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 امللخص
تناولت هذه الدراسة إطالة أمد احملاكمة أسبابه واملسؤوليات واحللول البديلة، ومت توضيح أسباب إطالة أمد احملاكمة 
ومنها اجلهاز القضائي من حيث اجلهاز اإلداري واملوظفني وبعض نصوص التشريع وإجراءاته الشكلية واألعراف املتبعة يف 

يف أسباب إطالة أمد سواء مدعني أو مدعى عليهم، وأن هناك إشكالية املتداعني، احملاكم، مث بعض ممارسات احملامني وبعض 
خلل يف بعض نصوص التشريعات الناظمة إلجراءات احملاكمة، تعود  عن احملاكمة تعود إىل ما مت ذكره سابقًا انشئة وانجتة

واملقارن والدراسات اليت متت بعد توزيع  للجهاز القضائي وإدارته، وبعض احملامني، واخلصوم، ومت اتباع املنهج التحليلي
 اخلاصة مبعرفة األسباب واملسؤوليات عن هذه اإلشكاليات. االستبياانت اخلاصة مبعرفة األسباب واملسؤوليات

البحث أمهية من الناحية النظرية وهي إىل وضع حلول ألسباب إطالة أمد احملاكمة، وأن هلذا  الدراسةوهتدف هذه 
القضااي وأسبابه ومن الناحية العملية، وضع احللول، والوصول إىل توصيات للحد من إطالة أمد اكم وسري وضع إجراءات احمل

 احملاكمة. 
من إطالة أمد احملاكمة  ختففإىل التوصيات اليت ميكن األخذ هبا من حل بعض اإلشكاليات اليت  الباحثنيوتوصل 

كل من القضاة واحملامني ومساءلة اخلصوم عن األضرار اليت لفيما خيتص ابلقضاء واجلاهز القضائي وتطبيق مدوانت السلوك 
 يتسببون فيها يف إطالة أمد احملاكمة.

 البديلة. : أمد احملاكمة، أصول احملاكمات، اجلهاز القضائي، احملامون، اخلصوم، العدالةالكلمات الدالة
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Abstract 

The present study aimed to shed a light on the extension of trail duration. It 

aimed to shed a light on the causes of such extension and the responsibilities 

associated with it. It aimed to shed a light on the alternative solutions for such 
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extension.  It aimed to identify the causes of such extension. Such causes include: 

causes related to the judicial body. The latter causes include causes related to the 

administrative staff, employees, legislations, measures, procedures, and customs 

applied in courts. They include causes related to the practices of lawyers, and 

opponents (i.e. defendants, and plaintiffs). They include shortfalls in the legislations 

regulating the court procedures. An analytical approach was adopted. A comparative 

approach was adopted too. Several studies were reviewed. Questionnaire forms were 

distributed to identify the causes of such extension and the responsibilities associated 

with it. 

The present study aimed to offer solutions for the causes of extending the 

trail duration. From a theoretical perspective, it is considered significant. That is 

because the present study aimed to shed a light on the court procedures, and the 

causes of such extension. It’s because the present study aimed to offer solutions and 

recommendations for addressing such causes. 

The researchers suggest several recommendations. Through such 

recommendations, the causes of such extension may be addressed.  That also applies 

to the causes related to the judiciary. The researchers recommend complying with 

the code of ethics by judges, and lawyers. They recommend holding the opponents 

accountable for the damages derived from the extension of the trail duration. 

Keywords: trial duration, trial procedures, judiciary, lawyers, opponents, alternative 

justice  

 

 املقدمة
يعترب حق التقاضي من أهم احلقوق الذي نصت عليه غالبية الدساتري وحق األفراد يف حماكمة 
عادلة وانجزة، واحملاكم مفتوحة للجميع وهذا أيضًا ما نصت عليه مبادئ حقوق اإلنسان واالتفاقيات 

العدالة، والقضاء الدولية واملعاهدات، إالّ أن هناك إجراءات وشكليات وأعراف، تتسبب يف إعاقة سري مرفق 
وتيسري إجراء احملاكمة، ابلرغم من أن كافة التشريعات اخلاصة ابإلجراءات أمام احملاكم هي تشريعات غالبيتها 

احملاكمة  ولكن تطبيق هذه النصوص واإلجراءات املتبعة تؤدي إىل إطالة أمدال يشوهبا القصور أو الغموض، 
ه عدة أطراف وكل طرف مسؤول عن هذا البطء يف تيسري شرتك يف أسبابيوهي موضوع هذا البحث والذي 

 إجراءات احملاكمة.
وقد اهتمت وزارة العدل واجمللس القضائي األردين يف هذا املوضوع وقامت إبجراءات من أجل  
تيسري إجراءات التقاض، وتسريع الفصل يف القضااي من جهة اجلهاز القضائي إاّل أنه ما زال هناك بعض 

 والشكلية واألعراف ما زالت سبباً يف بطء إجراءات احملاكمة. ومن هذه اإلشكاليات: من اإلجراءات 
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 أواًل: مشكلة البحث: 
ة ومنها ما يرجع إىل اليت تسبب يف إطالة أمد احملاكم تتكمن مشكلة البحث يف اإلجراءات واإلشكاليا

ة خارجية على األحكام وجود رقاباإلداري وأعوان القضاة، وعدم القضائي، واجلهاز التشريعات، والنظام 
ذلك ممارسات بعض احملامني، وكمها وتقييم أداء القضاة، وتتبع سري احملاكمة، ياليت تصدر عن احملاكم، وتقي

 راءات.واخلصوم، يف الدعوى والذين هم أيضاً سبباً يف إطالة أمد احملاكمة وبطء اإلج
 اثنياً: أهداف الدراسة:

سباب واملسؤولية عن إطالة أمد احملاكمة وبطء اإلجراءات ومدى األوف على هتدف هذه الدراسة إىل الوق
كفاءة اجلهاز القضائي واإلداري وأعوان القضاة وكفاية التشريعات ومدوانت السلوك لضبط سلوكيات بعض 

ومنجزة والتغلب احملامني، واجلهاز القضائي يف ضبط إجراءات التقاضي وأن يكون هناك حماكمات عادلة 
على بطء اإلجراءات وإطالة أمد احملاكمة وحماسبة املتسبب وكذلك حماسبة اخلصوم ووضع تشريعات حتد 
من ممارسات اخلصوم املدعني واملدعى عليهم يف إطالة أمد احملاكمة وتعريضهم للمساءلة والتعويض، وبينت 

 النهاية.  هذه الدراسة مسؤولية كل من عناصر الدعوى من البداية وحىت
 اثلثاً: أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف بيان التزامات اجلهاز القضائي وإدارة هذا املرفق وأعوان القضاء من الناحية العملية 
وما جيب عليهم القيام به من أجل حتقيق العدالة وتيسري إجراءات احملاكمة بصورة سريعة، دون بطء يف 

 جلهاز تفتيش ومستقل، ووجود جهة رقابة أخرى مستقلة على األحكام.اإلجراءات وأن يكون خاضعاً 
وتراقب عمل احملامني وبيان القصور والتجاوزات واألخطاء واملسؤولية واخلروج بنتائج وتوصيات تبني فيها 
اجلهات املسؤولة وأوجه القصور واحملاسبة والتنسيب ملن خيضع هلم من هؤالء للمساءلة القانونية سواء من 

جلهاز القضائي أو اإلداري يف احملاكم أو ما خيص التشريعات أو يعود للتجهيزات، وكذلك إذا كان األمر ا
متعلق ابحملامني، أو اخلصوم، للوصول إىل وضع حلول هلذه اإلشكالية، وكذلك ثقافة حل النزاعات قبل 

ابلرغم من أن هناك كثري من  اللجوء للقضاء عن طريق إنشاء مكاتب للتسوية االتفاقية قبل اللجوء للقضاء
وما زال موضوع إطالة أمد الدراسات تعرضت إىل هذا املوضوع ولكن يف كل مرحلة ينشأ أسباب جديدة 

 احملاكمة وبطء إجراءات تيسري العدالة يثار ابستمرار ابلرغم من وضع  بعض احللول.
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 رابعاً: منهجية الدراسة:
ت اليت مت توزيعها على ملنهج الدراسة واقع احلال عن طريق االستبيااناعتمد الباحثون يف هذا البحث ا

امينها البحثية مبا يتالءم من إذ قام الباحثون إبعداد الدراسة ومضاجلهات املسؤولة عن احملاكمة وعناصرها، 
واملنهج الوصفي ، ظروف مجع البياانت وذلك هبدف اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياهتا املختلفة

 لتحليلي.ا
 خامساً: النطاق الزمين واملكاين واملوضوعي: 

املسؤولية واحللول البديلة، احنصر هذا البحث والدراسة يف أسباب إطالة أمد احملاكمة و : النطاق املوضوعي
 ء واحملامني واخلصوم.متناواًل كافة عناصر احملاكمة من تشريعات وقضاء وأجهزة إدارية وأعوان القضا

 اكم األردنية بكافة أنواعها.: اقتصر هذا املوضوع على دراسة إطالة أمد احملاكمة أمام احملاملكاينالنطاق 
ة اسله إذ مت توزيع الدر  : حدد البحث النطاق الزماين هلذا البحث عند كتابته واإلعدادالنطاق الزماين

 واالستباانت خالل اإلعداد لكتابة هذا البحث.
 سادساً: تقسيم البحث

ي وأسباب إطالته واملسؤولية تناول فيه الباحثني حق التقاض األول املبحثمت تقسيم هذا البحث إىل مبحثني 
أسباب  طلب الثاينواملحق التقاضي وتنظيمه  املطلب األولوقسم هذا املبحث إىل مطلبني تناول فيه 

 إطالة أمد احملاكمة واملسؤولية.
 األول املطلبلبني تناول يف ث احللول البديلة ومت تقسيمه إىل مطفقد تناول فيه املبح املبحث الثاينأما 

 نزاعات.الوسائل البديلة حلل ال واملطلب الثاينمعاجلة أسباب إطالة أـمد احملاكمة. 
 اخلاصة ابلدراسة. ، فتم تناول نتائج الدراسة ومناقشتها والنتائج والتوصياتاملبحث الثالثأما 
 ومشلت النتائج والتوصيات العامة. اخلامتةمث 

 املبحث األول
 حق التقاضي وتنظيمه وأسباب إطالته

إذ يستطيع كل شخص اللجوء للقضاء لدفع أي احلقوق الطبيعية لإلنسان، حق التقاضي من أهم يعد مبدأ 
األردين الذي ة على هذا احلق، ومنها الدستور ثساساً حبقوقه وحرايته ونصت الدساتري احلديماعتداء يشكل 
( منه على أنه ))متارس احملاكم النظامية يف اململكة األردنية اهلامشية حق القضاء على 102نص يف املادة )
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مجيع األشخاص يف مجيع املواد املدنية واجلزائية مبا فيها الدعاوى اليت تقيمها احلكومة  أو تقام عليها ابستثناء 
خاصة مبوجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع دينية أو حماكم  إىل حماكماليت قد يفوض فيها حق القضاء 

( من الدستور نفسه ))احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة 101( من املادة )1. والفقرة )(1)آخر انفذ املفعول((
   من التدخل يف شؤوهنا((.

 القانون((.غري ( من الدستور نفسه ))القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم ل97واملادة )
خرى فإن الدستور األردين أوأن هذه النصوص يف الدستور تؤدي إىل محاية احلقوق، وحرية األفراد من انحية 

ية األداين، وحق ينص على مبادئ عامة وهي ))حق املساواة، واحلرية الشخصية، وحرية املساكن وحر 
ق لألفراد واجملتمع املساواة تمع مبا حياالجتماعي وحق العمل ودعامات أخرى يف استقرار وبناء، وتنمية اجمل

 والعدل، والتعاون((.
املطلب الثاين أسباب و بحث حق التقاضي وتنظيمه فيها ال وسيقسم هذا املبحث إىل مطلبني األول يتناول

 إطالة أمد احملاكمة.
 املطلب األول

 حق التقاضي وتنظيمه
 أواًل: حق التقاضي: 

( إذ نص 102و 101) التقاضي للجميع وكذلك الدستور األردين يف املوادكفلت الدساتري العاملية حق 
ن حقوقهم، وذلك من الدستور األردين على حق  التقاضي وأن أبواب احملاكم مفتوحة للجميع للدفاع ع
يفية استعمال هذا احلق كخالل الدعوى القضائية، وينظم عادة قانون املرافعات وقانون  أصول احملاكمات  

ص موضوع الدعوى الدعوى وفقًا إلجراءات حيددها هذا القانون، وجيب أن تتوافر يف الشخ عن طريق
ضوع االدعاء، ومبعىن و قرار قضائي حيسم مو املصلحة، ويسعى من وراءها املدعي إىل احلصول على حكم أ

 ع. هذا النزا يفآخر وضع النزاع حتت سيطرة القضاء أو عرضه على السلطة القضائية لتصدر حكماً 
 على النحو اآليت:  وهيوللدعوى القضائية خصائص 

 الدعوى حق لصاحبه أن يباشر أو ال يباشرها:  .1

                                                             

 (.97، )102( و101( الدستور األردين املادة )1)
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وهي أن لصاحب احلق أن حيصل على احلماية القضائية أو أن يتخذ موقفًا سلبيًا وذلك بعدم مباشرهتا، 
ولكن عادة فإن على الشخص الذي مت االعتداء على حقه واجب قانوين يف إقامة الدعوى محاية احلق 

على حقه أن حيرص  اجملتمع، إذ البد من أي شخص وقع اعتداءاملعتدى عليه ودفاعاً عن القانون ومحاية 
))ولكن فكرة حتريك الدعوى من املدعي هي على محاية هذا احلق عن طريق الدعوى، واللجوء للقضاء. 

 .(1)عادة ما تكون ملصلحته وليس دفاعاً عن القانون((
حملاكم، والكلفة العالية، ما يفضل الفرد إىل الصلح مع املعتدي جتنبًا لإلجراءات الطويلة أمام اوعادة 

 واملصاريف.
 الدعوى حق يقبل التنازل عنه:  .2

ميكن التنازل عنه، ويف حالة التنازل عنه يرتتب عليه زوال حقه، وتنقضي الدعوى، سواء احلق يف الدعوى 
أقيمت دعوى أم ال، وقد تنقضي الدعوى يف حالة عدم ممارسة املدعي حقه يف إقامة الدعوى وذلك ابلتقادم 

ق يف الدعوى جيوز النزول عنه سواء كان هذا التنازل قد حدث بعد أو قبل ابلرغم من وجود احلق، ))فاحل
رفع الدعوى وإن كان العمل جيري على إجراء التنازل مبناسبة التنازل عن احلق املوضوعي نفسه. وكذلك 

ابلدعوى  األمر فيما يتعلق ابحلوالة واالنتقال إىل اخللف العام أو اخللف اخلاص ويرد على هذه القاعدة استثناء
 .(2) اللصيقة يشخص اإلنسان كدعوى الطالق((

 عدم مسؤولية مباشرة الدعوى القضائية عن إخفاقه أمام القضاء:  .3
قد يعتقد الشخص أن هناك اعتداء على أمواله قد وقع، أو خيطأ أبن له مصلحة يف الدعوى أو أن له صفة 

شخص عند إقامته الدعوى يريد محاية حلقه، ولكن عند تطبيق نظرية يف إقامة دعوى معينة، إذ أن هذا ال
التعسف يف استعمال احلق فإنه يوجد جمال ملساءلة املدعي إذا كان يقصد من الدعوى اإلضرار ابملدعى 

مارس دعواه هبدف هو الكيد خلصه من املمكن احلكم عليه عليه، وبدون سبب مشروع ))فالشخص الذي 
 .(3)ابلتعويض((

                                                             

 . 54، ص 1993، دار النهضة العربية، مصر، ط.بال، -1993 –( وايل. فتحي الوسيط يف قانون القضاء املدين 1)
 .405، ص 1986، 1منشاة املعارف اإلسكندرية، مصر، ط( عمر. نبيل إمساعيل. أصول املرافعات املدنية والتجارية، 2)
 .403( عمر. نبيل إمساعيل. أصول املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 3)
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واملدعى عليه الذي يكثر إىل حد كبري من وسائل اإلجراءات هبدف تعطيل وأتخري التوصل إىل حل النزاع  ))
 .(1) الذي يعلم متاماً أنه خاسر منذ البداية ميكن احلكم عليه ابلتعويض((

 حق الدعوى يقبل االنقضاء ابلتقادم ويسقط إذا طرأ سبب من أسباب السقوط: .4
ود، والتقادم يسقط احلق يف هلا مدة حمددة، فإذا انقضت هذه املدة، مل يعد هلا وجتتقادم الدعوى إىل كان 

 قامة الدعوى.إقامة الدعوى وكذلك السقوط يف احلاالت اليت ينص القانون على سقوط احلق يف إ
 أما شروط احلق يف الدعوى:

ى من قبل املدعي، دعو تشرتط تشريعات قوانني أصول احملاكمات املدنية وجود شروط للحق يف إقامة ال
 وهذه الشروط هي: 

كز قانوين حلماية وجود حق أو مركز قانوين: يشرتط لنشأة احلق يف الدعوى أن يوجد حق أو مر  -1
لقانونية من الوقائع اهذا احلق، وإذا مل يوجد حق ال توجد دعوى، وعادة ما يبحث القاضي عن القاعدة 

 احلق يف الدعوى.وافر ت القانونية املعروضة عليه، ويتم ذلك من خالل قيام القاضي من التحقق من شروط 
إذ أن من مهمة القاضي البحث يف توافر شروط احلق الذي حتميه الدعوى أواًل وفهم الواقعة القانونية 

ال يطيل أمر النظر يف الدعوى والسري يف الدعوى اليت ميكن أن تستمر لسنوات دون  ىته حياملعروضة عل
فال ينشأ يف احلق وهكذا إذا كان نونية ااية قجدوى ))فإذا مل يكن هناك وجود ملثل هذا احلق لعدم وجود مح

 .(2) شخص يطالب إبلزام شخص آخر بدفع دين قمار فإن احلق يف الدعوى ال يوجد((
 اعتداء على احلق أو املركز القانوين: -2

حلق، وختتلف صور االعتداء أن حيدث اعتداء حيرم  املدعي من املنافع والفوائد اليت حيصل عليها من هذا ا
اقد، أو التعرض، أو املطالبة ق من حرمان املدعي من هذا احلق، أو املركز القانوين، أو إخالل ابلتععلى احل

 ق.ابحملافظة على احلق، مما يولد لدى املدعي املطالبة القضائية حلماية هذا احل

                                                             

 .110لسنة  20جمموعة أحكام النقض س  3/7/1969( قرارات حمكمة النقص املصرية رقم ز قضاء مدين رقم 1)
 .57املدين، مرجع سابق، ص ( وايل، فتحي. الوسيط يف قانون القضاء 2)
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ركز القانوين امل))فإذا مل تكن واقعة االعتداء حترم صاحب احلق أو املركز القانوين من أحد منافع حقه أو 
حبيث ال تكون به حاجة إىل احلماية القضائية فال ينشأ له احلق يف الدعوى، فالدعوى تدور وجوداً وعدماً 

 .(1) مع احلاجة إىل احلماية القضائية، ويتحدد نطاقها هبذه احلاجة((
قبل اللجوء إىل ى أم ال وهذه أحد الشروط اليت جيب أن يقرر فيها املدعي فيما إذا كان له حق يف الدعو 
خمتصني ابلقانون أو جعة احملاكم وإشغال احملاكم بقضااي إما تكون كيدية أو جهل ابلقانون، أو عدم مرا
 احملامني أو املستشارين واستشارهتم يف موضوع القضية قبل اللجوء إىل القضاء.

 الصفة:  -3
، وإثبات وجود االعتداء جيب أن تكون لصاحب احلق يف مواجهة املعتدي صفة ومصلحة إلقامة الدعوى

على حق من حقوق املدعي تنشأ املصلحة وأيضاً على املدعي وقبل اللجوء للمحاكم أن يتبني أن له مصلحة 
وصفة يف إقامة الدعوى ))وإذا ثبت وجود احلق  أو املركز القانوين وإثبات وجود احلق فإن لصاحب هذا 

 .(2)ط الصفة((احلق دعوى تنشأ يف مواجهة املعتدي وبذلك يوجد شر 
))وجيب التفرقة بني الصفة يف الدعوى شرط احلق يف الدعوى أما صحة التمثيل القانوين  أو الصفة اإلجرائية 

 .(3) فهي ليست من شروط الدعوى، وإمنا هي شرط لصحة العمل اإلجرائي((
 ويتناول البحث عناصر الدعوى وهي: 

م الصفة الدعوى هذه حبقه ممثلني وهل تأشخاص الدعوى: أي أن تكون الدعوى ومن وجه .1
سية وهي املدعي واملدعى واملصلحة حىت ال يتم السري يف دعوى أمام احملاكم ليست مكتملة عناصرها الرئي

 ال تنظر احملكمة مدة عليه بصفاهتم ومصلحتهم يف الدعوى ومن ميثلهم سواء املدعي أو املدعى عليه حىت
 .هلذه األسبابطويلة مث يف النهائية ترد الدعوى 

هذه القرار أو املركز  حمل الدعوى: على املدعي أن يبني يف الدعوى احلق الذي يطلب محايته وحمل .2
 القانوين، وقد يكون تقريراً،  أو إنشاء أو إلزام، أو قرار مؤقت. 

                                                             

 .58( وايل، فتحي. الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرجع سابق، ص 1)
 .462( عمر، نبيل إمساعيل.  أصول املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 2)
 .64( وايل، فتحي. الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرجع سابق، ص 3)
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لناحية املوضوعية، اوهو ما حيدد معامل الشيء املطلوب من احملكمة احلكم به من سبب الدعوى:  .3
ار مؤقت جيب أن يبني السبب الذي وعلى املدعي إذا طلب محاية حمل القرار تقريراً، أو إنشاًء أو إلزاماً أو قر 

استند إليها  املدعي  انونيةقيستند إليه املدعي يف الدعوى للحماية القانونية، والسبب قد يعود إىل قاعدة 
 يف الدعوى أو مرافعة قانونية. 

 .(1)))وميكن أن يكون للدعوى أكثر من سبب((وعلى املدعي إثبات السبب القانوين أمام احملكمة 
 اثنياً: التنظيم القضائي والعنصر البشري املسري ملرفق القضاء: 

لتنظيم القضائي والعنصر البشري تسيطر الشكلية على القواعد اإلجرائية، فالشكل يف كافة القوانني املتعلقة اب
تناول البحث فيها التنظيم ي األول بنديناملسري ملرفق القضاء هي قواعد إجرائية، وستقسم هذه الفقرة إىل 

 .العنصر البشري املسري ملرفق القضاء الثاين والبندالقضائي، 
 البند األول: التنظيم القضائي يف األردن: 

قضاء ووظيفته وهذه قانونية منظمة لل األردين وضع ضوابط للتنظيم القضائي وهي قواعدتكفل املشرع 
 : القوانني

 الدستور األردين. -1
 وتعديالته. 1988( لسنة 24، القانون رقم )قانون أصول احملاكمات املدنية -2
 وتعديالته. 2001( لسنة 17القانون رقم ) النظامية.قانون تشكيل احملاكم  -3
 .2017( لسنة 28القانون رقم ) قانون إدارة قضااي الدولة. -4
 قانون أصول احملاكمات اجلزائية. -5
 قانون استقالل القضاء. -6
 قانون حمكمة  اجلناايت الكربى. -7
 وتعديالته. 2006( لسنة 12قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية رقم ) -8
 وتعديالته. 1952( 30ون البينات رقم )قان -9

 وتعديالته. 2007( 25قانون التنفيذ رقم ) -10
 .2017( 23قانون حماكم الصلح رقم ) -11

                                                             

 .75انون القضاء املدعي، مرجع سابق، ص ( وايل، فتحي. الوسيط يف ق1)
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 .العقوابتقانون  -12
 وتعديالته. 1952( لسنة 11رقم ) –قانون كاتب العدل  -13
 .1954( لسنة 8قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ) -14
 .2017لسنة ( 46قانون اخلربة أمام احملاكم رقم ) -15
 وتعديالته. 2005( لسنة 43املرافعة ) وطوابعنظام الرسوم  -16
والنصوص القانونية اليت مني نسى أن ندخل ضمن هذه اجملموعة من القوانني واألنظمة قانون نقابة احملانوال 

ك زاولة احملاماة، وكذلاملتدربني وشروط التدريب وحىت حيصل املتدرب على متنظم شروط تسجيل احملامني 
 ي.نبني واجبات والتزامات احملامي ابعتباره عنصراً أيضاً أساس يف عملية التقاض

 يت: على مبادئ أساسية وهي على النحو اآل حديثهالقضائي يف أي دولة ويقوم التنظيم 
لعمل القضائي مبوجب الدولة مصدر القضاء: أي أن الدولة هي اليت تصدر التشريعات اليت تنظم ا -1

 ضاء.تقوم أيضاً مبراقبة أداء القضاء وعملية ممارسة العمل يف القالقوانني وكذلك 
مبدأ فصل السلطات الثالث نصت عليه كثري من الدساتري وأن استقالل السلطة القضائية:  -2

الثالث وأن ))القضاة مستقلون ال سلطان  ( نص على فصل السلطات97الدستور األردين ويف املادة )
إذ تباشر الدولة الوظيفة القضائية من خالل إنشاء احملاكم عن طريق  .(1)ن((عليهم يف قضاهتم لغري القانو 

 السلطة القضائية.
( 1( الفقرة )6 يف املادة )املساواة أمام القضاء: املساواة أمام القضاء مبدأ كفله الدستور األردين -3

ختلفوا يف العرق أو اللغة أو ا منه ))األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وأن
ز وإعطاء كل من املدعى أمامه على قدم املساواة دون متيي املتخاصمنيأي على القضاء معاملة  الدين((.

 واملدعى عليه حقه يف الدفاع وفق األصول واإلجراءات املتبعة أمام احملاكم.
جمانية القضاء: القضاء خدمة عامة جمانية تتحملها الدولة، إذ أن اللجوء للقضاء ال يتحمل  -4

املتخاصمني نفقات الفصل يف الدعوى أو نفقات القضاء، وإمنا يتم صرف رواتب القضاة من خزينة الدولة 
تحمل أطراف وأن الرسوم اليت تدفع هي جزء مما تتحمله خزينة الدولة، وأن يكون القاضي موظف عام، 

                                                             

 (.6( من املادة )1( الدستور األردين الفقرة )1)
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الدعوى بعض الرسوم، حىت ال يكون هناك جمال إلشغال احملاكم ابلقضااي اليت قد تكون ال قيمة هلا أو 
 كيدية، وللتخفيف من حجم القضااي اليت ال معىن أو قيمة هلا.

العالنية: إن غالبية الدساتري العاملية قد نصت على عالنية اجللسات ومنها الدستور األردين يف  -5
( منه واليت نصت على عالنية اجللسات ابلنص ))جلسات  احملاكم علنية إاّل إذ 101( املادة )3) الفقرة

قررت احملكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام، حمافظة على اآلداب، ويف مجيع األحوال يكون النطق 
 .(1)ابحلكم يف جلسة علنية((

ية واليت تنص على أن النظر يف الدعوى تكون علنية، املدن ( من قانون أصول احملاكمات71وكذلك املادة )
إال إذا قررت احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم إجراءها سراً حمافظة على النظام العام 

 .(2)أو اآلداب أو حرمة األسرة
هبذا  حته  الطعناحلكم ملصلالتقاضي على درجتني: يتيح املشرع األردي للخصوم يف حالة عدم  -6

ني من حماسنه أنه يؤدي احلكم أمام حمكمة الدرجة األعلى وهي حمكمة االستئناف، وأن التقاضي على درجت
 إىل حسن سري العدالة.

 البند الثاين: العنصر البشري املسري ملرفق القضاء: 
ا املرفق املهم، لعمل داخل هذاإن العنصر البشري املسري ملرفق القضاء، يؤدي إىل دراسة البشر الذين يتولون 
أو اخلرباء وسيتناول هاذ امني، إذ أن هذا املرفق العام يديره أشخاص، سواء أكانوا قضاة أو أعواهنم، أو احمل

سري إجراءات احملكمة، علمًا الء العنصر البشري ودوره يف القضاء و هؤ يف إعطاء حملة عن وظيفة كل من  البند
 .العنصر البشري احملاكمأن من أسباب إطالة أمد احملاكمة أمام 

حكم يف الدعوى،  : القاضي هو الذي يدير  إجراءات احملاكمة من بدايتها وحىت صدورالقضاة -1
اع الشهود، وتقدم إليه وأتجيلها، ومسوهو الذي يدير اجللسات وهو الذي يقيد اخلصوم برأيه  القانوين، 

 الفصل يف الدعوى.البياانت وتعيني واختيار اخلرباء، واملرتمجني، واحمللفني و 
 وهناك واجبات ومن أمهها: 

  

                                                             

 (.101( من املادة )3( الدستور األردين الفقرة )1)
 (.71( من املادة )1وتعديالته الفقرة ) 1988( لسنة 24( أصول احملاكمات املدنية األردين رقم )2)
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 .عدم التغيب عن عمله بدون عذر 
 .السلوك احلسن ومراعاة قواعد السلوك 
 .عدم شراء احلقوق واألموال املتنازع عليها 
 .أن يكون حيادايً وال يقبل التدخل أو وساطة لصاحل أحد اخلصوم 
 .مراعاة معايري احملاكمات العادلة والعدالة 
  ون أي أتخري. دبذل اجلهد الكايف يف الفصل يف الدعاوى املعروضة أمامه ضمن مدد معقولة 
 .االلتزام أبوقات الدوام الرمسي وفتح اجللسات يف الوقت احملدد 
 .حتسني القدرات العملية والعلمية ومواكبة االجتهادات القضائية 
 دونة قواعد السلوك القضائي لسنة املشاركة يف الدورات التدريبية والندوات والورش وهي من م

2014(1). 
اكم للمدعي أو املدعى عليه يعترب احملامون من أهم معاوين القضاة إذ أن احلضور أمام احمل: احملامي -2

ن على احملامي واجبات وله حقوق ال ميثلون أمام احملاكم إاّل بواسطة احملامني األردنيني. وابلرغم من ذلك أب
اكم، وله حق قبول أو ي إعطاء االستشارات القانونية، وحق احلضور  أمام احملومن احلقوق للمحامي وه

واجباته واليت قد تؤثر  رفض الوكاالت واحلصول على أتعابه عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، أما
 على إطالة أحد احملاكمة، من أمهها: 

 ة.حالدفاع عن موكله ابلطرق الناج 
 .احرتام احملاكم والقضاة 
 .حسن السلوك أمام احملاكم 
 .التقيد أبوقات احملاكم 
 ضرر أو الظلم. رفض السري يف إجراءات دعوى تكون الغاية منها إرهاق الطرف اآلخر، أو ال 
  .عدم التأجيل إال لسبب مشروع 

                                                             

( من قانون اســــــتقالل 45صــــــادر عن اجمللس القضــــــائي مبوجب املادة ) 2014( مدونة قواعد الســــــلوك القضــــــائي لســــــنة 1)
 وتعديالته.  2001( لسنة 15القضاء رقم )
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م الداخلي للنقابة ا( والنظ1972لسنة ) 11رقم  ))ومجيع هذه االلتزامات وردت ضمن قانون نقابة احملامني
 .(1)آداب املهنة(( والئحة

( منه على أنه 21) : وهم املوظفون اإلداريون من أعوان القضاء إذ نصت املادةكتاب احملاكم -3
اتب يتوىل تدوين وقائع ))يساعد احملكمة يف جلساهتا يف مجيع إجراءات احملاكمة وحتت طائلة البطالن ك

جهزة اإللكرتونية ويتم توقيع  أجهزة احلاسوب أو األاحملاكمة وإجراءاهتا يف احملضر إما خبط اليد أو بواسطة 
 اب احملاكم هي:كل صفحة من صفحات احملضر فور إعداده من قضاة احملكمة والكاتب. إذن وظيفة كت

 .يساعد القاضي يف أعماله كعنصر يف تشكيل احملكمة 
 .يكتب حماضر اجللسات 
 .يوقع على نسخة احلكم األصلية 
  األوراق اخلاصة ابلدعوى.يتلقى الدعاوى وكافة 
 .يعطي صوراً عن األحكام 

 .ةمو عنصر يف تشكيل احملكهكل هذه األعمال يتوالها كتبة احملاكم و 
ة، اليت تصدر سواء عن تبليغ األوراق القضائي يقوم احملضرين بوظائف عديدة ومنها: : احملضرون -4

 احملاكم أو دوائر التنفيذ أو كاتب العدل وهو موظف عام.
يكون بواسطة  تبليغعلى أنه ))كل  (2)( من أصول احملاكمات املدنية6من املادة ) (1نصت املفقرة )وقد 

( من املادة نفسها جيوز إجراء تبليغ األوراق 3احملضرين ما مل ينص القانون على خالف ذلك، والفقرة )
 القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر.

ن فصلها بدون إجراء خبري اكم يف كثري من القضااي اليت ال ميك: تستعني احملاملرتمجني واخلرباء -5
ملرتجم الذي تستعني اخلصوم فإن اخلبري هو شخص ليس مبوظف عام وكذلك ا أم مل يطلبوهاوسواء طلبها 

رح األسئلة وخالل طكمة و به احملكمة عند مساع شاهد أجنيب فإهنا تستعني مبرتجم يرتجم الشهادة أمام احمل
 االستجواب واملناقشة. 

                                                             

 وتعديالته والنظام الداخلي والئحة آداب مهنة احملاماة األردنيني. 1972( لسنة 11( قانون نقابة احملامني رقم )1)
 (.6وتعديالته املادة ) 1988( لسنة 24احملاكمات املدنية األردين رقم ) ( قانون أصول2)
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اء مل يقوموا بتوريد تقارير اخلربة وأن كثري من القضااي يكون التأخري يف الفصل فيها ألسباب أن اخلبري أو اخلرب 
 ينات إجراءات اخلربة.البللمحكمة أو املماطلة فيها أو عدم اختصاصهم يف موضوع اخلربة. وينظم قانون 

( من قانون أصول احملاكمات املدنية على إجراء اخلربة وانتخاب اخلرباء 83من املادة ) (1إذ نصت الفقرة )
 .(1)ودور احملكمة يف أن تستعني ابخلرباء

 املطلب الثاين
 أسباب إطالة أمد احملاكمة واملسؤولية

واعد قانونية إجرائية سواء  تسيطر على القوانني املتعلقة ابلقضاء الشكلية على القواعد اإلجرائية، وهي ق
لق بتسيري وإجراءات التقاضي يف أصول احملاكمات أو قانون البينات أو التنفيذ، ومجيع القوانني املتعكانت 

مني عن بطء سري القضااي ن قبل املتخاصنقطع الشكاوى متأمام احملاكم يف تكوينها النظري جيدة ولكن ال 
عاوى ظاهرة تؤثر يف اجملتمع وتعثر اخلطوات أمام احملاكم واخلصومة القضائية، وأن البطء يف  الفصل يف الد

أخرى قضاء أو أبطراف والدولة على حد سواء وهذا اخللل انشئ عن منظومة العدالة سواء مبا يتعلق ابل
 املعاونني للقضاء أو التشريع.

)إن لكل شخص عند الفصل يف ) اإلنسان( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق 6وهذا ما أكدته املادة )
والتزاماته أو يف اهتام جنائي موّجه إليه، احلق يف مرافعة علنية عادلة خالل مدة معقولة أمام حقوقه املدنية 

 .(2)حمكمة مستقلة وغري منحازة ومشكلة طبقاً للقانون((
التوجيهية للجنة جملس وزراء أورواب بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  ذلك أيضًا املبادئوأكدت 
واليت نصت على ))أن أي شخص متهم ابرتكاب أنشطة إرهابية له احلق يف  2002متوز  15بتاريخ 

 .(3) حماكمة علنية عادلة خالل مدة معقولة((
يف املادة الثانية على أن  1969تشرين الثاين  22اتريخ وكذلك نصت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 

))لكل شخص احلق يف حماكمة تتوفر فيها الضماانت الكافية خالل مدة زمنية معقولة أمام حمكمة مستقلة 

                                                             

 (.83وتعديالته املادة ) 1988( لسنة 24( قانون أصول احملاكمات املدنية األردين رقم )1)
 (.6( االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنساين، املادة )2)
 .2002متوز  15بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب اتريخ ( املبادئ التوجيهية للجنة جملس وزراء أورواب 3)
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وغري منحازة ومشكلة طبقاً للقانون للبت يف أي إهتام جنائي موّجه إليه أو عند الفصل يف حقوقه والتزاماته 
 .(1) عمالية واملالية أو أي طابع آخر((املدنية وال

( على أنه ))ختتص حمكمة الصلح ابلنظر يف 137وقد نص قانون العمل األردين يف الفقرة أ من املادة )
الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ومن ذلك الدعاوى املتعلقة ابألجور يف املناطق اليت ال يوجد 

ة حبيث يتم الفصل يف صورة مستعجلب)ب( من هذه املادة وذلك فيها سلطة أجور وفق أحاكم الفقرة 
 .(2) الدعوى خالل ثالثة أشهر من اتريخ ورودها للمحكمة((

، فإن هناك ما زالت الفصل يف الدعاوى يف مدة معقولةوابلرغم من هذه النصوص اليت تؤكد على ضرورة 
 ي على النحو اآليت: وسري العدالة وهمد احملاكمة أأسباب تؤدي إىل البطء يف البت ابلدعوى وإطالة 

 أواًل: الصعوابت الواقعية الناجتة عن إجراءات التقاضي
 ى النحو اآليت:ألعمال حق التقاضي تواجه األفراد وتشمل هذه الصعوابت علهناك صعوابت واقعية 

إطالة أمد احملاكمة و تعترب التشريعات من أهم األسباب اليت قد تكون سبب يف بطء : التشريعات -1
رار وسد الثغرات أمام اخلصوم واليت قد يستفيد منها املتداعني أمام احملاكم، وهي اليت جيب أن تتطور ابستم
بدأ سيادة القانون وحلماية طبيقاً ملتالنسياب حركة التقاضي، وكذلك تشريعات تطبق مبدأ املساواة والعدالة 

 حقوق اإلنسان.
ار القضاة، أكفاء، : يتحمل القضاء جزءًا من أسباب إطالة أمد احملاكمة إذ جيب اختيالقضاء -2

، من حيث التأهيل مستقلني مشرعني، ومدعني عامني حاصلني على تدريب جيد ومستوى عايل من املهنية
أداء مهمتهم، والتفتيش  تساعدهم علىوأن يكون هناك كوادر وفنيني  ختصصاهتم،والتدريب وزايدة أعدادهم و 

حكام ونظر الدعوى، املستمر من جهاز رقابة مستقل يراقب جودة األحكام، واملدى الزمين، إلصدار األ
 اإلجراءات املعمول هبا.  إتباعومدى 

ر فيها عملية تدالح أن : تعترب بعض أبنية احملاكم ال تصأبنية احملاكم وسوء إدارة املرفق العام -3
وعدم التقاضي من إدارهتا، والبنية التحتية وجتهيزاهتا، من أسباب إطالة أمد احملاكمة، إذ  أن تصميم احملاكم 

وجود جهاز إداري لبعضها، وقلة التجهيزات وخاصة التجهيزات املتعلقة ابستخدام الوسائل اإللكرتونية 

                                                             

 .1969تشرين الثاين  22( االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اتريخ 1)
 (.137وتعديالته املادة ) 1996( لسنة 8( قانون العمل األردين رقم )2)
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املتطورة واألشخاص واملوظفني املختصني يف العمل على هذه األجهزة مهمة جدًا إلجناز املعامالت يف 
م واستقبال الدعاوى، وتسجيلها، احملاكم، واليت تؤدي إىل تيسري إجراءات التقاضي، من حيث طباعة األحكا

وربطها مع بعضها البعض، وسهولة الدخول إىل هذه املنظومة الكاملة يؤدي إىل تيسري أعمال التقاضي، 
جيب تدريبه واستحداث الربامج احلديثة وتطويرها ابستمرار مع األخذ بعني االعتبار العنصر البشري الذي 

 ابستمرار على كيفية عمل هذه األجهزة.
يتحمل بعض املوظفني شيء من املسؤولية يف إطالة أمد احملاكمة إذ جيب  أن خيتار : وظفنيامل -4

املوظف الكفؤ واملؤهل والذي خيضع لدورات تدريبية ابستمرار مع األساليب احلديثة يف تطبيقات احلاسوب  
اعتها، أو طباعة القرارات  اخلاصة بربامج احملاكم وإدارهتا، وخضوعه للمراقبة إذ أن بعض القضااي تتأخر يف طب

 املدد املطلوبة. املستعجلة، أو إرسال القضااي إىل االستئناف والتمييز خالل 
وهي اإلجراءات اليت تتم قبل السري ابلدعوى أو خالهلا، : بعض اإلجراءات اليت تتم أمام احملاكم -5

  :ومنها
القضاء واحملامني على حد  التبليغات وهي جزء من أسباب إطالة أمد احملاكمة، وهي عقبة أمام (أ)

سواء يف إمكانية تبليغ اخلصوم، وهذا يعود إىل النصوص القانونية يف إجراءات التبليغ، ومنها ما يعود إىل 
 احملضرين ومنها ما يعود إىل اخلصوم إبعطاء عناوين غري صحيحة، أو التأثري على احملضرين.

مما اليت أعدت هلا، ابلطريقة يست فعالة إذ أن هذه األنظمة لوكذلك إدارة الدعوى والوساطة،  (ب)
يؤدي إىل بطء إجراءات التقاضي إذ أحيلت إىل هذه الدوائر، حبيث تستغرق وقت سواء يف إدارة الدعوى، 

 أو الوساطة يف حالة عدم االتفاق أو حل املوضوع.
، إن من األسباب اليت تؤدي بطء سري إجراءات التقاضي هو تباعد اجللساتتباعد اجللسات:  (ج)

القضاة احملامني يف أتجيل الدعوى. إذ أن كثري من التأجيالت غري جدية وال يوجد ضوابط ويساير بعض 
 اطلة.مب للمليذه األساهلويعمد اخلصوم 

بعض القضااي يتم أتجيلها بسبب بعض النصوص قواعد احلضور والغياب أمام احملاكم: إذ أن  (د)
إمكانية أتجيل الدعوى لغياب خصم يف حالة طلب زميله احملامي أتجيل الدعوى  القانونية اليت تؤدي  إىل

 بسبب غياب اخلصم، أو أن احملكمة تؤجل الدعوى يف حالة غياب الطرفني. 
كثري من تبليغات استدعاء  الشهود وعناوينهم ال تكون حضور الشهود ومناقشتهم أمام احملاكم:   (ه)

هود وعدم حضورهم، أو حيضرون بعد مواعيد اجللسات، أو صحيحة وتؤجل اجللسات بسبب غياب الش



 م15/12/2020 / (29) 06العدد  03جمللد ادراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة 

ISBN :978-9957-67-204-1 -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

539 
 

ايت املماطلة، وكذلك املناقشة للشهود من قبل احملامني وعدم حتديد اأن الشاهد قد مت طلبه من اخلصوم لغ
أوقات للمناقشة وأخذ وقت احملاكمة وأتخريها، أو مناقشة الشاهد من قبل اخلصوم أبسئلة ليس هلا عالقة 

 ابلدعوى.
الكشف واخلربة: هناك إجراءات طويلة تتبع يف إجراءات اخلربة، والكشف هذه اإلجراءات  إجراء (و)

متر يف مراحل أوهلا فيما إذا كانت اخلربة منتجة يف الدعوى أم ال، وهل فصل الدعوى يتوقف عليها، مث 
مث االتفاق أو من قبل احملكمة، مث حتديد مهمة اخلبري، مث تبليغه اختالف اخلصوم على انتخاب خبري، 

أوراق ضرورية للخبرية،  للحضور للمحكمة، مث إفهامه املهمة  املوكولة إليه، ومن مث تصوير امللف أو تسليمه
 حتديد مدة إلعداد التقرير، ومدى ختصص اخلبري يف موضوع خربته، هذه كلها إجراءات  تتم أمام احملكمةو 

وميكن أن يستغرق ذلك سنوات إذا مت إعادة اخلربة وعدد من اخلرباء أمام حمكمة البداية مث االستئناف لعدة 
 مرات.

وجود قضاة متخصصني: من أسباب إطالة أمد احملاكمة هو عدم طرح الدعاوى املتخصصة على  (ز)
الفصل يف القضااي،  قاضي متخصص يف بعض القضااي، إذ أن توزيع القضااي على قضاة متخصصني يسرع يف

وجنائي وهكذا، كلما عرض النزاع حسب التخصص سهل جتاري، وملكية فكرية، هناك قضاة ختصص 
 إجراءات الفصل يف الدعوى.

قبول الطعن يف حكم احملكمة سواء كان قاباًل أم غري قابل للطعن أو طعن ابحلكم عدة مرات.  (ح)
لوقف التنفيذ أو  احملامني يلجأ إىل الطعن ابألحكاموهذا يؤدي إىل إطالة أمد  احملاكمة إذ أن بعض من 

 ابلدعوى خاصة يف ما يتعلق ابلطلبات.وقف السري 
طرق احلصول على أوراق لغاايت السري يف الدعوى والفصل فيها: يعلق الفصل يف دعاوى على  (ط)

أو إجراءات تبليغات ألشخاص  احلصول على أوراق من جهات سواء داخلية أو خارجية للسري فيها أيضاً 
 خارج األردن يؤدي إىل املماطلة وبطء إجراءات الدعوى.

 اثنياً: دور احملامني: 
 املتقاضيتيسري إجراءات والعدالة. واحملامني هم أعوان القضاء، ويف  للمحامني دور مهم يف ساحة القضاء

 مد  احملاكمة، وعلى سبيل املثال: إال أن بعض احملامني يقومون أبعمال تعرقل سري القضاء وإطالة أ
 الدخول يف خصومة ويعرف أبن اهلدف من التوكيل املماطلة. .أ
 املماطلة يف التبلغ. .ب
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 عدم حتديد عناوين للشهود الذين طلبهم أو إعطاء عناوين غري صحيحة للمحكمة. .ج
 أوراق حتت يد اخلصم أو الغري لغاايت املماطلة. لبط .د
نها، التهديد أو لغاايت احلصول على أحكام يكون اهلدف م إقامة دعاوى شكلية أمام احملاكم .ه

 هترب موكله من مواضع معينة، مثل املشاركة يف احلجوزات.
 الطعن ابألحكام وهو يعلم بعدم جديتها وإنتاجيتها. .و
 أتجيل الدعوى بدون أسباب مشروعة. .ز
 بعض احملامني لديه مستوى مهين ضعيف. .ح

 اخلصوم: اثلثاً: 
إطالة أمد احملاكمة وإجراءات التقاضي للخصوم أنفسهم سواء كانوا مدعني أو مدعى  يعود كثري من أسباب

 عليهم ويتعمدون إطالة أمد احملاكمة عن طريق وأساليب متعددة وهي على النحو اآليت: 
 ضد بعضهم البعض. كيديةإقامة دعاوى   .أ
 استخدام ثغرات يف القانون للتحايل. .ب
طلبات التأجيل اليت يتذرعون فيها عند طلب منهم إحضار الشهود أو حضورهم ألداء اليمني،   .ج

 أو إعطاء عناوين للشهود غري صحيحة.
 .داستخدام أمساء ومهية أو غري صحيحة أو متويف للشهو  .د
 والنزاهة يف التعامل مع احملامني خبصوص وقائع الدعوى. ةاألمان .ه
 يهم من حقوق.م وما علهلقلة وعي اخلصوم مبا  .و
 عدم معرفة األفراد مبسؤولياهتم يف مراقبة القضاء واملساءلة القانونية. .ز
سلوك اخلصوم مبتابعة الدعوى وإن كانت خاسرة ويعرف أن الدعوى خاسرة ومتسكه ابلطعن،  .ح

 والتأجيل.
 إبرام تصرفات )كالعقود( بدون مراجعة احملامني لتنظيمها تؤدي إىل إطالة أمد احملاكمة. .ط
قضااي للخصوم يف احملاكم تطول مدة النظر فيها بسبب نوع هذه القضااي كإخالء املأجور  وجود .ي

 أو فسخ العقد انتج عن التصرفات غري القانونية، وتكون على درجة من التعقيد.
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 أما املسؤولية فإن هناك ثالث أطراف مسؤولة عن إطالة أمد احملاكمة:
 الدولة املسؤولة عن إدارة املرفق  العام من قضاة وتشريعات واملباين وجتهيزات. : تقع  علىاألوىل
: تقع على احملامني وهم أعوان القضاء والذين هلم دور ولديهم الئحة آداب تبني ما هلم وما عليهم ةوالثاني

 وحقوق خالل ممارستهم ملهنة احملاماة. من التزامات
إطالة أمد احملاكمة منذ بدايتها وحىت النهاية، إذ هلم دور يف إطالة أمد : هم اخلصوم ودورهم يف والثالثة

 احملاكمة كما بينا سابقاً.
 املبحث الثاين
 احللول البديلة

القضاء يف دولة القانون يقوم بدور فعال يف محاية احلقوق واحلرايت ابعتباره أهم املرافق العامة يف الدولة، وال 
تمرار وجتاوز كل الصعوابت وتوفري الضماانت اليت تكفل سري التقاضي أبسرع بد من حتديث هذا املرفق ابس

وقت ومعاجلة طول أمد احملاكمة واليت تنعكس إجيااًب على حقوق األفراد، وكذلك يقع على عاتق احملامني 
لى أداء ونقابة احملامني أيضًا مسؤولية تطبيق مدونة آداب مهنة احملاماة وتفعيلها حبيث يكون هناك رقابة ع

احملامني ليست فقط ما يصلها من شكاوى وإمنا جهاز تفتيش ورقايب، وأما على مستوى املوكلني سواء كان 
 مدعني أو مدعى عليهم فيجب أيضاً وضع أحكام تضرر منها أي طرف ابملطالبة ابلتعويض عن هذا الضرر.

، يتناول البحث يف معاجلة أسباب إطالة أمد احملاكمة املطلب األولويقسم املبحث الثاين إىل مطلبني: 
 ، الوسائل البديلة ودورها يف حل النزاعات خارج نطاق القضاء.واملطلب الثاين
 املطلب األول

 معاجلة أسباب إطالة أمد احملاكمة
ولة عن يثري موضوع البحث إشكالية أسباب إطالة أمد احملاكمة وهذه اإلشكالية متعلقة منها مبسؤولية الد

أتخري الفصل يف الدعاوى، ومسؤولية احملامني، ومسؤولية املتخاصمني، وكيفية معاجلته كل سبب ضمن 
 مسؤولية اجلهة اليت تسببت ببطء إجراءات احملاكمة.

 معاجلة األسباب الناشئة عن النظام القضائي وإدارته: -1
ينفذ من : ومن هذه األسباب وجود ثغرات قانونية معاجلة األسباب الناشئة عن التشريعات .أ

إذ جيب دراسة موضوع  أوراق تبليغ الدعوىخالهلا  املتخاصمني واالستناد إليها يف إطالة أمد احملاكمة * 
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التبليغات والطرق الكفيلة بتبليغ أطراف الدعوى بطريقة سريعة، وأن يتم حتديد موطن خمتار لكل مواطن عن 
هو املكان الذي يتم تبليغ األوراق القضائية عليه صحيحًا،  نية، واعتبار هذا العنوانطريق األحوال املد

اإلدارة أو النشاط أو اإلقليمية أو الفرعية أيضًا موطن يتم التبليغ عليها الشركات وكذلك اعتبار مراكز 
ئل االتصال احلديثة صحيحاً، وإعطاء احملضرين صالحية واسعة يف التبليغ، واستخدام التقنية احلديثة ووسا

واعتبار الشخص متبلغاً، جمرد استالمه للتبلغ، واختصار أوراق التبليغ إذ بلغ الشخص الكرتونياً أو بواسطة 
 طريقة من طرق التواصل احلديثة.

 أصول احملاكمات وقانون التنفيذ املدد احملددة يف قواننيإعادة دراسة  –املدد يف قوانني أصول احملاكمات  *
 الدعوى ومدد الطعن يفيتم تقصري هذه املدد يف كل إجراء من إجراءات احملاكمة وحلني صدور حكم حبيث 

اطلة يف الدعوى عليه أيضاً. وإعطاء صالحية للقاضي يف حالة ثبوت الدعوى وأن أحد اخلصوم يريد املم
 تعجلة.ة مسإجراء جلسات متتالية، وأيضاً يؤذن له بعد الدوام الرمسي يف نظر الدعوى وبصف

 .(1)وهو ما يسمى ابحملاكمة السريعة يف الوالايت املتحدة األمريكية
  تفعيل دور  إدارة الدعوى والوساطة القضائية:* 

اوى اخلاضعة لتبادل اللوائح إن دور إدارة الدعوى اخلاصة يف الدعاوى اليت تنظرها حماكم البداية وهي الدع
 اختصار املدة الزمنية لإلجراءات أمامها.

))إذ بلغت معدل مدة اإلجراءات لدى دوائر إدارة الدعوى من اتريخ تسجيل الدعوى وحىت اتريخ اإلحالة 
 وهي طويلة مع فرتات التأجيل.  (2)((( يوم98لقاضي املوضوع )

دور يف حل القضاء قبل عرضها على القاضي للفصل تفعيل دور الوساطة القضائية: إن للوساطة القضائية 
( دعوى وعدد الدعاوى اليت أعيدت إىل اهليئات 440) 2018بلغ عدد الدعاوى عام  إذيف الدعوى ))

                                                             

فصــل يف القضــااي، دراســة مقارنة. د. حي  حممد ( منقولة من حبث بعنوان التطورات القضــائية ملســؤولية الدولة عن أتخري ال1)
 ، واملنقولة من: 2018( 2، عدد رقم )254مرسي النمر، جملة كلية القانون الكويتية العاملية، ص 

Briam P. brooks. New speedy Trail Standard for Braker V. wing O. Reviving 
a Constitutional Remedy in an age of statutes, university & Chicago Law 
Review Vol. 61. Issue 2 spring 1994. P. 589. 

 .44ص  2018( التقرير السنوي ألوضاع احملاكم  النظامية والقضاء اإلداري والنيابة العامة عام 2)
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القضائية يف وهذا يبني أيضاً عدم جناعه وتفعيل دور الوساطة  ،(1)( دعوى((131القضائية بدون تسوية )
يف حتويل الدعوى احملاكم من جمموع القضااي املقامة أمام احملاكم إذ البد من إجياد آلية يف ترغيب املتخاصمني 

إىل الوساطة القضائية من حيث تشكيل جلان الوساطة وسرعة البت يف الدعوى احملولة هلم وحتديد مدة زمنية 
 للفصل فيها أو إعادة إحالتها للهيئة القضائية اليت حولتها.

  رصة لغياب أحد فإعطاء صالحية للقاضي يف موضوع حضور اخلصوم وغياهبم: إذ أن جمرد إعطاء
أطول أو مدد حىت يتم  أطراف الدعوى أو الطرفني وإعادة تبليغهما يؤدي حتمًا غلى أتجيل الدعوى ملدة

 إعادة تبليغهما.
 لى القاضي أن خيتار اختصار اإلجراءات والشكليات واألعراف املتبعة يف مساع الشهود إذ جيب ع

من ميكن إحضارهم عن  لشهود وإحضارالوقت املناسب ولو بعد الدوام الرمسي أن جيمع ما ميكن مجعه من ا
ًا هلذه الغاية. إذ أن طريق املوكلني، واستجواهبم، ومناقشتهم، يف حدود الدعوى وضمن أسئلة معدة سلف
والتأكد من جدية اًل أحد أسباب إطالة أمد احملاكمة هو دعوة ومساع ا لشهود اليت تستغرق وقتًا طوي

اطلة. ووضع غرامات عوى يف حال مساعهم وليس لغاايت املماملتخاصمني من أن للشهود دور يف فصل الد
ود لغاايت إطالة أمد على من طلبهم يف حالة كوهنم خارج البالد، أو متوفني وكان القصد من وضعهم شه

 احملاكمة واإلضرار ابخلصم، وحتمل اخلصم املسؤولية.
  راءات وشكليات هناك إجخاب اخلرباء تنااختصار اإلجراءات والشكلية واألعراف املتبعة يف

 ةسرع يف إجراءات اخلرب وأعراف طويلة يف إجراءات اخلربة قد متتد إىل سنوات. إذ جيب على القضاء أن ي
شف واخلربة ودعوة ء الكوأبن خيصص جلسة أو جلسات متتد إىل ما بعد الدوام أو خيصص هلا يوم إلجرا

واخلصوم للكشف وإجنازه  للخربة وخبصوص احملكمةهامه املهمة وإعطاؤه كافة األوراق الالزمة اخلبري وإف
ستمالك، أما يف اأبسرع وقت ممكن إذا كان كشف على عقار أو إزالة شيوع، أو تعويض عن أضرار أو 

ن تكون ابالستعانة مبكاتب تدقيق أال تكون املدة طويلة، وأما يف اإلجراءات احملاسبية عقود املقاولة أيضاً أن 
 نوعها. التقرير. وأمهية التخصص يف اخلربة أايً كان إلجنازراد حساابت شركات وليس أف

  اختيار قضاة متخصصني يف بعض القضااي اليت حتتاج إىل ختصص إذ أن ميول طالب احلقوق قد
يكون جملال معريف يف جمال القانون أكثر من جمال معريف آخر، وهذا يربز عند عمل القاضي وكفاءته يف هذا 

                                                             

 .44ص  2018( التقرير السنوي ألوضاع احملاكم  النظامية والقضاء اإلداري والنيابة العامة عام 1)
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خصصي، ومنها إنشاء غرف جتارية، اقتصادية ملكية فكرية، جناايت، ضريبة، قضااي اجملال املعريف الت
 املنافسة، عقود املقاولة، املالكني واملستأجرين، القضااي العمالية، وغريها من التخصصات.

 يكون اهلدف منها تيسري طرق الطعن يف األحكام واحلد منها واليت ال يكون هلا مربر أو اليت 
هناك قضااي ال فائدة  ك من خالل اإلجراءات اليت جيب أن تتخذ يف هذا اجملال وقد يكوناملماطلة، وذل

ام اكتسب احلكم أو وجود أحكقد انتهت،  من الطعن فيها كأن يكون القرار قطعي، أو أن مدة الطعن
طعون عرض عليه هذه التوهلذه الغاية جيب استحداث مكتب فين حملكمة االستئناف فيها الدرجة القطعية، 

قابلية للطعن أو أن الطعن يرد  مباشرة لبيان قابلية أو عدم قابلية القرار للطعن وحتديد املدد ويف حالة عدم
( ساعة 48ة ال تتجاوز )شكاًل يتم إحالتها فور احملكمة االستئناف للنظر فيها بصورة مستعجلة خالل مد

ن خالل املكتب الفين للنظر فيها لذلك م للفصل فيها. وكذلك بيان القضااي اليت ال حتتاج إىل جلسات
 الذي حيدد كل دعوى والوضع القانوين.

  الدولة يف حالة طلب  التكنولوجية احلديثة التواصل ما بني القضاء ومجيع دوائراستخدام الطرق
 ر يف احلصول عليها.الدوائو ر للخصوم ماألالدوائر تزويد احملكمة هبا بداًل أن يرتك أوراق من هذه 

 ة أمد احملاكمة وبيان يف الدفوع الشكلية اليت تقدم للمحاكم واليت يقصد هبا اخلصوم إطال البت
 جدية هذه الدفوع والطلبات.

  ى لدى  القاضي لدعوى، إذ يوجد وقف قضائي، تبقى الدعو اإجياد حلول تشريعية ملوضوع وقف
متابعة القضية  القاضي يفلسنوات إذا أوقفت الدعوى الرتباطها بدعوى أخرى دون وجود إجراء لدى 
السري آلية وجد للقاضي يال  األخرى، وكذلك الوقف القانوين حالة الوفاة أو اإلفالس أو فقدان األهلية،

ملدنية أعطى مدة ستة اابلدعوى بدون تصحيح اخلصومة، أما الوقف االتفاقي فإن قانون أصول احملاكمات 
ر وليس يف كل مرة جيب أن تكون فقط ملدة ستة أشه أشهر للمتداعني، واملفروض أن طيلة نظر الدعوى

 ستة أشهر.
(( من مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 4)تنص املادة الرابعة ) مسؤولية القضاء والقضاة .ب

بذاته وأن ميارس قضاء، وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه ))على القاضي أن يصون استقالله  2014
القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات  اتوتطبيقه للتشريعات السارية واالجتهاد الواعي والعميقوفهمه 
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أو ضغوط أو هتديد أو تدخل مباشر أو غري مباشر من أي جهة كانت أو ألي سبب كان ومبا يعزز الثقة 
 .(1)يف استقالله((

 وابلرجوع إىل هذه املادة فإنه يتطلب يف اختيار القاضي:
  األكفاء ملمارسة هذه الوظيفة.أن يكون من 
 .مستقل يف عمله 
 .املستوى العايل من املهنية 
 .التأهيل والتدريب املستمر 
 .زايدة أعداد القضاة خاصة يف املناطق اليت تكثر فيها تسجيل الدعاوى 
 .وجود تفتيش مستمر على القضاء 
 لدول تعرض اعض إجياد مكتب رقابة مستقل يراقب جودة األحكام من مجيع نواحيها إذ أن ب

مني، أو أعضاء هيئة قرارات احملاكم على أشخاص متخصصني يف القانون، من قضاة من دول أخرى، أو حما
 تدريسية متخصصني يف جمال األحكام للتعليق عليها.

 ملتخذة يف الدعوى اواإلجراءات  املراقبة والتفتيش على ملفات الدعاوى من حيث املدى الزمين
 .تاإلجراءا إتباعومدى 

  وفقاً ألسس.إقرار مسؤولية الدولة عن البطء يف الفصل يف القضااي 
 املسؤولية عن هذا  املدة املعقولة للفصل يف الدعاوى، وأسباب التأخري، وثبوت الضرر وحتديد

   اخلصوم أو السلطات القضائية.السبب فيما إذا كان سلوك 
  (2) الناجزة(())أن يراعي القاضي معايري احملاكمات العادلة والعدالة. 
 ))(3)عدم أتجيل اجللسات ألسباب غري مربرة أو تلبية ألحد اخلصوم. 
 ))(4)التزام القضاة أبوقات الدوام الرمسي وفتح اجللسات يف الوقت احملدد لذلك. 

                                                             

( من قانون اسـتقالل القضـاء رقم 45صـادر عن اجمللس القضـائي مبوجب املادة ) 2014مدونة السـلوك القضـائية لسـنة ( 1)
 (.4وتعديالته املادة ) 2001( لسنة 15)
 (.7املادة )  2014( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2)
 (.8املادة )  2014( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 3)
 (.15املادة )  2014قواعد السلوك القضائي لسنة ( مدونة 4)
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 ))(1)على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن احملاكم. 
  (2)العمل((املشاركة يف الدورات التدريبية والندوات وورشات. 
 املة اتصاالت أو توفري الوسائل التكنولوجية احلديثة للقضاء إلجناز أي معامالت أو أي مع

 لدى دوائر أخرى أو التواصل مع كافة أقالم احملكمة.احلصول على أوراق 
 .زايدة عدد القضاة مع زايدة عد السكان وعدد القضااي 
 ل: وذلك من خالبنيةتطوير اجلهاز اإلداري يف احملاكم واملوظفني واأل .ج
 سب لوجود جتمع سكاين، البنية وأبنية احملاكم: حتديث وتطوير وبناء قصور للعدل يف كل مكان منا

يه قاعات حماكم فد جيمع فيه عدة حماكم مناسب للقضاء وللمحاكم حبيث يكون حأو بناء قصر عدل مو 
تسهيل سري القضاء من إمكانيات لمناسبة ومكاتب للقضاة خاصة هبم وأقالم للمحاكم وكل ما حتتاجه 
تصال والتواصل والربط مع اجلهات ابإلضافة للموظفني املؤهلني وجتهيز هذه املباين ابلتكنولوجيا احلديثة يف اال

 حملاكم.ذات العالقة، وجتهيز هذه األبنية ابألاثث احلديث، واالستقاللية بني أقالم ا
 يث يتم التخلص أكرب ءات داخل أقالم احملكمة حبتفعيل إدارة ضمان اجلودة فيما يتعلق ابإلجرا

 قدر ممكن من األوراق واختصارها.
 ديثة يف عملهم.توزيع املوظفني دون  تكديسهم، يف غرفة واحدة واعتماد أجهزة التقنية احل 
  لعمل.لأتهيل املوظفني وتدريبهم وحماسبتهم والتفتيش عليهم واختيار من هو كفؤ 
 رافق احملاكم والذي يتسبب اكمة قد يكون سببه تيسري إدارة احملاكم أو مإذ أن بطء وإطالة أمد احمل

 ملذكورة سابقاً.ايف بطء إدارة املرفق لعمله أو سوء أداءه أو عدم أداء املرفق لعمله لألسباب 
  القضاة من التنفيذ القضائي و ربط اجلهاز التنفيذي يف احملاكم أبي جهة له عالقة ابلقضااي واحملاكمة

 دنية.العدل خاصة، واألحوال املز التوقيف والوزارات ونقابة احملامني، ووزارة ومراك
  

                                                             

 (.26املادة )  2014( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 1)
 (.28املادة )  2014( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2)
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 معاجلة األسباب الناشئة عن ممارسات احملامني:  -2
 والنظام الداخلي والئحة آداب لبعض احملامني دور يف إطالة أمد احملاكمة ابلرغم من أن قانون نقابة احملامني

وكله من إساءة السلوك للمحامني. ومن هذه القواعد أن مينع احملامي ماملهنة قد نصت على قواعد سلوك 
 لتباطؤ يف الدعاوى.اجتاه احملاكم والقضاة والشهود واخلصوم ووكالء اخلصوم، والتقيد ابلوقت وعدم 

وميكن معاجلة األسباب الناشئة عن ممارسات احملامني على النحو اآليت: ومجيعها من قواعد آداب مهنة 
 .(1) ة((احملاما

ة وأن يتوخى اإلجياز وأن التقيد ابلوقت وعدم التباطؤ: على احملامي أن يتقيد يف املواعيد احملدد .أ
 يف موضوع الدعوى. يدخل مباشرة يف موضوع احملاكمة وأن يتجنب تقدمي أي طلبات هبدف  أتخري الفصل

 .هباعدم القيام أبي إجراء ينتج عنه توقيف النظر ابلدعوى أو أتخري الفصل  .ب
 جتنب الطعن ابألحكام يهدف منه أتخري الفصل ابلدعوى. .ج
 ة لصدور األحكام.نحضور اجللسات املعي .د
 عدم رفض التبليغات وخاصة قرار احلكم الصادر حبق موكله. .ه
 ة والنزاهة.أن يتصف ابلصراحة واإلنصاف جتاه احملكمة واحملامني والصراحة واالستقام .و
 عدم االستناد إىل قوانني ملغية. .ز
 تضليل وكيل اخلصم ابلنسبة إلجراءات احملاكمة. .ح
 تضليل احملكمة من خالل تقدمي أوراق ممنوعة قانوانً.  .ط
ا إرهاق للطرف اآلخر على احملامي أن يرفض السري يف إجراءات دعوى. يعلم أبهنا كيدية، أو فيه .ي

 أو إحلاق ضرر أو الظلم أو اإلساءة إليه.
 ب مشروعة.عدم أتجيل النظر يف الدعوى إال ألسبا .ك
 معاجلة األسباب الناشئة عن ممارسات اخلصوم:  -3

 ان مدعني أو مدعى عليهم. كيعود كثري من أسباب إطالة أمد احملاكمة وإجراءاهتا إىل اخلصوم أنفسهم سوءا  
 ومعاجلة هذه األسباب تكمن فيما يلي: 

 عدم قبول دعاوى يقصد فيها اخلصوم الكيدية واإلضرار ابلغري.  .أ

                                                             

 .1972لسنة  11( الئحة آداب مهنة احملاماة، قانون نقابة احملامني رقم 1)
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 ثغرات يف القانون وعدم قبول احملامني هلذه الدعاوى من أساسها.استخدام  .ب
، أو إعطاء أمساء عدم قبول طلبات التأجيل اخلاصة ابخلصوم من احلضور للمحكمة حللف اليمني .ج

 شهود ومهيني، أو متوفني أو خارج البالد بقصد املماطلة.
 النزاهة واألمانة يف التعامل مع احملامني خبصوص وقائع الدعوى. .د
لى إقامة الدعوى توعية اخلصوم قبل اللجوء للقضاء مبا له من حقوق والتزامات وما يرتتب ع .ه

 ونتائجها.
 ضرورة معرفة اخلصوم مبسؤوليتهم عن مراقبة القضاء واملساءلة القانونية. .و
 إفهام اخلصم أن التمسك ابلطعن قد ال يفيده. .ز
 فات.العقود أو التصر عدم إبرام أي تصرفات كالعقود بدون وجود حمام ينظم هذه  .ح

 املطلب الثاين
 الوسائل البديلة حلل النزاعات

ذا ما أخفقت الوسائل الودية إتعترب الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، مالذًا حلسم النزاعات بني اخلصوم، 
م. وأن بل اللجوء إىل احملاكقيف الوصول إىل تسوية حلل النزاع، وأصبح من الضرورة اللجوء إىل هذه الوسائل 

رض الصلح بعد إقامة املشرع األردين نظم مبوجب تشريع التحكيم ووضع قانواًن للتحكيم أو من خالل ع
 الدعوى بني اخلصوم، أو الوساطة القضائية.

 إال أن هناك طرق أخرى يتم حل النزاعات فيها دون اللجوء للقضاء:
  :التحكيم .أ

التجارية واالقتصادية وغريها من عقود املقاولة، أو عقود كما ذكران جيوز ألطراف النزاع خاصة النزاعات 
، إال أن نسبة ضئيلة جدًا توفق حبل العمل اجلماعية عادة ما يتم االتفاق على حلها دون اللجوء للقضاء

، وهي الوساطة النزاعات عن طريق التحكيم وهناك أيضًا طريقة أخرى حلل النزاعات دون اللجوء للقضاء
للجوء للقضاء، وقانون التحكيم واضح يف أنه اتفاق بني أطراف العالقة على طرح النزاع على االتفاقية قبل ا
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شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة وقد عرف التحكيم أبنه ))هو االتفاق 
 .(1)على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة((

وعرف أيضاً ))النظر يف نزاع مبعرفة شخص أو هيئة، يلجأ إليه أو إليها املتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار 
 .(2) الذي يصدر يف النزاع((

والتحكيم ))هو نظام لتسوية املنازعات عن طريق أفراد عاديني خيتارهم اخلصوم إما مباشرة أو عن طريق 
 .(3) وسيلة أخرى يرتضوهنا((

آخر حاكمًا برضامها الفصل  اخلصمني ذوعرفته جملة األحكام العدلية ))التحكيم هو عبارة عن اختا
 .(4)خصومتهما ودعوامها((

 وعلى ضوء تعريف التحكيم نبني  عناصر وخصائص التحكيم مبا أييت: 
 أن التحكيم يكون ابالتفاق بني اخلصوم. -1
 إحالة النزاع على شخص أو عدة أشخاص للفصل فيه. -2
 صدور حكم ملزم للطرفني قابل للتنفيذ. -3
 زاع.أن يكون شرط التحكيم مكتوابً قبل النزاع أو االتفاق عليه بعد حصول الن -4
( من قانون أصول احملاكمات 109التحكيم مينع احملكمة من مساع الدعوى، استنادًا للمادة ) -5

 .(6) ( من قانون التحكيم األردين((12)واملادة  (5)املدنية((
حلكم وبطالن إجراءات نص عليها قانون التحكيم وهي حتديد موضوع النزاع والطعن ابهناك  -6

 إجراءات التحكيم.

                                                             

، ص 1978، 3االختياري واإلجباري، دار املعارف، اإلســـــــكندرية، مجهورية مصـــــــر العربية، ط( أبوالوفا، أمحد. التحكيم 1)
15. 
 .795، ص 1971، 9( صادق أبوهيف، علي.  القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ط2)
 .19، ص 1981قاهرة، )ط.بال(، ( أبوزيد، رضوان. األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر العريب، ال3)
 ( جملة األحكام العدلية، علي حيدر.4)
 .1988( لسنة 24( رقم )109( أصول احملاكمات األردنية املادة )5)
 (.12، املادة )2001( لسنة 31( قانون التحكيم األردين رقم )6)
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عروضة على احملاكم واليت يتجاوز إالُ أن عدد القضااي املطروحة على التحكيم ابلنسبة حلجم وإعداد القضااي امل
على التحكيم  القضااي تعرض( قضية ال توجد نسبة تذكر من هذه 500.000عددها السنوي أكثر من )

اكم من خالل بيان مزااي وابلتايل جيب إجياد ثقافة حل النزاعات ابللجوء إىل التحكيم للتخفيف على احمل
صادي واملعامالت، التحكيم، وهي سرعة الفصل يف القضااي، والتحاور بني اخلصوم واالستقرار االقت

  النفقات والوقت، واجلهد.ريفوالعالقات االجتماعية ما بني أصحاب العمل، وتو 
 الوساطة االتفاقية:  .ب

الوساطة االتفاقية السابقة على الدعوى أو قبل اللجوء للقضاء هلا أمهية يف حل النزاعات، وهذا النوع مل 
الوساطة القضائية والوساطة الشرعية أن الوساطة لتسوية نظم ينظمه املشرع األردين بل أن املشرع األردين 

( لسنة 13األردين يف قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية رقم )النزاعات املدنية فقد تناوهلا املشرع 
القضاء يف إحالة النزاع إىل وسطاء حلل النزاع ابلطرق  يهعل، وتعديالته، إذ أصبحت مرتكزاً يعتمد (1)2006
 ة ضمن جمال القضاء وضمن وضع قانون ينظم هذا النوع من أنواع الوسائل البديلة.السلمي

وكذلك تلعب الوساطة الشرعية دوراً مهماً يف قانون األحوال الشخصية األردين إذ نصت الفقرة )أ إىل ط( 
 لإلصالح بني والنزاع إىل حمكمني ( على إحالة النزاع يف القضااي املتعلقة ابلتفريق للشقاق126من املادة )
 .(2)الزوجني((

( فقرة )ط ب( التفريق لالفتداء عند حماولة احملكمة الصلح بني الزوجني فإن مل تستطع 114وكذلك املادة )
 .(3) ساعي الصلح بينهما((مأرسلت حكمني ملواالة 
إذ أن الفقرة )أ ون(  2017( لسنة 23مهمًا يف قانون حماكم الصلح األردين رقم )وتلعب الوساطة دورًا 

( الفقرة )أ( )تعطى للقاضي ابتداءً أن النزاع ميكن تسويته ابلوساطة فله مبوافقة اخلصوم أن حييل 7من املادة )
 .(4) الدعوى على وساطة أو يبذل اجلهد يف الصلح بني اخلصوم((

                                                             

 وتعديالته. 2006( لسنة 13( قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية رقم )1)
 ط(. –( )أ 126املادة ) 2010( لسنة 36( قانون األحوال الشخصية األردين رقم )2)
 ( فقرة )ب(.114املادة ) 2001لسنة  36( قانون األحوال الشخصية األردين رقم 3)
 أ(./7املادة ) 2017( لسنة 23( قانون حماكم الصلح  األردين رقم )4)
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( اليت نصت على أنه ))أن 120وتعديالته يف املادة ) 1996( لسنة 8األردين رقم )وكذلك قانون العمل 
للوزير أن يعني مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام مبهمة الوساطة يف تسوية النزاعات العمالية 

 .(1)اجلماعية((
الذي يتفق األطراف مبوجبه على  وتعدد تعريف الوساطة قانواًن ومفهومها وتعريف الوساطة قانواًن ))العقد

 .(2)بتسجيل إبرام الصلح إلهناء النزاع نشأ وقد ينشأ فيما بعد(( يكلفتعيني وسيط 
وتعرف أيضًا فقهًا ))أبهنا السعي لدى األطراف املتنازعة عن طريق طرف يسمى الوسيط من أجل تسوية 

املتنازعة، ويقضي ذلك أن يقدم الوسيط النزاع الناشب بينهما، والوصول إىل اتفاق تقبل به األطراف 
 .(3)اقرتاحات وتوصيات تقبل هبا األطراف املتنازعة((

وكذلك ))هي عملية يساعد من خالهلا طرف اثلث شخصني أو أكثر على التوصل إىل حل انبع منهم 
 .(4)بشأن قضية أو أكثر من القضااي املتنازع عليها((

))هي وسيلة اختيارية يتم اللجوء إليها برغبة األطراف خالل أي مرحلة من مراحل وتعرف الوساطة يف أهنا 
ووضع احللول املناسبة هم موضوع النزاع فالنزاع، وخيتارون خالهلا إجراءات وأسلوب الوساطة من أجل 

 .(5)له((
 يتبني لنا من الوساطة االتفاقية: 

الل نصوص أحكامها ابلتنظيم من خنظمت أحكامها بوجه عام حبسب القانون الذي تناول  -1
 قانونية.

 بله.قأن هذه الوساطة تنشأ عند إقامة الدعوى أو بعد اللجوء إىل القضاء وليس  -2
 وء إىل القضاء.نظم املشرع األردين الوساطة القضائية مبوجب قانون خاص أيضاً بعد  اللج -3

                                                             

 (.120ملادة )ا 1996( لسنة 8( قانون العمل األردين رقم )1)
 ((.27-56)املواد  2007( التحكيم والوساطة واالتفاقية املغريب لسنة 8-5( قانون رقم )2)
 .23( الدسوقي، رأفت. التحكيم يف قانون العمل املصري، دار نصر للطباعة، القاهرة، )ط.بال( )سنة بال(، ص 3)
اع، دليل عملي، الدار الدولية للنشـــر والتوزيع، القاهرة، ( كارل. أ. ســـيدكو. الوســـاطة يف حل النزاعات عندما حيتدم الصـــر 4)

 ، مرتجم.1999، 1مصر، ط
( مشـــهور حديثه اجلازي، عمر. الوســـاطة كوســـيلة لتســـويق منازعات امللكية الفكرية، ندوة بعنوان الوســـاطة كوســـيلة بديلة 5)

 .3، ص 2004النزاعات، لتسوية النزاعات، جامعة الريموك. إربد، األردن، املركز األردين لتسوية 
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يعرف املشرع األردين هذا  اء وململ ينظم املشرع األردين موضوع الوساطة االتفاقية قبل اللجوء للقض -4
 النوع من احللول البديلة حلل النزاعات.

 الوساطة االتفاقية قبل اللجوء للقضاء:  .ج
الوساطة االتفاقية قبل اللجوء إىل القضاء مل يتناوهلا املشرع األردين ومل ينظمها، ابلرغم من أن كثري من الدول 

 لعدة مصاحل ختص  ابلطرق السلمية بعيداً عن القضاء حتقيقاً وضعت قوانني خاصة، حلل النزاعات املتقدمة 
ماح ساألفراد، واجملتمع، والقضاء والتخفيف عنه ومساندته، وقد جلأت الوالايت املتحدة األمريكية إىل ال
 .(1)إبنشاء معاهد وأكادمييات متخصصة لتدريب وسطاء متخصصني يف حل النزاعات ابلطرق السلمية((

 والوساطة هلا تنظيمها اخلاص من حيث اإلجراءات املتبعة على النحو اآليت: 
 حتديد أطراف النزاع وقواعد إجراءات  الوساطة وحتديد النزاع وموضوعه. -1
 ختالف.الاالجتماع مع األطراف وحتديد مواضع االتفاق وا -2
 للوسيط اختاذ اإلجراءات الالزمة لتقريب وجهات النظر. -3
 ني الطرفني.املتعلقة ابحلقوق املبنية على القانون مث التوفيق ب إجراء عرض للمسائل -4
 وضع مسودة اإلنفاق النهائي. -5

 وتتميز الوساطة االتفاقية قبل اللجوء إىل القضاء أبهنا: 
ال الذي مت اختياره، إن الوسيط يكون متخصصاً وحيمل املؤهالت اليت ختوله العمل كوسيط يف اجمل -1

 القانونية، أو أهنى عمله كمحام أو قاضي.ومتخصص يف العلوم 
 أن يكون لديه املؤهالت الضرورية واخلربة اليت تلزم عمل الوساطة. -2
 استقاللية عمل الوسيط، والتمتع ابألخالق العالية. -3
 الوساطة إدارة عملية مستقلة. -4
 ظر.توفري املساعدة ألطراف النزاع ورفع مستوى الثقة فيهم وتقريب وجهات الن -5
 كز متخصصة يف الوساطة االتفاقية قبل اللجوء للقضاء.وجود مرا  -6
 احملافظة على السرية التامة ملوضوع النزاع. -7

                                                             

( علي عقلوك، حممد، وآخرين. الوســـــــاطة يف حل النزاعات ابلطرق الســـــــلمية، جملة رســـــــالة القانون، بغداد، الســـــــنة الرابعة 1)
 .198، ص 2015(ـ، 2)العدد 
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 وسرعة اإلجراءات. –حتقق مكاسب مشرتكة لكال الطرفني  -8
( من قيمة 31.2حمدودية التكاليف، إذ أن تكاليف اللجوء للقضاء يكلف رسوم مقدارها ) -9

 .(1)الدعوى((
طة االتفاقية خاصة فيما الوسائل البديلة حلل النزاعات دون اللجوء للقضاء الوساوعلى ضوء ذلك فإن من 

وضع تشريع خاص هبذا  يتعلق ابألعمال التجارية واالقتصادية، والعمل اجلماعي، واملقاوالت، من خالل
جياد مكاتب طة يف اجملتمع، وإالنوع من أنواع احللول حلل النزاعات دون اللجوء للقضاء، وتعزيز ثقافة الوسا
لقرارات الصادرة عنها اء اوإعط ،متخصصة وأتهيل خمتصني يف هذا النوع من األعمال، ويف كافة اجملاالت

ن احملاكم واكتظاظ القضااي عمما يؤدي إىل تشجيع  االستثمار والتخفيف القابل للتنفيذ  القضائي كمصفة احل
 خصصة.الشركات واملكاتب امل وحيقق التنمية، ويوفر فرص عمل يف جمال الوساطة من خالل

 املبحث الثالث
 ومناقشتهانتائج الدراسة 

 و اآليت: تناول هذا املبحث دراسة ومناقشة ونتائج االستبانة اليت مت توزيعها على النح
 جمتمع الدراسة وعينتها: -1

 استبيان.( 70خالل ) تكون جمتمع الدراسة قضاة وموظفني احملاكم واحملامني واملوكلني إذ مت ذلك من
 أدوات الدراسة:  -2
ملراجع واألحباث : ابإلضافة إىل أن الباحثني استعانوا ببعض الكتب وااملصادر الثانوية (أ

 بانة.واإلحصائيات والشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت( استعان الباحثني ابالست
ة واحللول البديلة ملسؤولي: تعد االستبانة لدراسة أسباب إطالة أمد احملاكمة وااملصادر األولية (ب

( 30ة، استبعد منها )مصدر رئيس للحصول على البياانت اخلاصة ابملتغريات فقد مت توزيع مائة استبان
 ( استبانة.70استبانة وبلغ جمموع االستباانت اليت تصلح للدراسة )

 صدق أداة الدراسة وثباهتا:  -3
من املختصني يف جمال التحليل اإلحصائي،  لتحديد مدى صدق أداة الدراسة مت توزيع االستبانة على جمموعة

ويف جمال القضاء واحملامني ملعرفة آرائهم ومالحظاهتم حول اتساق العبارات اليت حتويها االستبانة ومدى 

                                                             

 س القضائي.الصادر عن اجملل 2017( التقرير السنوي ألوضاع احملاكم النظامية والقضاء اإلداري والنيابية العامة لسنة 1)
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انسجامها مع أهداف الدراسة. وقد كان آلرائهم ومالحظاهتم القيمة ابلغ األثر يف تنقيح وإعادة صياغة 
 وحذف بعض فقرات االستبانة.

من االستبانة فقد مت  ويستخرج من جداول الدراسة والتحقق من اتساق النتائج اليت ميكن احلصول عليها
 (.0.81ات هبذه الطريقة )ألفا( وبلغ معامل الثب –حساب معامل ثباهتا بطريق االتساق الداخلي )كرونباخ 

 وهو معامل مناسب ألغراض الدراسة احلالية: 
 وتعزى هذه النتيجة إىل أن إطالة أمد احملاكمة يعود إىل: 

 أتجيل الفصل يف القضااي يؤدي إىل فقد ثقة املواطنني ابلقضاء. -أ
 يؤدي أتجيل القضااي إىل صعوبة التنفيذ على احملكوم عليه.  -ب
 عدم كفاية أجهزة احملاكم الستيعاب حجم القضااي. -ج

 (1جدول رقم )
املعياري والوزن النسيب ودرجة املوافقة الستجاابت العينة الكلية للدراسة املتوسط احلسايب واالحنراف 

 (70)ن= 
رقم 
 البند

 البنود
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
القضاء واحملاكم كافية مع حجم 

 القضااي
 كبرية 69.43 1.16 3.47

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم  2
 كافية مع حجم القضااي

 قليلة 46.57 90. 2.33

يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم  3
ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم 

 القضااي
 متوسطة 62.29 1.16 3.11

 متوسطة 58.29 88. 2.91 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

كافية الستيعاب جتهيزات احملاكم   5
 حجم القضااي السنوية

 قليلة جداً  35.43 80. 1.77

 يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف 6
 قليلة 44.29 1.34 2.21 ساعة 24احملاكم خالل 

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات  7
 كبرية 78.29 88. 3.91 احلديثة واحلاسوب

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 متوسطة 57.43 1.41 2.87 االدارية لالجراءات

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة  9
 واالسس املعتمدة

 متوسطة 61.14 1.14 3.06

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 متوسطة 57.43 82. 2.87 ابستمرار

 كبرية 72.29 75. 3.61 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 متوسطة 64.00 73. 3.20 لدى القضاةاجياد بيئة مالئة ومشجعة  12
 متوسطة 59.14 98. 2.96 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13
أعداد القضاة كافية وتتناسب مع  14

 حجم القضااي
 قليلة 50.29 1.28 2.51

 متوسطة 52.29 1.66 2.61 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من  16

احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 
 احملاكمة

 كبرية 69.71 1.59 3.49
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

يل االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتج 17
ت البت يف القضااي هو نتيجة االجراءا

 يف أصول احملاكمات املدنية
 كبرية 71.71 67. 3.59

اجراءات التقاضي وتقدمي البينات  18
واخلربة هلا دور يف أتخري البت يف 

 القضااي
 كبرية 73.71 55. 3.69

حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار  19
خاصة املدعي عليه احلصول على مدد 

 أطول للمحاكمة
 كبرية جدا 86.57 70. 4.33

ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي  20
 مع موكليهم

 كبرية 82.86 75. 4.14

كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل  21
 احملاكموقت أمام 

 كبرية 78.29 76. 3.91

حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت  22
عدم حصول اخلصم على حكم 

 والتنفيذ عليه
 كبرية جدا 84.00 65. 4.20

يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل  23
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون 

 على أحكام بسرعة
 كبرية 78.00 62. 3.90

الوسائل البديلة حلل ثقافة اللجوء اىل  24
 كبرية 76.00 63. 3.80 النزاعات غري كافية لدى املواطنني
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل  25
 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

 كبرية 72.29 62. 3.61

د ضإطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد  26
 كبرية جدا 85.14 61. 4.26 اخلصوم

يضر ابالقتصاد إطالة أمد احملاكمة  27
 كبرية 82.29 69. 4.11 الوطين

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة  28
 كبرية جدا 91.14 50. 4.56 املواطنني ابلقضاء

يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل  29
 اللجوء اىل استيفاء احلق ابلذات

 كبرية جدا 86.57 76. 4.33

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل  30
 كبرية جدا 89.71 50. 4.49 التنفيذ على احملكوم عليهصعوبة 

( وتلتها يف املرتبة 4.78( فقد جاء أبعلى متوسط حسايب )16( يالحظ أن الفقرة )2أما اجلدول رقم )
( أبقل متوسط 6( يف حني جاءت الفقرة )4.75( حيث جاءت مبتوسط حسايب )28الثانية الفقرة )

 ( وهي نسبة مرتفعة. وتعزى هذه النتيجة إىل: 3.69( ومبتوسط حسايب )1.25حسايب )
 ساعة. 24عدم وجود  إجناز األعمال اإلدارية يف احملاكم خالل مدة  -أ
 عدم تعاون املوكلني مع احملامني. -ب
 أتجيل البت يف القضااي يؤدي إىل فقد ثقة املواطنني ابلقضاء. -ج

  



 م15/12/2020 / (29) 06العدد  03جمللد ادراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة 

ISBN :978-9957-67-204-1 -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

558 
 

 ( 2جدول )
ودرجة املوافقة الستجاابت احملاميني جبميع درجاهتم  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب

 (40)ن= 
رقم 
 البند

املتوسط  البنود
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
 القضاء واحملاكم كافية مع حجم القضااي

 متوسطة 58.50 1.12 2.93

تشغلها احملاكم كافية مع مستوى املباين اليت  2
 حجم القضااي

 قليلة 44.00 91. 2.20

يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم  3
 ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم القضااي

 قليلة 47.00 77. 2.35

 متوسطة 56.00 65. 2.80 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4
جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم  5

 القضااي السنوية
 قليلة 36.50 68. 1.83

يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف احملاكم  6
 ساعة 24خالل 

قليلة  25.00 49. 1.25
 جدا

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة  7
 واحلاسوب

 كبرية 69.00 81. 3.45

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 لالجراءات االدارية

 كبرية 79.00 75. 3.95

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالسس  9
 املعتمدة

 قليلة 50.50 1.09 2.53

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 ابستمرار

 قليلة 48.00 63. 2.40
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

 متوسطة 66.00 61. 3.30 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 متوسطة 57.50 65. 2.88 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 قليلة 50.00 75. 2.50 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13
أعداد القضاة كافية وتتناسب مع حجم  14

 القضااي
قليلة  33.00 77. 1.65

 جدا
قليلة  26.00 46. 1.30 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15

 جدا
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من احملامني  16

 يف اجراءات احملاكمة يؤدي اىل أتخر
كبرية  95.50 42. 4.78

 جدا
االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجيل البت  17

يف القضااي هو نتيجة االجراءات يف أصول 
 احملاكمات املدنية

 كبرية 73.50 76. 3.68

اجراءات التقاضي وتقدمي البينات واخلربة  18
 هلا دور يف أتخري البت يف القضااي

 كبرية 78.00 50. 3.90

حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خاصة  19
املدعي عليه احلصول على مدد أطول 

 للمحاكمة

كبرية  92.00 50. 4.60
 جدا

ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي مع  20
 موكليهم

كبرية  92.50 49. 4.63
 جدا

كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل وقت  21
 أمام احملاكم

 كبرية 80.00 72. 4.00
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

م حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت عد 22
 حصول اخلصم على حكم والتنفيذ عليه

كبرية  89.00 60. 4.45
 جدا

 يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل 23
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 

 أحكام بسرعة

 كبرية 79.50 53. 3.98

البديلة حلل ثقافة اللجوء اىل الوسائل  24
 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

 كبرية 79.00 60. 3.95

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل النزاعات  25
 عن طريق الوسائل البديلة

 كبرية 77.00 62. 3.85

إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد  26
 اخلصوم

كبرية  88.50 50. 4.43
 جدا

كبرية  90.50 51. 4.53 ابالقتصاد الوطينإطالة أمد احملاكمة يضر  27
 جدا

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة املواطنني  28
 ابلقضاء

كبرية  95.00 44. 4.75
 جدا

يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل اللجوء  29
 اىل استيفاء احلق ابلذات

كبرية  94.00 46. 4.70
 جدا

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل صعوبة  30
 التنفيذ على احملكوم عليه

كبرية  92.50 49. 4.63
 جدا

( وتلتها يف املرتبة 4.77( فقد جاءت أبعلى متوسط حسايب )16( يالحظ أن الفقرة )3أما اجلدول رقم )
( أبقل متوسط حسايب 6( يف حني جاءت  الفقرة )4.74( فقد جاءت مبتوسط حسايب )28الثانية الفقرة )

 ( وهي نسبة مرتفعة، وتعزى هذه النتيجة إىل ما يلي: 3.69( ومبتوسط حسايب )1.23)
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 عدم تعاون بني املوكلني واحملامني. -أ
 أتجيل القضااي يؤدي إىل فقد ثقة املواطنني ابلقضاء. -ب
 ساعة. 24عدم إجناز األعمال اإلدارية خالل  -ج

 ( 3جدول )
الستجاابت احملاميني / بكالوريوس املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ودرجة املوافقة 

 (35)ن= 
رقم 
 البند

املتوسط  البنود
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
القضاء واحملاكم كافية مع حجم 

 القضااي

 متوسطة 62.86 1.00 3.14

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم  2
 كافية مع حجم القضااي

 قليلة 46.29 87. 2.31

يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم  3
ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم 

 القضااي

 قليلة 49.14 74. 2.46

 متوسطة 56.57 66. 2.83 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4
جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب  5

 حجم القضااي السنوية
 قليلة جدا 35.43 69. 1.77

يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف  6
 ساعة 24احملاكم خالل 

 قليلة جدا 24.57 43. 1.23

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات  7
 احلديثة واحلاسوب

 متوسطة 67.43 81. 3.37
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 لالجراءات االدارية

 كبرية 81.14 73. 4.06

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة  9
 واالسس املعتمدة

 قليلة 50.29 1.15 2.51

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 ابستمرار

 قليلة 49.14 56. 2.46

 كبرية 68.57 50. 3.43 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى  12

 القضاة
 متوسطة 57.14 69. 2.86

 قليلة 49.71 78. 2.49 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13
أعداد القضاة كافية وتتناسب مع  14

 حجم القضااي
 قليلة جدا 34.29 79. 1.71

 قليلة جدا 26.29 47. 1.31 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من  16

احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 
 احملاكمة

 كبرية جدا 95.43 43. 4.77

االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجيل  17
البت يف القضااي هو نتيجة 
االجراءات يف أصول احملاكمات 

 املدنية

 كبرية 75.43 77. 3.77
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

اجراءات التقاضي وتقدمي البينات  18
 واخلربة هلا دور يف أتخري البت يف

 القضااي

 كبرية 78.29 51. 3.91

 حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار 19
خاصة املدعي عليه احلصول على 

 مدد أطول للمحاكمة

 كبرية جدا 92.57 49. 4.63

ال يتعاون اخلصوم يف كثري من  20
 القضااي مع موكليهم

 كبرية جدا 92.57 49. 4.63

كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل  21
 وقت أمام احملاكم

 كبرية 81.14 73. 4.06

حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت  22
عدم حصول اخلصم على حكم 

 والتنفيذ عليه

 كبرية جدا 89.14 61. 4.46

يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل  23
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون 

 على أحكام بسرعة

 كبرية 79.43 45. 3.97

ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حلل  24
 غري كافية لدى املواطنني النزاعات

 كبرية 78.86 64. 3.94

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل  25
 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

 كبرية 76.57 66. 3.83

إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد  26
 اخلصوم

 كبرية جدا 89.14 51. 4.46
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

 إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد 27
 الوطين

 كبرية جدا 89.71 51. 4.49

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة  28
 املواطنني ابلقضاء

 كبرية جدا 94.86 44. 4.74

يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل  29
 اللجوء اىل استيفاء احلق ابلذات

 كبرية جدا 93.71 47. 4.69

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل  30
 صعوبة التنفيذ على احملكوم عليه

 كبرية جدا 91.43 50. 4.57

( وتلتها يف املرتبة الثانية 5.00( أبعلى متوسط حسايب وهي )30( أن الفقرة )4ويالحظ يف اجلدول رقم )
( أبقل متوسط 2( و)1)( يف حني جاءت الفقرة 4.80( حيث جاءت مبتوسط حسايب )29و 28الفقرة )
 ، ويعزى ذلك إىل: ( وهي نسبة مرتفعة3.91( ومبتوسط حسايب إمجايل )1.40حسايب )

 عدم كفاية املباين اليت تشغلها احملاكم مع حجم القضااي. -أ
 عدم وجود مستوى كاف من اخلدمات وحجم القضااي. -ب
 فقد الثقة ابلقضاء بسبب أتجيل القضااي. -ج
 اللجوء إىل استيفاء احلق ابلذات بسبب إطالة أمد احملاكمة. -د
 صعوبة التنفيذ على احملكوم عليه. -ه
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 ( 4جدول )
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ودرجة املوافقة الستجاابت احملاميني / ماجستري 

 (5ودكتوراه )ن= 
رقم 
 البند

املتوسط  البنود
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
 القضاايالقضاء واحملاكم كافية مع حجم 

 قليلة جدا 28.00 55. 1.40

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم كافية  2
 قليلة جدا 28.00 89. 1.40 مع حجم القضااي

3 
يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم 
ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم 

 القضااي
 قليلة جدا 32.00 55. 1.60

 متوسطة 52.00 55. 2.60 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4

جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم  5
 القضااي السنوية

 قليلة 44.00 45. 2.20

يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف احملاكم  6
 قليلة جدا 28.00 89. 1.40 ساعة 24خالل 

7 
يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة 

 كبرية 80.00 71. 4.00 واحلاسوب

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 االدارية لإلجراءات

 متوسطة 64.00 45. 3.20

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالسس  9
 املعتمدة

 متوسطة 52.00 55. 2.60
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 ابستمرار

 قليلة 40.00 1.00 2.00

 قليلة 48.00 55. 2.40 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 متوسطة 60.00 00. 3.00 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 متوسطة 52.00 55. 2.60 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13

أعداد القضاة كافية وتتناسب مع حجم  14
 القضااي

 قليلة جدا 24.00 45. 1.20

 جداقليلة  24.00 45. 1.20 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15

16 
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من 
احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 

 احملاكمة
4.80 .45 96.00 

كبرية 
 جدا

17 
االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجيل 
البت يف القضااي هو نتيجة االجراءات يف 

 أصول احملاكمات املدنية
 متوسطة 60.00 00. 3.00

وتقدمي البينات واخلربة اجراءات التقاضي  18
 كبرية 76.00 45. 3.80 هلا دور يف أتخري البت يف القضااي

19 
حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خاصة 
املدعي عليه احلصول على مدد أطول 

 للمحاكمة
كبرية  88.00 55. 4.40

 جدا

ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي  20
 مع موكليهم

 كبرية 92.00 55. 4.60
 جدا
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

قت و كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل  21
 أمام احملاكم

 كبرية 72.00 55. 3.60

22 
حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت 
عدم حصول اخلصم على حكم والتنفيذ 

 عليه
كبرية  88.00 55. 4.40

 جدا

23 
يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل 
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 

 أحكام بسرعة
 كبرية 80.00 1.00 4.00

ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حلل  24
 كبرية 80.00 00. 4.00 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

25 
ال يوجد مراكز متخصصة يف حل 

 كبرية 80.00 00. 4.00 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد  26
 اخلصوم

كبرية  84.00 45. 4.20
 جدا

كبرية  96.00 45. 4.80 إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد الوطين 27
 جدا

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة  28
كبرية  96.00 45. 4.80 املواطنني ابلقضاء

 جدا

29 
يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل 

 96.00 45. 4.80 اللجوء اىل استيفاء احلق ابلذات
كبرية 
 جدا

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل صعوبة  30
 التنفيذ على احملكوم عليه

كبرية  100.00 00. 5.00
 جدا
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( مبتوسط 15( وتلتها الفقرة )4.53( أبعلى متوسط حسايب )7( يالحظ يف الفقرة )5أما اجلدول رقم )
( ومبتوسط حسايب إمجايل 1.43( أبقل متوسط حسايب )8( يف حني جاءت الفقرة )4.37حسايب )

 ( وهي نسبة مرتفعة ويعزى ذلك إىل: 3.44)
 أتجيل القضااي يعود إىل اإلجراءات اإلدارية. -أ
 للمحامني دور يف أتجيل القضااي. -ب

 ( 5جدول )
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ودرجة املوافقة الستجاابت املوظفني بكل 

 (30درجاهتم)ن= 
رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
 القضاء واحملاكم كافية مع حجم القضااي

 كبرية جدا 84.00 76. 4.20

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم كافية  2
 قليلة 50.00 86. 2.50 مع حجم القضااي

يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم  3
 كبرية 82.67 73. 4.13 ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم القضااي

 متوسطة 61.33 1.11 3.07 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4

5 
جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم 

 قليلة جدا 34.00 95. 1.70 القضااي السنوية

االعمال االدارية يف احملاكم يتم اجناز كافة  6
 ساعة 24خالل 

 كبرية 70.00 97. 3.50

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة  7
 واحلاسوب

 كبرية جدا 90.67 51. 4.53
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 لالجراءات االدارية

 قليلة جدا 28.67 50. 1.43

س يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالس 9
 كبرية 75.33 77. 3.77 املعتمدة

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 كبرية 70.00 57. 3.50 ابستمرار

 كبرية 80.67 72. 4.03 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 كبرية 72.67 61. 3.63 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 كبرية 71.33 94. 3.57 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13

أعداد القضاة كافية وتتناسب مع حجم  14
 كبرية 73.33 84. 3.67 القضااي

 كبرية جدا 87.33 85. 4.37 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15

16 
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من 
احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 

 احملاكمة
 قليلة جدا 35.33 68. 1.77

17 
االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجيل البت 
يف القضااي هو نتيجة االجراءات يف أصول 

 احملاكمات املدنية
 كبرية 69.33 51. 3.47

18 
اجراءات التقاضي وتقدمي البينات واخلربة 

 كبرية 68.00 50. 3.40 هلا دور يف أتخري البت يف القضااي
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

19 
 صةحماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خا

املدعي عليه احلصول على مدد أطول 
 للمحاكمة

 كبرية 79.33 76. 3.97

20 
مع  ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي

 كبرية 70.00 51. 3.50 موكليهم

كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل وقت  21
 أمام احملاكم

 كبرية 76.00 81. 3.80

حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت عدم  22
 اخلصم على حكم والتنفيذ عليه حصول

 كبرية 77.33 57. 3.87

23 
يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل 
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 

 أحكام بسرعة
 كبرية 76.00 71. 3.80

ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حلل  24
 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

 كبرية 72.00 62. 3.60

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل  25
 متوسطة 66.00 47. 3.30 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد  26
 كبرية 80.67 67. 4.03 اخلصوم

 كبرية 71.33 50. 3.57 إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد الوطين 27

28 
املواطنني أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة 

 كبرية جدا 86.00 47. 4.30 ابلقضاء
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

وء يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل اللج 29
 اىل استيفاء احلق ابلذات

 كبرية 76.67 79. 3.83

ة يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل صعوب 30
 كبرية جدا 86.00 47. 4.30 التنفيذ على احملكوم عليه

( وتلتها يف املرتبة الثانية 4.47( أبعلى متوسط حسايب وهي )28( فيالحظ أن الفقرة )6أما اجلدول رقم )
حسايب ( أبقل متوسط 8( يف حني جاءت الفقرة )4.40( فقد جاءت مبتوسط حسايب )30الفقرة )

 ( وهي نسبة مرتفعة، ويعزى ذلك إىل: 3.48)( ومبتوسط حسايب إمجايل 1.47)
 اي يفقد الثقة ابلقضاء.أتجيل القضا -أ
 وجود إجراءات إدارية تؤدي إىل أتجيل القضااي. -ب

 ( 6جدول )
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ودرجة املوافقة الستجاابت املوظفني / بكالوريوس 

 (15)ن= 
رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف  1
 القضاء واحملاكم كافية مع حجم القضااي

 كبرية جدا 86.67 72. 4.33

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم كافية  2
 قليلة 46.67 49. 2.33 مع حجم القضااي

3 
يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم 
 ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم

 القضااي
 كبرية جدا 84.00 68. 4.20

 كبرية 76.00 68. 3.80 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

 جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم 5
 القضااي السنوية

 قليلة 41.33 1.16 2.07

 يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف 6
 متوسطة 62.67 99. 3.13 ساعة 24احملاكم خالل 

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة  7
 كبرية جدا 89.33 52. 4.47 واحلاسوب

8 
حاالت التأجيل يف القضااي تعود 

 قليلة جدا 29.33 52. 1.47 لالجراءات االدارية

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالسس  9
 املعتمدة

 كبرية 69.33 52. 3.47

يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة  10
 كبرية 76.00 56. 3.80 ابستمرار

 كبرية 70.67 52. 3.53 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 كبرية 76.00 41. 3.80 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 كبرية 76.00 77. 3.80 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13

أعداد القضاة كافية وتتناسب مع حجم  14
 القضااي

 كبرية 69.33 92. 3.47

 كبرية 74.67 80. 3.73 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15

16 
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من 
احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 

 احملاكمة
 قليلة 38.67 70. 1.93
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

17 
ل االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجي
 البت يف القضااي هو نتيجة االجراءات

 احملاكمات املدنيةيف أصول 
 كبرية 70.67 52. 3.53

18 
اجراءات التقاضي وتقدمي البينات 

 كبرية 68.00 51. 3.40 لقضاايواخلربة هلا دور يف أتخري البت يف ا

19 
حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خاصة 
املدعي عليه احلصول على مدد أطول 

 للمحاكمة
 كبرية 68.00 51. 3.40

اخلصوم يف كثري من القضااي ال يتعاون  20
 كبرية 69.33 52. 3.47 مع موكليهم

21 
كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل وقت 

 كبرية 70.67 83. 3.53 أمام احملاكم

22 
حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت 
عدم حصول اخلصم على حكم والتنفيذ 

 عليه
 كبرية 80.00 65. 4.00

23 
ان اللجوء اىل يرى كثري من املواطنني 

القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 
 أحكام بسرعة

 كبرية 72.00 74. 3.60

ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حلل  24
 كبرية 76.00 68. 3.80 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل  25
 كبرية 69.33 52. 3.47 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

د إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ض 26
 اخلصوم

 كبرية جدا 86.67 49. 4.33

إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد  27
 كبرية 72.00 51. 3.60 الوطين

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة  28
 كبرية جدا 89.33 52. 4.47 املواطنني ابلقضاء

29 
يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل 

 كبرية جدا 85.33 80. 4.27 اللجوء اىل استيفاء احلق ابلذات

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل  30
 صعوبة التنفيذ على احملكوم عليه

 كبرية جدا 88.00 51. 4.40

( 19) ( مث تلتها  الفقرة5.00( أبعلى متوسط حسايب )15( فيالحظ أن الفقرة )7أما اجلدول رقم )
( ومبعدل إمجايل 1.33( أبقل متوسط حسايب )5( يف حني جاءت الفقرة )4.53مبتوسط حسايب )

 ( وهي نسبة مرتفعة ويعزى ذلك إىل: 3.62)
 دور احملامني يف أتجيل الدعوى واخلصوم أيضاً. -أ
 جتهيزات احملاكم غري كافية. -ب

 ( 7جدول )
ودرجة املوافقة الستجاابت املوظفني / ماجستري املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب 

 (15)ن= 
رقم 
 البند

 البنود
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

1 
مستوى اخلدمات املقدمة واالدارة يف 
 كبرية 81.33 80. 4.07 القضاء واحملاكم كافية مع حجم القضااي
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

افية احملاكم كمستوى املباين اليت تشغلها  2
 مع حجم القضااي

 متوسطة 53.33 1.11 2.67

كم يتمتع العاملني واالداريني يف احملا  3
 كبرية 81.33 80. 4.07 اايابلكفاءة العالية الستيعاب حجم القض

 قليلة 46.67 98. 2.33 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4

جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم  5
 قليلة جدا 26.67 49. 1.33 السنويةالقضااي 

6 
يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف احملاكم 

 كبرية 77.33 83. 3.87 ساعة 24خالل 

يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة  7
 واحلاسوب

كبرية  92.00 51. 4.60
 جدا

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 لالجراءات االدارية

 قليلة جدا 28.00 51. 1.40

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالسس  9
 كبرية 81.33 88. 4.07 املعتمدة

10 
يتم تنمية قدرات ومهارات القضاة 

 متوسطة 64.00 41. 3.20 ابستمرار

كبرية  90.67 52. 4.53 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 جدا

 كبرية 69.33 74. 3.47 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 متوسطة 66.67 1.05 3.33 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

أعداد القضاة كافية وتتناسب مع حجم  14
 القضااي

 كبرية 77.33 74. 3.87

كبرية  100.00 00. 5.00 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15
 جدا

16 
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من 

يف اجراءات احملامني يؤدي اىل أتخر 
 احملاكمة

 قليلة جدا 32.00 63. 1.60

17 
االجراءات املتبعة يف احملاكم وأتجيل 
البت يف القضااي هو نتيجة االجراءات يف 

 أصول احملاكمات املدنية
 كبرية 68.00 51. 3.40

18 
اجراءات التقاضي وتقدمي البينات واخلربة 

 كبرية 68.00 51. 3.40 هلا دور يف أتخري البت يف القضااي

19 
حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خاصة 
املدعي عليه احلصول على مدد أطول 

 للمحاكمة
4.53 .52 90.67 

كبرية 
 جدا

20 
ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي مع 

 كبرية 70.67 52. 3.53 موكليهم

كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل وقت  21
 أمام احملاكم

 كبرية 81.33 70. 4.07

22 
حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت 
عدم حصول اخلصم على حكم والتنفيذ 

 عليه
 كبرية 74.67 46. 3.73
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رقم 
 البنود البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

23 
 يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 

 أحكام بسرعة
 كبرية 80.00 65. 4.00

24 
ل ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حل

 كبرية 68.00 51. 3.40 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

ال يوجد مراكز متخصصة يف حل  25
 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

 متوسطة 62.67 35. 3.13

إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد  26
 اخلصوم

 كبرية 74.67 70. 3.73

 كبرية 70.67 52. 3.53 إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد الوطين 27

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة  28
 كبرية 82.67 35. 4.13 املواطنني ابلقضاء

يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل  29
 كبرية 68.00 51. 3.40 اللجوء اىل استيفاء احلق ابلذات

30 
يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل صعوبة 

 84.00 41. 4.20 التنفيذ على احملكوم عليه
كبرية 
 جدا

 ( فيشمل مقارنة بني احملامني واملوظفني يف بنود االستبيان.8أما اجلدول رقم )
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 ( 8جدول )
 مقارنة بني احملامني واملوظفني 

رقم 
 البند

 البنود
 (30املوظفون )ن=  (40احملامون )ن= 

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

1 
اخلدمات املقدمة واالدارة يف مستوى 

 84.00 متوسطة 58.50 القضاء واحملاكم كافية مع حجم القضااي
كبرية 
 جدا

مستوى املباين اليت تشغلها احملاكم كافية  2
 مع حجم القضااي

 قليلة 50.00 قليلة 44.00

يتمتع العاملني واالداريني يف احملاكم  3
 ابلكفاءة العالية الستيعاب حجم القضااي

 كبرية 82.67 قليلة 47.00

 متوسطة 61.33 متوسطة 56.00 تعيني املوظفني يكون وفقا للكفاءة 4

جتهيزات احملاكم كافية الستيعاب حجم  5
 قليلة جدا 34.00 قليلة 36.50 القضااي السنوية

يتم اجناز كافة االعمال االدارية يف احملاكم  6
 كبرية 70.00 قليلة جدا 25.00 ساعة 24خالل 

7 
يستخدم مجيع املوظفني التقنيات احلديثة 

 90.67 كبرية 69.00 واحلاسوب
كبرية 
 جدا

حاالت التأجيل يف القضااي تعود  8
 اإلدارية لإلجراءات

 قليلة جدا 28.67 كبرية 79.00

يتم تعيني القضاة وفقا للكفاءة واالسس  9
 كبرية 75.33 قليلة 50.50 املعتمدة

ومهارات القضاة يتم تنمية قدرات  10
 كبرية 70.00 قليلة 48.00 ابستمرار
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رقم 
 البند

 البنود
 (30املوظفون )ن=  (40احملامون )ن= 

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

 كبرية 80.67 متوسطة 66.00 تشجيع القضاة وحتفيزهم على العمل 11
 كبرية 72.67 متوسطة 57.50 اجياد بيئة مالئة ومشجعة لدى القضاة 12
 كبرية 71.33 قليلة 50.00 يبت القضاة يف القضااي بسرعة 13

14 
وتتناسب مع حجم أعداد القضاة كافية 

 كبرية 73.33 قليلة جدا 33.00 القضااي

كبرية  87.33 قليلة جدا 26.00 للمحاميني دور يف أتجيل القضااي 15
 جدا

16 
عدم تعاون املوكلني مع وكالئهم من 
احملامني يؤدي اىل أتخر يف اجراءات 

 احملاكمة
 قليلة جدا 35.33 كبرية جدا 95.50

17 
احملاكم وأتجيل البت االجراءات املتبعة يف 

يف القضااي هو نتيجة االجراءات يف أصول 
 احملاكمات املدنية

 كبرية 69.33 كبرية 73.50

18 
اجراءات التقاضي وتقدمي البينات واخلربة 

 كبرية 68.00 كبرية 78.00 هلا دور يف أتخري البت يف القضااي

19 
حماولة اخلصوم واملوكلني ابستمرار خاصة 

احلصول على مدد أطول املدعي عليه 
 للمحاكمة

 كبرية 79.33 كبرية جدا 92.00

ال يتعاون اخلصوم يف كثري من القضااي مع  20
 كبرية 70.00 كبرية جدا 92.50 موكليهم
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رقم 
 البند

 البنود
 (30املوظفون )ن=  (40احملامون )ن= 

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املوافقة

قت كثري من القضااي اليت ال حتتاج اىل و  21
 كبرية 76.00 كبرية 80.00 أمام احملاكم

م حياول اخلصم أتجيل القضااي لغاايت عد 22
 كبرية 77.33 كبرية جدا 89.00 حصول اخلصم على حكم والتنفيذ عليه

23 
يرى كثري من املواطنني ان اللجوء اىل 
القضاء يضيع حقوقهم وال حيصلون على 

 أحكام بسرعة
 كبرية 76.00 كبرية 79.50

ثقافة اللجوء اىل الوسائل البديلة حلل  24
 كبرية 72.00 كبرية 79.00 النزاعات غري كافية لدى املواطنني

25 
ال يوجد مراكز متخصصة يف حل 

 متوسطة 66.00 كبرية 77.00 النزاعات عن طريق الوسائل البديلة

26 
إطالة أمد احملاكمة يراكم الفوائد ضد 

 كبرية 80.67 كبرية جدا 88.50 اخلصوم

 كبرية 71.33 كبرية جدا 90.50 إطالة أمد احملاكمة يضر ابالقتصاد الوطين 27

أتجيل القضااي يؤدي اىل فقد ثقة املواطنني  28
 ابلقضاء

كبرية  86.00 كبرية جدا 95.00
 جدا

يؤدي أتجيل البت يف الدعاوى اىل اللجوء  29
 كبرية 76.67 كبرية جدا 94.00 اىل استيفاء احلق ابلذات

يؤدي أتجيل البت يف القضااي اىل صعوبة  30
كبرية  86.00 كبرية جدا 92.50 التنفيذ على احملكوم عليه

 جدا
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 االستنتاجات والتوصيات:
 توصلت الدراسة إىل االستنتاجات التالية: 

 إن أسباب إطالة أمد احملاكمة تعود إىل عدة أسباب وهي: 
 فقد ثقة املواطن ابلقضاء. .1
 صعوبة التنفيذ على احملكوم عليه. .2
 الستيعاب حجم القضااي.عدم كفاية جتهيزات احملاكم  .3
 يف إجناز املعامالت املستعجلة وكثرة اإلجراءات اإلدارية.عدم وجود وسرعة  .4
 عدم تعاون املوكلني مع احملامني. .5
 عدم وجود مستوى كاف من اخلدمات وحجم القضااي. .6
 وجود دور للمحامني يف أتجيل القضااي. .7

 التوصيات اخلاصة ابلدراسة من خالل االستبانة: 
 ضرورة االهتمام ابلقضاة. .1
حماكم حديثة كافية الستيعاب حجم القضااي وجتهيزها بكل الوسائل الكفيلة ضرورة جتهيز أبنية  .2

 بتسهيل اإلجراءات والبت ابلقضااي.
وإجياد ضرورة االلتزام بنشر الثقة ابلقضاء والنزاهة والشفافية وإجياد احللول البديلة حلل النزاعات  .3

 .جهة رقابية على القضاء والقضاة واحملامني، وتطبيق قواعد السلوك
 وتتوافق هذه النتائج والتوصيات مع الدراسة النظرية يف هذا البحث. 

 اخلامتة
اجتماعية واقتصادية هتم كافة مكوانت اجملتمع وهو إطالة أمد احملاكمة تعرض هذا البحث ملوضوع ذات أمهية 

 التالية:  النتائجوأسبابه واملسؤوليات واحلول البديلة وتوصل البحث إىل 
ويف كافة املناطق جتاوزت أن هناك كم هائل من الدعاوى اليت تسجل لدى احملاكم بكافة أنواعها  .1
( قضية سنواًي وأن هناك أعداد كبرية من هذه القضااي تستغرق وقت طويل يف الفصل فيها 500.000)

عمل واحلقوق علماً أبن هناك قوانني تنص على ضرورة الفصل يف هذه الدعاوى خالل مدد حمددة كقانون ال
 لية.االعم
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توجد أسباب إلطالة أمد احملاكمة أمام احملاكم مت بياهنا وهي كثرية مت شرحها سواء على مستوى  .2
تعود القضاء أو اجلهاز اإلداري أو املوظفني أو التشريعات، وأسباب تعود إىل سلوك بعض احملامني وأسباب 

 ومت تناوهلا يف هذا البحث. إىل اخلصوم أنفسهم
واملوظفني واألبنية واإلدارة،  وأعوانهمسؤوليات تقع على عاتق كل من اجلهاز القضائي هناك  .3

احملامني ونقابة احملامني  على سلوك بعض احملامني، وكذلك ومسؤولية املشرع يف بعض القوانني، ومسؤولية 
 اخلصوم أنفسهم مبا يقومون به من إجراءات تسبب يف إطالة أمد احملاكمة.

بديلة للتخفيف من إطالة أمد احملاكمة مت التوصل إليها وهي تطبيق مبدأ سيادة القانون توجد طرق  .4
وتعديل بعض النصوص التشريعية واالهتمام ابلقضاء واألبنية واألجهزة اإلدارية وإدخال التكنولوجيا احلديثة 

راقبتهم والتفتيش وعدم واختيار األكفاء من القضاة واملوظفني وزايدة عددهم وتدريبهم، وكذلك احملامني م
إعطاء فرصة للتأجيل، وكذلك اخلصوم الذين يدخلون يف خصومات كيدية وضياع حقوقهم بسبب إبرام 

 عقود دون اللجوء إىل تنظيمها لدى جهات خمتصة أو احملامني.
 نشر ثقافة الوساطة االتفاقية خارج القضاء والتحكيم للتخفيف عن احملاكم. .5

 مبا يلي: لذا فإن الباحثني يوصون 
 : العامة التوصيات

بضرورة إعطاء اجلهاز القضائي األمهية كونه أحد دعائم الدولة واالقتصاد والتنمية  ونيوصي الباحث .1
، واالهتمام ن حيث حتديث التشريعات، وتطوير القضاء ورفع كفاءته، واختيار القضاة األكفاء، وتدريبهم م

بعمل حماكم متخصصة، وحتديث أبنية احملاكم، وتزويدها ابلتكنولوجيا احلديثة واختيار املوظفني اإلداريني 
وذو كفاءة عالية، وتدريبهم وزايدة عدد القضاة واملوظفني، وإدارة جهاز احملاكم من قبل والكتبة املختصني، 

املستمر وإجياد  التفتيشسلوك اخلاصة ابلقضاة وكذلك إدارة متخصصة هبذه الغاية، وااللتزام مبدوانت ال
 جهاز رقابة على األحكام مستقل، ومساءلة القاضي عن أعماله يف إنكار العدالة، وخمالفة مدونة السلوك. 

ابلتنسيق مع وزارة العدل، وبيان من  رقايباحملامني ووضع جهاز على  ابلتفتيشيوصي الباحثني  .2
، وتشجيعهم على التحلي ابألخالق والنزاهة املطلوبة منهم أثناء سري احملاكمة يقوم مبخالفة قواعد السلوك

منها املكيدة للخصم، أو التأجيل، أو إضاعة احلقوق، أو إطالة  رضغيف العمل، وعدم التوكل يف قضااي ال
 أمد احملاكمة.
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ابلطرق السلمية، إما نشر ثقافة النزاهة بني املواطنني فيما يتعلق ابلقضاء، وثقافة حل النزاعات  .3
 التحكيم أو الصلح أو الوساطة قبل اللجوء للقضاء.

ايدة عن كافة املمارسات ومجيعها حيتاج إىل تشريعات وتوصيات، ومراقبة، وتفتيش من قبل أجهزة رقابية حم
 واألسباب اليت تؤدي إىل  إطالة أمد احملاكمة وإعالهنا واملسؤولية عنها.

 املراجع
 .1993، دار النهضة العربية، مصر، ط.بال، -1993 –ط يف قانون القضاء املدين وايل. فتحي الوسي .1
 .1986، 1عمر. نبيل إمساعيل. أصول املرافعات املدنية والتجارية، منشاة املعارف اإلسكندرية، مصر، ط .2
 .1978، 3ط أبوالوفا، أمحد. التحكيم االختياري واإلجباري، دار املعارف، اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، .3
 .1971، 9صادق أبوهيف، علي.  القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ط .4
 .1981أبوزيد، رضوان. األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر العريب، القاهرة، )ط.بال(،  .5
، القاهرة، )ط.بال( )سنة بال(، ص ( الدسوقي، رأفت. التحكيم يف قانون العمل املصري، دار نصر للطباعة1) .6
23. 
كارل. أ. سيدكو. الوساطة يف حل النزاعات عندما حيتدم الصراع، دليل عملي، الدار الدولية للنشر والتوزيع،  .7

 ، مرتجم.1999، 1القاهرة، مصر، ط
الوساطة كوسيلة مشهور حديثه اجلازي، عمر. الوساطة كوسيلة لتسويق منازعات امللكية الفكرية، ندوة بعنوان  .8

 .2004بديلة لتسوية النزاعات، جامعة الريموك. إربد، األردن، املركز األردين لتسوية النزاعات، 
، وآخرين. الوساطة يف حل النزاعات ابلطرق السلمية، جملة رسالة القانون، بغداد، السنة الرابعة علي عقلوك، حممد .9

 .2015(ـ، 2)العدد 
 أحباث: 

القضائية ملسؤولية الدولة عن أتخري الفصل يف القضااي، دراسة مقارنة. د. حي  حممد مرسي النمر، جملة حبث بعنوان التطورات 
 254، ص 2018( 2كلية القانون الكويتية العاملية، عدد رقم )

 القوانني
 الدستور األردين .1
 وتعديالته. 1988( لسنة 24أصول احملاكمات املدنية األردين رقم ) .2
 وتعديالته والنظام الداخلي والئحة آداب مهنة احملاماة األردنيني. 1972( لسنة 11ني رقم )قانون نقابة احملام .3
 2014مدونة قواعد السلوك القضائي األردين لسنة  .4
 وتعديالته. 1996( لسنة 8قانون العمل األردين رقم ) .5
 .2002متوز  15املبادئ التوجيهية للجنة وزراء أورواب بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب اتريخ  .6
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 جملة األحكام العدلية .7
 .2001( لسنة 31قانون التحكيم األردين رقم ) .8
 وتعديالته. 2006( لسنة 13قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية رقم ) .9

 .2010( لسنة 36قانون األحوال الشخصية األردين رقم ) .10
 .2017( لسنة 23قانون حماكم الصلح األردين رقم ) .11
 ( 8-5رقم ) 2007الوساطة واالتفاقية املغريب لسنة قانون التحكيم و  .12

 القرارات:
 قرارات حمكمة النقض املصرية. -

 االتفاقيات الدولية:
 االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان. .1
 .1969تشرين الثاين  23االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  .2
الصادر عن اجمللس القضائي  2017اإلداري والنيابية العامة لسنة التقرير السنوي ألوضاع احملاكم النظامية والقضاء  .3

 األردين.


