
 

 

 2006 السنة :

 14 عدد المواد :

 16-03-2006 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2006)قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة  2006لسنة  12قانون رقم 

 4751 رقم الجريدة

 738 الصفحة

 16-03-2006 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 التسمية وبدء العمل

 

 

( ويعمل به من تاريخ نشره 2006ات المدنية لسنة يسمى هذا القانون )قانون الوساطة لتسوية النزاع

 . في الجريدة الرسمية

 ( 2المادة )   

 ادارة الوساطة

 

 

أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضاايية تسامى )ادارة الوسااطة( وتشاكل مان عادد مان قضااة 

البداية والصلح يسمون )قضاة الوساطة( يختارهم رياي  محكماة البداياة للمادة التاي يحاددها ويختاار 

 . من بين موظفي المحكمة العدد الالزم لهذه االدارة



 . لتي تحدث فيها هذه االدارةب. يحدد وزير العدل محاكم البداية ا

ج. لريي  المجل  القضايي بتنسيب من وزير العدل تسمية )وسطاء خصوصيين( يختارهم من بين 

 . القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة

 ( 3المادة )   

 احالة النزاع لقاضي الوساطة

 

 

ارة الاادعوا او قاضااي الصاالح وبعااد االجتماااع بالخصااوم او وكاليهاام القااانونيين احالااة أ . لقاضاي اد

النزاع بناء على طلب اطراف الدعوا او بعاد ماوافقتهم الاى قاضاي الوسااطة او الاى وسايط خاا  

 . لتسوية النزاع وديا وفي جميع االحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن

الاادعوا بموافقااة قاضااي ادارة الاادعوا او قاضااي الصاالح االتفاااق علااى حاال الناازاع  ب. الطااراف

بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخ  يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه باالتفااق 

 . مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضايية التي دفعها

 ( 4)  المادة  

 احالة ملف الدعوا لقاضي الوساطة

 

 

أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحاال الياه ملاف الادعوا ، ولاه تكلياف االطاراف بتقاديم 

 . مذكرات موجزة بادعايهم او دفاعهم

ب. عنااد احالااة الناازاع الااى وساايط خااا  ، يقاادم اليااه كاال طاارف ماان اطااراف الناازاع خااالل ماادة ال 

ر يوما من تاريخ االحالاة ماذكرة ماوجزة تتضامن ملخصاا الدعاءاتاه او دفوعاه ، تتجاوز خمسة عش

 . مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، وال يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع

 ( 5المادة )   

 شروط انعقاد جلسات الوساطة

 



 

مع وكاليهم القانونيين او حضور الاوكالء يشترط النعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع 

القااانونيين ، حسااب مقتضااى الحااال ، مااع مراعاااة انااه اذا كااان احااد اطااراف الناازاع شخصااا معنويااا 

 . فيشترط حضور شخ  مفوض ، من غير الوكالء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع

 ( 6المادة )   

 الجلسات

 

 

بلا  اطاراف النازاع او وكاليهام بموعادها ومكاان انعقادهاا يقاوم الوسايط بتحدياد موعاد كال جلساة وي

ويجتمع بأطراف النزاع ووكاليهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلبااتهم ودفاوعهم ولاه االنفاراد 

بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقرياب وجهاات النظار بهادف الوصاول الاى حال ودي 

أيه وتقويم االدلة وعرض االسانيد القانونية والسوابق القضايية للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء ر

 . وغيرها من االجراءات التي تسهل اعمال الوساطة

 ( 7المادة )   

 مدة الوساطة والتصديق

 

 

أ . على الوسيط االنتهاء من اعمال الوساطة خاالل مادة ال تزياد علاى  ال اة اشاهر مان تااريخ احالاة 

 . النزاع اليه

ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزييا ، يقدم الى قاضي ادارة الادعوا او قاضاي 

الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقياة التساوية الموقعاة مان اطاراف النازاع لتصاديقها ، وتعتبار هاذه 

 . االتفاقية بعد التصديق عليها بم ابة حكم قطعي

ناازاع فعليااه تقااديم تقرياار الااى قاضااي ادارة الاادعوا او قاضااي ج. اذا لاام يتوصاال الوساايط لتسااوية ال

الصلح يذكر فيه عدم توصل االطاراف الاى تساوية علاى ان يوضاح فاي هاذا التقريار مادا التازامهم 

 . ووكاليهم بحضور جلسات الوساطة

د . اذا فشاالت التسااوية بساابب تخلااف احااد اطااراف الناازاع او وكيلااه عاان حضااور جلسااات التسااوية ، 

ضي ادارة الدعوا او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله ال تقل عن فيجوز لقا



ماية دينار وال تزيد على خمسماية دينار في الدعاوا الصلحية وال تقل عن ماايتين وخمساين ديناارا 

 . وال تزيد على الف دينار في الدعاوا البدايية

قدماه الياه مان ماذكرات ومساتندات ويمتناع  هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الاى كال طارف ماا

 . عليه االحتفاظ بصور عنها تحت طايلة المسؤولية القانونية

 ( 8المادة )   

 سرية االجراءات

 

تعتبر اجراءات الوساطة سرية وال يجوز االحتجاج بها او بماا تام فيهاا مان تناازالت مان اطاراف  -أ

 . النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت

 

ق احكام الفقرة )أ( من هذه المادة على األعمال واالجراءات المتعلقة بااي وسايط خاا  ياتم تطب -ب

تعييناه باتفاااق الطاارفين ماان خااارج قايمااة الوساطاء الخصوصاايين المساامين وفااق احكااام هااذا القااانون 

 .وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوا او بعد اقامتها وسواء داخل المملكة او خارجها

 

  

 

 ( 9المادة )   

 استرداد الرسوم

 

 :اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضايية فللخصوم -أ -أ

 

في الادعاوا البدايياة: اساترداد الرساوم القضاايية المدفوعاة كاملاة اذا تمات التساوية اماام قاضاي  -1

 .موضوعادارة الدعوا ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوا الى قاضي ال

 



في الدعاوا الصلحية: استرداد الرسوم القضايية المدفوعة كاملة اذا تمات التساوية قبال ان يخاتم  -2

 .المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت الحق لذلك قبل صدور حكم فيها

 

ضاايية . اذا توصل الوسيط الخا  الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرساوم الق1ب. 

التي دفعها ويصرف النصف اآلخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان ال يقل في حده االدنى عن  ال ماية 

دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك 

 . المبل  والحد االدنى المقرر

اع فيحادد قاضاي ادارة الادعوا اتعاباه بماا ال يتجااوز اذا لم يتوصل الوسيط الخا  لتسوية الناز .2

 . مبل  مايتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبل  من ضمن مصاريف الدعوا

 

 

 ( 10المادة )   

 عدم جواز نظر قاضي تسوية سبق احالتها اليه

 

 

ال يجوز لقاضي الوساطة تحت طايلة الابطالن النظار فاي موضاوع الادعوا التاي سابق وان احيلات 

 . اليه للوساطة

 ( 11المادة )   

 النفاذ

 

 

تسري احكام هذا القانون على القضاايا المنظاورة اماام قضااة ادارة الادعوا وقضااة الصالح التاي لام 

 . يفصل فيها بحكم قطعي

 ( 12المادة )   

 باي ن  ورد في تشريع اخرعدم العمل 



 

 

 . ال يعمل بأي ن  ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون

 ( 13المادة )   

 االنظمة التنفيذية

 

 

 . يصدر مجل  الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون

 ( 14المادة )   

 المكلفون بتنفيذ احكام القانون

 

 

 2/2/2006والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . ريي  الوزراء 

 

 


