
 

 2018 السنة :

 11 عدد المواد :

 30-12-2018 تاريخ السريان :

 (2018)نظام المساعدة القانونية لسنة  2018لسنة  119نظام رقم 

 5541 رقم الجريدة

 6675 الصفحة

 01-11-2018 التاريخ

 

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية

 

 ( من الدستور31بمقتضى المادة )

 

 2018/9/26وبناًء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 

 

 : نأمر بوضع النظام األتي

 

 

 2018( لسنة 119نظام رقم )

 

 نظام المساعدة القانونية

 

 أصول المحاكمات الجزائية ( من قانون208صادر بمقتضى المادة )



 

 1961( لسنة 9رقم )

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمل به بعد ستين يوماً من تااريخ نشاره 2018يسمى هذا النظام )نظام المساعدة القانونية لسنة  

 .في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تادل  

 :القرينة على غير ذلك

 

 .القانون  : قانون أصول المحاكمات الجزائية

 

 .الوزارة : وزارة العدل

 

 .الوزير  : وزير العدل

 



نيابة العاماة والمحااكم النظامياة ومحكماة الجناياات المساعدة القانونية : التمثيل القانوني أمام دوائر ال

 الكبرى وفقا ألحكام التشريعات النافذة

 

 .الصندوق : صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم المنشأ في الوزارة بمقتضى أحكام القانون

 

 .المديرية  : مديرية المساعدة القانونية في الوزارة

 

 .المدير    : مدير المديرية

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 -: تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية -أ 

 .( دينار400أن ال يتجاوز الدخل اإلجمالي الشهري ألسرة طالب المساعدة القانونية ) -1

أن ال يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن أو أمواال منقولاة  -2

 .( من هذه الفقرة1باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند )

 .أن يكون نوع الجريمة جناية -3

 .أن ال تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة -4

( ماان الفقاارة )أ( ماان هااذه المااادة للااوزير فااي حاااالت خاصااة 2الاارغم ممااا ورد فااي البنااد ) علااى -ب

 .ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أمواال غير منقولة

 

 

 ( 4المادة )   



 

 

دة ( مان هاذا النظاامت تتباع األساس واألولوياات التالياة عناد مان  المسااع3مع مراعاة أحكام الماادة ) 

 -:القانونية لطالبيها

 -:الفئة وفقا للتصنيف التالي -أ

 .األحداث -1

 .المسنون -2

 .النساء -3

 . األشخاص ذوو اإلعاقة -4

 . أي فئة أخرى يقررها الوزير -5

 . مدة العقوبة في الجناية بحيث تمن  األولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول -ب

  األولويااة لطالااب المساااعدة القانونيااة ضاامن األساارة ذات العاادد عاادد افااراد األساارة بحيااث تماان -ج

 .االكبر

 

 

 ( 5المادة )   

 

 

يعتمااد الااوزير بناااء علااى توصااية الماادير نمااوذج طلااب المساااعدة القانونيااة متضاامنا كافااة البيانااات  

 . المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع اإللكتروني للوزارة

 

 

 ( 6المادة )   

 



 

تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خالل ياومي  -أ 

 -:عمل من تاريخ تقديمها التخاذ اإلجراءات التالية

 

 .التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية -1

 

دراساة الطلاب والتحقان مان انطبااق المعاايير واألساس والشاروط التاي يتطلبهاا هاذا النظاام فاي  - 2

 .طالب المساعدة القانونية

 

 .التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خالل خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها -3

 

ثاة أياام عمال مان تااريخ يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونياة أو رفضاه خاالل ثال -ب

 .رفع المديرية التوصية إليه

 

 -:في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير -ج

 

دفااع النفقااات ماان الصااندوق و تكليااف محااام ماان القائمااة المعاادة لهااذه الغايااة بالتنسااين مااع نقابااة  -1

 .المحامين

 

بشاكل كامال وفقاا ألحكاام التشاريعات الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبهاا  -2

 . النافذة

 

 .تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية -3

 



تتااولى المديريااة إعااداد ملااف خاااص بطالااب المساااعدة القانونيااة لمتابعااة قضاايته وتقياايم المساااعدة  -د

ي التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاو

 .المحامين التخاذ المقتضى القانوني

 

لمقدم طلب المساعدة القانونية االعتراض لدى الوزير على رفاض طلباة خاالل ياومي عمال مان  -هـ

 . تبليغه له

 

الوزير فاي حاال كاان  تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام أو المحكمة حسب مقتضي الحال بقرار -و

 .الطلب محاال الى الوزير من أي منهما

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

%( مااان الرساااوم المساااتوفاة علاااى الااادعاوى والطلباااات  3يقتطاااع لصاااال  الصاااندوق ماااا نسااابته )  

 .واإلجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر

 

 .تطبن أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق -ب

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

 



( ماان المااادة 2( و )1يادفع للمحااامي المعااين لتقااديم المساااعدة القانونيااة بموجااب أحكااام الفقاارتين ) -أ 

ن ال ( ديناارا عان كال جلساة يحضارها شاريطة أ30( من القانون أجر من الصندوق مقداره )208)

 .( دينار1300يزيد األجر في االحوال جميعها على )

 

( مان الماادة 4( و )3يدفع للمحامي المعاين لتقاديم المسااعدة القانونياة بموجاب أحكاام الفقارتين ) -ب

( ديناارا عان كال جلساة يحضارها شاريطة أن ال 25( من القانون أجر من الصندوق مقداره )208)

 .( دينار1000) يزيد األجر في األحوال جميعها على

 

يشااترط لاادفع األجااور المسااتحقة وفقااا ألحكااام الفقاارتين )أ( و)ب( ماان هااذه المااادة صاادور حكاام  -ج

 . قضائي قطعي بالقضية

 

د. يسقط حن المحامي في األجور المستحقة وفقا ألحكام هاذه الماادة إذا تغياب عان حضاور جلساتين 

 . فأكثر دون عذر تقبله المحكمة

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

( مان 208ينشأ في المديرية ساجل تادون فياه أساماء المحاامين المعيناين بمقتضاى أحكاام الماادة ) - أ

 .القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة أمامها

 

يتااولى الماادير إعااداد تقرياار كاال ثالثااة اشااهر يرفعااه للااوزير يتضاامن سااير العماال فااي المديريااة  -ب

 . الممنوحة والخدمة المقدمة من المحامين والمساعدات القانونية

 

يبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المسااعدة القانونياة المكلفاين  -ج

 . بها التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحقهم وفقا ألحكام قانون نقابة المحامين



 

د. ال يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقا للفقرة )ج( من 

 .هذه المادة في طلبات المساعدة القانونية الممنوحة الحقا وفقا ألحكام القانون وهذا النظام

 

 

 ( 10المادة )   

 

 

م  ألماين عاام الاوزارة علاى أن للوزير تفويض أي من صالحياته المنصاوص عليهاا فاي هاذا النظاا 

 .يكون التفويض خطيا ومحددا

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

 . يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

 

26/ 9/ 2018 

 

 عبدهللا الثاني بن الحسين


