
 2005لسنة  43وتعديالته رقم  نظام رسوم المحاكم

 
 1المادة 

ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( 2005نظام رسوم المحاكم لسنة )يسمى ىذا النظام 
. 

 2المادة 

يكون لمكممات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة 
 :عمى غير ذلك 

 .وجو من القطع الكامل او جزء منو  : الصفحة

 .اي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث  : الفريق

 : االجراءات
االجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات 

 .المحاكمة 
 

 3المادة 

تسري احكام ىذا النظام عمى الدعاوى او الطمبات او االجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص 
 .في اي تشريع اخر يقضي بغير ذلك 

 4المادة 

 .تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الممحق بيذا النظام 

 5المادة 

 .الرسم المقرر وفق أحكام ىذا النظام دينارًا ، وتستوفى عمى ىذا األساستعتبر كسور الدينار من 

 
 :تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب النظام  -
 :حيث كان نصيا السابق كما يمي  2008لسنة  108المعدل رقم 

تعتبر كسور الخمسين فمسا الواردة في اصل الرسم المستوفى حسب القيمة خمسين فمسا وتستوفى 
 .عمى ىذا االساس 

 6المادة 

ال يجوز استعمال استدعاء او الئحة دعوى او اي مستند اخر خاضع لمرسم بمقتضى احكام ىذا . أ 
دد قد دفع عنيا مقدما وما لم يثبت ان المحطمب او اجراء ما لم يكن الرسم النظام في اي دعوى او 

 .عمييا ايا منيا قد تم تأجيل الرسوم المستحقة 



اذا فقد ممف دعوى منظورة او اتمف ، كميا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في ىذه . ب
 .بينة كافية عمى دفعو الدعوى فيعتبر ابراز الوصل 
 

اقامة اي دعوى جديدة باالستناد الى حكم فقد او اتمف اثناء وجوده محفوظا ال يستوفى رسم عن . ج
 .في المحكمة 

 7المادة 

 :الدعاوى الحقوقية 

يمتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا الحكام ىذا النظام ما لم يرد نص يقضي 
 .بغير ذلك 

 8المادة 

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع االستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة 
في  -في اي دور من ادوار المحاكمة  -بالنقد وكان باالمكان تقديرىا بالنقد او اذا ارتابت المحكمة 

مستأنف او المميز صحة قيمة الدعوى او موضوع االستئناف او التمييز التي ذكرىا المدعي او ال
فيقدر رئيس المحكمة القيمة في ىذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم 

 .الذي دفعو سابقا والرسم المستحق عمى اساس القيمة المقدرة بيذه الصورة 

 9المادة 

بغير العممة االردنية فيقرر الرسم عمى اساس ما يعادل اذا كان المدعى بو مبمغا من المال وذكر 
 .ذلك المبمغ من العممة االردنية 

 10المادة 

 .اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم ىذه االدعاءات 

 11المادة 

في اي دعوى كي تفصل فيو المحكمة في الدعوى نفسيا اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابال 
 .فيستوفى عن االدعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة 

 12المادة 

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طمب تجديدىا خالل ستة اشير 
 .واذا لم يقدم الطمب خالل ىذه المدة فتدفع الرسوم كاممة  من تاريخ صدور القرار باسقاطيا ،

 13المادة 

اذا صدر حكم في دعوى عمى شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف ىذا الحكم او ميزه . أ 
التمييز مرة واحدة ممن قدمو اوال سواء فتستوفى رسوم االستئناف او او اكثر احد من المحكوم عمييم 

 .كان شخصا او اكثر 

من ىذه ( أ)في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عمييم المنصوص عمييا في الفقرة . ب
محكوم بو عما يصيبو من المبمغ الالمستأنف او المميز رسم االستئناف او التمييز المادة يستوفى من 



. 

 14المادة 

ال يستوفى رسم من المستانف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة 
بدائية او استئنافية في دعوى اعادتيا محكمة استئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او 

اعادة النظر فييا عمى اثر استئناف او تمييز سابق رفعو الييا المستانف او المميز االستئنافية الجل 
 .في الدعوى ذاتيا 

 15المادة 

اذا ادعى شخص بعدم اقتداره عمى دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من . أ 
االدعاء يقرر فاذا اقتنع بصحة  لمتأكد من حالة فقرهاو قاضي الصمح بالتحقيق يفوضو من قضاتيا 

 .قبول الدعوى مؤجمة الرسوم

اذا اصبح الشخص الذي قبمت دعواه مؤجمة الرسوم قادرا عمى تأدية تمك الرسوم خالل اي دور . ب
تدفع جميع الرسوم المستحقة عمى المحكمة بتوقيف االجراءات ريثما من ادوار المحاكمة تأمر 

 .الدعوى 

اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبمت دعواه مؤجمة الرسوم عمى الوجو المتقدم . ج
الرسوم المستحقة عمى جميع االجراءات قمم المحكمة ان يعد كشفا بجميع وجب عندئذ عمى رئيس 

 .لتحصيميا من المحكوم عميو باعتبارىا دينا ممتازا المتخذة في الدعوى وان يقدمو لجية التنفيذ 

اذا ردت دعوى الفريق الذي قبمت دعواه مؤجمة الرسوم او لم تتمكن جية التنفيذ من تحصيل . د
لرئيس المحكمة او قاضي الصمح ان يأمر عميو او الي سبب اخر يجوز الرسوم بسبب فقر المحكوم 

او ان يصدر التعميمات التي يستصوبيا في ىذا جميعيا او بعضيا بمزوم دفع الرسوم المستحقة 
 .الشأن

ال تطالب الحكومة اي شخص مفوض بتمثيميا بتأدية رسوم المحكمة عمى انو اذا قضى اي حكم . ىـ
رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى المحكمة من قبل الفريق االخر فان او قرار بتأدية رسوم 

وتذكر في اعالم الحكم وتدفع بعد تحصيميا الى المحكمة التي من المبمغ المحكوم بو  تعتبر جزءا
 .الحكم اصدرت 

 
 :تعديالت المادة 

بعد عبارة ( أو من يفوضو من قضاتيا)منيابإضافة عبارة ( أ)ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديل الفقرة  -
 . 2008لسنة  108بموجب النظام المعدل رقم الواردة فييا ( رئيس المحكمة)

 16المادة 

بما فييا مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبمغ المحكوم بو تضاف جميع الرسوم والمصاريف . أ 
 .دون حاجة الى صدور حكم بيا المحكوم عميو مع المبمغ المحكوم بو وتحصل من 

فيما عدا االستئناف ألول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قرارًا صادرًا عن رئيس التنفيذ بنفس . ب



خمسون دينارًا ، ( 50)موضوع القرار محل االستئناف األول في قضية تنفيذية صمحية تأمين مقداره 
ذا كان االستئناف مقدمًا لمطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون  التأمين مقداره وا 
 .مائتا دينار ، وُيرد ىذا التأمين إذا ظير أن المستأنف كان محقًا في استئنافو

من ىذه المادة تعامل السندات التنفيذية األخرى معاممة األحكام ( ب)لغايات تطبيق أحكام الفقرة . ج
 .وفقًا لقيمتيا ويستوفى عنيا التأمين المقرر أعاله عمى ىذا األساس

 
 :تعديالت المادة 

حيث كان  2008لسنة  108ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -
 :كما يمي السابق ( ب)نص الفقرة 

يستوفى ممن يستأنف قرارا صادرا عن رئيس التنفيذ في قضية صمحية منفذة في دائرة التنفيذ . ب
قرار رئيس التنفيذ في قضية بدائية واذا كان االستئناف مقدما ضد تأمين مقداره خمسمائة فمس ، 

منفذة فيدفع المستأنف تأمينا مقداره دينار واحد ، ويرد ىذا التأمين في كمتا الحالتين اذا ظير ان 
 .باستئنافو المستأنف محق 

 17المادة 

ستقل لدى كل درجة من يستوفى مبمغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طمب م
 .درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ

 
 :تعديالت المادة 

بموجب ( 18)السابقة لتصبح برقم ( 17)اضيفت ىذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المادة  -
 . 2008لسنة  108النظام المعدل رقم 

 18المادة 

 .والتعديالت التي طرأت عميو  1952لسنة ( 4)رقم ( رسوم المحاكم)يمغى نظام 

 
 

 
 :تعديالت المادة 

بموجب  الى النظام االصمي واعادة ترقيميا ( 17)ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة المادة  - 
 . 2008لسنة  108النظام المعدل رقم 

 


