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 : الملخص

عليها دولة معّينة تعرف المحكمة بأّنها المكان الذي يتم فيه حل نزاعات أو قضايا معّينة بحسب القوانين الدستورية التي تنص 
حيث لكل دولة قانونها ودستورها الخاص ويتم ترتيب المحاكم ووضع اختصاصاتها حسب قانون أو دستور هذه الدولة، وقد نظَّم قانون 

النظامية، والمحكم  3السلطة القضائية المحاكم ورّتبها وعّرف اختصاصاتها، وتتفّرع أنواع المحاكم إلى   ة أنواع رئيسة وهي: المحكمة 
الدينية، والمحكمة الخاّصة، والمحكمة الدستورية. يهدف البحث الحالي إلى توضيح اإلختصاص النوعي لمحاكم البلديات في التشريعات 

البحث:2018األردنية لسنة   المتعلقة في  المواضيع  أهم  للنظر في  البحث  أيضًا تطرق  النوعي للمحاكم،   -،  المقصود باالختصاص 
 ة الصلح، االختصاص النوعي لمحاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والمدنية. االختصاص النوعي لمحكم

  :المقدمة

قبل تخصيص الحديث عن االختصاص النوعي للمحاكم النظامية ال بد من اإلشارة إلى أن المحاكم األردنية ثالث أنواع هي محاكم 
دينية ومحاكم كنسية وتنقسم المحاكم الكنسية إلى طوائف أخرى،   نظامية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة، وتقسم المحاكم الدينية إلى محاكم

وتعدد تقسيمات المحاكم الخاصة بتعدد الجهات التي تنظرها، ومنها محكمة أمن الدولة، ومحاكم البلديات، ومحكمة الشرطة وغيرها من  
 المحاكم ولكل نوع من هذه المحاكم قانون ينظم اختصاصاتها المختلفة.

صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ـــــ اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي    2017( لسنــة  4ـــم )قـــــرار رقـ
ـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــن القاضـــــي السيد/ محمــد الغ

ديـ رئيـــــــس  ومعالـــــي  درادكـــــه  فـــؤاد  الدكتور/  الحمصـي والقاضـــي  السيد/ محمد طالل  القاضــي  التمييــز  التشريـــــــع رئيـس محكمــة  ــــوان 
ون القانونيــة فــي أمانــة عمان الكبرى السيدة/ سمر الحياري وذلك في مكتب  والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة والمديــر التنفيذي للشـؤ 

  11/7/2017( تاريخ  34/31446رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـــاء علـــى طلــب دولــة رئيـس الــوزراء بمقتضـى كتابـه ذي الرقــــم )م ح  
( من قانون تشكيل محاكم 3( من الفقرة )أ( من المادة )1ينص البند )  - 1أواًل:    - ـي :، إلصدار القــرار التفسيــري علـى ضـــوء مـا يل

 - على ما يلي :   2006( لسنة 35البلديات رقم )

 بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة ألمانة عمان الكبرى 

ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى )صندوق محكمة البلدية( تـودع فيه   -أ   -ما يلي : ( من القانون ذاته على  6وتنص المادة )  -2
 الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها

 يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميًا في الحساب الذي تحدده البلدية  -ب

%( من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقًا 75ما نسبته )  يخصص لكل بلدية  -ج
 لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن "

 أ  - ( من القانون ذاته على ما يلي :10وتنص المادة )  -3

 منشأه بمقتضاهتعتبر محاكم البلديات التي أنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها 
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يلغي القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل  -ب
 منها الصادر وفقًا ألحكام هذا القانون"

يكون لمحكمة   -1"    -ته على ما يلي :وتعديال  1961( لسنة  39( من قانون محكمة أمانة العاصمة رقم )6تنص المادة )  -1ثانيًا:  
أمانة العاصمة صالحية النظر والبت في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة األمانة خالفًا ألحكام القوانين والمواد اآلتية مع تعديالتها  

 واألنظمة التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين واألنظمة من تبديل أو تعديل.

 1955( لسنة 29ن البلديـــــــــــــــــــــات رقم )قانو  -أ

 1966( لسنة 79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) -ب

 1984( لسنة 14قانون السيـــــــــــــــــــــــر رقم ) -ج

 1953( لسنة  16قانون الحرف والصناعات رقم ) -د

 1985لسنة (  20قانون رخص المهن لمدينة عمـــان رقم )  -هـ

 1977( لسنــــــة 7قانون رسوم خدمات المكاتـــب المهنية لمدينـــــة عمــــان رقــم ) -و

 1972( لسنة 24قانون المواصفات والمقاييس رقم ) -ز

(  21المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم )  -ح
 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة المالريا والباعة المتجوليــن  1971لسنة 

المخالفات المنصوص عليها في الفصلين األول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون    -ط
 وسلخها والحجر البيطري  المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوانات وذبحها 1973( لسنة 20الزراعة رقم ) 

وتحكم هذه المحكمة باإلضافة إلى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق األمانة 
 من جراء تلك المخالفات ولها أن تحكم أيضًا بهدم األبنية المخالفة للرخصة واألبنية التي أنشئت دون رخص. 

الفقرة    - 2 المادة )وتنص  القانون ذاته على ما يلي : 9)أ( من  تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى    -" أ   -( من 
 صندوق أمانة العاصمـــــة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.

  2006( لسنة  35لبلديات رقم )ثالثًا: لم يصدر النظام الخاص بتشكيل محكمة أمانة عمان الكبرى وفقًا ألحكام قانون تشكيل محاكم ا
 حتى تاريخه
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" وجوابـــــًا على الســـؤال    -ما يلي :  2017( لسنة  2رابعًا: تضمن القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )
حية لمحاكم البلديات بنظرها يتوجب األول إن جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بموجب قانون البلديات أو القوانين التي ُتعطي الصال

 إحالتها إليها إاّل ما استثني بجواز انهائها بدفع الغرامة دون إحالتها بنص القانون أو النظام 

ن  وجوابـــــًا على السؤال الثاني نجد أّن جميع األحكام سواء كانت بالصورة الوجاهية أو الغيابية والتي تصدر عن محاكم البلديات يجب أ
( من قانون تشكيل محاكم البلديات وتعتبر من ايرادات 6الغرامات المحكوم بها في صندوق محكمة البلدية استنادًا ألحكام المادة )تودع 

 محكمة البلدية

ى  وعليـــــــه فإّن غرامات مخالفات السير التي يتم استيفاؤها مباشرة من الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص دون تحويلها إل
محكمة البلدية فإّنها وباعتبارها مخالفات جزائية وتدخل في اختصاص محكمة البلدية تعتبر ايرادًا لصندوق محكمة البلدية وتسري عليها 

 " 2006( لسنة 35( من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم )6أحكام الفقرة )ج( من المادة ) 

( من قانون تشكيل محاكم البلديات 6بيان فيما إذا كانت الفقرة )ج( من المادة )  إّن المطلوب تفسيره في ضوء النصوص المشار إليها هو
تسري على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور النظام الخاص بتشكيل محكمة األمانة أم أّن قانون    2006( لسنة 35رقم )

 لى األمانةهو القانون الواجب التطبيق ع 1961( لسنة 39محكمة أمانة العاصمة رقم )

وص المشار بعـــــــــــد اإلحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الــوزراء ومرفقه كتاب معالي رئيس لجنــة أمانة عمان الكبـــرى ، وبتدقيــق النص
محكمة البلدية تنص على أّن تشكيل    2006( لسنة  35( من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم )3أّن المــادة )  -إليها مجتمعة فإننا نجد :

يتم بموجب نظام خاص يصدر وفق اإلجراءات المشار إليها بتلك المادة وأنه فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى يصدر النظام )بناء على  
 تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة ألمانة عمان الكبرى(

 تعتبر محاكم البلديات التي أنشأت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه.  -ته على أنه : أ ( من القانون ذا10وتنــــص المادة )

ُيلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل  -ب
 منها الصادر وفقًا ألحكام هذا القانون 

تعتبر أمانة عمان الكبرى بلدية وتسري عليها أحكام   -أ  -على أنه :   2015( لسنة  41/أ( من قانون البلديات رقم )12ص المادة )وتن
التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن )أمانة عمان الكبرى( في هذا القانون أو  

 في أي تشريع آخر

دة  القواعد العامة في التفسير تقضي أن أحكام القانون ونصوصه المتعلقة بمسألة معينة ُتقرأ مجتمعة لغايات تفسيرها فإننا نجد أّن الماإنّ 
( من قانون تشكيل محاكم البلديات نصت على أّن محاكم البلديات التي أنشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه 3)

تعتبر وكأنها منشأة بمقتضى قانون تشكيل محاكم   1961( لسنة  39إّن محكمة أمانة العاصمة التي أنشأت بموجب القانون رقم ) فـــــــ
على    2006( لسنة  35، وينبني على ذلك وجوب تطبيق أحكام قانون تشكيل محاكم البلديات رقم )  2006( لسنة  35البلديات رقم ) 

(  41/أ( من قانون البلديات رقم ) 12جميع البلديات ، ألّن أمانة عمان الكبرى وبمقتضى المادة )أمانة عمان الكبرى كما تنطبق على  
  2006( لسنة  35تعتبــــر بلدية ، وعليه وحيث تنطبق على أمانة عمان الكبرى أحكام قانون تشكيل محاكم البلديات رقم )  2015لسنة  
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على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور    2006( لسنة  35ن رقم )/ج( من القانو 6فإّن ذلك يقتضي تطبيق أحكام المادة )
 النظام الخاص بتشكيل محكمة األمانة ، ألنه يتعلق بأمور إجرائية تنظيميـــــــة. 

 المقصود باالختصاص النوعي للمحاكم

رها، وذلك بصرف النظر عن قيمتها، هو الصالحية التي يمنحها القانون للمحكمة في الفصل في نوعية محددة من القضايا دون غي
البداية، ومحاكم درجة ثانية وهي االستئناف، ومحكمة  النظامية تقسم إلى محاكم درجة اولى وهي محكمة الصلح ومحكمة  فالمحاكم 

ا المقال الحديث  التمييز اعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا وهي مختصة بالنظر في القضاء اإلداري، وما يعنينا في هذ
 عن االختصاص النوعي لمحاكم الدرجة األولى وهي محكمتي الصلح والبداية. 

 االختصاص النوعي لمحكمة الصلح

محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى، ذات والية محددة، إي ال تنظر إال في المسائل التي يخولها القانون النظر فيها، فقد حدد المشرع 
بالحديث عن اختصاص    2منه، فجاءت المادة    3و  2ي لمحاكم الصلح في قانون محاكم الصلح في المادة  األردني االختصاص النوع

 تناولت اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى الجزائية. 3محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والمدنية، والمادة 

 االختصاص النوعي لمحاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والمدنية

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بدين أو مال منقول او غير منقول التي ال تتجاوز قيمة المدعى به عشرة 
آالف دينار ، كما تختص بالنظر في االدعاء المتقابل بغض النظر عن قيمته ، وتختص بالنظر في دعاوى العطل والضرر التي تكون 

وز عشرة آالف دينار ، باإلضافة إلى اختصاصها بنظر دعوى العطل والضرر المتقابلة الناشئة عن الدعوى قيمة المدعى به ال تتجا
 األصلية الداخلة ضمن اختصاصها بغض النظر عن قيمة المدعى به، كما تختص بالنظر في نوعية محددة من القضايا وهي:  

 أصحابه من استخدامه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع  -1
دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم  -2

 بالعقار نفسه.
 دعاوي المطالبة باألجور المترتبة على الماجور مهما بلغت قيمتها. -3
 صرف النظر عن قيمة بدل اإليجار السنوي دعاوی فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخالء المأجور ب -4
 دعاوى تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.  -5

شروط اختصاص محكمة الصلح بالفصل في المسائل المتعلقة بتقسيم األموال غير المنقولة المشتركة يشترط اال يصدر القرار بتقسيم 
ن إال إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة بحسب األصول من لجنة تنظيم المدن  األموال غير منقولة يقع في منطقة تنظيم المد

المحلية ان ذلك التقسيم يتفق مع أحكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن، وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر  
 بيعه لعدم قابليته للقسمة. 

 بلغت قيمتها.  دعاوى تقسيم األموال المنقولة مهما -6
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 المحاكم الخاصة 

من أنواع المحاكم، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وهي المحكمة المتخصصة فقط ضريبة الدخل ويعرف قانون ضريبة الدخل  
 بأنها دفعة قانونية مطلوبة للحكومة من دخل الفرد أو أرباحه. 

 ا الجمركية، وتستأنف قضاياها في محكمة الجمارك االستئنافية. وأيًضا محكمة بداية الجمارك وهي المحكمة المتخصصة في القضاي

قضاة تنظر في قضايا مثل: الشروع في القتل،    3ومن أنواع المحاكم الخاصة أيًضا، محكمة الجنايات الكبرى وهي تتشكل من هيئة تضم  
اسم النيابة العامة للجنايات الكبرى، حيث يستطيع االغتصاب، وغيرها، وهذه األنواع من القضايا يبث فيها بسرعة ولها نيابة عامة تعرف ب

يوم من   15النائب العام أو المحكوم عليه أو المدعي الشخصي الطعن في قرارات محكمة الجنايات الكبرى لدى محكمة التمييز خالل  
 خالل تفهمها إذا كانت وجاهية أّما إذا كانت غيابية يتم التقديم من تاريخ تبليغها. 

ا محكمة تسّمى محكمة تسوية األراضي والمياه، وهي المحكمة التي تكون معنية في تثبيت حقوق األراضي العشائرية كما يوجد أيًض 
 وغيرها.

وأيًضا محكمة البلديات، وهي المحكمة التي تعنى في قوانين البلديات وقانون الصحة والسير حيث يتم دفع مخالفات السير في محكمة 
 البلديات )محكمة األمانة(.

مدنيين وعسكريين ومن  قضاة  تتكون من  الدولة وهي محكمة  أمن  المجتمع هي محكمة  في  كبيرة  بشعبية  تحظى  التي  األنواع  ومن 
اختصاصاتها النظر في قضايا معينة مثل )قضايا التجسس، قضايا اإلرهاب، قضايا المخدرات، قضايا االختالس، قضايا غسيل األموال،  

 محاكم رئيسية وهي: المحكمة العسكرية، ومحكمة الشرطة، والمحكمة العمالية.  3 وجرائم الخيانة( وتتفّرع منها

المحكمة العسكرية: واختصاص المحاكم العسكرية يكون في محاكمة العسكريين ويتم المحاكمة فيها للضباط واألفراد العاملين في   •
متقاعدين فقط في القضايا الجزائية عندما يرتكب جريمة القوات المسلحة األردنية وطالب الجامعة العسكرية سواء متقاعدين أو غير  

ويتم محاكمه حسب قانون العقوبات العسكري، أما إذا كانت القضية مبلغ مالي فيتم محاكمته بالمحكمة النظامية، كما يتم محاكمة  
 أسرى الحرب أيًضا في المحكمة العسكرية.

يحاكم القضايا الجزائية فقط لألفراد العاملين في األمن العام وطالب  محكمة الشرطة )القضاء الشرطي(: وقانون محكمة الشرطة   •
 معاهد األمن العام.

 2006قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 

( ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة   2006( : يسمى هذا القانون ) قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة  1المادة )
 الرسمية.

 ( : تعني كلمة )البلدية( حيثما وردت في هذا القانون أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى في المملكة.2ة )الماد
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بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند   - 1  -تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق اإلجراءات التالية:  - ( : أ3المادة )
بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية    -2نسبة ألمانة عمان الكبرى.  إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بال

تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل   -المجلس البلدي بالنسبة للبلديات األخرى. ب
وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خالفًا ألحكام القوانين   المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح وأي قانون آخر معمول به 

يعين لمحكمة البلدية قاض أو أكثر  - ( من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح. ج 4المذكورة في المادة )
على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين    تطبق  -ومدع عام أو أكثر من مالك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة. د

تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين   -لديها أحكام قانون استقالل القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين. هـ
لمجلس البلدي لهذه الغاية ضمن  تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه ا  -فيها وعالواتهم وحقوقهم المالية األخرى. و

 حدود البلدية. 

( : تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خالفا ألحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين  4المادة )
 - . ب1953( لسنة 16)  قانون الحرف والصناعات رقم  -أ   -تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال: 

قانون الصحة العامة رقم    -. د1966( لسنة  79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )  -. ج1955( لسنة  29قانون البلديات رقم )
للجرائم   بالنسبة  1973( لسنة  20قانون الزراعة رقم )  -بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة المالريا. هـ  1971( لسنة  21)

قانون رسوم   -. ز2001( لسنة  47قانون السير رقم ) -المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها. و
قانون رسوم خدمات المكاتب   -بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى. ح  1977( لسنة 7خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم ) 

بالنسبة إلى محكمة   1985( لسنة  20قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ) -. ط 1985( لسنة  21لمناطق البلدية رقم ) المهنية في ا
أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي   -. ك1999( لسنة  28قانون رخص المهن رقم )  -أمانة عمان الكبرى. ي

 لدية. تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود الب

يتقاضى موظفو محكمة   - يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ب  - ( : أ5المادة )
يخضع موظفو محكمة   -البلدية ومستخدموها رواتبهم وعالواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقًا للتشريعات التي تسري عليهم. ج

المحاكم   البلدية المتعلقة بموظفي  الغاية أحكام التشريعات  لهذه  العدل وتسري عليهم  ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم إلشراف وزارة 
 تؤمن البلدية األبنية الالزمة لمحكمة البلدية ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها. -النظامية. د

محكمة البلدية( تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ    ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ) صندوق   - ( : أ6المادة )
يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية.    -الغرامات التي تحكم بها. ب

كمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقًا %( من مقدار المبالغ المحصلة من قبل مح75يخصص لكل بلدية ما نسبته )  -ج
 لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن. 

( قيامهم 7المادة  أثناء  العدلية  الضابطة  وموظفو  البلدية  محكمة  في  والمستخدمون  والموظفون  العامون  والمدعون  القضاة  يطبق   :  )
 عالقة. بواجباتهم أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر ذي 
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ترسل محكمة البلدية جدوال باألحكام مرة كل خمسة عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خالل    -( : أ8المادة )
للنائب العام استئناف األحكام التي تصدرها محكمة البلدية خالل    -عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية. ب

 دة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح. الم

تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم إنشاؤها إلى محكمة   -( : أ 9المادة )
عية الصادرة عن أي محكمة يتم إحالة األحكام المكتسبة للدرجة القط  - البلدية المختصة إذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب

( من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها إلى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى  4صلح وفقا ألحكام القوانين واألنظمة المبينة في المادة )
حكمة يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي م -أحكامه لتنفيذها حسب األصول. ج

 البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية األولى في القانون على األقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.

يلغى القانون الخاص بكل محكمة   -تعتبر محاكم البلديات التي أنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه. ب   -( : أ10المادة )
 رة )أ( من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا ألحكام هذا القانون. من المحاكم المشار إليها في الفق

 األعيان يقر القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات 

محاكم البلديات لسنة ، برئاسة فيصل الفايز القانون المعدل لقانون تشكيل  ٢٠١٨-٩-٢٥أقر مجلس األعيان في جلسته الثالثاء الموافق  
2018 . 

ويتيح مشروع القانون للبلديات المتجاورة تشكيل محكمة بلدية مشتركة بموجب نظام خاص، على أن يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس 
 القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.

 ختص محاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خالفًا ألحكام قوانين : وت

الحرف والصناعات، والبلديات، وتنظيم المدن والقرى، والصحة العامة، والزراعة ، والسير، ورسوم خدمات المكاتب المهنية، ورخص 
 والمواصفات والمقاييس، والسياحة.  المهن، مع إضافة قوانين :الغذاء ، والصناعة والتجارة،

% للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية "، وأن يحدد نظام خاص يصدر  75وألغى المشروع "تخصيص ما نسبته  
نك تنمية لهذه الغاية النسبة المخصصة لكل بلدية، فضاًل عن تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى ب

 المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقًا للنسب المحددة في النظام. 

 “اإلدارة المحلية” ترفع حصة البلديات من المبالغ المحصلة من محاكمها

جزائية، التي تدخل  رفعت وزارة اإلدارة المحلية مقدار حصة البلديات من المبالغ المحصلة من محاكمها، وتلك المحصلة من المخالفات ال
 %.  75%، بعد أن كانت في السابق تصل إلى حوالي  85ضمن اختصاصها، لما نسبته 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1415 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

يأتي ذلك بعد نظام أصدرته الوزارة وألول مرة، لتوزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات، والذي نشر في الجريدة الرسمية أول من  
لمتبقية من تلك المخصصات على بلديات المملكة ووفقا للنسب التي يقررها مجلس أمس، واشترطت فيه كذلك أن يتم توزيع المبالغ ا 

 الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ووفق نص الفقرة “ب” من المادة السادسة في قانون تشكيل محاكم البلديات السابق، “يتولى أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ 
لذي تحدده البلدية”، لكن وفقا لما جاء في نص النظام الجديد، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، المحصلة لديه يوميا في الحساب ا

ى  فإن تحديد النسب لبلديات المملكة يتم وفقا لعدة اعتبارات أهمها، عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية، باإلضافة إل
 ا الجغرافية ومساحتها. فئتها، ومحدودية مواردها، وموقعها وطبيعته

واشترطت بنود القانون الجديد لتشكيل محاكم البلديات أن “تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى، ليتم 
 توزيعها على بلديات المملكة وفقا للنسب المحددة في النظام، الذي دخل حيز التنفيذ”.

دلت قانون تشكيل محاكم البلديات، الذي دخل حيز التنفيذ بداية مطلع العام الحالي، حيث نصت المادة وكانت وزارة اإلدارة المحلية ع
السادسة منه على أنه “ينشأ في المحكمة صندوق خاص) يسمى صندوق محكمة البلدية(، أو في الحساب الذي يحدده وزير الشؤون  

 الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومبالغ الغرامات التي تحكم بها”. البلدية فيما يتعلق بمحكمة البلدية المشتركة، تودع فيه

مليون دينار، في حين قدرت لبلديات   11.1وبلغت إيرادات بلديات الفئة “أ” من المحاكم التابعة لها، حتى نهاية العام الماضي حوالي  
 مليون دينار. 2.2غت ما يقارب مليون دينار، أما بلديات الفئة “ج”، فقد بل 2.8الفئة “ب” ولنفس الفترة نحو 

وتصنف البلديات إلى ثالث فئات، وفقا لنص المادة العاشرة من قانون البلديات المعمول به حاليا، حيث يندرج ضمن الفئة األولى بلديات 
تي يزيد عدد سكانها  مراكز المحافظات، وتلك التي يزيد عدد سكانها على المائة ألف نسمة، في حين تعد بلديات مراكز األلوية وتلك ال

ألف نسمة ضمن الفئة الثانية، وتشمل الفئة الثالثة على البلديات التي لم يتم إدراجها في    100ألف نسمة، وال تزيد على الـ ـ  15على  
 الفئتين السابقتين. 

 :المصادر والمراجع

 . 2006لسنة     35قانون تشكيل محاكم البلديات، قانون  رقــم  

(، األعيان يقر القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات، مقالة منشورة على موقع عمون األخباري، متاحة على الرابط ٢٠١٨عمون، )
  ١٠:١٠، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١- ٢٢، تمت الزيارة بتاريخ:  https://www.ammonnews.net/article/400279اإللكتروني التالي:  

 مساءًا.

(، اإلدارة المحلية ترفع حصة البلديات من المبالغ المحصلة من محاكمها، مقالة منشورة على موقع الغد األخباري، ٢٠١٩فرح عطيات، )
 مساءًا.  ٠٨:١١، الساعة: ٢٠٢٢- ١١-٢٤، تمت الزيارة بتاريخ: https://alghad.comمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي: 

، محامي أردني، موقع  المحامي سامي العوض العوض، سامي، سلسلة سلسة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية، منشورات
 .توكيل محامي ، وكذلك المزيد في مقال.محامي أردني ، نقال عن2001محامي أردني في عمان، 
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Abstract: 

The court is defined as the place where disputes or specific cases are resolved according to the constitutional laws 

stipulated by a particular country, where each country has its own law and constitution, and the courts are arranged and their 

jurisdictions are established according to the law or constitution of this country. Courts are divided into 3 main types: regular 

court, religious court, special court, and constitutional court. The current research aims to clarify the qualitative jurisdiction 

of municipal courts in the Jordanian legislation for the year 2018. The research also addresses the most important topics 

related to the research: What is meant by the qualitative jurisdiction of the courts, the qualitative jurisdiction of the 

Magistrates Court, the qualitative jurisdiction of the conciliation courts in legal and civil cases. 
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