقػػػد جمسػػػات ع  ت   القضػػػازية داخػػػؿ بنايػػػات المحػػػاكـ وا 

ازي وهػها الحكػـ الدلوا القضازية وهلؾ ألف المجو  ال  القضػا  تعنػي ضػرورة اصػدار حكػـ يضػ
صػمح صو اتفػاؽ لمػ   اليجوز المطالبة بالغازػ  صو بطالنػ  بينمػا يمكػف فػي الوسػاطة التوصػؿ الػ 

تسوية النزاع فيما بػيف صطرافمػا صػمحًا ويجػوز الطعػف فيػ  صو الػدف  ببطالنػ  شػريطة لػدـ صػدور 
 أ(3) ي يوة الشي  المقضي ف وزحكـ يضازي يتبن  الصمح الواي  ألف االحكاـ القضازية تج

 
 

 النزاع : ألطرافتحقيق مكاسب مشتركة  -(4)

                              
 المعدؿأ1969( لسنة 83عرايي ريـ)(يانوف المرافعات المدنية ال54الحظ: المادة ) (1)
 أ56-55الحظ: دأصكـر فاضؿ سعيد يصيرن المصدر السابؽن ص (2)
 أ56المصدر السابؽن ص الحظ:نفس (3)
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تسػوية خالفػاتمـ بشػكؿ ودت  إلػ يمػدؼ اف توصؿ اطراؼ النزاع في الوسػاطة القضػازية 
 أ(1)لمـ يكفؿ تحقيؽ مصالح ومكاس  مشتركة لمـوالوصوؿ ال  حؿ مرٍض 

 

 المحافظة عمى العالقات الودية والمصالح المشتركة بين أطراف النزاع -(5)
محافظػػة لمػػ  التسػوية النػػزاع لػف طريػػؽ الوسػػاطة القضػازية مػػف شػمنما  إلػػ اف التوصػؿ 

العاليػػات الوديػػة والصػػالت القازمػػة والمصػػالح المشػػتركة بػػيف صطػػراؼ النػػزاع بخػػالؼ الخصػػومة 
 أ(2) يط  هلؾ الصالت والعاليات القازمة بيف تمؾ االطراؼ إل القضازية التي غالبًا ما تؤدت 

ا لنظاـ الوساطة القضازية واحكامما ومرتكزاتما كمػا هكرنػا سػابقًا يوضػح لنػا مزايالاف تمؾ 
لػػؾ ينبػػ  مػػف مصػػالح هالف بيػػنمـ اتفػػاؽ مػػرض  إلػػ اف اطػػراؼ النػػزاع لػػيس مػػف السػػمؿ التوصػػؿ 

ة الخصـو لمي  البد مف توافر تمؾ المزايا الحكػاـ  الوسػاطة ن بمتقاطعة واف الصمح يصن   برغ
ة منمػػا السػػرية والمرونػػة و السػػرلة واف تمػػؾ المزايػػا يظمػػر لنػػا حتػػ  بعػػد وهنػػاؾ مزايػػا صخػػرا لديػػد

الػدخوؿ فػي  فباإلمكػاف فيػ صدور الحكـ واكتسا   القرار درجة البتاتن صت يوة الشي  المقضي 
ن واف (3)حػػؽ ال،ابػػت فيػػ المفاوضػػات احكػػاـ الوسػػاطة مػػف الصػػمح مقابػػؿ تنػػازؿ المحكػػـو لػػ  لػػف 

حيػػث يترتػػ  لمػػ  الحكػػـ التنػػازؿ لػػف الحػػؽ  لرايػػي جػػاززات المدنيػػة المرافعػػالتنػػازؿ فػػي القػػانوف 
 (4)أال،ابت في 

 
 
 
 

                              
 أ58المصدر السابؽنص نفسالحظ:  (1)
 هاأومابعد 63الصميبين المصدر السابؽن ص الحظ: بشير لبدالمادت (2)
يػانوف القضػا  المػدني ن الجػز  االوؿ ن ) التقاضػي صمػاـ القضػا  المػدني ( الحظ: دأ محمػود محمػد هاشػـ :  (3)

 أ427ص طعف فيما (ن دار الفكر العربي ن بال سنة نشرنال)دلوا الخصومة القضازيةن االحكاـ وطرؽ 
 أ  ؿالمعد ( مف يانوف المرافعات المدنية العرايي90الحظ: نص المادة ) (4)
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 المطمب الثاني
 مييز الوساطة القضائية عن التحكيتم

 

مػػػف ضػػػمنما التحكػػػيـ لتسػػػػوية  األخػػػراالوسػػػاطة القضػػػازية لػػػف الطػػػرؽ البديمػػػػة تختمػػػؼ 
معرفػة مػف القضػازية لػف التحكػيـ البػد  يػز الوسػاطةيتم إلػ تطرؽ اليبؿ  لكفةن يالمنازلات المدن

  ألفرع ال،انيافي  الوساطة لف التحكيـ تمييزو  األوؿالفرع في  ماهية التحكيـ معرفة موجزة
 

 األولالفرع 
 ماهية التحكيم

 إلػػ مػػف حيػػث المبػػدص اليجػػوز لمشػػخص اف يقضػػي حقػػ  بنفسػػ  بػػؿ يتوجػػ  لميػػ  التوجػػ  
المشػرع ايضػًا بػالتحكيـ كوسػيمة بديمػة لحػؿ النزالػاتأ القضا ن واسػت،ناً  لمػ  هػها المبػدص يعتػرؼ 

جانػػ   العدالػػة العامػػة يوجػػد لدالػػة خاصػػة ويقصػػد بمػػا التحكػػيـ هػػو  إلػػ  بمنػػ صت يمكػػف القػػوؿ 
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النزاع لف المجو   صطراؼهو نزوؿ  ض بالحكـ بمعن  ةخراختيار المتنازليف لقاضيمـن صو التفوي
 أ(1))المحكـ صو المحكميف( ن يطمؽ لمي ةخر شخصالقضا  والتزاممـ بعرض النزاع لم   إل 

ؿ فػػي منازلػػاتمـ صػػالتحكػػيـ لالفػػراد والجمالػػات تػػنظـ مممػػة الف اف ومػػف هنػػا يتضػػح لنػػا
التػػي نشػػمت بالفعػػؿ صو التػػي يمكػػف اف تنشػػم فػػي المستقبؿنوالشػػؾ اف السػػرلة فػػي حسػػـ النزالػػات 

تحقيقمػػا لػػها فقػػد  إلػػ ويسػػع   اإلنسػػافبػػيف المػػواطنيف هػػي مػػف صهػػـ مبػػادا  العدالػػة التػػي ينشػػدها 
 لرفت الشعو  القديمة التحكيـ كوسيمة فعالة لحسـ خالفاتمـأ

 والجمالات منه العصور القديمةأ األفراداهف التحكيـ هو وسيمة الفصؿ في النزالات بيف 
وتطػػور التحكػػيـ فػػي الويػػت الػػراهف لمػػ  الصػػعيد الػػداخمي يصػػبح وسػػيمة بديمػػة لحسػػـ النزالػػات 

لطػػػا اختػػػار الطرفػػػاف نػػػزع اختصػػػاص المحػػػاكـ القضػػػازية  الداخميػػػة اها التحكػػػيـ سػػػمطة البػػػت  وا 
بػػػالنزاع وبسػػػب  المزايػػػا والخصوصػػػية التػػػي يتمتػػػ  بمػػػا التحكػػػيـ فػػػي حسػػػم  لمنزالػػػات فقػػػد تطػػػور 

خالفػػػات التجاريػػػة اللحسػػػـ  صساسػػػيمرجػػػ   وصصػػػبحوازدهػػػر فػػػي القػػػرف العشػػػريف وفرضػػػت نفسػػػما 
 إتبالػػ مبينػػة فػػي القػػانوف أ اهف التحكػػيـ البػػد مػػف  إجػػرا ات والمدنيػػة وشػػكمت لجػػاف التحكػػيـ وفػػؽ

 (2)وفقًا لمقانوف الف التحكيـ نظاـ صالح لكؿ العصور أ
 

 الفرع الثاني
 يز الوساطة القضائية عن التحكيميتم

يميػػز الوسػػاطة القضػػازية لػػف  مػػامعرفػػة بعػػد اف تعرفنػػا لمػػ  ماهيػػة  التحكػػيـ البػػد مػػف 
صو الجمالػات ن صو نظامػًا خاصػًا لمتقاضػي فػي  األفػرادة الفصؿ بيف تحكيـ هو وسيمفال: التحكيـ 

لػػادييف او هيزػػات غيػػر يضػػازية بسػػمطة  ألفػػرادتعتػػرؼ الدولػػة الحدي،ػػة   منازلػػات معينػػة بموجبػػ

                              
ن الوسػازؿ البديمػة لحػؿ النزالػات التجاريػةن دراسػة مقارنػة ن منشػورات الحمبػي الحقوييػة ن  الحظ:لال  ابارياف (1)

 أ23صن بيروتن لبنافن 2008الطبعة االول ن 
الحػػظ: حفيظػػة السػػيد الحػػدادن المػػوجز فػػي النظريػػة العامػػة فػػي التحكػػيـ التجػػارت الػػدولين منشػػورات الحمبػػي  (2)

 أ9نص2004ال طب ن بيروتن الحقوييةن ب
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 ألطػراؼوالجمالات ن والحكـ الهت يصػدر يكػوف ممزمػًا  األفرادالفصؿ في بعض المنازلات بيف 
 (1)النزاعأ

هيزػػة التحكػػيـ لتسػػوية النػػزاع  إلػػ البػػد صف يحػػوؿ  األطػػراؼؿ اليػػ  ف القػػرار الػػهت يتوصػػا
ويكػػوف هلػػؾ لػػف طريػػؽ القاضػػي المخػػتص فػػي حسػػـ النػػزاع والقػػرار الػػهت يتوصػػؿ اليػػ  المحكػػـ 

يكػوف ممزمػًا صو المحكػـ التحكػيـ  هيزػةالحكػـ الصػادر مػف ويتضح لنػا بػمف  أ(2) يتمت  بقوة الزامية
لمػػػػ  محكمػػػػة البػػػػدا ة صو محكمػػػػة  فالبػػػػد مػػػػف لرضػػػػمابعكػػػػس الصػػػػمح والوسػػػػاطة القضػػػػازية ن 

 مػػف يبػػؿ القاضػػي صو القضػػاة المختصػػوف ندؽ لمػػ  محضػػر الصػػمح ايجػػ  صف يصػػو االسػػتزناؼ 
وفقًا لالجػرا ات المبينػة في  صمح ال  معروض لميبالنزاع ال محكمة المختصةالويشترط صف يكوف 

 صمػػاو  أ(3)لصػػمح صمػػاـ المحكمػػة وكيػػؿ وكالػػة خاصػػة باتفػػي القػػانوف كحضػػور طرفػػاف بنفسػػيمما صو 
بتنفيه  مف القضا  العاـ في الدولة ويطعػف فيػ  بطػرؽ  امرصدر ت  التحكيـ  يعد سندًا تنفيهيًا م

 أ(4)الطعف المقررة يانونًا 
 الشبه بين الوساطة القضائية والتحكيم أوجهاواًل : 

 

منازلػػػات بػػػيف حسػػػـ ال إلػػػ بػػػيف الوسػػػاطة والتحكػػػيـ هػػػو صنممػػػا يمػػػدفاف  صف صوجػػػ  الشػػػب  
التقاضػػي امػػػاـ   اتاإجػػر عاليػػة العقديػػة بعيػػدة لػػف الاألطػػراؼ بتػػدخؿ شػػخص غيػػر موجػػود فػػي 

 صصػحا  إلػ موجزة مف اجؿ وصوؿ الحقوؽ لف طريؽ المحكمػيف  إجرا اتالقضا  لف طريؽ 
خطػػوات يخفػػؼ العػػ   لػػف كاهػػؿ الو  اإلجػػرا اتونالحػػظ اف هػػه   ممكػػف النػػزاع فػػي صيصػػر ويػػت

                              
وتن الصػػػمح والتحكػػػيـ فػػػي المػػػواد المدنيػػػة والتجاريػػػةن دار الفكػػػر الجػػػامعين يػػػالحػػػظ: دأ محمػػػود السػػػيد التح (1)

 أ143ن ص 2006االسكندريةن
دأمصػػػطف  المتػػػولي ينػػػديؿن دور االطػػػراؼ فػػػي تسػػػوية المنازلػػػات العقديػػػةن دار الجامعػػػة الجديػػػػدة الحػػػظ:  (2)
 ومابعدهاأ 50ن ص 2005 منشرن االسكندريةنل
 ومابعدهاأ 93وت ن المصدر السابؽنصيد التحدأمحمود سيالحظ:  (3)
طرؽ المحمػػػد لمػػػي لبدالرضػػػالفموؾ ودأ ياسػػرلطوت لبػػػود الزبيػػػدتن الوسػػػاطة فػػي حػػػؿ النزالػػػات بػػػالحػػظ:  (4)

ن  2015د ال،ػاني ن السممية في التشري  العرايػي ) دراسػة مقارنػة ( مجمػة رسػالة الحقػوؽ ن السػنة السػابعة ن العػد
 أ194ص
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هػػو اف و الػػدلاوتن وهنػػاؾ صوجػػ  شػػب  صخػػرا بػػيف التحكػػيـ والوسػػاطة  الؼةفيمػػا  المحػػاكـ المنظػػورة
ساسػػ  فػػي اتفػػاؽ يعبػػر لػػف رغبػػة صطرافػػ  فػػي حػػؿ النػػزاع بعيػػدًا لػػف إجػػرا ات صكػػال منممػػا يجػػد 
بمعن  صن  يجوز االتفاؽ لمػ  التحكػيـ فػي نػزاع معػيف كمػا يجػوز االتفػاؽ   قضاالالتقاضي صماـ 

 أ(1)نازلاتلم  التحكيـ في جمي  الم
حػػؿ النػػزاع بػػيف األطػػراؼ بالصػػمح  إلػػ واف المػػدؼ المنشػػود مػػف الوسػػاطة هػػي التوصػػؿ  

قػانوف المػدني ال( مػف 704كما نصت المػادة)فيمما اليجوز الصمح  التي األمورهها اليجوز في و 
اليجػػػوز الصػػػمح فػػػي المسػػػازؿ  )لمػػػ  انػػػ  منػػػ ( 2مػػػف الفقػػػرة) األوؿ شػػػؽفػػػي الالمعػػػدؿ العرايػػػي  
ر اليجػوز فيمػا الصػمح اليجػوز التحكػيـ مػن وهػها يعنػي اف كػؿ ص(االدا  وبالنظاـ العاـ ص المتعمقة

 في مممة الوسيط ومممة المحكـأ 
 
 
 

 ز بينهما :يثانيًا : أوجه االختالف بين الوساطة القضائية والتحكيم والتمي
فػػػي  اف التحكػػػيـ نظػػػاـ لتسػػػوية النزالػػػات ويعتػػػرؼ بموجبػػػ  ألطػػػراؼ النػػػزاع بػػػاف يختػػػاروا 

يكػوف و محتمػؿ اللالياتمـ القانونية اشخاصًا ليسوا لمـ صفة رسمية ليفصػموا فػي النػزاع القػازـ او 
 أ(2)  ممزمًا ألطراف بنتيجت 
التقاضػي تمػدؼ الػ   ةاما الوساطة فمػي ةليػة صخالييػة ويانونيػة واجتماليػة بديمػة لػف ةليػ 

ويعمػػػؿ لمػػػ  مسػػػالدة  (3)( ) الوسػػيطمسػػػع لػػػف طريػػؽ تػػػدخؿ شػػػخص ،الػػث محايػػػد يفػػض النػػػزا
صطػػراؼ النػػزاع  لمػػ  التفػػاوض وتقريػػ  وجمػػات النظػػر ولػػرض المبػػادرات وتقػػديـ الحمػػوؿ ولػػيس 

                              
 أ المعدؿ ( مف يانوف المرافعات المدنية العرايي251الحظ: المادة) (1)
 أ67الحظ: دأ صكـر فاضؿ سعيد يصيرن المصدر السابؽ نص (2)
 ومابعدهاأ 67ص المصدرننفس الحظ:  (3)
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هػا فػي اتفػػاؽ نو لػـ يتب الوسػيط وحمولػ  صػفة فػرض صو جبػػر صو واليػة لمػ  صطػراؼ النػزاع مػػا آلرا 
 أ(1)في تحقيؽ غاياتما جحةالهت هو ،مرة الوساطة الناو الصمح بينمـ 

يز بيف الوساطة القضازية والتحكيـ لف طريؽ تحديد وفمـ يساس يمكف التمولم  هها اال 
 : تيآلانحو اللم  مممة وسمطة كؿ منمما 

 

 :مهام الوسيط ومهام المحكم -1
 اإلجػػػرا اتوالبػػػد مػػػف صتخػػػاه  األطػػػراؼاف مممػػػة الوسػػػيط التتجػػػاوز سػػػوا التوفيػػػؽ بػػػيف ةرا   

ت الوسػيط غيػر ممػـز صالحالػة اف ر   فػي هػهصنجػاح المممػة ونالحػظ  إلػ اجؿ السعي  مفالمختمفة 
 األطػػراؼالحكػػـ فػػي محػػؿ النػػزاع بػػيف  بإصػػدارالمحكػػـ يقػػـو  إلػػ ن صمػػا بالنسػػبة  ألطػػراؼ النػػزاع

المقدمػة والمعروضػة لميػ  مػف يبػؿ صطػراؼ  األدلػةلمػ  ضػو   بشاف النزاع والبد مف اتخاه القرار
يابػػؿ لمطعػػفن امػػا القػػرار بػػرفض طمػػ  النػػزاع ويكػػوف يػػرار المحكمػػة بتعػػيف المحكػػـ يطعيػػًا وغيػػر 

 أ(2)المبينة في القانوف  لإلجرا اتتعيف المحكميف يكوف يابؿ لمتمييز طبقًا 
 :ميالحق في القيام بأعمال الوساطة والتحكله من من حيث -2

صف ويمكػف ياضػيًا وتسػم  فػي هػه  الحالػة الوسػاطة القضػازية ن الوسػيط صف يكوف  يجوز 
بػػرة فػػي مجػػاؿ القضػػا  بحيػػث يجػػوز صف يكػػوف محاميػػًا صو ياضػػيًا وفػػي يكػػوف هات كفػػا ة وهات خ

هات طػػاب  الحػػر فمنػػاؾ التحكػػيـ امػػا التحكػػيـ  أ(3)هػػه  الحالػػة يكػػوف الوسػػاطة هات صػػفة خاصػػة
طػػاب  الحػػر التحكػػيـ هات صو بمعنػػ  ةخػػر صف ويسػػم  بػػالتحكيـ المؤسسػػي لاليػػة بمؤسسػػة لػػ  صو 

يعن  ب  التحكيـ الدولي واف كاف  يارة وتحكيـ المؤسسمرتبط بتحكيـ في مجاؿ التجان  يعن  ب  
التحكػػيـ مػػف يبػػؿ رجػػاؿ القضػػا  ااّل بعػػد موافقػػة مجمػػس تػػولي اليجػػوز و هػػها التحكػػيـ لمػػ  االنػػواع 

 (4)أالقضا  االلم  

                              
(ن 4االسػػػكندريةن طبعػػػة)دأاحمػػػد صبػػػو الوفػػػا ن التحكػػػيـ  االختيػػػارت واالجبػػػارت ن منشػػػمة المعػػػارؼن  الحػػػظ:  (1)

 ومابعدهاأ 30صن1983
 انوف المرافعات المدنية  العرايي المعدؿأ( مف ي256/2الحظ: المادة) (2)
 أ2006لسنة  12/ج( مف يانوف الوساطة لتسوية النزالات المدنية االردني ريـ 2الحظ: المادة) (3)
 المعدؿأ يانوف المرافعات المدنية العرايي( مف 255الحظ: نص المادة) (4)
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 :الوساطةعمى قرار التحكيم واتفاق عمى الطعن  -3
لممحكمػة الطعػف فيػ  مػف تمقػا  يجوز الطعف في المحكـ التحكيمي مف يبؿ صطراف  كمػا يجػوز    

ن صما في الوساطة القضازية فمن  اليجوز الطعف في صػحة  (1)ًا جسيمًا في زنفسما إها وجدت خط
االتفػػاؽ الصػػادر لنمػػا ولكػػف يجػػوز الطعػػف فػػي صػػحة اركػػاف تمػػؾ االتفػػاؽ وليوبػػ  يبػػؿ مصػػادية 

 أ(2) م،ابة حكـ يطعياليجوز الطعف فيما بعد المصادية ألن  يصبح ب  ان المحكمة لمي  االّ 
 

 

 :النزاع اطرافاتفاق عمى تبني أطراف الخصومة وجهة نظر أحد -4
النزاع حوؿ حؽ معيف البػد صف يكػوف حػاًل مرضػيًا  اطراؼاف تقري  وجمات النظر بيف  

بحيػث يكػوف لالطػراؼ حريػة رّد الحمػوؿ  نتمػؾ الحمػوؿ يقػر  وجمػات النظػر ألف الطراؼ النػزاع 
يباشػر لمػاًل يضػازيًا فإنػ  صما بالنسبة  الػ  المحكػـ أسبة ال  الوساطة القضازيةصو يبولما هها بالن

تعتبػػر بم،ابػػة يػػرار صػػادر مػػف  تقيػػد بػػ  ألف القػػرارالالبػػد مػػف ن ويصػػدر حكمػػًا ممزمػػًا  لالطػػراؼ 
 أ(3) القاضي

 المبحث الثاني
 أنواع الوساطة شروطها وآثارها

 ماونقسػمن لقضػازية وشػروطما وة،ارهػا نػواع الوسػاطة الػف صبحػث مسوؼ نتكمـ في هها ال
شػػػروط الوسػػػاطة ن صنػػػواع الوسػػػاطة القضػػػازية و فػػػي ال،ػػػاني مطمبػػػيف فػػػي االوؿ نبحػػػث لػػػف  إلػػػ 

 القضازية وة،ارها أ 

  األولالمطمب 
 أنواع الوساطة 

 ،ال،ة صنواع وهي :  إل يمكف اف  نصنؼ الوساطة ال  طريقة تعيف الطرؼ القازـ بما 
 قضازية صواًل : الوساطة ال

                              
 انوف المرافعات المدنية العرايي المعدؿأ( مف ي274و) (273الحظ: نص المادتاف ) (1)
 أ2006لسنة 12انوف الوساطة لتسوية النزالات المدنية االردني ريـ مف ي / ( 7المادة )الحظ:  (2)
 أ57: المصدر السابؽنصرالحظ:القاضي ةزاد حيدر باو   (3)
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 ،انيًا : الوساطة الخاصة 
 ،ال،ًا : الوساطة االتفايية 

 

 أواًل : الوساطة القضائية :
هي الوساطة التي يقـو بما يضاة متخصصوف يعينمـ رزيس المحكمة في بعض الدوؿ ن  

( لسػػػػنة 12مػػػػف خػػػػالؿ يػػػػانوف الوسػػػػاطة لتسػػػػوية النزالػػػػات المدنيػػػػة ريػػػػـ ) األردفكمػػػػا فػػػػي دولػػػػة 
صدارة يضازية تسم  صدارة  الوساطة  تشكؿ  األردنيةوجد لم  مستوا المحاكـ ث يين ح(1)2006

مف لدة يضاة يدلوف يضاة الوساطة يختارهـ  رزػيس المحكمػة لمػدة محػددة ويكػوف مػف ممػاممـ 
دارتمػابػهؿ مسػالي الوسػاطة نولنػد بدايػة لػرض النزالػات لمػيمـ  إلزاميةوبصفة ن  مػف خػالؿ  وا 

المحكمػة  صسػواراوض المباشػر بػيف الخصػـو واالشػراؼ لميمػا داخػؿ برمجة جمسػات الحػوار والتفػ
صطػػراؼ النػػزاع ويسػػم  القاضػػي المكمػػؼ بحػػؿ تسػػوية وديػػة تحظػػي باالتفػػاؽ لػػدا  إلػػ والتوصػػؿ 

النزاع) ياضي الوساطة(ن واليجوز النظر في النزاع المعروض امام  بصفت  ياضػي موضػوع إها 
الوسػاطة القضػازية يكػوف اختيػار  هت يقػـو بملمػاؿ واف الوسػيط القضػازي الػ فشمت هه  الوساطةأ

 (2)مف يضاة محاكـ البدا ة صو الصمح والجمة المختصة باختيارهـ هو رزيس محكمة البدا ةأ
 

 ثانيًا : الوساطة الخاصة :
بالػدلوا مػف خػارج الميزػة يقـو بمػا وسػيط خػاص يعينػ  القاضػي المكمػؼ التي الوساطة هي     

اؽ م  صطراؼ النزاعن وهلؾ مف بيف الوسطا  الهيف يزاولوف  الوساطة مف فتالقضازية لممحكمة بم
 واألطبػػػا صجػػػؿ التسػػػوية الوديػػػة لمنزالػػػاتن ويكػػػوف لػػػادة مػػػف صصػػػحا  الممػػػف م،ػػػؿن المحػػػاميف 

يػػد  األردنػيونجػد اف المشػرع االجتمػالييفن  واألخصػازييفوالممندسػيف والمحاسػبيف والميكػانيكييف 
انوف الوسػػػاطة صػػػفة الوسػػػيط الخصوصػػػي لمقضػػػاة المتقالػػػديف /ج( مػػػف يػػػ2الطػػػ  فػػػي المػػػادة )

الػ  وسػيط خػاص لمقيػاـ يحتػاج ك،ػرهـ مػف هوت الخبػرة ن ومجػاؿ النػزاع ص والمحاموف والممنيػيف و
                              

 أ47ص نر السابؽالمصدالحظ: زيرت زهيةن  (1)
الحظ: القاضي بشير لبدالمادت الصميبي ن الحموؿ البديمػة لمنزالػات المدنيػةن الوسػاطة القضػازية وصنوالمػا ن  (2)

 أ62المصدر السابؽن ص
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( يومػػًا مػػف تػػمري  15مػػدة ال تتجػػاوز )خػػالؿ بممامػػ  وهكػػها يقػػدـ كػػؿ طػػرؼ مػػف صطػػراؼ النػػزاع 
ول  ومرفقًا بما صهـ المسػتندات التػي تسػتند اليمػان مهكر  تتضمف ممخصًا الدلا ات  صو دف اإلحالة

 (1)واليتـ تبادؿ هه  المهكرة والمستندات بيف صطراؼ النزاع أ
 ثالثًا : الوساطة االتفاقية 

 إرادتالنػػزاع وبػػهلؾ يكػػوف هػػها النػػوع مػػف الوسػػاطة  ألطػػراؼالمشػػتركة  ةادلػػإلر وتػػتـ وفقػػًا  
او الحػػرة صمػػا بإتفػػاؽ األطػػراؼ بعػػد حصػػوؿ النػػزاع الوسػػاطة االتفاييػػة  إلػػ ويػػتـ المجػػو  (2)محػػضن

فػػػي هػػػه  الحالػػػة هػػػو اف االطػػػراؼ يتفقػػػوف  واألسػػػاسصوبموجػػػ  نػػػص فػػػي إتفػػػاؽ تعايػػػدت سػػػابؽن 
ها لػـ يتفقػوا لمػ  وسػيط يجػوز  إل بمنفسمـ لم  الوسيط دوف المجو   التقػدـ  ألحػدهـالمحكمػةن وا 

ؾ وط االتفػػاؽ بيػػنمـن صو كػػاف هنػػابطمػػ  الػػ  رزػػيس المحكمػػة لتعػػيف وسػػيط إها كػػاف هلػػؾ مػػف شػػر 
راد فيػ  االتفػاؽ لمػ  اف تتػول  المحكمػة تعيػيف الوسػيط اف لػـ صتفاؽ لم  الوسػاطة بشػكؿ لػاـ وا  

 أ(3)يحدد  األطراؼ 
 

 الفرع األول
 أحكام الوساطة  القضائية في القوانين العادية

 : نحو التاليالسنبحث احكاـ الوساطة القضازية في القوانيف العادية لم  
 
 

 

 الوساطة القضائية في القانون المدني :أواًل : أحكام 
و الشػػػمف و اف نظػػػاـ الوسػػػاطة فػػػي المػػػواد المدنيػػػة يعػػػد وسػػػيمة هاتيػػػة يقػػػـو بمػػػا األطػػػراؼ ه 

ممكف  اف يقـو لقد الصػمح بػيف طرفػي النػزاع القػازـ مف الصنفسمـ صو بواسطة مف يم،مونمـ ولكف 

                              
 أ46سابؽن صال مصدرالالحظ: زيرت زهيةن  (1)
مولػػة العديػػدة مػػف لضػػو المج نحمػػد بػػرادة غزبػػوؿ ن دور المحػػامي فػػي صنجػػاح الوسػػاطة القضػػازيةمصالحػػظ:  (2)

منشػػػػػػػػػور لمػػػػػػػػػ  المويػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػي ن 1989سػػػػػػػػػنة الجامعػػػػػػػػػات ويػػػػػػػػػد نشػػػػػػػػػرت جريػػػػػػػػػدة الحريػػػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػػػية 
:www.sudanlaws.net الصفحاتأ رييـندوف ت 
 أ46نصالسابؽ الحظ: زيرت زهيةن المصدر (3)
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وفيػػػؽ بيػػػنمـ صت انػػػ  وسػػػيط يقػػػـو بالوسػػػاطة صو الت اختيػػػار شػػػخص ،الػػػثلمػػػ  صوالمحتمػػػؿ ويولػػػ  
 أ(1)لموسيطبقبولمـ ااّل اليكوف ممزمًا ألطراؼ النزاع  في لقد الصمح صومصالح القازـ بحؿ النزاع

يتضػػح لنػػا مػػف خػػالؿ نظػػاـ الوسػػاطة القضػػازية فػػي المػػواد المدنيػػة اف احكاممػػا البػػد اف  
توصػػؿ الػػ  حػػؿ ممنظمػػة لمباشػػرة هػػه  االلمػػاؿ ليسػػتند الػػ  المػػواد القانونيػػة ويتضػػمف القوالػػد ال

وتسوية النزاع وفقًا الطار يانوني كما هو موضح في اركاف الصمح بمن  لقد يرف  النػزاع ويقطػ  
المسػػازؿ فػػي الحظػػة القيػػود الموجػػودة فػػي الصػػمح بالتحديػػد مػػف موالبػػد  أ (2)الخصػػومة بالتراضػػي

 لمػ ة والتػي تنشػم )الصػمح( فػي المسػازؿ الماليػوكػهلؾ اليجػوز  اآلدا المتعمقػة بالنظػاـ العػاـ صو 
                     واف انجػاز لممية)الصػػمح( خاضػعة ألرادة صطػػراؼ  احػػدا الجػرازـ الحالػة الشخصػية لػػف ارتكػا  

الحػػػؿ الرضػػػازي  إلػػػ صت التوصػػػؿ   النػػػزاع إلنمػػػا اف )الوسػػػيط( المحايػػػد الػػػهت يتػػػدخؿ و النػػػزاع ن
بعػض واف كاف في  (3)الً ويكوف دور  مكمالنزاع بؿ يكوف ،انويًا اليكوف دور  اساسيًا في حؿ تمؾ 

ويكػوف  (4)وضػرورت وهات دور جػوهرتأ يصساسػ جنازيػةفػي المػواد الان  ا من ك اً الحاالت ضروري
في بعض االحياف ضروريًا ويكوف جوهر االتفاؽ هو الصمح في المواد الجنازية بهلؾ يكػوف دور 

 أ(5)الوسيط ضرورت 
)اليجػوز ويػؼ الػدلوا لم  ان  المعدؿ ( مف يانوف المرافعات العرايي 83وتنص المادة)

المحكمػػة  الخصػػـو لمػػ  لػػدـ السػػير فيمػػا لمػػدة التتجػػاوز ،ال،ػػة اشػػمر مػػف تػػمري  ايػػراراها اتفػػؽ 
التفػػايمـ(ن لمػػ  اسػػاس هلػػؾ يجػػوز لمخصػػـو االتفػػاؽ لمػػ  ويػػؼ الػػدلوا وهلػػؾ لتشػػجي   لمميػػة 

                              
 ومابعدهاأ 146نصالمصدر السابؽوت ن يالحظ: دأمحمود السيد التح (1)
 وتعديالت أ 1951( لسنة 40( يانوف المدني العرايي  ريـ )698المادة ) الحظ: (2)
 أ196أ محمد لمي لبدالرضا لفموؾن دأياسر لطوت لبدالزبيدت ن المصدر السابؽنصالحظ: د (3)
الحػػػظ: دأ مصػػػطف  المتػػػولي ينػػػديؿن دور االطػػػراؼ فػػػي تسػػػوية المنازلػػػات العقديػػػةن دار الجامعػػػة الجديػػػدة  (4)

 أ120ن ص 2005لمنشرن االسكندريةن 
 أ120لمتولي ينديؿ ن المصدر السابؽنصأ مصطف  اد الحظ: (5)
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  ال  الوساطة القضازية مف يبؿ المحػاكـ المدنيػة واليوجػد نػص التصالح سوا  كاف بينمـ صوالمجو 
  تشري  العراييأالواضح لعممية تنظيـ الوساطة في  ييانون

يػػي نػػص واضػػػح يجيػػز لممحكمػػة اف تقػػػـو اقػػػانوف العر الفػػي  وجػػدلميػػ  يتبػػيف لنػػا بمنػػػ  الي
ف الخصػػـو الػػهت يحػػدد الرابطػػة بػػي األساسػػيولكػػف المبػػدص  بعػػرض الصػػمح لمػػ  صطػػراؼ النػػزاعن 

ف في الحػؽ فػي الػدلوا المدنيػة ممبدص في القضا  المدني يك صساسماوممارسة الوظيفة القضازية 
لمػػ                           والتػػي تػػنص المعػػدؿ العرايػػي  ة( مػػف يػػانوف المرافعػػات المدنيػػ2هلػػؾ المػػادة) تا صوضػػحمػػن ك
 األداةلوا تعتبػػػر مػػػف حقػػػ  مػػػف ةخػػػر صمػػػاـ القضػػػا ( ن إهفن الػػػد:) الػػػدلوا طمػػػ  شػػػخص انػػػ 

لميػػػ  البػػػد فػػػي هػػػه  الحالػػػة يبػػػوؿ الجوهريػػػة التػػػي اليجػػػوز لممحكمػػػة المدنيػػػة العمػػػؿ لميمػػػا دونمان
الوساطةن واف هػه  الوسػاطة وسػيمة اختياريػة لمشػخص لػ  الحػؽ فػي المجػو    إجرا لم   األطراؼ

 أ(1)إليمالدـ المجو   صو
 
 
 

 

 الشخصية : األحوالثانيًا : أحكام الوساطة القضائية في قانون 
 

زوجيف يمجم صحد الطرفيف ال  القضا  لطم  التفريؽ ن فتقـو في حالة نشو  خالؼ بيف  
 الشخصية بالتحقيؽ في وجود هلؾ الخالؼ وبعد اف تتحقؽ في وجود هلػؾ تعػيف األحواؿمحكمة 

ها تعػػػػهر الحصػػػػوؿ لمػػػػ  الهات البػػػػيف  إلصػػػػالححكمػػػػيف مػػػػف صهػػػػؿ الزوجػػػػة والػػػػزوجن  حكمػػػػيف وا 
ها لػـ يتوالو   (2)تقػػـو المحكمػة باختيارهمػػاأ فقػاسػيطيف تكمػؼ المحكمػػة الػزوجيف بانتخػا  حكمػػيف وا 

 يفتقػارير المقدمػة مػف الحكمػالالؼ توالبد مف بهؿ الجمود لالصػالح بػيف الػزوجيف وفػي حالػة اخػ
ها تعػهر الوسػاطة القضػازية واسػتمر تف و يصو الوسيط ممر المحكمة بانضماـ وسيط صوحكػـ ،الػث وا 

                              
 أ93نصالسابؽ  المصدرنفس الحظ:  (1)
 المعدؿأ 1959( لسنة 188خصية العرايي ريـ)( مف يانوف االحواؿ الش41/2الحظ: المادة) (2)
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المحكمػػػة  فريػػػتطػػػالؽ بينممػػػا وامتنػػػ  الػػػزوج لػػػف ال اإلصػػػالحولجػػػزت ؼ بػػػيف الػػػزوجيف الخػػػال
ن ويالحػػػظ ايضػػػًا اف المشػػػرع العرايػػػي بحػػػػث صجػػػرا  الصػػػمح بػػػيف الطػػػرفيف فػػػي مسػػػػازؿ (1)بينممػػػا

الشخصػػية ومػػا نالحػػظ لػػدـ جػػواز الصػػمح فػػي المسػػازؿ  األحػػواؿالخالفػػات الزوجيػػة فػػي محػػاكـ 
تة وم،اؿ لم  هلؾ المسازؿ المتعمقة بالزواج وصػحت  صوبطالنػ  بحالمتعمقة باالحواؿ الشخصية ال

مسػػػالة متعمقػػػة  ألنػػػ انة صو ،بػػػوت الورا،ػػػة فػػػال يجػػػوز الصػػػمح فيمػػػا حضػػػصو المتعمقػػػة بالنسػػػ  صو ال
 أ(2) الشخصية البحتة لمخصـوبالنظاـ العاـ والمتعمقة بالحالة 

 

 في قانون العمل:القضائية ثالثًا : أحكام الوساطة 
ز الصمح لم  صحكػاـ القػانوف يف صحكاـ الوساطة القضازية في يانوف العمؿ بشكؿ لاـ اليجا    

المتعمػػؽ باصػػابات العمػػؿ لمػػ  سػػبيؿ الم،ػػاؿ واليجػػوز الصػػمح لمػػ  هػػها الحػػؽ وخاصػػة اها كػػاف 
الػ  تسػػوية يتطػػرؽ واليوجػد فػػي هػها القػػانوف تعريػؼ واضػح لموسػػاطة ولكػف ن(3)بعقػد العمػػؿ اً متعمقػ

وصػػؿ الخالفػػات فػػي  اإهلمػػ  انػػ   (131-130نص المػػواد )تػػحيػػث ن االطػػراؼ  النزالػػات بػػيف
مبػادرة الاصػحا  العمػؿ واالجمػزة النقابيػة الػ  ييػاـ العمؿ ال  حالة الخالفات الجمالية البد مف 
صػػمة بػػالنزاع بوجػػود خالفػػات بػػيف الكػػوادر العماليػػة الباخبػػار وزيػػر العمػػؿ والجمػػات االخػػرا هات 

ت الوايعػػة بػػيف االطػػراؼ العماليػػة وارسػػاؿ تمػػؾ الخالفػػات بمحاضػػر رسػػمية ويوضػػح فيمػػا الخالفػػا

                              
مكتبػػػة القانونيػػػةن بغػػػدادن نبيػػػؿ لبػػػدالرحمف حيػػػاوت ن مبػػػادا  التحكػػػيـ ن دارالعاتػػػؾ لصػػػنالة الكتػػػ ن توزيػػػ  ال (1)

 أ61ن ص2007
محكمػة فػي الصػمح والتوفيػؽ بػيف الخصػـو ن دار الجامعػة الجديػدة الالحظ: دأ االنصارت حسف النيػدانين دور  (2)

 أ78نص2009لمنشرن االسكندريةن 
 أ81دأ االنصار حسف النيداني ن المصدر السابؽنصالحظ:  (3)
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جتماع م  مم،ؿ طرفي النػزاع االوزير العمؿ ورزيس اتحاد نقابات العماؿ لو أ  (1)وزير العمؿ إل 
 (2)أالنزاع لتسويةحؿ  إل موصوؿ لتقر   بينمـ مل ةمحاولالو 

فػػي يػػانوف العمػػؿ العرايػػي   جماليػػفػػمف الوسػػاطة كوسػػيمة لتسػػوية منازلػػات العمػػؿ اللميػػ  
ويتػػػػدخؿ تمقازيػػػػًا كوسػػػػيط كػػػػؿ مػػػػف وزيػػػػر العمػػػػؿ والشػػػػؤوف  اإلجباريػػػػةنظػػػػاـ الوسػػػػاطة  النافػػػػه هػػػػو

بوجػود الخالفػات الجماليػة  األخطػاراالجتمالية ورزيس االتحاد العػاـ لنقابػات العمػاؿ فػور تمقػ  
 أ(3)تسوية لمنزاع إل وصؿ تمف اجؿ ايجاد الحموؿ لمفي العمؿ 

   
 

 المحاكمات الجزائية : أصول: أحكام الوساطة القضائية في قانون  اً رابع
اف الػػػػدلوا الجزازيػػػػة تعتبػػػػر مػػػػف وسػػػػازؿ التػػػػي يسػػػػتطي  المجتمػػػػ  محاسػػػػبة الفالػػػػؿ لػػػػف 
الجريمة وتبدص بشكوا كما في الدلوا الجزازية وتنتمي فػي الغالػ  بالعقوبػة وتمػدؼ الػ  اصػالح 

ضررًا ماديًا صو معنويًا واليمكف تنازؿ لنما صو الصمح فيمػا الضرر الهت حدث لمجاني سوا  كاف 
 أ(4)ااّل في االحواؿ التي نص لميما القانوف 

يبػػؿ الصػػمح والوسػػاطة فػي الجػػرازـ التػػي التحػػرؾ الػػدلوا الجزازيػػة يػػد اف المشػرع العرايػػي 
ااّل بقػرار  فيما ااّل بشكوا المجني لميػ  صو مػف يقػـو مقامػ  وبشػرط بػاف اليقبػؿ الصػمح والوسػاطة

 أ(5)ياضي التحقيؽ صو المحكمة وفي الحدود المبينة في القانوف
الهت يتول  ايامة الدلوا الجزازية  يمة واالصؿن فالدلوا الجزازية ليست حقًا صنما وسإهف

هو االدلا  العػاـ بمجػرد صخبػارهـ وابالغمػـ بويػوع الجريمػة النػ  هػو الػهت يم،ػؿ المجتمػ  ويعمػؿ 

                              
 المعدؿأ 1987( لسنة  71ؿ العرايي ريـ )العممف يانوف  (131-130)الحظ: المادة (1)
ن دار نصػػر لمطبالػػةن  2003( لسػػنة 12الحػػظ: دأ رصفػػت دسػػويين التحكػػيـ فػػي يػػانوف العمػػؿ الحاليػػة ريػػـ) (2)

 أ34مصرن بال سنةن ص
 أ96حيدر باو  ن المصدر السابؽن ص  الحظ: القاضي  ةزاد (3)
وف اصػػػوؿ المحاكمػػػات الجزازيػػػةن الجػػػز  االوؿن دار الحػػػظ: لبػػػداالمير العكيمػػػين دأ سػػػميـ حربػػػةن شػػػرح يػػػان (4)

 ومابعدهاأ 22نص1988الجامعة والنشرن بغدادن 
 المعدؿأ 1971( لسنة 23(  يانوف اصوؿ المحاكمات الجزازية العرايية ريـ )3الحظ: نص المادة) (5)
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لػف الػدلوا واليجػوز التنػازؿ  ولػ  دور صساسػي فػي ايامػة دلػوا الحػؽ العػاـ لقانوفالم  تطبيؽ 
الجزازيػػة متعمقػػة  فػػي المجتمػػ  واف الػػدلواوصنمػػا يتعمػػؽ بمصػػمحة الفػػرد  ألحػػدليسػػت ممموكػػة  ألنػػ 

 (1) ألالية بالنظاـ العاـ بالمجتم  هات
اجبػػة هنػػاؾ نصػػوص و  ألنػػ فػػي الػػدلوا الجزازيػػة  مػػف هنػػا يتضػػح لنػػا اليجػػوز الوسػػاطة 

لفعػػؿ جرمػػ  التطبيػػؽ ن كمػػا فػػي يػػانوف العقوبػػات العرايػػي كعقوبػػة نتيجػػة ارتكػػا  الجػػاني لمجريمػػة 
مػها الشػمف الجاني لف طريؽ المحػاكـ المختصػة بالقانوفن واف الدولة  يتول  تويي  العقوبة لم  

 (2)ألحماية المجتم  مف ارتكا  الجريمة وتحقيؽ الصالح العاـ

  
 الفرع الثاني 

 الوساطة القضائية في القوانين الخاصة أحكام 
حاجة ممحة لػدورها فػي تسػوية النزالػات  تبات اف الوساطة القضازية لدا الدوؿ المتقدمة 
تمػؾ  دفػ تنظػيـ يضػازي ويػانوني متطػور ممػا  إلػ مجاالت الحياة بحيث بمغ حد يحتاج في كافة 

الوسػػػاطة لتسػػػوية  يػػػانوف خػػػاص يػػػدلي )يػػػانوف فػػػيصحكػػػاـ خاصػػػة منظمػػػة  إصػػػدار إلػػػ ؿ و الػػػد
والمعتمدة في حؿ المنازلات وتسػويتما وبمغػت الػدوؿ المتقدمػة حػدًا كبيػرًا لالهتمػاـ بمػها النزالات(

يػانوف  بإصػدار األردفدولػة كمػا يامػت ودوؿ متقدمػة صخػرا و  األمريكيةالنظاـ كالواليات المتحدة 
( لسػػنة 37لمؤيػت ريػػـ)خػاص بالوسػػاطة ن حيػث شػػرع يػانوف الوسػػاطة لتسػػوية النزالػات المدنيػػة ا

 اإلدارةوهػه   (3) الوسػاطة( إدارةوفيما استحدث صدارة خاصة في محكمة البدا ة  ويسػم )  2003
يضاة مف محاكـ البػدا ة والصػمح وهػـ يضػاة الوسػاطة ومختػاريف مػف يبػؿ رزػيس  دف لدممكونة 

وزيػر العػدؿ ويطمػؽ واف يضاة الوساطة يتـ اختيارهـ مػف يبػؿ  أ (4)محكمة البدا ة ولفترة محدودة 

                              
 أ129الحظ: القاضي ةزاد حيدر باو  ن المصدر السابؽ ن ص(1)
 أ130نفس ن ص در باو ن المصدرحيالقاضي ةزاد الحظ:  (2)
 أ197السابؽ ن ن المصدردأ ياسرلطوت لبدالزبيدتمحمد لمي لبدالرضا لفموؾ و الحظ:  (3)
 أ2003( لسنة 37ريـ)المؤيت ( فقرة) ( مف يانوف الوساطة االردني 2الحظ: نص المادة) (4)
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المتقالػػػديف صو المحػػػاميف صو الممنيػػػيف مػػػف القضػػػاة  فزػػػة مػػػف  هػػػـو  خصوصػػػييف لمػػػيمـ وسػػػطا 
الػدلوا بعػػد اف يتفػػؽ  إدارةواف صحالػػة الػػدلوا يكػوف بموافقػػة ياضػػي  ن(1)ةالخبػػرة والنزاهػ صصػحا 

يكمػػؼ مػػف اطػػراؼ ن حيػػث  يحػػاؿلػػدة بعػػد اف  إجػػرا اتوهنػػاؾ  الطرفػػاف لمػػ  شػػخص مناسػػ  أ
المسػػػتندات ولػػػـ يحػػػدد  األطػػػراؼالوسػػػيط الخػػػاص يقػػػدـ  إلػػػ النػػػزاع  إحالػػػةقػػػديـ مػػػهكراتمـ وبعػػػد بت

يػانوف  كػاـحواوالمستندات واف الجمسات البد اف يرالػ  فيػ  بنػود  األدلةلتقديـ القانوف مدة معينة 
ؽ تصػديؽ لمػ  االتفػاالتعػد بم،ابػة حكػـ يطعػي بعػد  األطػراؼالمرافعات المدنية واف االتفاؽ بيف 
 طرؽ الطعفأ إل المجو   لألطراؼمف ياضي ادارة الدلوا واليجوز 

 تمػػػػـ يشػػػرع يػػػانوف خػػػاص الحكػػػػاـ الوسػػػاطة القضػػػازية والتػػػي بػػػػاف المشػػػرع العرايػػػي امػػػا
توجػػػ  المػػواطف الػػػ  و ضػػروريًا  اتبالػػ  والعمػػػؿ لميػػ  فػػػي ويتنػػا الحػػػالي ن نظػػرًا لتطػػػور المجتمػػ  

 والتػػي فػػي كافػػة نػػواحي الحيػػاة االسػػرية وااليتصػػادية  المحػػاكـ نتيجػػة لك،ػػرة النزالػػات فػػي المجتمػػ 
 ينجـ لنما نزالات مختمفة وبالتالي ارتكا  جرازـ لديدةأ 

 

 الفرع الثالث
 الوساطة القضائية السابقة عمى الدعوى القضائيةأحكام 

الوساطة االتفاييػة وهػي سػابقة و ليست الوساطة مف نوع واحد ن فمناؾ الوساطة القضازية  
القضا  ويتـ  إل هي التي تسبؽ المجو  البة القضازية صو الحقة لما والوساطة االتفايية لم  المط

المتنازلة يبؿ المطالبة  األطراؼمف يبؿ  ت وسيط تتفؽ لم  شخصي إل لف طريؽ صحالة النزاع 
 إلػ وهلؾ لند وجود شرط مسبؽ في العقد محؿ النزاع يتضػمف المجػو   (2)القضازية صماـ القضا 

 أ(3)المتنازلة األطراؼلف طريؽ اتفاؽ مستقؿ تتوصؿ الي  نضا قال إل ة يبؿ المجو  الوساط

                              
 أقانوفنفس ال( الفقرة)ج( مف 2الحظ: المادة) (1)
الحد  ن مف التحكيـ ال  الوساطةن الوسيمة الجديدةنوالبديمة لحسـ المنازلات الوساطةن لبدالحميد ا الحظ: (2)

 أ23نص2006المجمة المبنانية لمتحكيـ العربي والدولين العدد ال،امف وال،ال،وفن 
 أ78اضؿ سعيد يصيرن نفس المصدر ن صالحظ: دأصكـر ف (3)
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اـ لػف ظػاليمكننػا فصػؿ الوسػاطة كنفالمعروضػة صمػاـ القضػا   الػدلوا فػيويبؿ الفصػؿ 
المرحمػػة السػػابقة لمػػ  المطالبػػة القضػػازية أ فالوسػػاطة كالمطالبػػة القضػػازية فػػي االدلػػا  بػػالحؽ 

د صطراؼ العالية القانونيػة بوجػود حػؽ لػ  حن االدلا  بالحؽ ويدل  صيماإليج  اف يسبؽ المجو  
صوالتجديػد  اإلنابػةلالدلا  كالدف  بالمقاصػة صو  اإلنكارةخر ،ـ يعقب   وي  التدا  لمي  مف طرؼ

لمػػ  مػػوايفمـ  األطػػراؼبػػديمي اف النػػزاع يشػػتد كممػػا صصػػرت الصو اسػػتحالة التنفيػػه صو التقػػادـ ومػػف 
مػػف شػػرطًا يجػػوز المجػػو  اليػػ   القضػػا  صو التحكػػيـ إها وجػػد إلػػ لمػػ  هػػها المجػػو  السػابقة ويترتػػ  

المجػو  المفاوضات م  اآلخػر فيسػع  يبػؿ  إل الطرؼ المدلي صو الطرؼ المنكر بالدخوؿ  يبؿ 
الػػ  القضػػا  لػػف طريػػؽ الوسػػاطة القضػػازية السػػابقة لمػػدلوان ويكػػوف لرضػػما لمػػ  طػػرؼ ،الػػث 

القضػازية اطة هنػا تعػد وسػاطة اتفاييػة النمػا سػابقة لمػ  المطالبػة صجنبي لف طرفي النزاع والوسػ
تسػوية محػددة الػ  التوصػؿ بالهت يتول  التقري  بيف وجمػات النظػر المتباينػة ن ويتدخؿ الوسيط 

مػف الوسػيط مباشػرة  تبػاعاالواجبػة  اإلجرا اتويكوف لف طريؽ اتفاؽ مكتو  بيف الطرفيف يحدد 
يصدر بصورة تحريرية صوشفمية طالمػا كػاف و ممطالبة القضازية لقة ن إهفن الوساطة القضازية ساب

 صوالتبميػػغ  إلجػػرا اتموجمػػًا الػػ  الخصػػـ مباشػػرة صو بالوسػػاطة لػػف طريػػؽ رسػػوؿ مػػف دوف صتبػػاع 
 (1)القضازيأ اإللالف

 
 
 

 المطمب الثاني
 شروط الوساطة القضائية وآثارها

 

 لميمػػاالمترتبػة  اآل،ػاربالتػالي فػمف نمػا وسػيمة لبمػػوغ الصػمح و اف الوسػاطة ليسػت صػمحًا وا
هػػي ة،ػػار مباشػػرة فػػي تسػػوية النػػزاع ن لميػػ  فػػمف الوسػػاطة  القضػػازية البػػد اف يتػػوافر فيػػ  شػػروط 

                              
 أ80الحظ: دأصكـر فاضؿ سعيد يصيرن نفس المصدر ن ص (1)
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اتفػػاؽ لتسػػوية النػزاع ولمػػ  ضػػو  هلػػؾ  بمػوغ إلػػ الوسػاطة القضػػازية تمػػدؼ  ويترتػ  لميػػ  ة،ػػار و
فػػػرع االوؿ شػػػروط  الوسػػػاطة البػػػد مػػػف دراسػػػة شػػػروط وة،ػػػار الوسػػػاطة القضػػػازية فػػػي فػػػرليف ن ال

 القضازية والفرع ال،اني : ة،ار الوساطة القضازية أ 
 الفرع األول

 شروط الوساطة القضائية
اف شػػػروط تسػػػوية النزالػػػات المدنيػػػة بالنسػػػبة لألطػػػراؼ البػػػد اف يتػػػوفر فيػػػ  الشػػػروط الموضػػػولية 

 لتسوية المنازلاتأ اإلجرازيةشروط الو 
 

 اطة القضائية :ط الموضوعية لموسو أواًل : الشر 
تسوية النزالات التػي تنشػم حػوؿ هػها العقػد في العقد المبـر بينمـ  األطراؼرط تيش مالند

لػػػف حمػػػوؿ لمػػػه   األطػػػراؼلكػػػي يتفػػػاوض مػػػا لف هػػػه  الشػػػروط البػػػد مػػػف صيجػػػاد صطػػػار مناسػػػ  فػػػإ
 أ(1)المنازلات

مفاوضػػات وبنػاً  لمػػ  هلػػؾ اها رفػػض صحػػدهـ صحتػػراـ صلتزامػػ  بتنفيػػه الشػػرط والػػدخوؿ فػػي ال
التسػػػوية   بػػػإجرا اتفػػػمف الزامػػػ  بتنفيػػػه شػػػرط الوسػػػاطة والػػػدخوؿ فػػػي المفاوضػػػات فالبػػػد اف يمتػػػـز 

ولمػػ  ضػػػو  هلػػؾ البػػد اف يتػػوفر فػػػي الشػػروط الموضػػولية لموسػػاطة سػػػند الوديػػة المتفػػؽ لميمػػا 
يامةيانوني  لمػ  اف  إجرا هػاالػدلوا لمػ   صطػراؼواف يتفػؽ  ةدلػوا مدنيػة فػي محػاكـ البػدا  وا 

  نما  منازلاتمـصمخصـو ل ويجوزالقاضي بعد لرض النزاع وجواز الوساطةن  موافقةـ هلؾ بعد يت
محاكـ اوبعد  ويجوز ويؼ الدلوا لغرض اللجو  ال  الصمح يبؿ اف ترف  الدلوا في با

مػػف   واف الوسػػاطة القضػػازيةن (2)صو مػػف يبػؿ الغيػػر صنفسػػمـاجػرا  التصػػالح سػػوا  صكانػػت مػف يبػػؿ 
لموسػاطة  يانونيػةصػفة جػرا  مػدني وفقػًا لمقػانوف ويكػوف بػهلؾ هات البد اف تستند أليبؿ المحكمة 

                              
 أ180الحظ: دأ مصطف  المتولي ينديؿ ن المصدر السابؽنص (1)
 ( مف يانوف المرافعات العراييأ82الحظ:نص المادة ) (2)
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سػوا   خرا الواج  توافرها  في الوسيط لتسوية المنازلاتاألالقضازية ومف الشروط الموضولية 
 أ(1)لمه  الغاية إصدار يتـ ض  نظاـ تبمقيكوف كاف شخصًا طبيعًيا صو معنويًا 

ع العرايػي مػف الوسػاطة القضػازية اليوجػد نػص يػانوني واضػح مويػؼ المشػر  إل وبالنسبة 
لطا  حؽ لممحكمة المختصة بعرض الصمح لم  اطػراؼ النػزاع كمفي يانوف المرافعات المدنية 

مػدني القػانوف ال( مػف 698لممػادة) صت الخصـو لتوصؿ صت تسوية وديػة مػف بػيف االطػراؼ وطبقػاً 
 أ(2) العرايي

( لمي  يجوز الطراؼ النزاع )الخ مجو  الػ  لقػد الصػمح النمػا  النػزاع بيػنمـ سػوا  الصـو
 اطػراؼكانت هناؾ دلوا يضازية اـ الن كهلؾ يجوز ويؼ الػدلوا القضػازية بنػاً  لمػ  توصػؿ 

مػف يػـو  أ(3)اتفػاؽ لػدـ النظػر فػي الػدلوا لمػدة لمػ  اف اليتجػاوز )،ال،ػة اشػمر( إلػ الخصومة 
 نازلات بتسوية ودية والوصوؿ ال  الصمحألم  انما  الم األطراؼالتفاؽ ايرار المحكمة 

 
 
 

 لموساطة القضائية  اإلجرائيةثانيًا : الشروط 
تمػؾ التػي لف الشروط الموضػولية لموسػاطة القضػازية هػي  اإلجرازيةالشروط  اف مايميز 

الوسػػػاطة  إلجػػػرا ها دبيػػػاف اهميػػػة صطػػراؼ الوسػػػاطة والمػػػدة الزمنيػػػة الواجػػ  تحديػػػ تتعمػػؽ بضػػػرورة
الػدلوا المدنيػة صهميػة  إليامةيشترط كاف صها  األصميةمعينة المختصة ينظر الدلوا والمحكمة ال

تقاـ الدلوا لمي  فشخص المعنوت لن صما بالنسبة شخص الطبيعي ال إل نهها بالنسبة (4)الطرفيف
النػػ  مم،ػػؿ لػػف الشػػخص  إرادتػػ تعبيػػر لػػف الشػػخص يسػػتطي  كػػؿ مػػف يم،مػػ  يانونػػًا الف لمػػ  او 

القضػازية  اف يوافػؽ الخصػـو لمػ  الوسػاطة األخراشروط الن ومف (5)لتقاضيالمعنوت ول  حؽ ا
اهميػػة  الصػػفات  هػػه مػػ لمػػه  الوسػػاطة ويترتػػ  ل اإلجرازيػػة يكػػوف الرضػػ  مػػف الشػػروطو المدنيػػة 

                              
 أ91الحظ: القاضي ةزاد حيدر باو ن المصدر السابؽن ص (1)
 أ1951( لسنة 40مف يانوف المدني العرايي  ريـ)( 698الحظ:نص المادة) (2)
 ( مف يانوف المرافعات المدنية العراييأ1ة )( ن فقر 82الحظ: المادة) (3)
 نفس القانوف أ( مف 3الحظ: المادة ) (4)
 ( يانوف المدني العراييأ48الحظ: المادة) (5)
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 يفػي يػانوف المرافعػات المدنيػة فػإف يوالػد االختصػاص الػوظيفي والنػولي هػػو الطػرفيف لمتقاضػي 
ممحكمة التمسؾ بمػا مػف تمقػا  نفسػما كمػا يجػوز لمخصػـو التمسػؾ نظاـ العاـ بحيث يكوف لالمف 

واليجوز االتفػاؽ لمػ  مخالفتمػا  حت  اماـ محكمة التمييز الدلوا بما في صت مرحمة مف مراحؿ 
 (1)أبينما االختصاص المكاني اليعتبر مف النظاـ العاـ 

 اإلجرازيػػػةشػػػروط اف ال ونالحػػػظ فػػػي يػػػانوف الوسػػػاطة لتسػػػوية النزالػػػات المدنيػػػة االردنػػػي  
النزالات  فيالخصـو و بيف ينتمي الوسيط لتسوية النزاع  صساسمامقيدة بالمدة المحددة الهت لم  

والجمػود والتقريػ  مػف وجمػات  تكمفػةالالوسيط مف سمات  توفر الويت و  المدنية المعروضة لم 
لطا نظر صطراؼ الخصومة  ونيػة مػف ولكػف كػؿ هلػؾ يكػوف لمػ  اسػس يان لألطراؼالوصاية  وا 

 (2)لممية  الوساطةأ إنجاحصجؿ 
 الفرع الثاني

 آثار الوساطة القضائية 
بمػػوغ اتفػػاؽ لتسػػػوية النػػزاعن فالوسػػػاطة وسػػيمة تمكػػػف  إلػػػ اف الوسػػاطة بحػػد هاتمػػػا تمػػدؼ 

ة تبػالهاتيػة واف اآل،ػار المر  إمكانيػاتمـوفػؽ طرفي النزاع بموغ الصمحن لنػد لػدـ تمكػنمـ مػف هلػؾ 
المدنيػػة تنتمػػي بانقضػػا  االلتزامػػات المتبادلػػة بػػيف طرفػػي النػػزاع وتبرزػػة  لمػػ  الصػػمح فػػي المػػواد

وفػػي نفػػس الموضػػوع  هػػها مػػف  هػػها فضػػاًل لػػف لػػدـ يبػػوؿ رفػػ  الػػدلوا فػػي المسػػتقبؿ  (3)همتممػػا
 (4)جان  النزالات القازمة

ة،ػػار الوسػػاطة القضػػازية فػػي المنازلػػات يمكػػف اف يحػػدد تمػػؾ اال،ػػار حسػػ   إلػػ وبالنسػػبة 
الوساطة البد مف تقديـ محضر يتضمف جمي  النقاط في حاؿ نجاح تسوية الوديةن لمية نتازج لم

                              
 أ114دأةزاد حيدر باو ن المصدر السابؽن صالحظ: (1)
 أ2006( لسنة 12( مف يانوف الوساطة لتسوية النزالات المدنية االردني ريـ)6الحظ:  المادة) (2)
 أ198الحظ: دأمحمدلمي لبدالرضا لفموؾ ودأ ياسر لطوت لبود ن المصدر السابؽن ص (3)
دألبدالرزاؽ احمد السنمورتن الوسيط فػي شػرح القػانوف المػدني الجديػدن الجػز  ال،الػث )اال،بػات وة،ػار الحظ:  (4)

 أ597نص2007االلتزاـ(ن منشمة المعارؼن االسكندريةن مطبعة نادت القضاةن
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توصية والمقترحػات لحػؿ المنازلػة القازمػة بػيف التدويف تفاصيؿ النزاع و و  أ(1)المممة لتسوية النزاع
ومػف   يبمػالقازـ بصػياغة االتفاييػة ويػتـ التوييػ  لميمػا مػف هو لوسيط القضازي اويكوف  األطراؼ

عقد ال  الساؿ ر يويًا  ويتـ ا اطراؼ ويكوف محضر االتفاؽ بم،ابة لقد الصمحن ويكوف سندًا ؿ يب
هػػها ن (2)واآلدا نظػػاـ العػػاـ لماليخػػالؼ المسػػملة المتصػػالح لميمػػا صف المحكمػػة المختصػػة بشػػرط 

يترتػ  لميػ  فة،ػار الوسػاطة فػي حػاؿ نجاحمػا امػا فػي حػاؿ فشػؿ الوسػاطة القضػازية  إل بالنسبة 
يقـو الوسيط بتقديـ تفاصيؿ الوساطة و المدة المحددة لموساطة  إكماؿر الوساطة القضازية بعد ة،ا

 أ(3)هكر في  جمي  اسبا  فشؿ الوساطة يالمحكمة المختصة و  إل ويقدـ 
 
 
 
 
 

 
 ةططططالخاتم

 

اسػػػتنتاجات ولػػػدة  إلػػػ ن وتوصػػػمنا ختػػػاـ بح،نػػػا  إلػػػ بعػػػوف اي سػػػبحان  وتعػػػال  وصػػػمنا 
 شكؿ اآلتي: الب إجمالمايمكف توصيات والتي 

 أواًل: االستنتاجات : 
 -:مف خالؿ دراستنا لموضوع البحث 

                              
 ( مف يانوف الوساطة لتسوية النزالات المدنية االردنيأ2( فقرة)7حظ: المادة)ال (1)
 أأ 421ال نشرن صن بالطب ن ب1996لتحكيـ والتصالحن لبدالحميد الشواربيناالحظ: (2)
ن بيت الحكمةن -1-دأ مجيد حميد العنبكين فكرة و المصمحة والحؽ ن مجمة دراسات القانونيةن العددالحظ: (3)

 أ26نص1999بغدادن 
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لحػػؿ النزالػػات سػػوا  تمػػت فػػي داخػػؿ القضػػا  صو  البالغػػة لمطػػرؽ البديمػػة اتضػػح لنػػا االهميػػة  (1
خارج  نظرًا لما تحقق  في الحفاظ لم  الروابط  والعاليػات االجتماليػة وااليتصػادية ممػا يسػاهـ 

مة لما والتػي يرجػ  يؽ السمـ االجتمالي رغـ وجود النقازض والغموض في االحكاـ المنظفي تحق
لتسػوية  وصحكاممػامة لحؿ النزالات واحدا تمؾ  الطرؽ الوساطة القضازية يدطرؽ البالحدا،ة ال  

 أالمنازلات المدنية
ها الغيػر ،الث المتم،ؿ بالوسيط والمحكـ ن فمػ ؼوتعتمد تمؾ الطرؽ ومنما الوساطة لم  طر  (2

تػالي يػؤدت البأو ًا ويشترط في  اف يكوف مسػتقاًل وحياديػًا غيػر منحػاز ألت خصػـ ييعد طرفًا اساس
 أبشكؿ ودت  األطراؼالوصوؿ لحؿ المنازلات بيف  إل تمؾ الصفات في الوسيط 

عػػ   ال فػػؼويخ طػػرؽ البديمػػة يعػػود بػػالنف  لمػػ  مرفػػؽ القضػػا الكمػػا اف المجػػو  الػػ  هػػه    (3
قضايا في المحاكـ ويوفر مف الويت والجمد ويسػمؿ لمػيمـ القيػاـ بوظػازفمـ بتركيػز اكـ مف الر المت

 أوضةر اك،ر لم  القضايا المع
ـ مف طرؽ حؿ النزالػات ولكػف ال تقػـو مقػاـ الػدلوا القضػازية ياف الصمح والوساطة والتحك (4

خؿ القاضػػي الطػػرؽ مػػ  صنمػػا بديمػػة لػػف المجػػو  الػػ  القضػػا  ااّل انمػػا التسػػتبعد تػػد  ن كمػػا اف هػػه
ة لنػػد حػػدوث النػػزاع بػػيف اطػػراؼ الخصػػومة ويكػػوف تػػدخؿ ضػػبشػػكؿ نمػػازي  فػػي الوسػػاطة المعرو 

 أاحكاـ الوساطة القضازيةلم  القاضي وفقًا لما يحدد  القانوف مف شروط وة،ار 
 
 
 
 

 ثانيًا : التوصيات :
جديػػة  لمػػ  المشػػرع العرايػػي اف يػػنظـ يػػانوف الوسػػاطة القضػػازية والعمػػؿ لميػػ  بصػػورةنقتػػرح  (1

مػ  النظػاـ السياسػي الػديمقراطي ويكػوف مبػدص لتسوية المنازلات بالطرؽ السػميمة ويكػوف منسػجمًا 
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ايا المختمفة والمجو  ال  الوساطة في  مبنيًا في القض الرصت  حوار وصبدااللم   اً هها القانوف معتمد
 راسخة مالزمة لمظروؼ الحالية لممجتم  العرايي أ وصسسلم  يوالد 

الفراد يتوجموف ال  القضا  لحؿ منازلاتمـ البد مف االهتمػاـ الػوافر بالقضػا  والعمػؿ بما اف ا (2
لمػػػػ  تشػػػػري  يػػػػوانيف هات صػػػػمة مباشػػػػرة بالوسػػػػاطة القضػػػػازية وهات صػػػػمة بالقضػػػػايا  الجزازيػػػػة 

مػػػػف يبػػػؿ يضػػػػاة و   سػػػرة ويكػػػوف كػػػػؿ هلػػػؾ تحػػػػت اشػػػراؼ القضػػػاألوالجنازيػػػة والمدنيػػػة  وشػػػػؤوف ا
لكػي يزيػد مػػف شػراؼ يضػازي كامػػؿ خاضػػعة اللنزالػػات بػيف االفػراد تسػوية اواف تكػوف ف يمختصػ

 لقضا  أ وهيبة الم  مكانة يوت  القانونية ولممحافظة 
مػف اجػؿ توليػة المػػواطف  اإللػػالـة ووسػازؿ يػمؤسسػات الحكومالمػف يبػػؿ  لقػد نػدوات ودورات (3

ؿ مػػف يبػػؿ دا المجتمػػ  لبػػر تمػػؾ الوسػػازومفمػػـو الوسػػاطة لػػ لػػف دور الوسػػيط بشػػكم  القػػانوني 
 الخبرة القانونية والممنية والنفسية واالجتمالية في مجاالت الحياة أ  واصحا  هو 

العمؿ لم  تشجي  الوساطة فػي تسػوية المنازلػات والمتم،مػة بالوسػاطة الرضػازية بػيف اطػراؼ  (4
والقػػػوانيف المدنيػػػة منمػػػا يػػػػانوف  النػػػزاع وبيػػػاف نصػػػوص يانونيػػػة لمطػػػرؽ البديمػػػة لحػػػؿ المنازلػػػات

 عات المدنية العرايي ويانوف المدني العرايي أالمراف
نظػػػرًا لقمػػػة حػػػث وتشػػػجي  البػػػاح،يف والدارسػػػيف لمػػػ  لمػػػؿ بحػػػوث ودراسػػػات فػػػي هػػػها المجػػػاؿ  (5

ا الفرد في المجتم  القانونية في مختمؼ مجاالت الحياة لدوألهميت  المصادر في هها الموضوع 
 العرايي الحديثأ

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 القرآن الكريم-

 : القواميس : أوالً 
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 أ2003ن دارالحديث ن القاهرةن 9ابف المنظورنلساف العر  ن ج (1
  1983ادر الرازتن دار الرسالة ن الرازت ن مختار الصحاح ن محمد بف صبي بكر لبدالق (2
ن تجديد صحاح العالمة الجوهرتن تقديـ العالمة الشي  لبداي  (3 الصحاح في المغة والعمـو

مة مرلشمي  ونديـ مرلشمين المجمد ال،انين بيروتن دار العاليمين الداد و تصنيؼ اسا
 الحضارة العربيةن دوف هكرسنة طب ن  مادة)وسط(أ

 ن بيروتن لبنافأ1988المنجد في المغة العربيةن طبعة ال،ال،ةن دار المشرؽ ن  (4
 

 ثانيًا : الكتب :
ندريةن احمػػػػػد صبػػػػػو الوفػػػػػا ن التحكػػػػػيـ  االختيػػػػػارت واالجبػػػػػارت ن منشػػػػػمة المعػػػػػارؼن االسػػػػػػكدأ (1

 أ1983طبعةن
االنصارت حسف النيدانين دور محكمة فػي الصػمح والتوفيػؽ بػيف الخصػـو ن دار الجامعػة دأ (2

 أ2009الجديدة لمنشرن االسكندريةن 
بشػػير لبػػدالمادت الصػػميبين الحمػػوؿ البديمػػة لمنزالػػات المدنيػػةن الوسػػاطة القضػػازية وصنوالمػػان   (3

 نلمافن االردفأ2010ل ن ن الطبعة االو 2009دار وازؿ لمنشر والتوزي ن 
حفيظػػة السػػيد الحػػدادن المػػوجز فػػي النظريػػة العامػػة فػػي التحكػػيـ التجػػارت الػػدولين منشػػورات  (4

 أ2004الحمبي الحقوييةن بال طب ن بيروتن 
ن دار نصػػػػر  2003( لسػػػنة 12رصفػػػت دسػػػويين التحكػػػيـ فػػػي يػػػانوف العمػػػؿ الحاليػػػة ريػػػـ)دأ (5

 لمطبالةن مصرن بال سنةأ
دأ سػميـ حربػػةن شػرح يػانوف اصػػوؿ المحاكمػات الجزازيػةن الجػػز  االوؿن  لبػداالمير العكيمػين (6

 أ1988دار الجامعة والنشرن بغدادن 
 ال نشرأن بالطب ن ب1996لتحكيـ والتصالحن لبدالحميد الشواربينا (7
لبػػػػدالرزاؽ احمػػػػد السػػػػنمورتن الوسػػػػيط فػػػػي شػػػػرح القػػػػانوف المػػػػدني الجديػػػػدن الجػػػػز  ال،الػػػػث دأ (8

 أ2007(ن منشمة المعارؼن االسكندريةن مطبعة نادت القضاةن)اال،بات وة،ار االلتزاـ
لػػال  اباريػػاف ن الوسػػازؿ البديمػػة لحػػؿ النزالػػات التجاريػػةن دراسػػة مقارنػػة ن منشػػورات الحمبػػي  (9

 ن بيروتن لبنافأ2008الحقويية ن الطبعة االول ن 
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لفكر الجامعين وت ن الصمح والتحكيـ في المواد المدنية التجاريةن دار ايمحمود السيد التحدأ (10
 أ2006مطبعة شركة الجالؿ لمطبالة ن االسكندريةن 

محمػػػود جمػػػاؿ الػػػديف زكػػػين يػػػانوف العمػػػؿن الطبعػػػة ال،ال،ػػػةنبال مكػػػاف النشػػػرنبال مطبعػػػةن دأ (11
 أ 1983

محمػػػود محمػػػد هاشػػػـ : يػػػػانوف القضػػػازي المػػػدني ن الجػػػػز  االوؿن )التقاضػػػي امػػػاـ القضػػػػا   (12
االحكػاـ وطػرؽ الطعػف فيمػا(ن  بػال مكػاف النشػرن دار  المدني(ن )الدلوا ن الخصومة القضػازيةن

 (أ49/4الفكر العربين بالسنة النشرن  بند)
فػػػػي تسػػػػوية المنازلػػػػات العقديػػػػةن دار الجامعػػػػة  األطػػػػراؼمصػػػػطف  المتػػػػولي ينػػػػديؿن دور دأ (13

 أ 2005الجديدة لمنشرن االسكندريةن 
لكتػػ ن توزيػػ  المكتبػػة نبيػػؿ لبػػدالرحمف حيػػاوت ن مبػػادا  التحكػػيـ ن دار العاتػػؾ لصػػنالة ا (14

 أ2007القانونيةن بغدادن 
 رسائل واالطاريح : دراسات والال ثالثًا :

ةزاد حيدر باو ن دور الوساطة القضازية فػي تسػوية المنازلػات المدنيةندراسػة مقارنػةن القاضي  (1
رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة الػػ  مجمػػس كميػػة القػػانوف والسياسػػةن جامعػػة صػػالح الػػديف ن اربيػػؿن 

 أ 2014المنارة ن اربيؿن  ن مطبعة  O.P.D.L.Cونشر ال،قافة القانونية  منظمة طب 
صكػػـر فاضػػؿ سػػعيد يصػػيرن المعػػيف فػػي دراسػػة التمصػػيؿ القػػانوني لحػػؽ االلتجػػا  الػػ  الوسػػاطة  (2

القضػػازية حػػؿ بػػديؿ لمنزالػػات التجاريػػةن جامعػػة النمػػريفن دار الكتػػ  والو،ػػازؽ بغػػدادن الطبعػػة 
 أ2016االول ن 

بدالرضػػػػا  لفمػػػوؾن و دأياسػػػػر لطيػػػػوت لبػػػػود الزبيػػػدتن الوسػػػػاطة فػػػػي حػػػػؿ دأمحمػػػد لمػػػػي ل (3
النزالػػات بػػالطرؽ السػػممية فػػي التشػػري  العرايػػي )دراسػػة مقارنػػة(ن مجمػػة رسػػالة الحقػػوؽن السػػنة 

 أ2015السابعةن العدد ال،اني ن 
لبدالحميد االحد  ن مف التحكيـ ال  الوساطةن الوسيمة الجديدةنوالبديمة لحسـ المنازلات  (4

 أ2006الوساطةن المجمة المبنانية لمتحكيـ العربي والدولين العدد ال،امف وال،ال،وفن 
ن بيت -1-دأمجيد حميد العنبكين فكرة المصمحة والحؽ ن مجمة دراسات القانونيةن العدد (5

 أ1999الحكمةن بغدادن 
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 المواقع االلكتروني : رابعًا :
لضػو المجمولػػة العديػػدة طة القضػػازية حمػد بػػرادة غزبػوؿ ن دور المحػػامي فػػي صنجػاح الوسػػاصم (1

منشػور لمػ  المويػ  االلكترونػي أ1989مف الجامعات ويد نشرت جريدة الحريػة الفرنسػية ن سػنة 
:www.sudanlaws.net دوف ترييـ الصفحاتأأ 
زيرت زهيةن الطرؽ البديمة لحؿ النزالػات طبقػا لقػانوف اإلجػرا ات المدنيػة واالداريػة الجزازػرتن  (2

منشػورة  ن  2015دة الماجستير في القانوف فرع يانوف المنازلات االدارية ن سنة مهكرة لنيؿ شما
 .www.ummto.dz/IMG لم  الموي  االلكتروني :

لبدالمجيػػػد غميجػػػةن نظػػػاـ الوسػػػاطة االتفاييػػػة بػػػالمغر  ن منشػػػور لمػػػ  المويػػػ  االلكترونػػػي :  (3
www.lasportal.org أ28/7/2016 ن 

 خامسًا :  القوانين : 
 وتعديالت  أ1951( لسنة 40يي ريـ)لمدني العرايانوف ا (1
 أوتعديالت   1969( لسنة 83يانوف المرافعات المدنية العرايي ريـ) (2
 ن المعدؿأ 1987( لسنة 71العمؿ العرايي ريـ)يانوف  (3
 وتعديالت أ 1959( لسنة 188خصية العرايي ريـ)يانوف االحواؿ الش (4
 معدؿأال 1971( لسنة 23نوف اصوؿ المحاكمات الجزازية العرايي ريـ)يا (5
 أ2003( لسنة 37ريـ)المؤيت يانوف الوساطة االردني  (6
 أ2006( لسنة 12ريـ) األردنييانوف الوساطة لتسوية النزالات المدنية  (7

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/

