قاوون الوساطة لحسوية الىزاعات المدوية وجعديالجً رقم  12لسىة 2006
حل محل قاوون الوساطة لحسوية الىزاعات المدوية المؤقث رقم  37لسىة
2003

المادة 1
يسمى ٌذا القاوون (قاوون الوساطة لحسوية الىزاعات المدوية لسىة  )2006ويعمل بً مه
جاريخ وشزي في الجزيدة الزسمية .

المادة 2
أ  .تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى

(ادارة الوساطة ) وتشكل من عدد من

قضاة البداية والصمح يسمون (قضاة الوساطة ) يختارىم رئيس محكمة البداية لممدة التي يحددىا
ويختار من بين موظفي المحكمة العدد الالزم ليذه االدارة .

ب .يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فييا ىذه االدارة .

ج .لرئيس المجمس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارىم من
بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمينيين وغيرىم من ذوي الخبرة المشيود ليم بالحيدة

والنزاىة.
المادة 3

أ  .لقاضً ادارة الدعوى او قاضً الصلح وبعد االجتماع بالخصوم او وكالئهم القانونٌٌن احالة
النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضً الوساطة او الى وسٌط خاص
لتسوٌة النزاع ودٌا وفً جمٌع االحوال ٌراعً القاضً عند تسمٌة الوسٌط اتفاق الطرفٌن ما
امكن .
ب .الطراف الدعوى بموافقة قاضً ادارة الدعوى او قاضً الصلح االتفاق على حل النزاع
بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص ٌرونه مناسبا  ،وفً هذه الحالة ٌحدد الوسٌط اتعابه
باالتفاق مع اطراف النزاع  ،وفً حالة تسوٌة النزاع ودٌا ٌسترد المدعً الرسوم القضائٌة التً
دفعها .

المادة 4
أ  .عند احالة النزاع الى قاضً الوساطة ٌ ،حال الٌه ملف الدعوى  ،وله تكلٌف االطراف بتقدٌم
مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب .عند احالة النزاع الى وسٌط خاص ٌ ،قدم الٌه كل طرف من اطراف النزاع خالل مدة ال
تتجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ االحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا الدعاءاته او دفوعه
 ،مرفقا بها المستندات التً ٌستند الٌها  ،وال ٌتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بٌن اطراف
النزاع .

المادة 5
ٌشترط النعقاد جلسات الوساطة  ،حضور اطراف النزاع مع وكالئهم القانونٌٌن او حضور
الوكالء القانونٌٌن  ،حسب مقتضى الحال  ،مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا
معنوٌا فٌشترط حضور شخص مفوض  ،من غٌر الوكالء القانونٌٌن  ،من ادارته لتسوٌة النزاع
.

المادة 6
ٌقوم الوسٌط بتحدٌد موعد كل جلسة وٌبلغ اطراف النزاع او وكالئهم بموعدها ومكان انعقادها
وٌجتمع بأطراف النزاع ووكالئهم وٌتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله
االنفراد بكل طرف على حدة  ،وٌتخذ ما ٌراه مناسبا لتقرٌب وجهات النظر بهدف الوصول الى
حل ودي للنزاع  ،وٌجوز له لهذه الغاٌة ابداء رأٌه وتقوٌم االدلة وعرض االسانٌد القانونٌة
والسوابق القضائٌة وغٌرها من االجراءات التً تسهل اعمال الوساطة .

المادة 7
أ  .عمى الوسيط االنتياء من اعمال الوساطة خالل مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير من تاريخ
احالة النزاع اليو .

ب .اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع  ،كميا او جزئيا  ،يقدم الى قاضي ادارة

الدعوى او

قاضي الصمح تقري ار بذلك ويرفق بو اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقيا  ،وتعتبر
ىذه االتفاقية بعد التصديق عمييا بمثابة حكم قطعي .

ج .اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعميو تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى

او قاضي

الصمح يذكر فيو عدم توصل االطراف الى تسوية عمى ان يوضح في ىذا التقرير مدى التزاميم

ووكالئيم بحضور جمسات الوساطة .

د  .اذا فشمت التسوية بسبب تخمف احد اطراف النزاع او وكيمو عن حضور جمسات التسوية ،

فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصمح فرض غرامة عمى ذلك الطرف او وكيمو ال تقل
عن مائة دينار وال تزيد عمى خمسمائة دينار في الدعاوى الصمحية وال تقل عن مائتين وخمسين

دينا ار وال تزيد عمى الف دينار في الدعاوى البدائية .

ىـ .عند انتياء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمو اليو من مذكرات ومستندات ويمتن ع
عميو االحتفاظ بصور عنيا تحت طائمة المسؤولية القانونية .

المادة 8
أ  .تعتبر اجراءات الوساطة سرية وال يجوز االحتجاج بيا او بما تم فييا من تنازالت من اطراف
النزاع امام اي محكمة او اي جية كانت .

ب .تطبق أحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى األعمال واالجراءات المتعمقة بأي وسيط خاص يتم
تعيينو باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام ىذا القانون

وسواء جرت ىذه الوساطة قبل اقامة الدعوى أو بعد إقامتيا وسواء داخل المممكة أو خارجيا.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  25لسنة . 2017

المادة 9
أ .إذا تمت تسوية النزاع كميا بطريق الوساطة القضائية فممخصوم :

 .1في الدعاوى البدائية :استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاممة إذا تمت التسوية أمام قاضي
إدارة الدعوى ونصف تمك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع.

 .2في الدعاوى الصمحية :استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاممة إذا تمت التسوية قبل أن
يختم المدعي بيناتو ونصف تمك الرسوم إذا تمت في أي وقت الحق لذلك قبل صدور حكم فييا.

ب .1 .اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كميا فمممدعي استرداد نصف الرسوم

القضائية التي دفعيا ويصرف النصف اآلخر كأتعاب ليذا الوسيط عمى ان ال يقل في حده
االدنى عن ثالثمائة دينار واذا قل عن ىذا الحد يمتزم اطراف النزاع بان يدفعوا لموسيط وبالتساوي

بينيم الفرق بين ذلك المبمغ والحد االدنى المقرر .

 .2اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابو بما ال يتجاوز
مبمغ مائتي دينار  ،يمتزم المدعي بدفعيا لو  ،ويعتبر ىذا المبمغ من ضمن مصاريف الدعوى .
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بالغاء نص الفقرة (أ) منيا بموجب القانون المعدل رقم

 25لسنة  2017حيث كان نص الفقرة (أ) كما يمي :

أ  .اذا تمت تسوية النزاع كميا بطريق الوساطة القضائية فمممدعي استرداد نصف الرسوم
القضائية التي دفعيا .

المادة 10
ال يجوز لقاضي الوساطة تحت طائمة البطالن النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيمت
اليو لموساطة .

المادة 11
تسري احكام ىذا القانون عمى القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصمح التي لم

يفصل فييا بحكم قطعي .
المادة 12

ي اي تشريع آخر تتعارض احكامو مع احكام ىذا القانون .
ال يعمل بأي نص ورد ف

المادة 13

يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام ىذا القانون .

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون .

