قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )77لسنة 1007
المادة 7
يسمى ىذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة  ) 1002ويعمل بو بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
المادة 1
تمارس المحاكم النظامية في المممكة حق القضاء عمى جميع االشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية
باستثناء المواد التي يفوض فييا حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون
اخر.
المادة 3
أ -تشكل محاكم تسمى ( محاكم صمح ) في المحافظات او االلوية او االقضية او أي مكان اخر بمقتضى
نظام يحدد فيو االختصاص المكاني لكل منيا وتمارس الصالحية المخولة الييا بمقتضى قانون محاكم
الصمح او أي قانون او نظام معمول بو.
ب -تنعقد محكمة الصمح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصمح.
ج -إذا نقل قاضي الصمح إلى وظيفة قضائية أخرى ،يبقى مختصاً بإصدار األحكام في الدعاوى المعدة
لمفصل قبل نفاذ مفع ول قرار نقمو وذلك لمدة شير من تاريخ نقمو ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور
ٍ
قاض فييا بتالوة الحكم او باتخاذ ما يمزم فييا من اجراء .
صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منيا لتكميف

المادة 4
أ -تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو األلوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيو
االختصاص المكاني لكل منيا وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
ب -يكون لمحاكم البداية -:
 -2بصفتيا البدائية:
صالحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صالحية القضاء فييا ألي
محكمة أخرى.
 -1بصفتيا االستئنافية:
صالحية النظر في -:
أ -الطعون الموجية إلى األحكام المستأنفة الييا الصادرة عن محاكم الصمح.
ب -الطعون الموجية إلى الق اررات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابمة لمطعن بموجب قانون التنفيذ.
ج -الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافو الى المحاكم البدائية.
ج -تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية لمنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى لمنظر في
الدعاوى الجزائية ،ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو
الغرفة الجزائية وفي محكمة الصمح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصمح التابعة ليا اذا كان حسن سير
العمل القضائي يستدعى ذلك ،وتضم كل غرفة ىيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية
بحسب الحاجة.
د -عمى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص
بالنظر والفصل في الدعاوى التالية-:
 -2ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:-
أ -الدعاوى المتعمقة بعقود اإلنشاءات والمقاوالت اإلنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منيا عمى
مائة الف دينار.
ب -الدعاوى المتعمقة باألعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منيا عمى مائة الف دينار،
بما فييا االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفاالت المصرفية.

ج -الدعاوى المستندة الى قانون الوكالء والوسطاء التجاريين.
د -الدعاوى المتعمقة باإلفالس والتصفية.
ه -الدعاوى المتعمقة بالخالفات فيما بين الشركاء والمساىمين في الشركات المسجمة وفق أحكام قانون
الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خالفات متعمقة بعقود تأسيس تمك الشركات وأنظمتيا
الداخمية وشؤون إدارتيا ودمجيا وبيعيا.
و -الدعاوى المتعمقة باألوراق المالية المستندة الى قانون األوراق المالية والسوق المالي.
ز -الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فييا ،
والتي اتفق أطرافيا عمى إحالة المنازعات بشأنيا إلييا.
ح -الدعاوى المتعمقة بالتامين واعادة التأمين التي تزيد قيمتيا عمى مائة الف دينار.
ط -الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أط ارفيا عمى إحالة المنازعات بشأنيا إلييا.
 -1ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية-:
أ -الدعاوى المتعمقة بمنع االحتكار وحماية اإلنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون
حماية اإلنتاج الوطني.
ب -الدعاوى المتعمقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فييا وتزيد
قيمة المطالبة في كل منيا عمى (  )150الف دينار.
ج -الدعاوى المتعمقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
ه -عند نظر الغرفة االقتصادية في أي من الدعاوى المشار إلييا في البند ( )1من الفقرة (د) من
ىذه المادة  ،يجوز ليا أن تعقد جمساتيا خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل
المدعى عميو.
المشار إلييا في ىذه المادة الى الغرفة االقتصادية
و -تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم و ُ
لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة لمفصل.

المادة 5
أ -تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع
الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصمح ميما بمغت قيمتيا وكذلك النظر في الدعاوى
المتقابمة وما يتفرع عنيا وعن الدعوى االصمية.
ب -وتنعقد في الدعاوى الجزائية عمى الوجو التالي-:
 -2من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صالحية قاضي الصمح بموجب قانون
محاكم الصمح.
 -1من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صالحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب
قانونيا.
 -3من ثالثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضيا القانون فييا االعدام
او االشغال الشاقة المؤبدة او االعتقال المؤبد او االعتقال المؤقت او االشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال
تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صالحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونيا.
ج -تنعقد محكمة البداية من قاضيين عمى األقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتيا
االستئنافية.
د -عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسيا رئيس المحكمة او القاضي االقدم في الدرجة وتصدر
ق ارراتيا باإلجماع او األكثرية.
ه -اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختمفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النيائي يدعو
رئيس المحكمة قاضيا ثالثا لالشتراك في المحاكمة من المرحمة التي وصمت الييا الدعوى وتتمى بحضوره
االجراءات السابقة.
و -عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقمو الى وظيفة قضائية أخرى ،فيبقى مختصا باصدار
األحك ام في الدعاوى المرفوعة إلصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقمو وذلك لمدة شيرين من تاريخ

نقمو ،وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرسالو الى رئيس المحكمة المنقول منيا لتكميف
قاض فييا بتالوة الحكم أو باتخاذ ما يمزم من إجراء.
المادة 6
أ -تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منيا رئيس وعدد من القضاة حسب ما
تدعو اليو الحاجة ويجوز لممحكمة عقد جمساتيا في أي مكان ضمن منطقة الصالحية المكانية ليا بموافقة
وزير العدل.
ب -تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية لمنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى لمنظر في
الدعاوى الجزائية  ،ولرئيس محكمة االستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية
او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك  ،وتضم كل غرفة ىيئة واحدة او أكثر
وفقا لما يحدده رئيس ىذه المحكمة حسب الحاجة.
ج -تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم ىيئة واحدة أو أكثر ،لمنظر في الطعون الموجية
إلى األحكام الصادرة عن الغرفة االقتصادية لدى محكمة بداية عمان.
المادة 7
تنعقد محكمة االستئناف من ثالثة قضاة عمى االقل لمنظر في الطعون الموجية الى االحكام الصادرة في
القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة الييا وتصدر ق ارراتيا واحكاميا باالجماع او باألكثرية .
المادة 8
تنظر محكمة االستئناف -:
أ -في االستئناف المقدم الييا لمطعن في االحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.
ب -في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجمس النواب.
ج -في أي استئناف يرفع الييا بمقتضى أي قانون اخر .

المادة 9
أ . 2 -تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجمس القضائي رئيسا ليا وعدد من القضاة بقدر
الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة عمى االقل في ىيئتيا العادية يرأسيا القاضي االقدم وفي حالة
اصرار محكمة االستئناف عمى قرارىا المنقوض او كانت القضية المعروضة عمييا تدور حول نقطة
قانونية مستحدثة او عمى جانب من التعقيد او تنطوي عمى اىمية عامة او رأت احدى ىيئاتيا الرجوع
عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد ىيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
 .1تنعقد محكمة التمييز من ثالثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجية إلى األحكام الصمحية.
 .3اذا لم يشترك رئيس المحكمة في ىيئتيا العامة فيرأسيا القاضي االقدم.
. 4تصدر المحكمة قرار باإلجماع او باألكثرية .
ب -تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية لمنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية لمنظر في
الدعاوى الجزائية  ،وتضم كل غرفة ىيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس ىذه المحكمة حسب الحاجة.
ج -إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بييئتيا العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف التمام العدد
الالزم لمييئة العامة  ،يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف األخرى.
المادة 70
تنظر محكمة التمييز-:
أ -بصفتيا الجزائية-:
 -2في الطعون الموجية الى االحكام او الق اررات المميزة الييا الصادرة عن محكمة االستئناف في
القضايا الجنائية .
 -1في الطعون الموجية الى االحكام والق اررات التي ينص أي قانون عمى تمييزىا الى محكمة التمييز.

ب -بصفتيا الحقوقية -:
 -2في الطعون الموجية الى االحكام والق اررات الصادرة عن محكمة االستئناف في الدعاوى الحقوقية
الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى بو فييا عمى عشرة االف دينار عمى ان تستمر
في النظر في القضايا الحقوقية المميزة الييا قبل صدور ىذا القانون واصدار القرار فييا .
 -1اذا كان الخالف في االحكام االخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او عمى جانب من التعقيد
او تنطوي عمى اىمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضو بذلك الذي لو بعد تدقيق
االوراق واالطالع عمى قرار االستئناف صالحية االذن او الرفض.
 -3عمى طالب االذن ان يبين في طمبو بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او عمى جانب من التعقيد
او تنطوي عمى اىمية عامة التي يستند الييا في طمبو وبغير ذلك يرد الطمب شكالً .
المادة 77
أ -إذا حدث خالف في الصالحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق ألي من الفرقاء أن يطمب إلى
رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة لمنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثالثة قضاة
يكون اثنان منيم من قضاة محكمة التمييز يعينيما رئيسيا وقاض ثالث من قضاة المحاكم االتي بيانيا-:
 -2إذا كان الخالف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العميا الشرعية بتعيين
القاضي الثالث.
 -1اذا كان الخالف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة االستئناف الدينية بتعيين
القاضي الثالث.
 -3اذا كان الخالف يتعمق بقضية من قضايا األحوال الشخصية الداخمة ضمن صالحية إحدى المحاكم
الدينية الخاصة بيا يكون القاضي الثالث رئيس أعمى محكمة دينية في المممكة لمطائفة التي يدعي
أحد الفريقين المتقاضيين انيا تممك دون سواىا حق النظر في القضية لمفصل في ىذا الخالف.
 -4اذا كان الخالف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعمق باألحوال الشخصية بين
أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختمفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثالثة قضاة من قضاة محكمة

التمييز يعينيم رئيسيا وذلك بناء عمى طمب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد
االستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعمق بالحالة الثانية.
 -5إذا كا ن الخالف في الصالحية بشأن أي مسألة ليا عالقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير
مشمول بأحكام البنود المنصوص عمييا في ىذه الفقرة وغير خاضع ألحكام أي قانون آخر تتولى
محكمة التمييز وبناء عمى طمب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.
ب -في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة (أ) من ىذه المادة جميعيا ،تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة
قاضي محكمة التمييز األقدم ويترتب عمى المحكمة التي اعترض عمى صالحيتيا ان تؤجل اإلجراءات
جميعيا الى ان تفصل المحكمة الخاصة في األمر المعروض عمييا.
ج -عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختمفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي
الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.
المادة 71
ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة اإلدارية العميا ومحاكم االستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني )
لتقديم الدعم القانوني والفني واإلداري ليا  ،بموجب تعميمات يصدرىا المجمس القضائي ليذه الغاية ويحدد
ىيكمو التنظيمي وشؤونو اإلدارية والمالية بموجب نظام يصدر ليذه الغاية.
المادة 73
أ -لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية
يعتقد انيا خطيرة او ان التحقيق فييا ذو اىمية او كان من رأيو لزوم االسراع فييا.
ب -يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة
مؤقتة.
ج -لرئيس محكمة البداية تكميف أي من قضاتيا لمقيام بميام قاضي الصمح فييا باالضافة الى عممو.

المادة 74
تشكل ىيئة النيابة العامة كما يمي -:
أ -يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.
ب -2 -يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصالحيات المعنية لو في
قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
-1يعين لدى كل من محكمة االستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك االستئنافية قاض باسم النائب
العام يمارس جميع الصالحيات المعينة لو في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصالحيات الوكيل
العام المنصوص عمييا في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرىما من القوانين ويتولى تمييز الق اررات
واألحكام الصادرة عن تمك المحاكم.
ج -2 -يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .
 -1يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي
العام يمارس الصالحيات المعينة لو في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصالحيات الوكيل العام في
قانون إدارة قضايا الدولة وغيرىما من القوانين.
 -3عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر ال يتوقف عمى الطمب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم
المرتكبة خالفاً األحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة عمى المبيعات وقانون
الجمارك وقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 -4تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل
نفاذ أحكام ىذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام ىذا القانون المعدل لمسير فييا من
النقطة التي وصمت إلييا.
د -يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صمحية.
ه -يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون ليم جميع الصالحيات المخولة الييما .

المادة 75
أ -يتولى ممثمو النيابة العامة  ،كل ضمن دائرة اختصاصو  ،اقامة الدعوى الجزائية وتعقبيا وفق ما ىو مبين
في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .
ب -يحق لمنائب العام او المدعي العام  ،كل ضمن دائرة اختصاصو ان يطمب انتداب أي ضابط من ضباط
الشرطة بصفتيم ضابطة عدلية  ،ليمارس ميام النيابة لدى المحاكم البدائية والصمحية بصورة عامة او مؤقتة
حسبما تدعو اليو الحاجة وعمى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعميمات التي يصدرىا اليو النائب العام او
المدعي العام.
ج -2 -يحق لرئيس النيابة العامة ولمنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديو او أي مدع عام ليتولى التحقيق
والمرافعة في أي دعوى تنظرىا محكمة غير المحكمة الموكول اليو تمثيل النيابة العامة لدييا وتعقبيا اذا ظير
لو ان ليذه الدعوى اىمية خاصة تستدعي ذلك.
 -1عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة ولمنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء
النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل
رقم ( )33لسنة  1023وقبل نفاذ أحكام ىذا القانون المعدل لممارسة الصالحيات المعينة لمساعد
النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام ىذا القانون عمى أن ال يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق
واالمتيازات المالية المستحقة ليم من الدائرة المنتدب منيا قبل نفاذ أحكام ىذا القانون المعدل.
 -3ال يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامو أن يبدي
رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعتو بخصوص ذلك الطعن.
المادة 76
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حمقة االستئناف وحمقة البداية تابعون لمنائب العام وىم مكمفون
بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونيم االدارية واقامة الدعاوى وتعقبيا كما يعتبرون في جميع حمقاتيم
تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسمسل ىذه الحمقات.

المادة 77
يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثمييا فيما يتعمق بوظائفيم القضائية .
المادة 78
تتدخل النيابة العامة في جميع االحوال التي ينص القانون عمى تدخميا فييا.
المادة 79
أ .يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتيم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية
واالستئناف والتمييز وفي الغرفة االقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار
من المجمس القضائي.
ب .يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجمس القضائي.
ج .يراعي المجمس القضائي الشيادات العممية لمقاضي وخبراتو السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن
رغبة القاضي.
د .لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم االستئناف حسب مقتضى الحال  ،تكميف القاضي المسمى في أي
من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة باإلضافة الى عممو  ،وفقا الحتياجات
العمل في تمك المحكمة.
المادة 10
يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك االستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين
العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسمطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة لتنفيذ األحكام الجزائية وفقاً ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرىا من
القوانين.

المادة 17
أ -يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون واألنظمة الخاصة بما يمي-:
 -2تحديد الصالحية المكانية لمحاكم الصمح والمحاكم البدائية ومحاكم االستئناف والنفقات التي تعطى
لمفريقين ولمشيود واتالف القضايا التي ال فائدة من بقائيا او التي مر عمييا الزمن مع االحتفاظ
بالمعمومات المتعمقة بيا باالساليب الفنية الحديثة.
 -1تحديد الرسوم التي تستوفييا المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر االخرى.
ب -تعتبر االنظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )16لسنة  2551وتعديالتو
المتعمقة باالمور المذكورة اعاله وكانيا صادرة بمقتضى ىذا القانون الى ان تستبدل او تعدل  ،وذلك خالل
مدة اقصاىا سنة من تاريخ نفاذ احكام ىذا القانون.
المادة 11
أ -يمغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم ( )16لسنة  2551وتعديالتو.
ب -اليعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيو احكام ىذا القانون.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون.
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