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 الملخص

تناولت هذه الدراسة إطالة أمد المحاكمة أسبابه والمسؤوليات والحلول البديلة، وتم توضيح 

أسباب إطالة أمد المحاكمة ومنها الجهاا  الضضاا م ماي حياج الجهاا  ا دارم والماوبعيي وب ا  

م، ثم ب   ممارسات المحااميي نصوص التشريع وإجراءاته الشكلية واألعراف المتب ة فم المحاك

فم أسباب إطالة أمد المحاكمة سواء مدعيي أو مدعى عليهم، وأي هناك إشكالية وب   المتداعيي، 

ج ناشاا ة وناتجااة خلاال فاام ب اا  نصااوص التشااري ات النابمااة  عااي ت ااود إلااى مااا تاام ذكااره سااابضا

لخصااوم، وتاام اتبااا   جااراءات المحاكمااة، ت ااود للجهااا  الضضااا م وإدارتااه، وب اا  المحاااميي، وا

المنهج التحليلم والمضاري والدراسات التم تمت ب د تو ياع اسساتبيانات الخاصاة بم رفاة األساباب 

 الخاصة بم رفة األسباب والمسؤوليات عي هذه ا شكاليات. والمسؤوليات

البحج أهمية إلى وضع حلول ألسباب إطالة أمد  المحاكمة، وأي لهذا  الدراسةوتهدف هذه 

الضضاايا وأسابابه وماي الناحياة ال ملياة، مي الناحية النبرية وهام وضاع إجاراءات المحااكم وساير 

 وضع الحلول، والوصول إلى توصيات للحد مي إطالة أمد المحاكمة. 

إلااى التوصاايات التام يمكااي األخااذ بهااا ماي حاال ب اا  ا شااكاليات التاام  الباااحثييوتوصال 

ة فيماا يخاتص بالضضااء والجااه  الضضاا م وتطبياا مادونات السالوك مي إطالة أمد المحاكما تخعف

كاال مااي الضضاااح والمحاااميي ومساااءلة الخصااوم عااي األضاارار التاام يتسااببوي فيهااا فاام إطالااة أمااد ل

 المحاكمة.

: أمد المحاكمة، أصول المحاكمات، الجها  الضضاا م، المحااموي، الخصاوم، ال دالاة الكلمات الدالة

 البديلة.
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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 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.
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 المقدمة

ي تبر حا التضاضم مي أهم الحضاو  الاذم نصات علياه يالبياة الدسااتير وحاا األفاراد فام 

ج ما نصت عليه مبادئ حضاو  ا نسااي  محاكمة عادلة وناج ح، والمحاكم معتوحة للجميع وهذا أيضا

واستعاقيات الدولية والم اهدات، إسّ أي هناك إجراءات وشكليات وأعراف، تتسبب فام إعاقاة ساير 

ل دالاااة، والضضااااء وتيساااير إجاااراء المحاكماااة، باااالريم ماااي أي كافاااة التشاااري ات الخاصاااة مرفاااا ا

ولكي تطبيا هذه با جراءات أمام المحاكم هم تشري ات يالبيتها س يشوبها الضصور أو الغمو ، 

المحاكماة وهام موضاو  هاذا البحاج والاذم  النصوص وا جراءات المتب ة تاؤدم إلاى إطالاة أماد

 عدح أطراف وكل طرف مسؤول عي هذا البطء فم تيسير إجراءات المحاكمة. شترك فم أسبابهي

وقد اهتمت و ارح ال دل والمجلس الضضا م األردنم فم هذا الموضو  وقامات بارجراءات 

مي  أجل  تيسير إجراءات التضا ، وتسريع العصل فم الضضايا مي جهاة الجهاا  الضضاا م إسّ أناه 

ج فم بطء إجراءات المحاكمة.  ما  ال هناك ب   مي ا جراءات والشكلية واألعراف ما  الت سببا

 ا شكاليات: ومي هذه 

 أوالً: مشكلة البحث: 

التم تسبب فم إطالة أمد المحاكماة ومنهاا  تتكمي مشكلة البحج فم ا جراءات وا شكاليا

ا دارم وأعواي الضضاح، وعدم وجود رقاباة الضضا م، والجها  ما يرجع إلى التشري ات، والنبام 

مها وتضييم أداء الضضاح، وتتبع سير المحاكمة، يخارجية على األحكام التم تصدر عي المحاكم، وتضي

ج فام إطالاة أماد  ج ساببا وكذلك ممارسات ب   المحااميي، والخصاوم، فام الادعول والاذيي هام أيضاا

 المحاكمة وبطء ا جراءات.

 ثانياً: أهداف الدراسة:

سباب والمسؤولية عي إطالاة أماد المحاكماة وباطء األتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على 

ا جراءات ومدل كعاءح الجهاا  الضضاا م وا دارم وأعاواي الضضااح وكعاياة التشاري ات ومادونات 

السالوك لضاابط سالوكيات ب اا  المحااميي، والجهااا  الضضاا م فاام ضابط إجااراءات التضاضاام وأي 

راءات وإطالة أمد المحاكمة ومحاسبة ومنج ح والتغلب على بطء ا جيكوي هناك محاكمات عادلة 

المتسبب وكذلك محاسبة الخصوم ووضع تشري ات تحد مي ممارسات الخصوم المدعيي والمدعى 

عليهم فم إطالة أمد المحاكمة وت ريضهم للمساءلة والت وي ، وبينات هاذه الدراساة مساؤولية كال 

 مي عناصر الدعول مي البداية وحتى النهاية. 
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 الدراسة:ثالثاً: أهمية 

تكمااي أهميااة الدراسااة فاام بياااي الت امااات الجهااا  الضضااا م وإدارح هااذا المرفااا وأعااواي 

الضضاء ماي الناحياة ال ملياة وماا يجاب علايهم الضياام باه ماي أجال تحضياا ال دالاة وتيساير إجاراءات 

ج لجهااا  تعتاي  ومسااتضل،  المحاكماة بصاورح سااري ة، دوي باطء فاام ا جاراءات وأي يكااوي خاضا ا

 جهة رقابة أخرل مستضلة على األحكام.ووجود 

وتراقااب عماال المحاااميي وبياااي الضصااور والتجاااو ات واألخطاااء والمسااؤولية والخاارو  

بنتا ج وتوصيات تبيي فيها الجهات المسؤولة وأوجه الضصور والمحاسبة والتنسيب لمي يخضع لهم 

م المحاااكم أو مااا يخااص مااي هااؤسء للمساااءلة الضانونيااة سااواء مااي الجهااا  الضضااا م أو ا دارم فاا

التشري ات أو ي ود للتجهي ات، وكذلك إذا كاي األمر مت لا بالمحاميي، أو الخصوم، للوصول إلى 

وضااع حلااول لهااذه ا شااكالية، وكااذلك ثضافااة حاال الن اعااات قباال اللجااوء للضضاااء عااي طريااا إنشاااء 

الدراساات ت رضات إلاى  مكاتب للتسوية استعاقية قبل اللجوء للضضاء بالريم مي أي هناك كثير مي

وما  ال موضو  إطالة أمد المحاكمة وبطء هذا الموضو  ولكي فم كل مرحلة ينشأ أسباب جديدح 

 إجراءات تيسير ال دالة يثار باستمرار بالريم مي وضع  ب   الحلول.

 رابعاً: منهجية الدراسة:

لمنهج الدراسة واقع الحال عي طريا اسستبيانات التام تام اعتمد الباحثوي فم هذا البحج ا

إذ قااام الباااحثوي برعااداد الدراسااة تو ي هااا علااى الجهااات المسااؤولة عااي المحاكمااة وعناصاارها، 

ومضامينها البحثية بما يتالءم مي بروف جمع البيانات وذلاك بهادف ا جاباة علاى أسا لة الدراساة 

 لتحليلم.والمنهج الوصعم اوفرضياتها المختلعة، 

 خامساً: النطاق الزمني والمكاني والموضوعي: 

انحصاار هااذا البحااج والدراسااة فاام أسااباب إطالااة أمااد المحاكمااة والمسااؤولية : النطاااق الموضااوعي

والحلاول البديلااة، متنااوسج كافااة عناصار المحاكمااة مااي تشاري ات وقضاااء وأجها ح إداريااة وأعااواي 

 الضضاء والمحاميي والخصوم.

: اقتصر هذا الموضو  على دراسة إطالة أمد المحاكمة أمام المحاكم األردنية بكافة المكانيالنطاق 

 أنواعها.

: حاادد البحااج النطااا  ال مااانم لهااذا البحااج عنااد كتابتااه وا عااداد لااه إذ تاام تو يااع النطاااق الزماااني

 ة واسستبانات خالل ا عداد لكتابة هذا البحج.اسالدر
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 سادساً: تقسيم البحث

تناول فياه البااحثيي حاا التضاضام وأساباب  األول المبحثتم تضسيم هذا البحج إلى مبحثيي 

حاا التضاضام وتنبيماه  المطلا  األولإطالته والمسؤولية وقسم هذا المبحج إلى مطلبيي تناول فيه 

 أسباب إطالة أمد المحاكمة والمسؤولية. والمطل  الثاني

 المطلا ج الحلول البديلة وتم تضسيمه إلى مطلبيي تنااول فام فضد تناول فيه المبح المبحث الثانيأما 

 الوسا ل البديلة لحل الن اعات. والمطل  الثانيم الجة أسباب إطالة أـمد المحاكمة.  األول

 ، فتم تناول نتا ج الدراسة ومناقشتها والنتا ج والتوصيات الخاصة بالدراسة.المبحث الثالثأما 

 وشملت النتا ج والتوصيات ال امة. الخاتمةثم 

  



4 
 

 المبحث األول

 حق التقاضي وتنظيمه وأسبا  إطالته

إذ يساتطيع كال شاخص اللجاوء الحضاو  الطبي ياة لسنسااي، حا التضاضم مي أهم ي د مبدأ 

ج بحضوقاه وحرياتاه ونصات الدسااتير الحديمللضضاء لدفع أم اعتداء يشكل  ة علاى هاذا الحاا، ثاساسا

( منه على أناه ))تماارس المحااكم النبامياة فام 102ومنها الدستور األردنم الذم نص فم المادح )

المملكة األردنية الهاشمية حا الضضاء على جميع األشخاص فم جميع المواد المدنية والج ا ية بما 

إلاى يعاو  فيهاا حاا الضضااء  فيها الدعاول التم تضيمها الحكوماة  أو تضاام عليهاا باساتثناء التام قاد

. (1)خاصة بموجاب أحكاام هاذا الدساتور أو أم تشاريع اخار نافاذ المع اول((محاكم دينية أو محاكم 

( مي الدستور نعسه ))المحااكم معتوحاة للجمياع ومصاونة ماي التادخل 101( مي المادح )1والعضرح )

   فم شؤونها((.

س ساالطاي علاايهم فاام قضااا هم لغياار ( مااي الدسااتور نعسااه ))الضضاااح مسااتضلوي 97والمااادح )

 الضانوي((.

وأي هذه النصوص فم الدستور تؤدم إلى حماية الحضو ، وحرية األفراد مي ناحية أخرل 

فري الدستور األردنم ينص على مبادئ عامة وهام ))حاا المسااواح، والحرياة الشخصاية، وحرياة 

رل فم استضرار وبناء، وتنمية المساكي وحرية األدياي، وحا اسجتماعم وحا ال مل ودعامات أخ

 المجتمع بما يحا لألفراد والمجتمع المساواح وال دل، والت اوي((.

بحج حا التضاضم وتنبيمه والمطلب فيها ال وسيضسم هذا المبحج إلى مطلبيي األول يتناول

 الثانم أسباب إطالة أمد المحاكمة.

 المطل  األول

 حق التقاضي وتنظيمه

 أوالً: حق التقاضي: 

 101كعلت الدساتير ال المياة حاا التضاضام للجمياع وكاذلك الدساتور األردنام فام الماواد )

( إذ نص الدستور األردنم على حاا  التضاضام وأي أباواب المحااكم معتوحاة للجمياع للادفا  102و

عي حضوقهم، وذلاك ماي خاالل الادعول الضضاا ية، ويانبم عاادح قاانوي المراف اات وقاانوي  أصاول 

ج  جااراءات يحااددها هااذا الضااانوي، المحاكمااات كيعياا ة اساات مال هااذا الحااا عااي طريااا الاادعول وفضااا

ويجااب أي تتااوافر فاام الشااخص موضااو  الاادعول المصاالحة، ويساا ى مااي وراءهااا الماادعم إلااى 

                                                           

 (.97، )102( و101( الدستور األردنم المادح )1)
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و قارار قضاا م يحسام موضاو  اسدعااء، وبم ناى اخار وضاع النا ا  تحات الحصول على حكام أ

ج فم هذا الن ا .سيطرح الضضاء أو عرضه على السلطة الضضا ي  ة لتصدر حكما

 على النحو اآلتم:  وهموللدعول الضضا ية خصا ص 

 الدعول حا لصاحبه أي يباشر أو س يباشرها:  .1

ج وذلاك  ج سالبيا وهم أي لصاحب الحا أي يحصال علاى الحماياة الضضاا ية أو أي يتخاذ موقعاا

ب دم مباشرتها، ولكي عادح فري على الشخص الذم تم اسعتداء على حضه واجاب قاانونم فام إقاماة 

ج عاي الضاانوي وحماياة  المجتماع، إذ سباد ماي أم شاخص الدعول حماية الحا الم تدل عليه ودفاعاا

علاى حضاه أي يحارص علاى حماياة هاذا الحاا عاي طرياا الادعول، واللجاوء للضضااء.  وقع اعتداء

ج عااي  ))ولكااي فكاارح تحريااك الاادعول مااي الماادعم هاام عااادح مااا تكااوي لمصاالحته ولاايس دفاعااا

 .(1)الضانوي((

ج لسجاراءات الطويلاة أماام المحااكم، وعادح  ما يعضل العارد إلاى الصالح ماع الم تادم تجنباا

 والمصاريف.والكلعة ال الية، 

 الدعوى حق يقبل التنازل عنه:  .2

يمكااي التنااا ل عنااه، وفاام حالااة التنااا ل عنااه يترتااب عليااه  وال حضااه، الحااا فاام الاادعول 

وتنضضم الدعول، سواء أقيمت دعول أم س، وقد تنضضم الدعول فم حالة عادم ممارساة المادعم 

حا فام الادعول يجاو  النا ول حضه فم إقامة الدعول وذلك بالتضادم بالريم مي وجود الحا، ))فال

عنه سواء كاي هذا التنا ل قد حدج ب د أو قبل رفع الادعول وإي كااي ال مال يجارم علاى إجاراء 

التنا ل بمناسبة التنا ل عي الحا الموضوعم نعسه. وكذلك األمار فيماا يت لاا بالحوالاة واسنتضاال 

بالاادعول اللصاايضة يشااخص  إلااى الخلااف ال ااام أو الخلااف الخاااص وياارد علااى هااذه الضاعاادح اسااتثناء

 .(2) ا نساي كدعول الطال ((

 عدم مسؤولية مباشرح الدعول الضضا ية عي إخعاقه أمام الضضاء:  .3

قااد ي تضااد الشااخص أي هناااك اعتااداء علااى أموالااه قااد وقااع، أو يخطااأ بااأي لااه مصاالحة فاام 

شخص عند إقامته الدعول يريد حماية الدعول أو أي له صعة فم إقامة دعول م ينة، إذ أي هذا ال

لحضه، ولكي عند تطبيا نبرية الت سف فم اسات مال الحاا فرناه يوجاد مجاال لمسااءلة المادعم إذا 

                                                           

، ص 1993، دار النهضاة ال ربياة، مصار، ط.باال، -1993 –( والم. فتحم الوسايط فام قاانوي الضضااء المادنم 1)
54 . 
، 1986، 1( عمر. نبيل إسماعيل. أصول المراف ات المدنية والتجارياة، منشااح الم اارف ا ساكندرية، مصار، ط2)

 .405ص 
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ماارس كاي يضصد مي الدعول ا ضرار بالمدعى عليه، وبادوي سابب مشارو  ))فالشاخص الاذم 

 .(1)دعواه بهدف هو الكيد لخصه مي الممكي الحكم عليه بالت وي ((

))والمدعى عليه الذم يكثار إلاى حاد كبيار ماي وساا ل ا جاراءات بهادف ت طيال وتاأخير 

ج أنه خاسر منذ البداية يمكي الحكم عليه بالت وي ((  .(2) التوصل إلى حل الن ا   الذم ي لم تماما

 حا الدعول يضبل اسنضضاء بالتضادم ويسضط إذا طرأ سبب مي أسباب السضوط: .4

لها مدح محددح، فرذا انضضت هذه المدح، لم ي د لهاا وجاود، والتضاادم تتضادم الدعول إلى كاي 

يسضط الحا فم إقامة الدعول وكذلك السضوط فم الحاست التم ينص الضانوي على سضوط الحا فم 

 إقامة الدعول.

 أما شروط الحق في الدعوى:

تشترط تشري ات قوانيي أصول المحاكمات المدنية وجود شروط للحا فام إقاماة الادعول 

 مي قبل المدعم، وهذه الشروط هم: 

وجود حا أو مرك  قانونم: يشترط لنشأح الحا فام الادعول أي يوجاد حاا أو مركا  قاانونم  -1

الضاعادح لحماية هذا الحا، وإذا لم يوجاد حاا س توجاد دعاول، وعاادح ماا يبحاج الضاضام عاي 

الضانونية مي الوقا ع الضانونية الم روضة عليه، ويتم ذلك ماي خاالل قياام الضاضام ماي التحضاا 

 مي شروط  توافر الحا فم الدعول.

إذ أي ماي مهماة الضاضاام البحاج فام تااوافر شاروط الحاا الااذم تحمياه الادعول أوسج وفهاام 

الادعول والساير فام الادعول التام س يطيل أمر النبار فام  تىه حيالواق ة الضانونية الم روضة عل

يمكي أي تستمر لسنوات دوي جدول ))فرذا لم يكي هناك وجود لمثل هاذا الحاا ل ادم وجاود حماياة 

فال ينشأ فم الحا وهكاذا إذا كااي شاخص يطالاب بارل ام شاخص اخار بادفع دياي قماار فاري نونية اق

 .(3) الحا فم الدعول س يوجد((

 ونم:اعتداء على الحا أو المرك  الضان -2

أي يحدج اعتداء يحارم  المادعم ماي المناافع والعوا اد التام يحصال عليهاا ماي هاذا الحاا، 

وتختلف صور اسعتاداء علاى الحاا ماي حرمااي المادعم ماي هاذا الحاا، أو المركا  الضاانونم، أو 

إخالل بالت اقد، أو الت ار ، أو المطالباة بالمحافباة علاى الحاا، مماا يولاد لادل المادعم المطالباة 

  ية لحماية هذا الحا.الضضا

                                                           

 .403ة، مرجع سابا، ص ( عمر. نبيل إسماعيل. أصول المراف ات المدنية والتجاري1)
لساانة  20مجموعاة أحكاام الانض  س  3/7/1969( قارارات محكماة الانضص المصارية رقام   قضاااء مادنم رقام 2)

110. 
 .57( والم، فتحم. الوسيط فم قانوي الضضاء المدنم، مرجع سابا، ص 3)
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))فرذا لم تكي واق ة اسعتداء تحرم صاحب الحا أو المرك  الضاانونم ماي أحاد مناافع حضاه 

مرك  الضانونم بحيج س تكوي به حاجة إلى الحماية الضضا ية فاال ينشاأ لاه الحاا فام الادعول، الأو 

ج مع الحاجة إلى الحماية الضضا ية، ويتحدد   .(1) نطاقها بهذه الحاجة((فالدعول تدور وجوداج وعدما

وهذه أحد الشروط التم يجب أي يضرر فيها المدعم فيما إذا كاي لاه حاا فام الادعول أم س 

قبل اللجوء إلى المحاكم وإشغال المحاكم بضضايا إما تكوي كيدية أو جهل بالضانوي، أو عدم مراج ة 

و  الضضاية قبال اللجاوء إلاى مختصيي بالضانوي أو المحاميي أو المستشاريي واستشارتهم فم موضا

 الضضاء.

 الصعة:  -3

يجب أي تكوي لصاحب الحا فم مواجهة الم تدم صعة ومصلحة  قامة الدعول، وإثبات 

ج علااى الماادعم وقباال اللجااوء  وجااود اسعتااداء علااى حااا مااي حضااو  الماادعم تنشااأ المصاالحة وأيضااا

جااود الحااا  أو المركاا  للمحاااكم أي يتباايي أي لااه مصاالحة وصااعة فاام إقامااة الاادعول ))وإذا ثباات و

الضانونم وإثبات وجود الحا فري لصاحب هذا الحا دعول تنشأ فم مواجهة الم تدم وباذلك يوجاد 

 .(2)شرط الصعة((

))ويجب التعرقة بيي الصعة فم الدعول شرط الحا فم الدعول أما صحة التمثيل الضانونم  

 .(3) لصحة ال مل ا جرا م(( أو الصعة ا جرا ية فهم ليست مي شروط الدعول، وإنما هم شرط

 ويتناول البحج عناصر الدعول وهم: 

الادعول هاذه بحضاه ممثلايي ولهام الصاعة  تأشخاص الدعول: أم أي تكوي الدعول ومي وجه .1

والمصلحة حتى س يتم السير فم دعول أمام المحاكم ليست مكتملة عناصارها الر يساية وهام 

المدعم والمدعى عليه بصعاتهم ومصلحتهم فم الدعول ومي يمثلهم سواء المدعم أو المدعى 

 .لهذه األسبابعليه حتى س تنبر المحكمة مدح طويلة ثم فم النها ية ترد الدعول 

محل الدعول: على المدعم أي يبيي فم الدعول الحا الذم يطلب حمايته ومحال هاذه الضارار  .2

 أو المرك  الضانونم، وقد يكوي تضريراج،  أو إنشاء أو إل ام، أو قرار مؤقت. 

وهااو مااا يحاادد م ااالم الشاامء المطلااوب مااي المحكمااة الحكاام بااه مااي الناحيااة ساابب الاادعول:  .3

ج أو قارار  الموضوعية، وعلى المدعم إذا طلب حماية محل الضرار تضرياراج، أو إنشااءج أو إل اماا

مؤقت يجب أي يبيي السبب الذم يستند إليه المدعم فم الدعول للحماية الضانونية، والسبب قاد 

 استند إليها  المدعم فم الدعول أو مراف ة قانونية.  ي ود إلى قاعدح قانونية

                                                           

 .58( والم، فتحم. الوسيط فم قانوي الضضاء المدنم، مرجع سابا، ص 1)
 .462إسماعيل.  أصول المراف ات المدنية والتجارية، مرجع سابا، ص  ( عمر، نبيل2)
 .64( والم، فتحم. الوسيط فم قانوي الضضاء المدنم، مرجع سابا، ص 3)
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))ويمكااي أي يكااوي للاادعول أكثاار مااي وعلااى الماادعم إثبااات الساابب الضااانونم أمااام المحكمااة 

 .(1)سبب((

 ثانياً: التنظيم القضائي والعنصر البشري المسير لمرفق القضاء: 

تسيطر الشكلية على الضواعد ا جرا ية، فالشكل فم كافة الضوانيي المت لضة بالتنبيم الضضا م 

 األول بنادينوال نصر البشرم المسير لمرفا الضضاء هم قواعد إجرا ية، وستضسم هذه العضارح إلاى 

 .ال نصر البشرم المسير لمرفا الضضاء الثاني والبنديتناول البحج فيها التنبيم الضضا م، 

 البند األول: التنظيم القضائي في األردن: 

قانونية منبمة للضضااء  األردنم وضع ضوابط للتنبيم الضضا م وهم قواعدتكعل المشر  

 : يووبيعته وهذه الضواني

 الدستور األردنم. -1

 وت ديالته. 1988( لسنة 24، الضانوي رقم )قانوي أصول المحاكمات المدنية -2

 وت ديالته. 2001( لسنة 17الضانوي رقم ) النبامية.قانوي تشكيل المحاكم  -3

 .2017( لسنة 28الضانوي رقم ) قانوي إدارح قضايا الدولة. -4

 قانوي أصول المحاكمات الج ا ية. -5

 قانوي استضالل الضضاء. -6

 قانوي محكمة  الجنايات الكبرل. -7

 وت ديالته. 2006( لسنة 12قانوي الوساطة لتسوية الن اعات المدنية رقم ) -8

 وت ديالته. 1952( 30وي البينات رقم )قان -9

 وت ديالته. 2007( 25قانوي التنعيذ رقم ) -10

 .2017( 23قانوي محاكم الصلح رقم ) -11

 .ال ضوباتقانوي  -12

 وت ديالته. 1952( لسنة 11رقم ) –قانوي كاتب ال دل  -13

 .1954( لسنة 8قانوي تنعيذ األحكام األجنبية رقم ) -14

 .2017لسنة ( 46قانوي الخبرح أمام المحاكم رقم ) -15

 وت ديالته. 2005( لسنة 43المراف ة ) وطوابعنبام الرسوم  -16

نسااى أي ناادخل ضاامي هااذه المجموعااة مااي الضااوانيي واألنبمااة قااانوي نضابااة المحاااميي نوس 

المتدربيي وشروط التدريب وحتى يحصل والنصوص الضانونية التم تنبم شروط تسجيل المحاميي 

                                                           

 .75( والم، فتحم. الوسيط فم قانوي الضضاء المدعم، مرجع سابا، ص 1)
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ج المتدرب على م اولة المحاماح،  وكذلك نبيي واجبات والت اماات المحاامم باعتبااره عنصاراج أيضاا

 أساس فم عملية التضاضم.

 على مبادئ أساسية وهم على النحو اآلتم:  حديثهالضضا م فم أم دولة ويضوم التنبيم 

الدولة مصدر الضضاء: أم أي الدولة هام التام تصادر التشاري ات التام تانبم ال مال الضضاا م  -1

ج بمراقبة أداء الضضاء وعملية ممارسة ال مل فم الضضاء.بموجب الضوانيي   وكذلك تضوم أيضا

مبادأ فصال السالطات الاثالج نصات علياه كثيار ماي الدسااتير وأي استضالل السالطة الضضاا ية:  -2

الاثالج وأي ))الضضااح مساتضلوي  ( نص على فصل السالطات97الدستور األردنم وفم المادح )

إذ تباشار الدولاة الوبيعاة الضضاا ية ماي خاالل  .(1)الضانوي((س سلطاي عليهم فم قضاتهم لغير 

 إنشاء المحاكم عي طريا السلطة الضضا ية.

( العضارح 6المساواح أمام الضضاء: المساواح أمام الضضاء مبدأ كعله الدستور األردنام فام الماادح ) -3

وأي اختلعوا فم  ( منه ))األردنيوي أمام الضانوي سواء س تميي  بينهم فم الحضو  والواجبات1)

أمامه على قدم المساواح دوي  المتخاصمييأم على الضضاء م املة  ال ر  أو اللغة أو الديي((.

تميياا  وإعطاااء كاال مااي الماادعى والماادعى عليااه حضااه فاام الاادفا  وفااا األصااول وا جااراءات 

 المتب ة أمام المحاكم.

مجانية الضضاء: الضضاء خدماة عاماة مجانياة تتحملهاا الدولاة، إذ أي اللجاوء للضضااء س يتحمال  -4

المتخاصميي نعضات العصل فم الدعول أو نعضات الضضاء، وإنما يتم صرف رواتب الضضاح مي 

وأي الرسوم التم تدفع هم جا ء مماا تتحملاه خ يناة خ ينة الدولة كوي الضاضم موبف عام، 

تحمل أطراف الدعول ب   الرسوم، حتى س يكوي هناك مجال  شغال المحاكم الدولة، وأي ي

بالضضايا التم قد تكوي س قيمة لها أو كيدية، وللتخعيف مي حجم الضضايا التم س م نى أو قيمة 

 لها.

ال النية: إي يالبية الدساتير ال المية قد نصت على عالنية الجلساات ومنهاا الدساتور األردنام  -5

( منااه والتاام نصاات علااى عالنيااة الجلسااات بااالنص ))جلسااات  101( المااادح )3) فاام العضاارح

المحاااكم علنيااة إسّ إذ قااررت المحكمااة أي تكااوي ساارية مراعاااح للنبااام ال ااام، محافبااة علااى 

 .(2)اآلداب، وفم جميع األحوال يكوي النطا بالحكم فم جلسة علنية((

                                                           

 (.6( مي المادح )1( الدستور األردنم العضرح )1)
 (.101( مي المادح )3العضرح ) ( الدستور األردنم2)
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ياة والتام تانص علاى أي النبار فام المدن ( مي قانوي أصول المحاكماات71وكذلك المادح )

الاادعول تكااوي علنيااة، إس إذا قااررت المحكمااة مااي تلضاااء نعسااها أو بناااء علااى طلااب أحااد الخصااوم 

 .(1)إجراءها سراج محافبة على النبام ال ام أو اآلداب أو حرمة األسرح

الحكم لمصالحته  الط اي التضاضم على درجتيي: يتيح المشر  األردم للخصوم فم حالة عدم  -6

بهذا الحكم أمام محكمة الدرجة األعلى وهم محكماة اسسات ناف، وأي التضاضام علاى درجتايي 

 مي محاسنه أنه يؤدم إلى حسي سير ال دالة.

 البند الثاني: العنصر البشري المسير لمرفق القضاء: 

إي ال نصر البشرم المسير لمرفا الضضاء، يؤدم إلاى دراساة البشار الاذيي يتولاوي ال مال 

داخل هذا المرفا المهم، إذ أي هذا المرفا ال ام يديره أشخاص، سواء أكانوا قضاح أو أعوانهم، أو 

سء ال نصاار هااؤفاام إعطاااء لمحاة عااي وبيعااة كال مااي  البناادأو الخبااراء وساايتناول هااذ المحااميي، 

ج أي مي أسباب إطالة أماد المحاكماة أماام  البشرم ودوره فم الضضاء وسير إجراءات المحكمة، علما

 .ال نصر البشرم المحاكم

: الضاضاام هااو الااذم ياادير  إجااراءات المحاكمااة مااي باادايتها وحتااى صاادور حكاام فاام القضاااة -1

يلها، وساما  وتأجوهو الذم يدير الجلسات الدعول، وهو الذم يضيد الخصوم برأيه  الضانونم، 

الشهود، وتضدم إليه البياناات وت يايي واختياار الخباراء، والمتارجميي، والمحلعايي والعصال فام 

 الدعول.

 وهناك واجبات ومي أهمها: 

 .عدم التغيب عي عمله بدوي عذر 

 .السلوك الحسي ومراعاح قواعد السلوك 

 .عدم شراء الحضو  واألموال المتنا   عليها 

  ج وس  يضبل التدخل أو وساطة لصالح أحد الخصوم.أي يكوي حياديا

 .مراعاح م ايير المحاكمات ال ادلة وال دالة 

  بذل الجهد الكافم فام العصال فام الادعاول الم روضاة أماماه ضامي مادد م ضولاة دوي أم

 تأخير. 

 .اسلت ام بأوقات الدوام الرسمم وفتح الجلسات فم الوقت المحدد 

 واكبة اسجتهادات الضضا ية.تحسيي الضدرات ال ملية وال لمية وم 

                                                           

 (.71( مي المادح )1وت ديالته العضرح ) 1988( لسنة 24( أصول المحاكمات المدنية األردنم رقم )1)
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  المشاااركة فاام الاادورات التدريبيااة والناادوات والااور  وهاام مااي مدونااة قواعااد الساالوك

 .(1)2014الضضا م لسنة 

ي تبر المحاموي ماي أهام م ااونم الضضااح إذ أي الحضاور أماام المحااكم للمادعم أو : المحامي -2

ي األردنيايي. وباالريم ماي ذلاك باأي المدعى عليه س يمثلوي أمام المحاكم إسّ بواسطة المحاامي

على المحامم واجبات وله حضو  ومي الحضو  للمحامم وهام إعطااء اسستشاارات الضانونياة، 

وحا الحضور  أمام المحاكم، وله حا قبول أو رف  الوكااست والحصاول علاى أت اباه عماا 

أحاد المحاكماة،  يضوم به مي أعمال ضمي نطا  مهنته، أما واجباته والتم قد تؤثر علاى إطالاة

 مي أهمها: 

 ة.حالدفا  عي موكله بالطر  الناج 

 .احترام المحاكم والضضاح 

 .حسي السلوك أمام المحاكم 

 .التضيد بأوقات المحاكم 

  رف  السير فم إجراءات دعول تكوي الغاية منها إرها  الطرف اآلخر، أو الضارر أو

 البلم. 

  . عدم التأجيل إس لسبب مشرو 

( 1972لساانة ) 11رقاام  اسلت امااات وردت ضاامي قااانوي نضابااة المحاااميي))وجميااع هااذه 

 .(2)اداب المهنة(( وس حةم الداخلم للنضابة اوالنب

( مناه علاى 21: وهم الموبعوي ا داريوي مي أعواي الضضااء إذ نصات الماادح )كتا  المحاكم -3

الابطالي كاتاب أنه ))يساعد المحكمة فم جلساتها فم جميع إجاراءات المحاكماة وتحات طا لاة 

يتااولى تاادويي وقااا ع المحاكمااة وإجراءاتهااا فاام المحضاار إمااا بخااط اليااد أو بواسااطة أجهاا ح 

الحاسوب أو األجه ح ا لكترونية ويتم توقيع كال صاعحة ماي صاعحات المحضار فاور إعاداده 

 مي قضاح المحكمة والكاتب. إذي وبيعة كتاب المحاكم هم:

 المحكمة. يساعد الضاضم فم أعماله ك نصر فم تشكيل 

 .يكتب محاضر الجلسات 

 .يوقع على نسخة الحكم األصلية 

 .يتلضى الدعاول وكافة األورا  الخاصة بالدعول 

                                                           

( مااي قااانوي 45صااادر عااي المجلااس الضضااا م بموجااب المااادح ) 2014( مدونااة قواعااد الساالوك الضضااا م لساانة 1)
 وت ديالته.  2001( لسنة 15استضالل الضضاء رقم )

 وت ديالته والنبام الداخلم وس حة اداب مهنة المحاماح األردنييي. 1972( لسنة 11( قانوي نضابة المحاميي رقم )2)
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 .ي طم صوراج عي األحكام 

 .ةمو عنصر فم تشكيل المحكهكل هذه األعمال يتوسها كتبة المحاكم و

الضضاا ية، التام تصادر تبليا  األورا   يضوم المحضريي بوبا ف عديادح ومنهاا: : المحضرون -4

 سواء عي المحاكم أو دوا ر التنعيذ أو كاتب ال دل وهو موبف عام.

علاى أناه ))كال  (1)( ماي أصاول المحاكماات المدنياة6ماي الماادح ) (1وقد نصات المعضارح )

( مي المادح نعسها 3يكوي بواسطة المحضريي ما لم ينص الضانوي على خالف ذلك، والعضرح ) تبلي 

 بلي  األورا  الضضا ية بواسطة شركة خاصة واحدح أو أكثر.يجو  إجراء ت

: تست يي المحاكم فم كثير مي الضضايا التم س يمكي فصلها بدوي إجراء المترجمين والخبراء -5

الخصوم فري الخبير هاو شاخص لايس بموباف عاام وكاذلك  أم لم يطلبوهاخبير وسواء طلبها 

شاهد أجنبم فرنها تست يي بمترجم يترجم الشهادح المترجم الذم تست يي به المحكمة عند سما  

 رح األس لة وخالل اسستجواب والمناقشة. طأمام المحكمة و

وأي كثياار مااي الضضااايا يكااوي التااأخير فاام العصاال فيهااا ألسااباب أي الخبياار أو الخبااراء لاام 

لخبارح. يضوموا بتوريد تضارير الخبرح للمحكمة أو المماطلة فيها أو عدم اختصاصاهم فام موضاو  ا

 البينات إجراءات الخبرح.وينبم قانوي 

( مااي قااانوي أصااول المحاكمااات المدنيااة علااى إجااراء 83( مااي المااادح )1إذ نصات العضاارح )

 .(2)الخبرح وانتخاب الخبراء ودور المحكمة فم أي تست يي بالخبراء

 المطل  الثاني

 أسبا  إطالة أمد المحاكمة والمسؤولية

تسيطر على الضوانيي المت لضة بالضضاء الشكلية على الضواعد ا جرا ية، وهم قواعد قانونية 

فام أصاول المحاكماات أو قاانوي البيناات أو التنعياذ، وجمياع الضاوانيي المت لاا إجرا ية سواء كانت 

ي نضطاع الشاكاول ماتبتسيير وإجراءات التضاضم أمام المحاكم فام تكوينهاا النبارم جيادح ولكاي س 

قبل المتخاصميي عي بطء سير الضضايا وت ثر الخطوات أماام المحااكم والخصاومة الضضاا ية، وأي 

البطء فم  العصل فم الدعاول باهرح تؤثر فم المجتمع والدولة على حد سواء وهاذا الخلال ناشا  

 أخرل الم اونيي للضضاء أو التشريع.عي منبومة ال دالة سواء بما يت لا بالضضاء أو بأطراف 

  

                                                           

 (.6وت ديالته المادح ) 1988( لسنة 24( قانوي أصول المحاكمات المدنية األردنم رقم )1)
 (.83وت ديالته المادح ) 1988( لسنة 24( قانوي أصول المحاكمات المدنية األردنم رقم )2)
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)إي لكال شاخص ) ا نسااي( مي استعاقية األوروبية لحماية حضاو  6وهذا ما أكدته المادح )

والت اماته أو فام اتهاام جناا م موّجاه إلياه، الحاا فام مراف اة علنياة عند العصل فم حضوقه المدنية 

ج للضانوي((  .(1)عادلة خالل مدح م ضولة أمام محكمة مستضلة ويير منحا ح ومشكلة طبضا

ج المبااادئ وأكاادت التوجيهيااة للجنااة مجلااس و راء أوروبااا بشااأي حضااو  ا نساااي  ذلااك أيضااا

والتاام نصاات علااى ))أي أم شااخص مااتهم بارتكاااب  2002تمااو   15ومكافحااة ا رهاااب بتاااري  

 .(2) أنشطة إرهابية له الحا فم محاكمة علنية عادلة خالل مدح م ضولة((

فم المادح  1969تشريي الثانم  22تاري   وكذلك نصت استعاقية األمريكية لحضو  ا نساي

الثانية علاى أي ))لكال شاخص الحاا فام محاكماة تتاوفر فيهاا الضامانات الكافياة خاالل مادح  منياة 

ج للضانوي للبت فم أم إتهام جنا م موّجه إليه  م ضولة أمام محكمة مستضلة ويير منحا ح ومشكلة طبضا

 .(3) ل مالية والمالية أو أم طابع اخر((أو عند العصل فم حضوقه والت اماته المدنية وا

( علاى أناه ))تخاتص محكماة 137وقد نص قانوي ال مل األردنم فم العضارح أ ماي الماادح )

الصلح بالنبر فم الدعاول الناش ة عي ن اعات ال مل العردية ومي ذلك الدعاول المت لضة باألجور 

صاورح ب)ب( ماي هاذه الماادح وذلاك فم المناطا التم س يوجد فيها سلطة أجور وفاا أحااكم العضارح 

 .(4) ة بحيج يتم العصل فم الدعول خالل ثالثة أشهر مي تاري  ورودها للمحكمة((مست جل

العصل فم الدعاول فم مادح م ضولاة، وبالريم مي هذه النصوص التم تؤكد على ضرورح 

وساير ال دالاة ماد المحاكماة أفري هناك ما  الت أسباب تؤدم إلى البطء فم البت بالادعول وإطالاة 

 وهم على النحو اآلتم: 

 أوالً: الصعوبات الواقعية الناتجة عن إجراءات التقاضي

ألعمال حا التضاضم تواجاه األفاراد وتشامل هاذه الصا وبات علاى هناك ص وبات واق ية 

 النحو اآلتم:

ت تباار التشااري ات مااي أهاام األسااباب التاام قااد تكااوي ساابب فاام بااطء وإطالااة أمااد : التشااريعات -1

أمام المحاكم، وهم التم يجاب أي تتطاور باساتمرار  المحاكمة والتم قد يستعيد منها المتداعيي

وسد الثغرات أمام الخصوم سنسياب حركة التضاضام، وكاذلك تشاري ات تطباا مبادأ المسااواح 

ج لمبدأ سيادح الضانوي ولحماية توال دالة   حضو  ا نساي.طبيضا

: يتحمل الضضاء ج ءاج مي أسباب إطالة أمد المحاكمة إذ يجاب اختياار الضضااح، أكعااء، القضاء -2

مستضليي مشرعيي، ومدعيي عاميي حاصليي على تدريب جيد ومستول عالم مي المهنية، مي 

                                                           

 (.6( استعاقية األوروبية لحماية حضو  ا نسانم، المادح )1)
 .2002تمو   15( المبادئ التوجيهية للجنة مجلس و راء أوروبا بشأي حضو  ا نساي ومكافحة ا رهاب تاري  2)
 .1969تشريي الثانم  22( استعاقية األمريكية لحضو  ا نساي تاري  3)
 (.137وت ديالته المادح ) 1996( لسنة 8ال مل األردنم رقم ) ( قانوي4)
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تخصصاااتهم، وأي يكااوي هناااك كااوادر وفنياايي حيااج التأهياال والتاادريب و يااادح أعاادادهم و

لتعتي  المستمر مي جها  رقابة مستضل يراقاب جاودح األحكاام، تساعدهم على أداء مهمتهم، وا

 ا جراءات الم مول بها.  إتبا والمدل ال منم،  صدار األحكام ونبر الدعول، ومدل 

ر فيهاا تادا: ت تبار ب ا  أبنياة المحااكم س تصالح أي أبنية المحاكم وسوء إدارة المرفق العاام -3

عملية التضاضم مي إدارتها، والبنية التحتياة وتجهي اتهاا، ماي أساباب إطالاة أماد المحاكماة، إذ  

أي تصميم المحاكم وعدم وجود جهاا  إدارم لب ضاها، وقلاة التجهيا ات وخاصاة التجهيا ات 

المت لضة باستخدام الوسا ل ا لكترونية المتطورح واألشخاص والموبعيي المختصيي فم ال مل 

لى هذه األجه ح مهمة جداج  نجا  الم امالت فم المحاكم، والتم تؤدم إلى تيسير إجاراءات ع

التضاضاام، مااي حيااج طباعااة األحكااام واسااتضبال الاادعاول، وتسااجيلها، وربطهااا مااع ب ضااها 

الااب  ، وسااهولة الاادخول إلااى هااذه المنبومااة الكاملااة يااؤدم إلااى تيسااير أعمااال التضاضاام، 

ة وتطويرهاا باساتمرار ماع األخاذ ب ايي اسعتباار ال نصار البشارم واستحداج البارامج الحديثا

 يجب تدريبه باستمرار على كيعية عمل هذه األجه ح.الذم 

يتحمل ب   الموبعيي شمء مي المسؤولية فام إطالاة أماد المحاكماة إذ يجاب  أي : الموظفين -4

يختار الموبف الكعؤ والمؤهل والذم يخضع لدورات تدريبية باستمرار مع األساليب الحديثاة 

فم تطبيضات الحاسوب  الخاصاة ببارامج المحااكم وإدارتهاا، وخضاوعه للمراقباة إذ أي ب ا  

و طباعة الضرارات  المست جلة، أو إرسال الضضايا إلى اسست ناف الضضايا تتأخر فم طباعتها، أ

 المدد المطلوبة. والتميي  خالل 

وهام ا جاراءات التام تاتم قبال الساير بالادعول أو : بعض اإلجراءات التي تاتم أماام المحااكم -5

  :خاللها، ومنها

والمحااميي التبليغات وهم ج ء مي أسباب إطالة أمد المحاكمة، وهم عضبة أماام الضضااء  (أ)

علااى حااد سااواء فاام إمكانيااة تبلياا  الخصااوم، وهااذا ي ااود إلااى النصااوص الضانونيااة فاام 

إجراءات التبلي ، ومنها ماا ي اود إلاى المحضاريي ومنهاا ماا ي اود إلاى الخصاوم برعطااء 

 عناويي يير صحيحة، أو التأثير على المحضريي.

التام أعادت بالطريضاة ة إذ أي هاذه األنبماة ليسات ف الاوكذلك إدارح الادعول والوسااطة،  (ب)

مما يؤدم إلى بطء إجاراءات التضاضام إذ أحيلات إلاى هاذه الادوا ر، بحياج تساتغر  لها، 

 وقت سواء فم إدارح الدعول، أو الوساطة فم حالة عدم استعا  أو حل الموضو .

إي مااي األسااباب التاام تااؤدم بااطء سااير إجااراءات التضاضاام هااو تباعااد تباعااد الجلسااات:  ( )

الضضااح المحااميي فام تأجيال الادعول. إذ أي جد ضوابط ويساير ب ا  الجلسات، وس يو

 اطلة.مب للمليهذه األسالكثير مي التأجيالت يير جدية وي مد الخصوم 
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ب اا  الضضااايا يااتم تأجيلهااا بساابب ب اا  قواعااد الحضااور والغياااب أمااام المحاااكم: إذ أي  (د)

النصوص الضانونية التم تؤدم  إلى إمكانية تأجيل الادعول لغيااب خصام فام حالاة طلاب 

 ميله المحامم تأجيل الدعول بسبب ييااب الخصام، أو أي المحكماة تؤجال الادعول فام 

 حالة يياب الطرفيي. 

دعاء  الشاهود وعنااوينهم كثير مي تبليغاات اساتحضور الشهود ومناقشتهم أمام المحاكم:  (ه)

س تكوي صحيحة وتؤجل الجلسات بسبب يياب الشهود وعدم حضاورهم، أو يحضاروي 

ياات المماطلاة، وكاذلك اب د مواعيد الجلسات، أو أي الشااهد قاد تام طلباه ماي الخصاوم لغ

المناقشااة للشااهود مااي قباال المحاااميي وعاادم تحديااد أوقااات للمناقشااة وأخااذ وقاات المحاكمااة 

 مناقشة الشاهد مي قبل الخصوم بأس لة ليس لها عالقة بالدعول. وتأخيرها، أو

إجراء الكشف والخبرح: هناك إجراءات طويلة تتبع فام إجاراءات الخبارح، والكشاف هاذه  (و)

ا جراءات تمر فم مراحال أولهاا فيماا إذا كانات الخبارح منتجاة فام الادعول أم س، وهال 

ثام استعاا  أو ماي انتخااب خبيار، فصل الدعول يتوقف عليها، ثم اختالف الخصوم على 

قبال المحكمااة، ثام تحديااد مهماة الخبياار، ثام تبليغااه للحضاور للمحكمااة، ثام إفهامااه المهمااة  

تحدياد مادح وأورا  ضارورية للخبيارح،  الموكولة إليه، ومي ثم تصوير الملاف أو تساليمه

أمام   عداد التضرير، ومدل تخصص الخبير فم موضو  خبرته، هذه كلها إجراءات  تتم

المحكمااة ويمكااي أي يسااتغر  ذلااك ساانوات إذا تاام إعااادح الخباارح وعاادد مااي الخبااراء أمااام 

 محكمة البداية ثم اسست ناف ل دح مرات.

وجااود قضاااح متخصصاايي: مااي أسااباب إطالااة أمااد المحاكمااة هااو عاادم طاارح الاادعاول  ( )

المتخصصة على قاضم متخصص فم ب   الضضايا، إذ أي تو يع الضضاايا علاى قضااح 

تجارم، وملكية فكرية، خصصيي يسر  فم العصل فم الضضايا، هناك قضاح تخصص مت

 وجنا م وهكذا، كلما عر  الن ا  حسب التخصص سهل إجراءات العصل فم الدعول.

قبول الط ي فم حكم المحكمة سواء كاي قابالج أم يير قابال للط اي أو ط اي باالحكم عادح  (ح)

إذ أي ب ا  ماي المحااميي يلجاأ إلاى الط اي مرات. وهذا يؤدم إلى إطالة أمد  المحاكمة 

 بالدعول خاصة فم ما يت لا بالطلبات.لوقف التنعيذ أو وقف السير  باألحكام

طر  الحصول على أورا  لغاياات الساير فام الادعول والعصال فيهاا: ي لاا العصال فام  (ط)

ج   دعاول على الحصول على أورا  مي جهات سواء داخلية أو خارجية للساير فيهاا أيضاا

أو إجااراءات تبليغااات ألشااخاص خااار  األردي يااؤدم إلااى المماطلااة وبااطء إجااراءات 

 الدعول.
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 ثانياً: دور المحامين: 

تيساير وال دالة. والمحاميي هم أعواي الضضااء، وفام  للمحاميي دور مهم فم ساحة الضضاء

أمااد  إس أي ب اا  المحاااميي يضومااوي بأعمااال ت رقاال سااير الضضاااء وإطالااة  المتضاضاامإجااراءات 

 المحاكمة، وعلى سبيل المثال: 

 الدخول فم خصومة وي رف بأي الهدف مي التوكيل المماطلة. .أ

 المماطلة فم التبل . .ب

 عدم تحديد عناويي للشهود الذيي طلبهم أو إعطاء عناويي يير صحيحة للمحكمة. . 

 أورا  تحت يد الخصم أو الغير لغايات المماطلة. لبط .د

المحاكم لغايات الحصول على أحكام يكاوي الهادف منهاا، التهدياد إقامة دعاول شكلية أمام  .ه

 أو تهرب موكله مي مواضع م ينة، مثل المشاركة فم الحجو ات.

 الط ي باألحكام وهو ي لم ب دم جديتها وإنتاجيتها. .و

 تأجيل الدعول بدوي أسباب مشروعة. . 

 ب   المحاميي لديه مستول مهنم ض يف. .ح

 الخصوم: ثالثاً: 

ي ود كثير مي أسباب إطالة أمد المحاكمة وإجراءات التضاضم للخصوم أنعسهم سواء كانوا 

مدعيي أو مدعى عليهم ويت مدوي إطالة أمد المحاكمة عي طريا وأساليب مت ددح وهم على النحو 

 اآلتم: 

 ضد ب ضهم الب  . كيديةإقامة دعاول  .أ

 استخدام ثغرات فم الضانوي للتحايل. .ب

التاام يتااذرعوي فيهااا عنااد طلااب ماانهم إحضااار الشااهود أو حضااورهم ألداء طلبااات التأجياال  . 

 اليميي،  أو إعطاء عناويي للشهود يير صحيحة.

 .داستخدام أسماء وهمية أو يير صحيحة أو متوفم للشهو .د

 والن اهة فم الت امل مع المحاميي بخصوص وقا ع الدعول. ةاألمان .ه

 هم وما عليهم مي حضو .لقلة وعم الخصوم بما  .و

 دم م رفة األفراد بمسؤولياتهم فم مراقبة الضضاء والمساءلة الضانونية.ع . 

ساالوك الخصااوم بمتاب ااة الاادعول وإي كاناات خاساارح وي اارف أي الاادعول خاساارح وتمسااكه  .ح

 بالط ي، والتأجيل.

 إبرام تصرفات )كال ضود( بدوي مراج ة المحاميي لتنبيمها تؤدم إلى إطالة أمد المحاكمة. .ط
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فم المحاكم تطاول مادح النبار فيهاا بسابب ناو  هاذه الضضاايا كارخالء وجود قضايا للخصوم  .م

 المأجور أو فس  ال ضد ناتج عي التصرفات يير الضانونية، وتكوي على درجة مي الت ضيد.

 أما المسؤولية فري هناك ثالج أطراف مسؤولة عي إطالة أمد المحاكمة:

ال ااام مااي قضاااح وتشااري ات والمبااانم : تضااع  علااى الدولااة المسااؤولة عااي إدارح المرفااا  األولاا 

 وتجهي ات.

: تضع على المحاميي وهم أعواي الضضاء والاذيي لهام دور ولاديهم س حاة اداب تبايي ماا لهام ةوالثاني

 وحضو  خالل ممارستهم لمهنة المحاماح. وما عليهم مي الت امات

النهاياة، إذ لهام دور فام : هم الخصوم ودورهم فم إطالة أمد المحاكماة مناذ بادايتها وحتاى والثالثة

ج.  إطالة أمد المحاكمة كما بينا سابضا
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 المبحث الثاني

 الحلول البديلة

الضضاااء فاام دولااة الضااانوي يضااوم باادور ف ااال فاام حمايااة الحضااو  والحريااات باعتباااره أهاام 

المرافا ال امة فم الدولة، وس بد مي تحديج هذا المرفا باستمرار وتجاو  كل الص وبات وتوفير 

ج  الضمانات التم تكعل سير التضاضم بأسر  وقت وم الجة طول أمد المحاكمة والتم تان كس إيجاباا

ج مسؤولية تطبيا مدوناة  على حضو  األفراد، وكذلك يضع على عاتا المحاميي ونضابة المحاميي أيضا

ها ماي اداب مهنة المحاماح وتع يلها بحيج يكوي هناك رقابة على أداء المحاميي ليست فضط ما يصال

شكاول وإنما جها  تعتي  ورقابم، وأما على مستول الموكليي سواء كاي مدعيي أو مدعى عليهم 

ج وضع أحكام تضرر منها أم طرف بالمطالبة بالت وي  عي هذا الضرر.  فيجب أيضا

، يتناول البحج فم م الجاة أساباب إطالاة المطل  األولويضسم المبحج الثانم إلى مطلبيي: 

 ، الوسا ل البديلة ودورها فم حل الن اعات خار  نطا  الضضاء.المطل  الثانيوأمد المحاكمة 

 المطل  األول

 معالجة أسبا  إطالة أمد المحاكمة

يثياار موضااو  البحااج إشااكالية أسااباب إطالااة أمااد المحاكمااة وهااذه ا شااكالية مت لضااة منهااا 

مساؤولية المتخاصاميي، بمسؤولية الدولة عي تأخير العصال فام الادعاول، ومساؤولية المحااميي، و

 وكيعية م الجته كل سبب ضمي مسؤولية الجهة التم تسببت ببطء إجراءات المحاكمة.

 معالجة األسبا  الناشئة عن النظام القضائي وإدارته: -1

ينعاذ ماي : وماي هاذه األساباب وجاود ثغارات قانونياة معالجة األسبا  الناشئة عن التشريعات .أ

إذ يجاب  أوراق تبليا  الادعوىخاللها  المتخاصميي واسستناد إليها فم إطالة أمد المحاكماة   

دراسة موضو  التبليغاات والطار  الكعيلاة بتبليا  أطاراف الادعول بطريضاة ساري ة، وأي ياتم 

هو المكااي  تحديد موطي مختار لكل مواطي عي طريا األحوال المدنية، واعتبار هذا ال نواي

ج، وكاذلك اعتباار مراكا  الا ا دارح أو الشاركات ذم ياتم تبليا  األورا  الضضاا ية علياه صاحيحا

ج، وإعطااء المحضاريي  ج ماوطي ياتم التبليا  عليهاا صاحيحا النشاط أو ا قليمية أو العرعية أيضاا

صااالحية واساا ة فاام التبلياا ، واسااتخدام التضنيااة الحديثااة ووسااا ل استصااال الحديثااة واعتبااار 

ج أو الشخص  ج، مجرد استالمه للتبل ، واختصاار أورا  التبليا  إذ بلا  الشاخص الكترونياا متبلغا

 بواسطة طريضة مي طر  التواصل الحديثة.

الماادد المحااددح فاام قااوانيي أصااول إعااادح دراسااة  –الماادد فااي قااوانين أصااول المحاكمااات  *

المحاكمات وقانوي التنعيذ بحيج يتم تضصير هذه المدد فم كال إجاراء ماي إجاراءات المحاكماة 



19 
 

ج. وإعطاء صالحية للضاضم فم حالة ثباوت  ولحيي صدور حكم فم الدعول ومدد الط ي أيضا

ج الدعول وأي أحاد الخصاوم يرياد المماطلاة فام الادعول علياه إجاراء جلساات متتال ياة، وأيضاا

 يؤذي له ب د الدوام الرسمم فم نبر الدعول وبصعة مست جلة.

 .(1)وهو ما يسمى بالمحاكمة السري ة فم الوسيات المتحدح األمريكية

  تفعيل دور  إدارة الدعوى والوساطة القضائية:  

إي دور إدارح الاادعول الخاصااة فاام الاادعاول التاام تنبرهااا محاااكم البدايااة وهاام الاادعاول 

 الخاض ة لتبادل اللوا ح اختصار المدح ال منية لسجراءات أمامها.

))إذ بلغاات م اادل ماادح ا جااراءات لاادل دوا اار إدارح الاادعول مااي تاااري  تسااجيل الاادعول 

 وهم طويلة مع فترات التأجيل.  (2)((( يوم98وحتى تاري  ا حالة لضاضم الموضو  )

دور فام حال الضضااء قبال عرضاها تع يل دور الوسااطة الضضاا ية: إي للوسااطة الضضاا ية 

( دعول وعدد الدعاول 440) 2018إذ بل  عدد الدعاول عام على الضاضم للعصل فم الدعول ))

ج عادم نجاعاه  ،(3)( دعاول((131التم أعيدت إلى الهي ات الضضا ية بدوي تسوية ) وهاذا يبايي أيضاا

الضضا ية فم المحاكم ماي مجماو  الضضاايا المضاماة أماام المحااكم إذ سباد ماي ساطة وتع يل دور الو

إيجاد الية فم تريياب المتخاصاميي فام تحويال الادعول إلاى الوسااطة الضضاا ية ماي حياج تشاكيل 

لجاي الوسااطة وسارعة البات فام الادعول المحولاة لهام وتحدياد مادح  منياة للعصال فيهاا أو إعاادح 

 ضا ية التم حولتها.إحالتها للهي ة الض

  إعطاء صالحية للضاضم فم موضو  حضور الخصوم وييابهم: إذ أي مجارد إعطااء فرصاة

ج يلى تأجيال الادعول لمادح  لغياب أحد أطراف الدعول أو الطرفيي وإعادح تبليغهما يؤدم حتما

 أطول أو مدد حتى يتم إعادح تبليغهما.

  اختصار ا جراءات والشكليات واألعراف المتب ة فم سما  الشهود إذ يجب على الضاضم أي

يختار الوقت المناسب ولو ب د الدوام الرسمم أي يجمع ما يمكي جم اه ماي الشاهود وإحضاار 

مي يمكي إحضارهم عي طريا الموكليي، واستجوابهم، ومناقشتهم، فم حدود الدعول وضمي 

ج له ذه الغاية. إذ أي أحد أسباب إطالة أمد المحاكماة هاو دعاوح وساما  ا لشاهود أس لة م دح سلعا

ج طويالج  والتأكد مي جدية المتخاصميي مي أي للشهود دور فم فصل الدعول التم تستغر  وقتا

                                                           

( منضولة مي بحج ب نواي التطورات الضضا ية لمسؤولية الدولة عي تأخير العصل فم الضضايا، دراسة مضارناة. د. 1)
 : ، والمنضولة مي2018( 2، عدد رقم )254يحيى محمد مرسم النمر، مجلة كلية الضانوي الكويتية ال المية، 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  2018لنيابة ال امة عام ( التضرير السنوم ألوضا  المحاكم  النبامية والضضاء ا دارم وا2)
 .44ص  2018( التضرير السنوم ألوضا  المحاكم  النبامية والضضاء ا دارم والنيابة ال امة عام 3)
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فم حال سماعهم وليس لغايات المماطلاة. ووضاع يراماات علاى ماي طلابهم فام حالاة كاونهم 

ضصاااد ماااي وضااا هم شاااهود لغاياااات إطالاااة أماااد المحاكماااة خااار  الااابالد، أو متاااوفيي وكااااي ال

 وا ضرار بالخصم، وتحمل الخصم المسؤولية.

  خاب الخبراء هناك إجراءات وشكليات تنااختصار ا جراءات والشكلية واألعراف المتب ة فم

وأعراف طويلة فم إجراءات الخبرح قد تمتد إلى سنوات. إذ يجب على الضضاء أي يسار  فام 

وبأي يخصص جلسة أو جلسات تمتد إلى ما ب د الدوام أو يخصاص لهاا ياوم  حبرإجراءات الخ

هامه المهمة وإعطاؤه كافة األورا  الال مة للخبرح ء الكشف والخبرح ودعوح الخبير وإف جرا

وبخصوص المحكمة والخصوم للكشف وإنجا ه بأسر  وقت ممكي إذا كاي كشف على عضاار 

ج أي أو إ الة شيو ، أو ت وي  عي أضرا س تكاوي ر أو استمالك، أما فم عضود المضاولة أيضا

الماادح طويلااة، وأمااا فاام ا جااراءات المحاساابية أي تكااوي باسساات انة بمكاتااب تاادقيا حسااابات 

ج كاي نوعها.  نجا شركات وليس أفراد   التضرير. وأهمية التخصص فم الخبرح أيا

  تخصااص إذ أي ميااول طالااب اختيااار قضاااح متخصصاايي فاام ب اا  الضضااايا التاام تحتااا  إلااى

الحضو  قد يكوي لمجال م رفم فم مجال الضانوي أكثر مي مجال م رفم اخر، وهذا يبر  عند 

عماال الضاضاام وكعاءتااه فاام هااذا المجااال الم رفاام التخصصاام، ومنهااا إنشاااء ياارف تجاريااة، 

اقتصاااادية ملكياااة فكرياااة، جناياااات، ضاااريبة، قضاااايا المنافساااة، عضاااود المضاولاااة، الماااالكيي 

 مستأجريي، الضضايا ال مالية، وييرها مي التخصصات.وال

  تيسير طر  الط ي فم األحكام والحد منها والتم س يكوي لها مبرر أو التم يكوي الهدف منها

المماطلة، وذلك ماي خاالل ا جاراءات التام يجاب أي تتخاذ فام هاذا المجاال وقاد يكاوي هنااك 

أو وجود قد انتهت،  قط م، أو أي مدح الط يقضايا س فا دح مي الط ي فيها كأي يكوي الضرار 

ولهاذه الغاياة يجاب اساتحداج مكتاب فنام لمحكماة أحكام اكتسب الحكم فيهاا الدرجاة الضط ياة، 

اسست ناف ت ر  عليه هذه الط وي مباشرح لبياي قابلية أو عدم قابلياة الضارار للط اي وتحدياد 

 يتم إحالتها فور المحكماة اسسات ناف المدد وفم حالة عدم قابلية للط ي أو أي الط ي يرد شكالج 

( ساااعة للعصاال فيهااا. وكااذلك بياااي 48للنباار فيهااا بصااورح مساات جلة خااالل ماادح س تتجاااو  )

للنبار فيهاا لاذلك ماي خاالل المكتاب العنام الاذم يحادد كال  الضضايا التم س تحتا  إلى جلسات

 دعول والوضع الضانونم.

   اصل ماا بايي الضضااء وجمياع دوا ار الدولاة فام حالاة التكنولوجية الحديثة التواستخدام الطر

الادوا ر فام ور للخصاوم مااألالدوا ر ت ويد المحكماة بهاا بادسج أي يتارك طلب أورا  مي هذه 

 الحصول عليها.



21 
 

  البت فم الدفو  الشكلية التم تضدم للمحاكم والتم يضصد بها الخصوم إطالة أمد المحاكمة وبياي

 جدية هذه الدفو  والطلبات.

  لاادعول، إذ يوجااد وقااف قضااا م، تبضااى الاادعول لاادل  اإيجاااد حلااول تشااري ية لموضااو  وقااف

لسنوات إذا أوقعت الدعول سرتباطها بدعول أخرل دوي وجود إجراء لادل الضاضام الضاضم 

 فم متاب ة الضضية األخرل، وكذلك الوقف الضانونم حالة الوفااح أو ا فاالس أو فضاداي األهلياة،

السير بالدعول بدوي تصحيح الخصومة، أما الوقف استعاقم فاري قاانوي ية الس يوجد للضاضم 

أصول المحاكمات المدنية أعطى مدح ستة أشهر للمتداعيي، والمعرو  أي طيلة نبر الدعول 

 يجب أي تكوي فضط لمدح ستة أشهر وليس فم كل مرح ستة أشهر.

(( مي مدونة قواعد السلوك الضضا م لسنة 4)تنص المادح الراب ة ) مسؤولية القضاء والقضاة .ب

بذاتااه وأي يمااارس قضاااء، وفااا تضااديره الاادقيا ))علااى الضاضاام أي يصااوي اسااتضالله  2014

 اتالااواعم وال ميااا وتطبيضااه للتشااري ات السااارية واسجتهااادللوقااا ع الثابتااة أمامااه وفهمااه 

أو ضااغوط أو تهديااد أو تاادخل مباشاار أو يياار  الضضااا ية ب يااداج عااي أم مااؤثرات أو إيااراءات

 .(1)مباشر مي أم جهة كانت أو ألم سبب كاي وبما ي    الثضة فم استضالله((

 وبالرجو  إلى هذه المادح فرنه يتطلب فم اختيار الضاضم:

 .أي يكوي مي األكعاء لممارسة هذه الوبيعة 

 .مستضل فم عمله 

 .المستول ال الم مي المهنية 

  والتدريب المستمر.التأهيل 

 .يادح أعداد الضضاح خاصة فم المناطا التم تكثر فيها تسجيل الدعاول  

 .وجود تعتي  مستمر على الضضاء 

  إيجاااد مكتااب رقابااة مسااتضل يراقااب جااودح األحكااام مااي جميااع نواحيهااا إذ أي ب اا  الاادول

ت اار  قاارارات المحاااكم علااى أشااخاص متخصصاايي فاام الضااانوي، مااي قضاااح مااي دول 

 أو محاميي، أو أعضاء هي ة تدريسية متخصصيي فم مجال األحكام للت ليا عليها. أخرل،

 وا جاراءات المتخاذح فام  المراقبة والتعتي  على ملعات الدعاول مي حياج المادل ال منام

 .ا جراءات إتبا الدعول ومدل 

  ج ألسس.إقرار مسؤولية الدولة عي البطء فم العصل فم الضضايا  وفضا

                                                           

( ماي قااانوي اسااتضالل 45صاادر عااي المجلاس الضضااا م بموجاب المااادح ) 2014( مدوناة الساالوك الضضاا ية لساانة 1)
 (.4) وت ديالته المادح 2001( لسنة 15الضضاء رقم )



22 
 

 للعصل فم الادعاول، وأساباب التاأخير، وثباوت الضارر وتحدياد المساؤولية  المدح الم ضولة

   الخصوم أو السلطات الضضا ية.عي هذا السبب فيما إذا كاي سلوك 

 ))(1) ))أي يراعم الضاضم م ايير المحاكمات ال ادلة وال دالة الناج ح. 

 ))(2)عدم تأجيل الجلسات ألسباب يير مبررح أو تلبية ألحد الخصوم. 

 ))(3)الت ام الضضاح بأوقات الدوام الرسمم وفتح الجلسات فم الوقت المحدد لذلك. 

 ))(4)على الضاضم مواكبة كل اجتهاد قضا م يصدر عي المحاكم. 

 ))(5)المشاركة فم الدورات التدريبية والندوات وورشات ال مل. 

  توفير الوسا ل التكنولوجية الحديثة للضضاء  نجا  أم م امالت أو أم م املة اتصاست أو

 لدل دوا ر أخرل أو التواصل مع كافة أقالم المحكمة.الحصول على أورا  

 .يادح عدد الضضاح مع  يادح عد السكاي وعدد الضضايا  

 مي خالل: وذلك تطوير الجهاز اإلداري في المحاكم والموظفين واألبنية . 

  البنية وأبنية المحاكم: تحاديج وتطاوير وبنااء قصاور لل ادل فام كال مكااي مناساب لوجاود

د يجماع فياه عادح محااكم مناساب للضضااء وللمحااكم حاتجمع سكانم، أو بناء قصر عادل مو

بحيج يكوي فيه قاعات محاكم مناسبة ومكاتب للضضاح خاصة بهم وأقالم للمحااكم وكال ماا 

تسااهيل سااير الضضاااء با ضااافة للمااوبعيي المااؤهليي وتجهياا  هااذه تحتاجااه مااي إمكانيااات ل

المبااانم بالتكنولوجيااا الحديثااة فاام استصااال والتواصاال والااربط مااع الجهااات ذات ال القااة، 

 وتجهي  هذه األبنية باألثاج الحديج، واسستضاللية بيي أقالم المحاكم.

 م المحكمة بحيج ياتم الاتخلص تع يل إدارح ضماي الجودح فيما يت لا با جراءات داخل أقال

 أكبر قدر ممكي مي األورا  واختصارها.

  تو يااع المااوبعيي دوي  تكديسااهم، فاام يرفااة واحاادح واعتماااد أجهاا ح التضنيااة الحديثااة فاام

 عملهم.

 .تأهيل الموبعيي وتدريبهم ومحاسبتهم والتعتي  عليهم واختيار مي هو كعؤ لل مل 

 سااببه تيسااير إدارح المحاااكم أو مرافااا المحاااكم  إذ أي بااطء وإطالااة أمااد المحاكمااة قااد يكااوي

والااذم يتساابب فاام بااطء إدارح المرفااا ل ملااه أو سااوء أداءه أو عاادم أداء المرفااا ل ملااه 

ج.  لألسباب المذكورح سابضا

                                                           

 (.7المادح )  2014( مدونة قواعد السلوك الضضا م لسنة 1)
 (.8المادح )  2014( مدونة قواعد السلوك الضضا م لسنة 2)
 (.15المادح )  2014( مدونة قواعد السلوك الضضا م لسنة 3)
 (.26المادح )  2014( مدونة قواعد السلوك الضضا م لسنة 4)
 (.28المادح )  2014لسنة ( مدونة قواعد السلوك الضضا م 5)
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  ربط الجهاا  التنعياذم فام المحااكم باأم جهاة لاه عالقاة بالضضاايا والمحاكماة والضضااح ماي

ال اادل خاصااة، و ارات ونضابااة المحاااميي، وو ارح التنعيااذ الضضااا م ومراكاا  التوقيااف والاا

 واألحوال المدنية.

 معالجة األسبا  الناشئة عن ممارسات المحامين:  -2

لب   المحاميي دور فم إطالة أمد المحاكمة بالريم مي أي قانوي نضابة المحاميي والنباام 

الضواعاد أي يمنااع الاداخلم وس حاة اداب المهناة قاد نصات علاى قواعااد سالوك للمحااميي. وماي هاذه 

المحامم موكله ماي إسااءح السالوك تجااه المحااكم والضضااح والشاهود والخصاوم ووكاالء الخصاوم، 

 والتضيد بالوقت وعدم التباطؤ فم الدعاول.

ويمكي م الجة األسباب الناش ة عي ممارسات المحااميي علاى النحاو اآلتام: وجمي هاا ماي 

 .(1) قواعد اداب مهنة المحاماح((

لوقاات وعاادم التباااطؤ: علااى المحااامم أي يتضيااد فاام المواعيااد المحااددح وأي يتااوخى التضيااد با .أ

ا يجااا  وأي ياادخل مباشاارح فاام موضااو  المحاكمااة وأي يتجنااب تضااديم أم طلبااات بهاادف  

 تأخير العصل فم موضو  الدعول.

 عدم الضيام بأم إجراء ينتج عنه توقيف النبر بالدعول أو تأخير العصل بها. .ب

 باألحكام يهدف منه تأخير العصل بالدعول.تجنب الط ي  . 

 ة لصدور األحكام.نحضور الجلسات الم ي .د

 عدم رف  التبليغات وخاصة قرار الحكم الصادر بحا موكله. .ه

أي يتصاااف بالصاااراحة وا نصااااف تجااااه المحكماااة والمحااااميي والصاااراحة واسساااتضامة  .و

 والن اهة.

 عدم اسستناد إلى قوانيي ملغية. . 

 النسبة  جراءات المحاكمة.تضليل وكيل الخصم ب .ح

ج.  .ط  تضليل المحكمة مي خالل تضديم أورا  ممنوعة قانونا

علااى المحااامم أي ياارف  السااير فاام إجااراءات دعااول. ي لاام بأنهااا كيديااة، أو فيهااا إرهااا   .م

 للطرف اآلخر أو إلحا  ضرر أو البلم أو ا ساءح إليه.

 عدم تأجيل النبر فم الدعول إس ألسباب مشروعة. .ك

 ألسبا  الناشئة عن ممارسات الخصوم: معالجة ا -3

ي ااود كثياار مااي أسااباب إطالااة أمااد المحاكمااة وإجراءاتهااا إلااى الخصااوم أنعسااهم سااوءا كاااي 

 مدعيي أو مدعى عليهم. 

                                                           

 .1972لسنة  11( س حة اداب مهنة المحاماح، قانوي نضابة المحاميي رقم 1)
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 وم الجة هذه األسباب تكمي فيما يلم: 

 عدم قبول دعاول يضصد فيها الخصوم الكيدية وا ضرار بالغير.  .أ

 قبول المحاميي لهذه الدعاول مي أساسها. استخدام ثغرات فم الضانوي وعدم .ب

عاادم قبااول طلبااات التأجياال الخاصااة بالخصااوم مااي الحضااور للمحكمااة لحلااف اليماايي، أو  . 

 إعطاء أسماء شهود وهمييي، أو متوفيي أو خار  البالد بضصد المماطلة.

 الن اهة واألمانة فم الت امل مع المحاميي بخصوص وقا ع الدعول. .د

اللجوء للضضااء بماا لاه ماي حضاو  والت اماات وماا يترتاب علاى إقاماة توعية الخصوم قبل  .ه

 الدعول ونتا جها.

 ضرورح م رفة الخصوم بمسؤوليتهم عي مراقبة الضضاء والمساءلة الضانونية. .و

 إفهام الخصم أي التمسك بالط ي قد س يعيده. . 

 .عدم إبرام أم تصرفات كال ضود بدوي وجود محام ينبم هذه ال ضود أو التصرفات .ح

 المطل  الثاني

 الوسائل البديلة لحل النزاعات

ت تبر الوسا ل البديلة لتسوية الن اعات، مالذاج لحسم الن اعات بيي الخصوم، إذا ما أخعضات 

الوسااا ل الوديااة فاام الوصااول إلااى تسااوية لحاال الناا ا ، وأصاابح مااي الضاارورح اللجااوء إلااى هااذه 

ج الوسا ل قبل اللجوء إلى المحاكم. وأي المشر  األر دنم نبم بموجب تشريع التحكيم ووضاع قانوناا

 للتحكيم أو مي خالل عر  الصلح ب د إقامة الدعول بيي الخصوم، أو الوساطة الضضا ية.

 إس أي هناك طر  أخرل يتم حل الن اعات فيها دوي اللجوء للضضاء:

  :التحكيم .أ

وييرهااا مااي كمااا ذكرنااا يجااو  ألطااراف الناا ا  خاصااة الن اعااات التجاريااة واسقتصااادية 

، إس أي عضود المضاولة، أو عضود ال مل الجماعية عادح ما يتم استعا  على حلها دوي اللجوء للضضاء

ج طريضااة أخاارل لحاال  نساابة ضاا يلة جااداج توفااا بحاال الن اعااات عااي طريااا التحكاايم وهناااك أيضااا

التحكيم واضح ، وهم الوساطة استعاقية قبل اللجوء للضضاء، وقانوي الن اعات دوي اللجوء للضضاء

فم أنه اتعا  بيي أطراف ال القة على طرح الن ا  على شخص م يي أو أشخاص م ينيي ليعصلوا 

فيه دوي المحكمة المختصة وقد عرف التحكيم بأنه ))هو استعا  علاى طارح النا ا  علاى شاخص 

 .(1)م يي أو أشخاص م ينيي ليعصلوا فيه دوي المحكمة المختصة((

                                                           

، 3( أبوالوفااا، أحمااد. التحكاايم اسختيااارم وا جبااارم، دار الم ااارف، ا سااكندرية، جمهوريااة مصاار ال ربيااة، ط1)
 .15، ص 1978
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ج ))النبر ف م ن ا  بم رفة شخص أو هي ة، يلجأ إليه أو إليها المتنا عوي مع الت امهم وعرف أيضا

 .(1) بتنعيذ الضرار الذم يصدر فم الن ا ((

والتحكيم ))هو نبام لتسوية المنا عات عي طريا أفراد عادييي يختارهم الخصاوم إماا مباشارح أو 

 .(2) عي طريا وسيلة أخرل يرتضونها((

ج برضاااهما  الخصااميي ذال دليااة ))التحكاايم هااو عبااارح عااي اتخاااوعرفتااه مجلااة األحكااام  اخاار حاكمااا

 .(3)العصل خصومتهما ودعواهما((

 وعلى ضوء ت ريف التحكيم نبيي  عناصر وخصا ص التحكيم بما يأتم: 

 أي التحكيم يكوي باستعا  بيي الخصوم. -1

 إحالة الن ا  على شخص أو عدح أشخاص للعصل فيه. -2

 للطرفيي قابل للتنعيذ.صدور حكم مل م  -3

ج قبل الن ا  أو استعا  عليه ب د حصول الن ا . -4  أي يكوي شرط التحكيم مكتوبا

( ماااي قااانوي أصاااول 109التحكاايم يمنااع المحكماااة مااي ساااما  الاادعول، اساااتناداج للمااادح ) -5

 .(5) ( مي قانوي التحكيم األردنم((12)والمادح  (4)المحاكمات المدنية((

قاانوي التحكايم وهام تحدياد موضاو  النا ا  والط اي باالحكم  هناك إجاراءات ناص عليهاا -6

 وبطالي إجراءات التحكيم.

إسُ أي عدد الضضايا المطروحة على التحكيم بالنسبة لحجم وإعداد الضضايا الم روضة على المحاكم 

( قضاية س توجاد نسابة تاذكر ماي هاذه الضضاايا 500.000والتم يتجاو  عددها السنوم أكثار ماي )

التحكيم وبالتالم يجب إيجاد ثضافة حال الن اعاات بااللجوء إلاى التحكايم للتخعياف علاى  ت ر  على

المحاكم مي خالل بياي م ايا التحكايم، وهام سارعة العصال فام الضضاايا، والتحااور بايي الخصاوم 

ير النعضات فواسستضرار اسقتصادم والم امالت، وال القات اسجتماعية ما بيي أصحاب ال مل، وتو

 ، والجهد.والوقت

 الوساطة االتفاقية:  . 

الوساطة استعاقية السابضة على الدعول أو قبل اللجوء للضضاء لها أهمية فم حل الن اعات، 

الوسااطة الضضاا ية والوسااطة نبام وهذا النو  لم ينبمه المشر  األردنم بل أي المشر  األردنام 

األردنام فام قاانوي الوسااطة الشرعية أي الوساطة لتساوية الن اعاات المدنياة فضاد تناولهاا المشار  

                                                           

 .795، ص 1971، 9الم ارف، ا سكندرية، مصر، ط( صاد  أبوهيف، علم.  الضانوي الدولم ال ام، منشأح 1)
، 1981( أبو يد، رضواي. األسس ال امة فام التحكايم التجاارم الادولم، دار العكار ال ربام، الضااهرح، )ط.باال(، 2)

 .19ص 
 ( مجلة األحكام ال دلية، علم حيدر.3)
 .1988( لسنة 24( رقم )109( أصول المحاكمات األردنية المادح )4)
 (.12، المادح )2001( لسنة 31التحكيم األردنم رقم ) ( قانوي5)
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 يااهعل، وت ديالتاه، إذ أصابحت مرتكاا اج ي تماد (1)2006( لساانة 13لتساوية الن اعاات المدنيااة رقام )

ة ضامي مجاال الضضااء وضامي الضضاء فم إحالة النا ا  إلاى وساطاء لحال النا ا  باالطر  السالمي

 وضع قانوي ينبم هذا النو  مي أنوا  الوسا ل البديلة.

ج فم قانوي األحوال الشخصية األردنم إذ نصت  وكذلك تل ب الوساطة الشرعية دوراج مهما

والن ا   ( على إحالة الن ا  فم الضضايا المت لضة بالتعريا للشضا 126العضرح )أ إلى ط( مي المادح )

 .(2)ي لسصالح بيي ال وجيي((إلى محكمي

( فضاارح )ط ب( التعريااا لالفتااداء عنااد محاولااة المحكمااة الصاالح باايي 114وكااذلك المااادح )

 .(3) ساعم الصلح بينهما((مال وجيي فري لم تستطع أرسلت حكميي لمواسح 

ج فم قانوي محاكم الصلح األردنم رقم )وتل ب الوساطة دوراج  إذ أي  2017( لسنة 23مهما

( العضرح )أ( )ت طاى للضاضام ابتاداءج أي النا ا  يمكاي تساويته بالوسااطة 7العضرح )أ وي( مي المادح )

 .(4) فله بموافضة الخصوم أي يحيل الدعول على وساطة أو يبذل الجهد فم الصلح بيي الخصوم((

( التم نصت 120وت ديالته فم المادح ) 1996( لسنة 8وكذلك قانوي ال مل األردنم رقم )

على أنه ))أي للو ير أي ي يي مندوب توفيا أو أكثر مي موبعم الو ارح للضيام بمهمة الوساطة فم 

 .(5)تسوية الن اعات ال مالية الجماعية((

ج ))ال ضااد الااذم يتعااا  ج ومعهومهااا وت ريااف الوساااطة قانونااا وت اادد ت ريااف الوساااطة قانونااا

صالح  نهااء النا ا  نشاأ وقاد ينشاأ فيماا بتسجيل إبرام ال يكلفاألطراف بموجبه على ت ييي وسيط 

 .(6)ب د((

ج ))بأنهااا الساا م لاادل األطااراف المتنا عااة عااي طريااا طاارف يساامى  ج فضهااا وت اارف أيضااا

الوسيط مي أجل تسوية الن ا  الناشب بينهما، والوصول إلى اتعاا  تضبال باه األطاراف المتنا عاة، 

 .(7)األطراف المتنا عة((ويضضم ذلك أي يضدم الوسيط اقتراحات وتوصيات تضبل بها 

وكذلك ))هم عملية يساعد مي خاللها طرف ثالج شخصيي أو أكثر على التوصل إلى حل 

 .(8)نابع منهم بشأي قضية أو أكثر مي الضضايا المتنا   عليها((

  

                                                           

 وت ديالته. 2006( لسنة 13( قانوي الوساطة لتسوية الن اعات المدنية رقم )1)
 ط(. –( )أ 126المادح ) 2010( لسنة 36( قانوي األحوال الشخصية األردنم رقم )2)
 ( فضرح )ب(.114المادح ) 2001لسنة  36( قانوي األحوال الشخصية األردنم رقم 3)
 /أ(.7المادح ) 2017( لسنة 23( قانوي محاكم الصلح  األردنم رقم )4)
 (.120المادح ) 1996( لسنة 8( قانوي ال مل األردنم رقم )5)
 ((.27-56)المواد  2007( التحكيم والوساطة واستعاقية المغربم لسنة 8-5( قانوي رقم )6)
 .23ال مل المصرم، دار نصر للطباعة، الضاهرح، )ط.بال( )سنة بال(، ص ( الدسوقم، رأفت. التحكيم فم قانوي 7)
( كارل. أ. سيدكو. الوساطة فم حل الن اعات عندما يحتدم الصرا ، دليل عملم، الدار الدولية للنشار والتو ياع، 8)

 ، مترجم.1999، 1الضاهرح، مصر، ط
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))هم وسيلة اختيارية يتم اللجوء إليها بريبة األطراف خالل أم وت رف الوساطة فم أنها 

هام موضاو  فمرحلة مي مراحل الن ا ، ويختاروي خاللها إجراءات وأسالوب الوسااطة ماي أجال 

 .(1)ووضع الحلول المناسبة له((الن ا  

 يتبيي لنا مي الوساطة استعاقية: 

أحكامها بالتنبيم مي خالل نصاوص نبمت أحكامها بوجه عام بحسب الضانوي الذم تناول  -1

 قانونية.

 أي هذه الوساطة تنشأ عند إقامة الدعول أو ب د اللجوء إلى الضضاء وليس قبله. -2

ج ب اد  اللجاوء إلاى  -3 نبام المشار  األردنام الوسااطة  الضضاا ية بموجاب قاانوي خااص أيضاا

 الضضاء.

للضضاااء ولاام ي اارف لاام ياانبم المشاار  األردناام موضااو  الوساااطة استعاقيااة قباال اللجااوء  -4

 المشر  األردنم هذا النو  مي الحلول البديلة لحل الن اعات.

 الوساطة االتفاقية قبل اللجوء للقضاء:  .ج

الوساطة استعاقية قبل اللجوء إلى الضضاء لم يتناولها المشر  األردنم ولم ينبمها، باالريم 

باالطر  السالمية ب ياداج عاي  وض ت قوانيي خاصة، لحل الن اعاتمي أي كثير مي الدول المتضدمة 

ج  ل ادح مصاالح تخاص  األفاراد، والمجتماع، والضضااء والتخعياف عناه ومسااندته، وقاد  الضضاء تحضيضا

ماح برنشاء م اهد وأكاديميات متخصصة لتدريب وسطاء سلجأت الوسيات المتحدح األمريكية إلى ال

 .(2)متخصصيي فم حل الن اعات بالطر  السلمية((

 نبيمها الخاص مي حيج ا جراءات المتب ة على النحو اآلتم: والوساطة لها ت

 تحديد أطراف الن ا  وقواعد إجراءات  الوساطة وتحديد الن ا  وموضوعه. -1

 ختالف.ساسجتما  مع األطراف وتحديد مواضع استعا  وا -2

 للوسيط اتخاذ ا جراءات الال مة لتضريب وجهات النبر. -3

 بالحضو  المبنية على الضانوي ثم التوفيا بيي الطرفيي.إجراء عر  للمسا ل المت لضة  -4

 وضع مسودح ا نعا  النها م. -5

 وتتمي  الوساطة استعاقية قبل اللجوء إلى الضضاء بأنها: 

ج ويحمل المؤهالت التم تخوله ال مل كوسيط فم المجاال الاذم  -1 إي الوسيط يكوي متخصصا

 ى عمله كمحام أو قاضم.تم اختياره، ومتخصص فم ال لوم الضانونية، أو أنه

                                                           

ات الملكيااة العكريااة، ناادوح ب نااواي الوساااطة ( مشااهور حديثااه الجااا م، عماار. الوساااطة كوساايلة لتسااويا منا عاا1)
 .3، ص 2004كوسيلة بديلة لتسوية الن اعات، جام ة اليرموك. إربد، األردي، المرك  األردنم لتسوية الن اعات، 

( علم عضلوك، محمد، واخريي. الوساطة فم حل الن اعات بالطر  السلمية، مجلة رساالة الضاانوي، بغاداد، السانة 2)
 .198، ص 2015(ـ، 2د الراب ة )ال د
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 أي يكوي لديه المؤهالت الضرورية والخبرح التم تل م عمل الوساطة. -2

 استضاللية عمل الوسيط، والتمتع باألخال  ال الية. -3

 الوساطة إدارح عملية مستضلة. -4

 توفير المساعدح ألطراف الن ا  ورفع مستول الثضة فيهم وتضريب وجهات النبر. -5

 الوساطة استعاقية قبل اللجوء للضضاء.وجود مراك  متخصصة فم  -6

 المحافبة على السرية التامة لموضو  الن ا . -7

 وسرعة ا جراءات. –تحضا مكاسب مشتركة لكال الطرفيي  -8

( ماي قيماة 31.2محدودية التكاليف، إذ أي تكاليف اللجوء للضضااء يكلاف رساوم مضادارها ) -9

 .(1)الدعول((

لحال الن اعاات دوي اللجاوء للضضااء الوسااطة استعاقياة وعلى ضوء ذلاك فاري ماي الوساا ل البديلاة 

خاصة فيما يت لا باألعمال التجارية واسقتصادية، وال مل الجماعم، والمضاوست، مي خالل وضع 

تشااريع خاااص بهااذا النااو  مااي أنااوا  الحلااول لحاال الن اعااات دوي اللجااوء للضضاااء، وت  ياا  ثضافااة 

ة وتأهيل مختصيي فم هذا النو  مي األعمال، وفم الوساطة فم المجتمع، وإيجاد مكاتب متخصص

مما يؤدم إلاى الضابل للتنعيذ  الضضا م حكماء الضرارات الصادرح عنها صعة الوإعط ،كافة المجاست

تشجيع  اسستثمار والتخعيف عي المحاكم واكتباب الضضايا ويحضا التنمية، ويوفر فرص عمل فام 

 والمكاتب المخصصة.مجال الوساطة مي خالل الشركات 

 

 

  

                                                           

الصادر عاي المجلاس  2017( التضرير السنوم ألوضا  المحاكم النبامية والضضاء ا دارم والنيابية ال امة لسنة 1)
 الضضا م.
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 المبحث الثالث

 ومناقشتهانتائج الدراسة 

 تناول هذا المبحج دراسة ومناقشة ونتا ج اسستبانة التم تم تو ي ها على النحو اآلتم: 

 مجتمع الدراسة وعينتها: -1

تكوي مجتمع الدراسة قضاح وموبعيي المحاكم والمحاميي والموكليي إذ تم ذلاك ماي خاالل 

 ( استبياي.70)

 أدوات الدراسة:  -2

: با ضافة إلى أي الباحثيي است انوا بب   الكتاب والمراجاع واألبحااج المصادر الثانوية (أ

 وا حصا يات والشبكة ال المية للم لومات )ا نترنت( است اي الباحثيي باسستبانة.

ل : ت د اسستبانة لدراسة أسباب إطالاة أماد المحاكماة والمساؤولية والحلاوالمصادر األولية (ب

مصاادر ر اايس للحصااول علااى البيانااات الخاصااة بااالمتغيرات فضااد تاام تو يااع ما ااة البديلااة 

( 70( اساتبانة وبلا  مجماو  اسساتبانات التام تصالح للدراساة )30استبانة، استب د منهاا )

 استبانة.

 صدق أداة الدراسة وثباتها:  -3

تصيي فم مجال لتحديد مدل صد  أداح الدراسة تم تو يع اسستبانة على مجموعة مي المخ

التحلياال ا حصااا م، وفاام مجااال الضضاااء والمحاااميي لم رفااة ارا هاام ومالحباااتهم حااول اتسااا  

ال بارات التم تحويها اسستبانة ومدل انسجامها مع أهداف الدراسة. وقد كاي آلرا هم ومالحباتهم 

 الضيمة بال  األثر فم تنضيح وإعادح صياية وحذف ب   فضرات اسستبانة.

مي جداول الدراسة والتحضا مي اتسا  النتاا ج التام يمكاي الحصاول عليهاا ماي ويستخر  

ألعا( وبل  م امل الثباات  –اسستبانة فضد تم حساب م امل ثباتها بطريا استسا  الداخلم )كرونباخ 

 (.0.81بهذه الطريضة )

 وهو م امل مناسب أليرا  الدراسة الحالية: 

 وت  ل هذه النتيجة إلى أي إطالة أمد المحاكمة ي ود إلى: 

 تأجيل العصل فم الضضايا يؤدم إلى فضد ثضة المواطنيي بالضضاء. -أ

 يؤدم تأجيل الضضايا إلى ص وبة التنعيذ على المحكوم عليه.  -ب

 عدم كعاية أجه ح المحاكم سستي اب حجم الضضايا. - 
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 (1جدول رقم )

واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات العينة الكلية المتوسط الحسابي 

 (70للدراسة )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

مسااتول الخاادمات المضدمااة واسدارح فاام  1
 الضضاء والمحاكم كافية مع حجم الضضايا

 كبيرح 69.43 1.16 3.47

مساااتول المباااانم التااام تشاااغلها المحااااكم  2
 كافية مع حجم الضضايا

 قليلة 46.57 90. 2.33

يتمتااع ال ااامليي واسدارياايي فاام المحاااكم  3
 بالكعاءح ال الية سستي اب حجم الضضايا

 متوسطة 62.29 1.16 3.11

 متوسطة 58.29 88. 2.91 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4

المحاكم كافياة سساتي اب حجام تجهي ات  5
 الضضايا السنوية

 قليلة جداج  35.43 80. 1.77

ياااتم انجاااا  كافاااة اسعماااال اسدارياااة فااام  6
 ساعة 24المحاكم خالل 

 قليلة 44.29 1.34 2.21

يستخدم جميع الموبعيي التضنيات الحديثاة  7
 والحاسوب

 كبيرح 78.29 88. 3.91

حااااااست التأجيااااال فااااام الضضاااااايا ت اااااود  8
 لالجراءات اسدارية

 متوسطة 57.43 1.41 2.87

يااتم ت ياايي الضضاااح وفضااا للكعاااءح واسسااس  9
 الم تمدح

 متوسطة 61.14 1.14 3.06

يااااتم تنميااااة قاااادرات ومهااااارات الضضاااااح  10
 باستمرار

 متوسطة 57.43 82. 2.87

 كبيرح 72.29 75. 3.61 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11
 متوسطة 64.00 73. 3.20 مال ة ومشج ة لدل الضضاحايجاد بي ة  12

 متوسطة 59.14 98. 2.96 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13

أعااداد الضضاااح كافيااة وتتناسااب مااع حجاام  14
 الضضايا

 قليلة 50.29 1.28 2.51

 متوسطة 52.29 1.66 2.61 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15
وكال هاام مااي عاادم ت اااوي المااوكليي مااع  16

المحاميي يؤدم الاى تاأخر فام اجاراءات 
 المحاكمة

 كبيرح 69.71 1.59 3.49

اسجاراءات المتب ااة فاام المحاااكم وتأجياال  17
الباات فاام الضضااايا هااو نتيجااة اسجااراءات 

 فم أصول المحاكمات المدنية

 كبيرح 71.71 67. 3.59

اجاااااراءات التضاضااااام وتضاااااديم البيناااااات  18
تااأخير الباات فاام والخباارح لهااا دور فاام 

 الضضايا

 كبيرح 73.71 55. 3.69

محاولاااة الخصاااوم والماااوكليي باساااتمرار  19
خاصة المدعم عليه الحصول علاى مادد 

 أطول للمحاكمة

 كبيرح جدا 86.57 70. 4.33

س يت اوي الخصوم فم كثير ماي الضضاايا  20
 مع موكليهم

 كبيرح 82.86 75. 4.14

الى وقت  كثير مي الضضايا التم س تحتا  21
 أمام المحاكم

 كبيرح 78.29 76. 3.91

يحاااول الخصااام تأجياال الضضاااايا لغاياااات  22
عدم حصاول الخصام علاى حكام والتنعياذ 

 كبيرح جدا 84.00 65. 4.20
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 عليه
يرل كثير مي الماواطنيي اي اللجاوء الاى  23

الضضااااء يضااايع حضاااوقهم وس يحصااالوي 
 على أحكام بسرعة

 كبيرح 78.00 62. 3.90

ثضافااة اللجااوء الااى الوسااا ل البديلااة لحاال  24
 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي

 كبيرح 76.00 63. 3.80

س يوجاااد مراكااا  متخصصاااة فااام حااال  25
 الن اعات عي طريا الوسا ل البديلة

 كبيرح 72.29 62. 3.61

إطالااة أمااد المحاكمااة يااراكم العوا ااد ضااد  26
 الخصوم

 كبيرح جدا 85.14 61. 4.26

إطالاااة أماااد المحاكماااة يضااار باسقتصااااد  27
 الوطنم

 كبيرح 82.29 69. 4.11

تأجياااال الضضااااايا يااااؤدم الااااى فضااااد ثضااااة  28
 المواطنيي بالضضاء

 كبيرح جدا 91.14 50. 4.56

ياااؤدم تأجيااال البااات فااام الااادعاول الاااى  29
 اللجوء الى استيعاء الحا بالذات

 كبيرح جدا 86.57 76. 4.33

الضضاااايا الاااى ياااؤدم تأجيااال البااات فااام  30
 ص وبة التنعيذ على المحكوم عليه

 كبيرح جدا 89.71 50. 4.49

( وتلتهاا فام 4.78( فضاد جااء باأعلى متوساط حساابم )16( يالحاب أي العضارح )2أما الجادول رقام )

( بأقال 6( فم حيي جااءت العضارح )4.75( حيج جاءت بمتوسط حسابم )28المرتبة الثانية العضرح )

 ( وهم نسبة مرتع ة. وت  ل هذه النتيجة إلى: 3.69وبمتوسط حسابم )( 1.25متوسط حسابم )

 ساعة. 24عدم وجود  إنجا  األعمال ا دارية فم المحاكم خالل مدح  -أ

 عدم ت اوي الموكليي مع المحاميي. -ب

 تأجيل البت فم الضضايا يؤدم إلى فضد ثضة المواطنيي بالضضاء. - 

 ( 2جدول )

المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المحاميين المتوسط الحسابي واالنحراف 

 (40بجميع درجاتهم )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

مساااتول الخااادمات المضدماااة واسدارح فااام الضضااااء  1
 والمحاكم كافية مع حجم الضضايا

 متوسطة 58.50 1.12 2.93

مستول المبانم التم تشغلها المحاكم كافية مع حجم  2
 الضضايا

 قليلة 44.00 91. 2.20

يتمتاااع ال اااامليي واسداريااايي فااام المحااااكم بالكعااااءح  3
 ال الية سستي اب حجم الضضايا

 قليلة 47.00 77. 2.35

 متوسطة 56.00 65. 2.80 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4
كافيااة سسااتي اب حجاام الضضااايا تجهياا ات المحاااكم  5

 السنوية

 قليلة 36.50 68. 1.83

يتم انجا  كافة اسعمال اسدارية فم المحااكم خاالل  6
 ساعة 24

 قليلة جدا 25.00 49. 1.25

 كبيرح 69.00 81. 3.45يسااااااتخدم جميااااااع المااااااوبعيي التضنيااااااات الحديثااااااة  7
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 والحاسوب
حااااست التأجيااال فااام الضضاااايا ت اااود لالجاااراءات  8

 اسدارية

 كبيرح 79.00 75. 3.95

 قليلة 50.50 1.09 2.53 يتم ت ييي الضضاح وفضا للكعاءح واسسس الم تمدح 9

 قليلة 48.00 63. 2.40 يتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح باستمرار 10

 متوسطة 66.00 61. 3.30 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11
 متوسطة 57.50 65. 2.88 الضضاحايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل  12
 قليلة 50.00 75. 2.50 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13
 قليلة جدا 33.00 77. 1.65 أعداد الضضاح كافية وتتناسب مع حجم الضضايا 14
 قليلة جدا 26.00 46. 1.30 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15

المحاااميي عاادم ت اااوي المااوكليي مااع وكال هاام مااي  16
 يؤدم الى تأخر فم اجراءات المحاكمة

كبيرح  95.50 42. 4.78
 جدا

اسجااراءات المتب ااة فاام المحاااكم وتأجياال الباات فاام  17
الضضاااااايا هاااااو نتيجاااااة اسجاااااراءات فااااام أصاااااول 

 المحاكمات المدنية

 كبيرح 73.50 76. 3.68

اجراءات التضاضم وتضديم البينات والخبرح لهاا دور  18
 فم الضضايافم تأخير البت 

 كبيرح 78.00 50. 3.90

محاولاااة الخصاااوم والماااوكليي باساااتمرار خاصاااة  19
 المدعم عليه الحصول على مدد أطول للمحاكمة

كبيرح  92.00 50. 4.60
 جدا

س يت ااااوي الخصاااوم فااام كثيااار ماااي الضضاااايا ماااع  20
 موكليهم

كبيرح  92.50 49. 4.63
 جدا

وقاات أمااام كثياار مااي الضضااايا التاام س تحتااا  الااى  21
 المحاكم

 كبيرح 80.00 72. 4.00

يحاول الخصم تأجيل الضضايا لغايات عادم حصاول  22
 الخصم على حكم والتنعيذ عليه

كبيرح  89.00 60. 4.45
 جدا

ياارل كثياار مااي المااواطنيي اي اللجااوء الااى الضضاااء  23
 يضيع حضوقهم وس يحصلوي على أحكام بسرعة

 كبيرح 79.50 53. 3.98

اللجااوء الااى الوسااا ل البديلااة لحاال الن اعااات ثضافااة  24
 يير كافية لدل المواطنيي

 كبيرح 79.00 60. 3.95

س يوجد مراك  متخصصة فام حال الن اعاات عاي  25
 طريا الوسا ل البديلة

 كبيرح 77.00 62. 3.85

كبيرح  88.50 50. 4.43 إطالة أمد المحاكمة يراكم العوا د ضد الخصوم 26
 جدا

كبيرح  90.50 51. 4.53 المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنمإطالة أمد  27
 جدا

تأجيااال الضضاااايا ياااؤدم الاااى فضاااد ثضاااة الماااواطنيي  28
 بالضضاء

كبيرح  95.00 44. 4.75
 جدا

يااؤدم تأجياال الباات فاام الاادعاول الااى اللجااوء الااى  29
 استيعاء الحا بالذات

كبيرح  94.00 46. 4.70
 جدا

الاى صا وبة التنعياذ يؤدم تأجيل البات فام الضضاايا  30
 على المحكوم عليه

كبيرح  92.50 49. 4.63
 جدا

( 4.77( فضااد جاااءت بااأعلى متوسااط حسااابم )16( يالحااب أي العضاارح )3أمااا الجاادول رقاام )

( فام حايي جااءت  العضارح 4.74( فضد جاءت بمتوسط حسابم )28وتلتها فم المرتبة الثانية العضرح )

( وهاام نساابة مرتع ااة، وت اا ل هااذه 3.69( وبمتوسااط حسااابم )1.23( بأقاال متوسااط حسااابم )6)

  النتيجة إلى ما يلم:
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 عدم ت اوي بيي الموكليي والمحاميي. -أ

 تأجيل الضضايا يؤدم إلى فضد ثضة المواطنيي بالضضاء. -ب

 ساعة. 24عدم إنجا  األعمال ا دارية خالل  - 

 ( 3جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المحاميين / 

 (35بكالوريوس )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

مساااتول الخااادمات المضدماااة واسدارح فااام  1
 الضضاء والمحاكم كافية مع حجم الضضايا

 متوسطة 62.86 1.00 3.14

مستول المبانم التم تشغلها المحاكم كافية  2
 مع حجم الضضايا

 قليلة 46.29 87. 2.31

ال اااامليي واسداريااايي فااام المحااااكم يتمتاااع  3
 بالكعاءح ال الية سستي اب حجم الضضايا

 قليلة 49.14 74. 2.46

 متوسطة 56.57 66. 2.83 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4
تجهياا ات المحاااكم كافيااة سسااتي اب حجاام  5

 الضضايا السنوية

 قليلة جدا 35.43 69. 1.77

اسدارياااة فااام ياااتم انجاااا  كافاااة اسعماااال  6
 ساعة 24المحاكم خالل 

 قليلة جدا 24.57 43. 1.23

يستخدم جمياع الماوبعيي التضنياات الحديثاة  7
 والحاسوب

 متوسطة 67.43 81. 3.37

حااااااست التأجيااااال فااااام الضضاااااايا ت اااااود  8
 لالجراءات اسدارية

 كبيرح 81.14 73. 4.06

يااتم ت ياايي الضضاااح وفضااا للكعاااءح واسسااس  9
 الم تمدح

 قليلة 50.29 1.15 2.51

يااااتم تنميااااة قاااادرات ومهااااارات الضضاااااح  10
 باستمرار

 قليلة 49.14 56. 2.46

 كبيرح 68.57 50. 3.43 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11

 متوسطة 57.14 69. 2.86 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12
 قليلة 49.71 78. 2.49 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13
أعااداد الضضاااح كافيااة وتتناسااب مااع حجاام  14

 الضضايا

 قليلة جدا 34.29 79. 1.71

 قليلة جدا 26.29 47. 1.31 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15
عااادم ت ااااوي الماااوكليي ماااع وكال هااام ماااي  16

المحاااميي يااؤدم الااى تااأخر فاام اجااراءات 
 المحاكمة

 كبيرح جدا 95.43 43. 4.77

فاام المحاااكم وتأجياال  اسجااراءات المتب ااة 17
البت فم الضضايا هو نتيجة اسجراءات فم 

 أصول المحاكمات المدنية

 كبيرح 75.43 77. 3.77

اجراءات التضاضم وتضديم البينات والخبرح  18
 لها دور فم تأخير البت فم الضضايا

 كبيرح 78.29 51. 3.91

محاولاااة الخصاااوم والماااوكليي باساااتمرار  19
الحصاول علاى مادد خاصة المادعم علياه 

 أطول للمحاكمة

 كبيرح جدا 92.57 49. 4.63

 كبيرح جدا 92.57 49. 4.63س يت اوي الخصاوم فام كثيار ماي الضضاايا  20
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 مع موكليهم
كثير مي الضضايا التم س تحتاا  الاى وقات  21

 أمام المحاكم

 كبيرح 81.14 73. 4.06

يحاول الخصم تأجيل الضضايا لغايات عادم  22
 الخصم على حكم والتنعيذ عليهحصول 

 كبيرح جدا 89.14 61. 4.46

يارل كثيار ماي الماواطنيي اي اللجاوء الااى  23
الضضاء يضيع حضوقهم وس يحصلوي علاى 

 أحكام بسرعة

 كبيرح 79.43 45. 3.97

ثضافاااة اللجاااوء الاااى الوساااا ل البديلاااة لحااال  24
 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي

 كبيرح 78.86 64. 3.94

س يوجااااد مراكاااا  متخصصااااة فاااام حاااال  25
 الن اعات عي طريا الوسا ل البديلة

 كبيرح 76.57 66. 3.83

إطالااة أمااد المحاكمااة يااراكم العوا ااد ضااد  26
 الخصوم

 كبيرح جدا 89.14 51. 4.46

إطالاااة أمااااد المحاكمااااة يضاااار باسقتصاااااد  27
 الوطنم

 كبيرح جدا 89.71 51. 4.49

ثضااااة تأجياااال الضضااااايا يااااؤدم الااااى فضااااد  28
 المواطنيي بالضضاء

 كبيرح جدا 94.86 44. 4.74

يؤدم تأجيل البت فم الدعاول الى اللجوء  29
 الى استيعاء الحا بالذات

 كبيرح جدا 93.71 47. 4.69

يؤدم تأجيل البت فم الضضايا الى ص وبة  30
 التنعيذ على المحكوم عليه

 كبيرح جدا 91.43 50. 4.57

( وتلتهاا 5.00( بأعلى متوسط حساابم وهام )30( أي العضرح )4ويالحب فم الجدول رقم )

( فام حايي جااءت العضارح 4.80( حيج جاءت بمتوسط حسابم )29و 28فم المرتبة الثانية العضرح )

، ( وهاام نسابة مرتع ااة3.91( وبمتوساط حسااابم إجماالم )1.40( بأقال متوساط حسااابم )2( و)1)

 وي  ل ذلك إلى: 

 كعاية المبانم التم تشغلها المحاكم مع حجم الضضايا. عدم -أ

 عدم وجود مستول كاف مي الخدمات وحجم الضضايا. -ب

 فضد الثضة بالضضاء بسبب تأجيل الضضايا. - 

 اللجوء إلى استيعاء الحا بالذات بسبب إطالة أمد المحاكمة. -د

 ص وبة التنعيذ على المحكوم عليه. -ه
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 ( 4جدول )

اف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المحاميين / المتوسط الحسابي واالنحر

 (5ماجستير ودكتوراه )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

1 
مساااااتول الخااااادمات المضدماااااة واسدارح فااااام 

 الضضاء والمحاكم كافية مع حجم الضضايا
 قليلة جدا 28.00 55. 1.40

2 
مسااتول المبااانم التاام تشااغلها المحاااكم كافيااة 

 مع حجم الضضايا
 قليلة جدا 28.00 89. 1.40

3 
يتمتااااع ال ااااامليي واسدارياااايي فاااام المحاااااكم 

 بالكعاءح ال الية سستي اب حجم الضضايا
 قليلة جدا 32.00 55. 1.60

 متوسطة 52.00 55. 2.60 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4

5 
تجهيااا ات المحااااكم كافياااة سساااتي اب حجااام 

 الضضايا السنوية
 قليلة 44.00 45. 2.20

6 
يتم انجا  كافة اسعمال اسدارياة فام المحااكم 

 ساعة 24خالل 
 قليلة جدا 28.00 89. 1.40

7 
يساااتخدم جمياااع الماااوبعيي التضنياااات الحديثاااة 

 والحاسوب
 كبيرح 80.00 71. 4.00

8 
 لسجاراءاتحاست التأجيل فم الضضاايا ت اود 

 اسدارية
 متوسطة 64.00 45. 3.20

9 
ياااتم ت يااايي الضضااااح وفضاااا للكعااااءح واسساااس 

 الم تمدح
 متوسطة 52.00 55. 2.60

 قليلة 40.00 1.00 2.00 يتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح باستمرار 10
 قليلة 48.00 55. 2.40 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11
 متوسطة 60.00 00. 3.00 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12

 متوسطة 52.00 55. 2.60 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13

14 
أعااااداد الضضاااااح كافيااااة وتتناسااااب مااااع حجاااام 

 الضضايا
 قليلة جدا 24.00 45. 1.20

 جداقليلة  24.00 45. 1.20 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15

16 
عاااادم ت اااااوي المااااوكليي مااااع وكال هاااام مااااي 
المحااااميي ياااؤدم الاااى تاااأخر فااام اجاااراءات 

 المحاكمة

4.80 .45 96.00 
كبيرح 
 جدا

17 
اسجراءات المتب ة فم المحاكم وتأجيال البات 
فم الضضايا هو نتيجة اسجاراءات فام أصاول 

 المحاكمات المدنية

 متوسطة 60.00 00. 3.00

18 
وتضااديم البينااات والخباارح اجااراءات التضاضاام 

 لها دور فم تأخير البت فم الضضايا
 كبيرح 76.00 45. 3.80

19 
محاولة الخصوم والموكليي باستمرار خاصاة 
المااادعم علياااه الحصاااول علاااى مااادد أطاااول 

 للمحاكمة

4.40 .55 88.00 
كبيرح 
 جدا

20 
س يت اوي الخصوم فم كثير ماي الضضاايا ماع 

 موكليهم
4.60 .55 92.00 

 كبيرح
 جدا

21 
كثياار مااي الضضااايا التاام س تحتااا  الااى وقاات 

 أمام المحاكم
 كبيرح 72.00 55. 3.60

22 
يحاااول الخصاام تأجياال الضضااايا لغايااات عاادم 

 حصول الخصم على حكم والتنعيذ عليه
4.40 .55 88.00 

كبيرح 
 جدا

23 
يااارل كثيااار ماااي الماااواطنيي اي اللجاااوء الاااى 
الضضاااء يضاايع حضااوقهم وس يحصاالوي علااى 

 كبيرح 80.00 1.00 4.00
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 أحكام بسرعة

24 
ثضافااااة اللجااااوء الااااى الوسااااا ل البديلااااة لحاااال 

 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي
 كبيرح 80.00 00. 4.00

25 
س يوجد مراك  متخصصة فم حل الن اعاات 

 عي طريا الوسا ل البديلة
 كبيرح 80.00 00. 4.00

26 
إطالااااة أمااااد المحاكمااااة يااااراكم العوا ااااد ضااااد 

 الخصوم
4.20 .45 84.00 

كبيرح 
 جدا

 96.00 45. 4.80 إطالة أمد المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنم 27
كبيرح 
 جدا

28 
تأجيل الضضايا ياؤدم الاى فضاد ثضاة الماواطنيي 

 بالضضاء
4.80 .45 96.00 

كبيرح 
 جدا

29 
ياؤدم تأجيال الباات فام الاادعاول الاى اللجااوء 

 الى استيعاء الحا بالذات
4.80 .45 96.00 

كبيرح 
 جدا

30 
يااؤدم تأجياال الباات فاام الضضااايا الااى صاا وبة 

 التنعيذ على المحكوم عليه
5.00 .00 100.00 

كبيرح 
 جدا

( وتلتهاا العضارح 4.53( باأعلى متوساط حساابم )7( يالحاب فام العضارح )5أما الجدول رقم )

( وبمتوساط 1.43( بأقل متوسط حسابم )8( فم حيي جاءت العضرح )4.37( بمتوسط حسابم )15)

 ( وهم نسبة مرتع ة وي  ل ذلك إلى: 3.44حسابم إجمالم )

 تأجيل الضضايا ي ود إلى ا جراءات ا دارية. -أ

 حاميي دور فم تأجيل الضضايا.للم -ب

 ( 5جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات الموظفين 

 (30بكل درجاتهم)ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

1 
مساااااتول الخااااادمات المضدماااااة واسدارح فااااام 

 الضضاء والمحاكم كافية مع حجم الضضايا
 كبيرح جدا 84.00 76. 4.20

2 
مسااتول المبااانم التاام تشااغلها المحاااكم كافيااة 

 مع حجم الضضايا
 قليلة 50.00 86. 2.50

3 
يتمتااااع ال ااااامليي واسدارياااايي فاااام المحاااااكم 

 بالكعاءح ال الية سستي اب حجم الضضايا
 كبيرح 82.67 73. 4.13

 متوسطة 61.33 1.11 3.07 الموبعيي يكوي وفضا للكعاءحت ييي  4

5 
تجهيااا ات المحااااكم كافياااة سساااتي اب حجااام 

 الضضايا السنوية
 قليلة جدا 34.00 95. 1.70

6 
يتم انجا  كافة اسعمال اسدارياة فام المحااكم 

 ساعة 24خالل 
 كبيرح 70.00 97. 3.50

7 
يساااتخدم جمياااع الماااوبعيي التضنياااات الحديثاااة 

 والحاسوب
 كبيرح جدا 90.67 51. 4.53

8 
حاست التأجيل فم الضضاايا ت اود لالجاراءات 

 اسدارية
 قليلة جدا 28.67 50. 1.43

9 
ياااتم ت يااايي الضضااااح وفضاااا للكعااااءح واسساااس 

 الم تمدح
 كبيرح 75.33 77. 3.77

 كبيرح 70.00 57. 3.50 يتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح باستمرار 10
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 كبيرح 80.67 72. 4.03 الضضاح وتحعي هم على ال ملتشجيع  11

 كبيرح 72.67 61. 3.63 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12

 كبيرح 71.33 94. 3.57 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13

14 
أعااااداد الضضاااااح كافيااااة وتتناسااااب مااااع حجاااام 

 الضضايا
 كبيرح 73.33 84. 3.67

 كبيرح جدا 87.33 85. 4.37 الضضاياللمحامييي دور فم تأجيل  15

16 
عاااادم ت اااااوي المااااوكليي مااااع وكال هاااام مااااي 
المحااااميي ياااؤدم الاااى تاااأخر فااام اجاااراءات 

 المحاكمة

 قليلة جدا 35.33 68. 1.77

17 
اسجراءات المتب ة فم المحاكم وتأجيال البات 
فم الضضايا هو نتيجة اسجاراءات فام أصاول 

 المحاكمات المدنية

 كبيرح 69.33 51. 3.47

18 
اجااراءات التضاضاام وتضااديم البينااات والخباارح 

 لها دور فم تأخير البت فم الضضايا
 كبيرح 68.00 50. 3.40

19 
محاولة الخصوم والموكليي باستمرار خاصاة 
المااادعم علياااه الحصاااول علاااى مااادد أطاااول 

 للمحاكمة

 كبيرح 79.33 76. 3.97

20 
س يت اوي الخصوم فم كثير ماي الضضاايا ماع 

 موكليهم
 كبيرح 70.00 51. 3.50

21 
كثياار مااي الضضااايا التاام س تحتااا  الااى وقاات 

 أمام المحاكم
 كبيرح 76.00 81. 3.80

22 
يحاااول الخصاام تأجياال الضضااايا لغايااات عاادم 

 حصول الخصم على حكم والتنعيذ عليه
 كبيرح 77.33 57. 3.87

23 
يااارل كثيااار ماااي الماااواطنيي اي اللجاااوء الاااى 

حضااوقهم وس يحصاالوي علااى الضضاااء يضاايع 
 أحكام بسرعة

 كبيرح 76.00 71. 3.80

24 
ثضافااااة اللجااااوء الااااى الوسااااا ل البديلااااة لحاااال 

 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي
 كبيرح 72.00 62. 3.60

25 
س يوجد مراك  متخصصة فم حل الن اعاات 

 عي طريا الوسا ل البديلة
 متوسطة 66.00 47. 3.30

26 
المحاكمااااة يااااراكم العوا ااااد ضااااد إطالااااة أمااااد 

 الخصوم
 كبيرح 80.67 67. 4.03

 كبيرح 71.33 50. 3.57 إطالة أمد المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنم 27

28 
تأجيل الضضايا ياؤدم الاى فضاد ثضاة الماواطنيي 

 بالضضاء
 كبيرح جدا 86.00 47. 4.30

29 
ياؤدم تأجيال الباات فام الاادعاول الاى اللجااوء 

 بالذاتالى استيعاء الحا 
 كبيرح 76.67 79. 3.83

30 
يااؤدم تأجياال الباات فاام الضضااايا الااى صاا وبة 

 التنعيذ على المحكوم عليه
 كبيرح جدا 86.00 47. 4.30

 

 

( وتلتهاا 4.47( بأعلى متوساط حساابم وهام )28( فيالحب أي العضرح )6أما الجدول رقم )

( بأقل 8( فم حيي جاءت العضرح )4.40( فضد جاءت بمتوسط حسابم )30فم المرتبة الثانية العضرح )

 ( وهم نسبة مرتع ة، وي  ل ذلك إلى: 3.48)( وبمتوسط حسابم إجمالم 1.47حسابم )متوسط 
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 يا يعضد الثضة بالضضاء.تأجيل الضضا -أ

 وجود إجراءات إدارية تؤدم إلى تأجيل الضضايا. -ب

 ( 6جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات الموظفين / 

 (15بكالوريوس )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

1 
مسااااتول الخاااادمات المضدمااااة واسدارح فاااام 

 الضضاء والمحاكم كافية مع حجم الضضايا
 كبيرح جدا 86.67 72. 4.33

2 
مستول المباانم التام تشاغلها المحااكم كافياة 

 مع حجم الضضايا
 قليلة 46.67 49. 2.33

3 
يتمتااااع ال ااااامليي واسدارياااايي فاااام المحاااااكم 

 الضضايا بالكعاءح ال الية سستي اب حجم
 كبيرح جدا 84.00 68. 4.20

 كبيرح 76.00 68. 3.80 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4

5 
تجهيااا ات المحااااكم كافياااة سساااتي اب حجااام 

 الضضايا السنوية
 قليلة 41.33 1.16 2.07

6 
يتم انجا  كافة اسعمال اسدارية فم المحاكم 

 ساعة 24خالل 
 متوسطة 62.67 99. 3.13

7 
يسااتخدم جميااع المااوبعيي التضنيااات الحديثااة 

 والحاسوب
 كبيرح جدا 89.33 52. 4.47

8 
حاست التأجيل فم الضضايا ت ود لالجراءات 

 اسدارية
 قليلة جدا 29.33 52. 1.47

9 
ياااتم ت يااايي الضضااااح وفضاااا للكعااااءح واسساااس 

 الم تمدح
 كبيرح 69.33 52. 3.47

 كبيرح 76.00 56. 3.80 باستمراريتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح  10

 كبيرح 70.67 52. 3.53 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11

 كبيرح 76.00 41. 3.80 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12

 كبيرح 76.00 77. 3.80 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13

14 
أعاااداد الضضااااح كافياااة وتتناساااب ماااع حجااام 

 الضضايا
 كبيرح 69.33 92. 3.47

 كبيرح 74.67 80. 3.73 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15

16 
عااادم ت ااااوي الماااوكليي ماااع وكال هااام ماااي 
المحاااميي يااؤدم الااى تااأخر فاام اجاااراءات 

 المحاكمة
 قليلة 38.67 70. 1.93

17 
اسجراءات المتب ة فم المحاكم وتأجيل البت 
فم الضضايا هو نتيجة اسجراءات فم أصول 

 المحاكمات المدنية

 كبيرح 70.67 52. 3.53

18 
اجاراءات التضاضاام وتضاديم البينااات والخباارح 

 لها دور فم تأخير البت فم الضضايا
 كبيرح 68.00 51. 3.40

19 
محاولااااة الخصااااوم والمااااوكليي باسااااتمرار 
خاصااة الماادعم عليااه الحصااول علااى ماادد 

 أطول للمحاكمة
 كبيرح 68.00 51. 3.40

20 
الخصوم فم كثير مي الضضايا ماع س يت اوي 
 موكليهم

 كبيرح 69.33 52. 3.47

21 
كثياار مااي الضضااايا التاام س تحتااا  الااى وقاات 

 أمام المحاكم
 كبيرح 70.67 83. 3.53

 كبيرح 80.00 65. 4.00يحااول الخصام تأجياال الضضاايا لغاياات عاادم  22
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 حصول الخصم على حكم والتنعيذ عليه

23 
اي اللجااوء الااى ياارل كثياار مااي المااواطنيي 

الضضاااء يضاايع حضااوقهم وس يحصاالوي علااى 
 أحكام بسرعة

 كبيرح 72.00 74. 3.60

24 
ثضافاااة اللجاااوء الاااى الوساااا ل البديلاااة لحااال 

 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي
 كبيرح 76.00 68. 3.80

25 
س يوجاااااد مراكااااا  متخصصاااااة فااااام حااااال 

 الن اعات عي طريا الوسا ل البديلة
 كبيرح 69.33 52. 3.47

26 
إطالاااة أماااد المحاكماااة ياااراكم العوا اااد ضاااد 

 الخصوم
 كبيرح جدا 86.67 49. 4.33

 كبيرح 72.00 51. 3.60 إطالة أمد المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنم 27

28 
تأجيل الضضايا يؤدم الى فضد ثضاة الماواطنيي 

 بالضضاء
 كبيرح جدا 89.33 52. 4.47

29 
اللجاوء يؤدم تأجيل البت فام الادعاول الاى 

 الى استيعاء الحا بالذات
 كبيرح جدا 85.33 80. 4.27

30 
يؤدم تأجيل البت فام الضضاايا الاى صا وبة 

 التنعيذ على المحكوم عليه
 كبيرح جدا 88.00 51. 4.40

( ثم تلتها  5.00( بأعلى متوسط حسابم )15( فيالحب أي العضرح )7أما الجدول رقم )

( 1.33( بأقل متوسط حسابم )5( فم حيي جاءت العضرح )4.53( بمتوسط حسابم )19العضرح )

 ( وهم نسبة مرتع ة وي  ل ذلك إلى: 3.62وبم دل إجمالم )

ج. -أ  دور المحاميي فم تأجيل الدعول والخصوم أيضا

 تجهي ات المحاكم يير كافية. -ب

 ( 7جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات الموظفين / 

 (15ماجستير )ن= 

رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

1 
الضضااء مستول الخدمات المضدمة واسدارح فام 

 والمحاكم كافية مع حجم الضضايا
 كبيرح 81.33 80. 4.07

2 
مستول المبانم التم تشغلها المحاكم كافياة ماع 

 حجم الضضايا
 متوسطة 53.33 1.11 2.67

3 
يتمتع ال امليي واسدارييي فم المحاكم بالكعااءح 

 ال الية سستي اب حجم الضضايا
 كبيرح 81.33 80. 4.07

 قليلة 46.67 98. 2.33 يكوي وفضا للكعاءحت ييي الموبعيي  4

5 
تجهياااا ات المحاااااكم كافيااااة سسااااتي اب حجاااام 

 الضضايا السنوية
 قليلة جدا 26.67 49. 1.33

6 
يتم انجا  كافاة اسعماال اسدارياة فام المحااكم 

 ساعة 24خالل 
 كبيرح 77.33 83. 3.87

7 
يساااتخدم جمياااع الماااوبعيي التضنياااات الحديثاااة 

 والحاسوب
4.60 .51 92.00 

كبيرح 
 جدا

8 
حااست التأجيال فام الضضاايا ت اود لالجااراءات 

 اسدارية
 قليلة جدا 28.00 51. 1.40
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رقم 
 البند

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

9 
يااااتم ت ياااايي الضضاااااح وفضااااا للكعاااااءح واسسااااس 

 الم تمدح
 كبيرح 81.33 88. 4.07

 متوسطة 64.00 41. 3.20 يتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح باستمرار 10

 90.67 52. 4.53 على ال ملتشجيع الضضاح وتحعي هم  11
كبيرح 
 جدا

 كبيرح 69.33 74. 3.47 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12
 متوسطة 66.67 1.05 3.33 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13
 كبيرح 77.33 74. 3.87 أعداد الضضاح كافية وتتناسب مع حجم الضضايا 14

 100.00 00. 5.00 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15
كبيرح 
 جدا

16 
عدم ت اوي الموكليي مع وكال هم مي المحاميي 

 يؤدم الى تأخر فم اجراءات المحاكمة
 قليلة جدا 32.00 63. 1.60

17 
اسجراءات المتب اة فام المحااكم وتأجيال البات 
فم الضضايا هاو نتيجاة اسجاراءات فام أصاول 

 المحاكمات المدنية

 كبيرح 68.00 51. 3.40

18 
اجراءات التضاضم وتضديم البينات والخبارح لهاا 

 دور فم تأخير البت فم الضضايا
 كبيرح 68.00 51. 3.40

19 
محاولة الخصوم والماوكليي باساتمرار خاصاة 
المااادعم علياااه الحصاااول علاااى مااادد أطاااول 

 للمحاكمة

4.53 .52 90.67 
كبيرح 
 جدا

20 
س يت اوي الخصاوم فام كثيار ماي الضضاايا ماع 

 موكليهم
 كبيرح 70.67 52. 3.53

21 
كثير مي الضضايا التم س تحتا  الى وقات أماام 

 المحاكم
 كبيرح 81.33 70. 4.07

22 
يحاااول الخصاام تأجياال الضضااايا لغايااات عاادم 

 حصول الخصم على حكم والتنعيذ عليه
 كبيرح 74.67 46. 3.73

23 
يااارل كثيااار ماااي الماااواطنيي اي اللجاااوء الاااى 

يحصااالوي علاااى الضضااااء يضااايع حضاااوقهم وس 
 أحكام بسرعة

 كبيرح 80.00 65. 4.00

24 
ثضافااااة اللجااااوء الااااى الوسااااا ل البديلااااة لحاااال 

 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي
 كبيرح 68.00 51. 3.40

25 
س يوجد مراك  متخصصاة فام حال الن اعاات 

 عي طريا الوسا ل البديلة
 متوسطة 62.67 35. 3.13

26 
العوا ااااد ضااااد إطالااااة أمااااد المحاكمااااة يااااراكم 

 الخصوم
 كبيرح 74.67 70. 3.73

 كبيرح 70.67 52. 3.53 إطالة أمد المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنم 27

28 
تأجياال الضضااايا يااؤدم الااى فضااد ثضااة المااواطنيي 

 بالضضاء
 كبيرح 82.67 35. 4.13

29 
يؤدم تأجيل البت فم الدعاول الى اللجوء الى 

 استيعاء الحا بالذات
 كبيرح 68.00 51. 3.40

30 
يااؤدم تأجياال الباات فاام الضضااايا الااى صاا وبة 

 التنعيذ على المحكوم عليه
4.20 .41 84.00 

كبيرح 
 جدا

 ( فيشمل مضارنة بيي المحاميي والموبعيي فم بنود اسستبياي.8أما الجدول رقم )
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 ( 8جدول )

 مقارنة بين المحامين والموظفين 

رقم 
 البند

 البنود
 (30الموظفون )ن=  (40المحامون )ن= 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

1 
مستول الخدمات المضدمة واسدارح فام الضضااء 

 والمحاكم كافية مع حجم الضضايا
 84.00 متوسطة 58.50

كبيرح 
 جدا

2 
مستول المبانم التم تشغلها المحاكم كافياة ماع 

 حجم الضضايا
 قليلة 50.00 قليلة 44.00

3 
يتمتع ال امليي واسدارييي فم المحاكم بالكعااءح 

 ال الية سستي اب حجم الضضايا
 كبيرح 82.67 قليلة 47.00

 متوسطة 61.33 متوسطة 56.00 ت ييي الموبعيي يكوي وفضا للكعاءح 4

5 
تجهياااا ات المحاااااكم كافيااااة سسااااتي اب حجاااام 

 الضضايا السنوية
 قليلة جدا 34.00 قليلة 36.50

6 
يتم انجا  كافاة اسعماال اسدارياة فام المحااكم 

 ساعة 24خالل 
 كبيرح 70.00 قليلة جدا 25.00

7 
يساااتخدم جمياااع الماااوبعيي التضنياااات الحديثاااة 

 والحاسوب
 90.67 كبيرح 69.00

كبيرح 
 جدا

8 
 لسجااراءاتحااست التأجيال فام الضضاايا ت اود 

 ا دارية
 قليلة جدا 28.67 كبيرح 79.00

9 
الضضاااااح وفضااااا للكعاااااءح واسسااااس يااااتم ت ياااايي 

 الم تمدح
 كبيرح 75.33 قليلة 50.50

 كبيرح 70.00 قليلة 48.00 يتم تنمية قدرات ومهارات الضضاح باستمرار 10

 كبيرح 80.67 متوسطة 66.00 تشجيع الضضاح وتحعي هم على ال مل 11

 كبيرح 72.67 متوسطة 57.50 ايجاد بي ة مال ة ومشج ة لدل الضضاح 12

 كبيرح 71.33 قليلة 50.00 يبت الضضاح فم الضضايا بسرعة 13

 كبيرح 73.33 قليلة جدا 33.00 أعداد الضضاح كافية وتتناسب مع حجم الضضايا 14

 87.33 قليلة جدا 26.00 للمحامييي دور فم تأجيل الضضايا 15
كبيرح 
 جدا

16 
عدم ت اوي الموكليي مع وكال هم مي المحاميي 

 اجراءات المحاكمة يؤدم الى تأخر فم
 قليلة جدا 35.33 كبيرح جدا 95.50

17 
اسجراءات المتب اة فام المحااكم وتأجيال البات 
فم الضضايا هاو نتيجاة اسجاراءات فام أصاول 

 المحاكمات المدنية

 كبيرح 69.33 كبيرح 73.50

18 
اجراءات التضاضم وتضديم البينات والخبارح لهاا 

 دور فم تأخير البت فم الضضايا
 كبيرح 68.00 كبيرح 78.00

19 
محاولة الخصوم والماوكليي باساتمرار خاصاة 
المااادعم علياااه الحصاااول علاااى مااادد أطاااول 

 للمحاكمة

 كبيرح 79.33 كبيرح جدا 92.00

20 
س يت اوي الخصاوم فام كثيار ماي الضضاايا ماع 

 موكليهم
 كبيرح 70.00 كبيرح جدا 92.50

21 
كثير مي الضضايا التم س تحتا  الى وقات أماام 

 المحاكم
 كبيرح 76.00 كبيرح 80.00

22 
يحاااول الخصاام تأجياال الضضااايا لغايااات عاادم 

 حصول الخصم على حكم والتنعيذ عليه
 كبيرح 77.33 كبيرح جدا 89.00

23 
يااارل كثيااار ماااي الماااواطنيي اي اللجاااوء الاااى 
الضضااااء يضااايع حضاااوقهم وس يحصااالوي علاااى 

 أحكام بسرعة

 كبيرح 76.00 كبيرح 79.50

 كبيرح 72.00 كبيرح 79.00ثضافااااة اللجااااوء الااااى الوسااااا ل البديلااااة لحاااال  24
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رقم 
 البند

 البنود
 (30الموظفون )ن=  (40المحامون )ن= 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 الن اعات يير كافية لدل المواطنيي

25 
س يوجد مراك  متخصصاة فام حال الن اعاات 

 عي طريا الوسا ل البديلة
 متوسطة 66.00 كبيرح 77.00

26 
إطالااااة أمااااد المحاكمااااة يااااراكم العوا ااااد ضااااد 

 الخصوم
 كبيرح 80.67 كبيرح جدا 88.50

 كبيرح 71.33 كبيرح جدا 90.50 إطالة أمد المحاكمة يضر باسقتصاد الوطنم 27

28 
تأجياال الضضااايا يااؤدم الااى فضااد ثضااة المااواطنيي 

 بالضضاء
 86.00 كبيرح جدا 95.00

كبيرح 
 جدا

29 
يؤدم تأجيل البت فم الدعاول الى اللجوء الى 

 استيعاء الحا بالذات
 كبيرح 76.67 كبيرح جدا 94.00

30 
يااؤدم تأجياال الباات فاام الضضااايا الااى صاا وبة 

 التنعيذ على المحكوم عليه
 86.00 كبيرح جدا 92.50

كبيرح 
 جدا

 

 االستنتاجات والتوصيات:

 توصلت الدراسة إلى اسستنتاجات التالية: 

 إي أسباب إطالة أمد المحاكمة ت ود إلى عدح أسباب وهم: 

 فضد ثضة المواطي بالضضاء. .1

 على المحكوم عليه.ص وبة التنعيذ  .2

 سستي اب حجم الضضايا.عدم كعاية تجهي ات المحاكم  .3

 عدم وجود وسرعة فم إنجا  الم امالت المست جلة وكثرح ا جراءات ا دارية. .4

 عدم ت اوي الموكليي مع المحاميي. .5

 عدم وجود مستول كاف مي الخدمات وحجم الضضايا. .6

 وجود دور للمحاميي فم تأجيل الضضايا. .7

 الخاصة بالدراسة من خالل االستبانة:  التوصيات

 ضرورح اسهتمام بالضضاح. .1

ضرورح تجهي  أبنية محاكم حديثة كافية سستي اب حجم الضضاايا وتجهي هاا بكال الوساا ل  .2

 الكعيلة بتسهيل ا جراءات والبت بالضضايا.

ضاارورح اسلتاا ام بنشاار الثضااة بالضضاااء والن اهااة والشااعافية وإيجاااد الحلااول البديلااة لحاال  .3

 .وإيجاد جهة رقابية على الضضاء والضضاح والمحاميي، وتطبيا قواعد السلوكالن اعات 

 وتتوافا هذه النتا ج والتوصيات مع الدراسة النبرية فم هذا البحج. 
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 الخاتمة

اجتماعية واقتصاادية تهام كافاة مكوناات المجتماع ت ر  هذا البحج لموضو  ذات أهمية 

 التالية:  النتائجوهو إطالة أمد المحاكمة وأسبابه والمسؤوليات والحول البديلة وتوصل البحج إلى 

وفام كافاة المنااطا أي هناك كم ها ل مي الدعاول التم تسجل لدل المحاكم بكافة أنواعهاا  .1

ج وأي هناك أعداد كبيرح مي هذه الضضايا تستغر  وقات 500.000)تجاو ت  ( قضية سنويا

ج بأي هناك قوانيي تنص على ضرورح العصل فم هذه الادعاول  طويل فم العصل فيها علما

 لية.اخالل مدد محددح كضانوي ال مل والحضو  ال م

م شرحها سواء علاى توجد أسباب  طالة أمد المحاكمة أمام المحاكم تم بيانها وهم كثيرح ت .2

مستول الضضاء أو الجها  ا دارم أو الموبعيي أو التشري ات، وأساباب ت اود إلاى سالوك 

 وتم تناولها فم هذا البحج. ت ود إلى الخصوم أنعسهمب   المحاميي وأسباب 

والماوبعيي واألبنياة  وأعواناههناك مساؤوليات تضاع علاى عااتا كال ماي الجهاا  الضضاا م  .3

المحاااميي ونضابااة المحاااميي  وا دارح، ومسااؤولية المشاار  فاام ب اا  الضااوانيي، ومسااؤولية 

على سلوك ب   المحاميي، وكذلك الخصوم أنعسهم بما يضوماوي باه ماي إجاراءات تسابب 

 فم إطالة أمد المحاكمة.

هم تطبيا مبدأ سيادح توجد طر  بديلة للتخعيف مي إطالة أمد المحاكمة تم التوصل إليها و .4

الضانوي وت ديل ب   النصوص التشري ية واسهتمام بالضضاء واألبنية واألجها ح ا دارياة 

وإدخاااال التكنولوجياااا الحديثاااة واختياااار األكعااااء ماااي الضضااااح والماااوبعيي و ياااادح عاااددهم 

وتاادريبهم، وكااذلك المحاااميي مااراقبتهم والتعتااي  وعاادم إعطاااء فرصااة للتأجياال، وكااذلك 

م الااذيي ياادخلوي فاام خصااومات كيديااة وضاايا  حضااوقهم بساابب إباارام عضااود دوي الخصااو

 اللجوء إلى تنبيمها لدل جهات مختصة أو المحاميي.

 نشر ثضافة الوساطة استعاقية خار  الضضاء والتحكيم للتخعيف عي المحاكم. .5

 لذا فري الباحثيي يوصوي بما يلم: 

 : العامة التوصيات

بضاارورح إعطاااء الجهااا  الضضااا م األهميااة كونااه أحااد دعااا م الدولااة  وييوصاام الباااحث .1

ي حيج تحديج التشري ات، وتطوير الضضاء ورفاع كعاءتاه، واختياار مواسقتصاد والتنمية 

الضضاح األكعااء، وتادريبهم ، واسهتماام ب مال محااكم متخصصاة، وتحاديج أبنياة المحااكم، 

وذو كعاءح وبعيي ا دارييي والكتبة المختصيي، وت ويدها بالتكنولوجيا الحديثة واختيار الم

عاليااة، وتاادريبهم و يااادح عاادد الضضاااح والمااوبعيي، وإدارح جهااا  المحاااكم مااي قباال إدارح 
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 التعتااي متخصصااة بهااذه الغايااة، واسلتاا ام بماادونات الساالوك الخاصااة بالضضاااح وكااذلك 

عي أعمالاه فام إنكاار المستمر وإيجاد جها  رقابة على األحكام مستضل، ومساءلة الضاضم 

 ال دالة، ومخالعة مدونة السلوك. 

بالتنسايا ماع و ارح ال ادل،  رقاابمالمحاميي ووضع جها  على  بالتعتي يوصم الباحثيي  .2

، وتشجي هم على وبياي مي يضوم بمخالعة قواعد السلوك المطلوبة منهم أثناء سير المحاكمة

منهااا المكياادح  ر غاافاام قضااايا ال التحلاام باااألخال  والن اهااة فاام ال ماال، وعاادم التوكاال

 للخصم، أو التأجيل، أو إضاعة الحضو ، أو إطالة أمد المحاكمة.

نشاار ثضافااة الن اهااة باايي المااواطنيي فيمااا يت لااا بالضضاااء، وثضافااة حاال الن اعااات بااالطر   .3

 السلمية، إما التحكيم أو الصلح أو الوساطة قبل اللجوء للضضاء.

وتوصيات، ومراقبة، وتعتي  مي قبل أجه ح رقابية محايادح وجمي ها يحتا  إلى تشري ات 

 عي كافة الممارسات واألسباب التم تؤدم إلى  إطالة أمد المحاكمة وإعالنها والمسؤولية عنها.
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