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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردني ةةة الهاشمي ة ةةة
بمقتض ةةى المة ةةادة (  ) 31م ة ة ةةن الدست ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور
وبنةاء على ما قةةرره مجل ةةس ال ة ةةوزراء بتارية ةةخ 2018/7/30
نأمر بوضع النظام اآلتي:-

المادة ( )1

يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل اإللكترونية في اإلجةراءات القضةائية المدنيةة لسةنة )2018
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هةذا النظةام المعةاني المةصصةة لهةا دنةاه مةا لةم تةدل
القرينة على غير ذلك:-

القانون  :قانون صول المحاكمات المدنية.

الو ازرة  :وزارة العدل.

الوزير  :وزير العدل.

اإلجراءات القضةائية المدنيةة  :رجةراءات تسةجيل الةدعاوط وال لبةات والةدائ اللةوائا والبينةات والمةذ رات
وسائر األوراق واجراءات التبليغ ودفع الرسةوم والمةاببةات وسةمائ الشةهود وغيةر ذلةك مةن اإلجةراءات
مام المحاكم ودوائر التنفيذ.

الوسائل اإللكترونية  :الوسائل المعتمدة وفق حكام هذا النظام في اإلجراءات القضائية المدنية.

المادة ( )3

ت ارع ةةى األحك ةةام المنص ةةوي عليه ةةا ف ةةي الق ةةانون عن ةةد القي ةةام ب ةةاإلجراءات القض ةةائية المدني ةةة بالوس ةةائل
اإللكترونية المنصوي عليها في هذا النظام.

المادة ( )4

 يج ةةوز تس ةةجيل ال ةةدعاوط القض ةةائية وال لب ةةات ودف ةةع الرس ةةوم عنه ةةا واجة ةراء تبلي ه ةةا وتب ةةادل اللة ةوائاوالمذ رات وسائر األوراق فيها واجراء المةاببات بالوسائل اإللكترونية على النحو التالي:-

1-لتم رلدائ الئحة الدعوط ومرفقاتها املة بالوسائل اإللكترونية.

2-تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوط بقبول تسجيلها.

3بعد تبليغ ال رف اآلخر الئحة الدعوط ومرفقاتها يجوز ن لتم تبادل اللوائا بين براف الدعوطباستةدام الوسائل اإللكترونية.

4-يكلة

بةراف الةدعوط بتقةديم صةل مةا تةم رلداعةه مةن وراق بمقتضةى هةذه الفقةرة عبةر الوسةائل

اإللكترونيةةة رلةةى المحكمةةة عنةةد ول جلسةةة تلةةي اإلج ةراء الةةذ تةةم بالوسةةائل اإللكترونيةةة تح ة

بائلةةة

ب الن هذا اإلجراء.

ب -لتم رلدائ السندات التنفيذية بالوسائل اإللكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكلي

الدائن بإبرازها.

ج -يقبل الدفع اإللكتروني ل ايات دفع رسوم الدعاوط وال لبات وفق حكام هذا النظام.

د -للةةوزير رصةةدار التعليمةةات الالزمةةة لتنظةةيم عمليةةة تسةةجيل الةةدعاوط القضةةائية والتنفيذيةةة وال لبةةات
ودف ة ةةع الرس ة ةةوم وال ة ةةدائ اللة ة ةوائا والبين ة ةةات والم ة ةةذ رات وس ة ةةائر األوراق واجة ة ةراء المةابب ة ةةات بالوس ة ةةائل
اإللكترونية.

المادة ( )5

 ل ايات تنفيذ حكام هذا النظام على ل محام ن يقدم لنقابةة المحةامين تصةريحاو موقعةاو منةه علةىالنموذج المعد من الو ازرة لتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبةه و رقةام هواتفةه وبريةده
اإللكتروني.

ب -في حال حصل

ت يير على المعلومات المصرح عنها من المحامي للتزم بةإعالم نقابتةه عنهةا

بال ريقة ذاتها المنصوي عليها في الفقرة ( ) من هذه المادة.

ج -يعتبر عنوان و ةالء الشةر ات الملزمةة قانونةاو بتو يةل المحةامين عنوانةا معتبة اور ل ايةات تنفيةذ حكةام
هذا النظام.

د -يحةةق للةةو ازرة والمحةةاكم االبةةالئ الةةدائم علةةى المعلومةةات المصةةرح عنهةةا مةةن المحةةامي وفةةق حكةةام
هذه المادة من خالل الربط اإللكتروني مع نقابة المحامين.

ه ة ة -لل ةةو ازرة والمح ةةاكم االعتم ةةاد عل ةةى المعلوم ةةات المص ةةرح عنه ةةا م ةةن المح ةةامي للقي ةةام ب ةةاإلجراءات
القضائية المدنية بالوسائل اإللكترونية .

و -للو ازرة رنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي و
يمكن االستفادة منها ل ايات تنفيذ حكام هذا النظام.

معلومات خةرط

المادة ( )6

ت ةةوفر ال ةةو ازرة لك ةةل مح ةةا تم حس ةةاباو رلكترونية ةاو عل ةةى بوابته ةةا اإللكتروني ةةة يعتم ةةد ل اي ةةات تس ةةجيل ال ةةدعاوط
القض ةةائية والتنفيذي ةةة وال لب ةةات وال ةةدائ اللة ةوائا وقائم ةةة البين ةةات وس ةةائر المةابب ةةات واألوراق القض ةةائية
والتنفيذية.

المادة ( )7

 -تعتمد الوسائل اإللكترونية التالية إلجراء التبلي ات القضائية:-

1-البريد اإللكتروني.

2-الرسائل النصية عن بريق الهات

الةلو .

3-الحساب اإللكتروني المنشأ للمحامي.

4-

وسيلة خرط يعتمدها الوزير.

ب -عن ةةد رجة ةراء التبلي ةةات بالوس ةةائل اإللكتروني ةةة ت ارع ةةى الش ةةروت والبيان ةةات الت ةةي يج ةةب توافره ةةا ف ةةي
التبلي ات القضائية المنصوي عليها في القانون.

ج -لكل صاحب مصلحة حق ال عن بعدم صحة التبليغ الجةار بالوسةائل اإللكترونيةة خالفةاو ألحكةام
هذا النظام.

د -يكون للتبليغ الذ لتم وفقاو ألحكام هذا النظام اآلثار القانونية ذاتها التي تكون للتبلي ةات التةي تةتم
وفقاو ألحكام القانون.

هة ة -تتةةةذ الةةو ازرة ةةل مةةا للةةزم مةةن رج ةراءات تمكةةن المحةةاكم مةةن رشةةفة التبلي ةةات التةةي تةةتم بالوسةةائل
اإللكترونية للرجوئ رليها عند الحاجة.

المادة ( )8

 للمحكمة التحقق من صحة عناوين براف الدعاوط وال لبات وعنةاوين الشةهود ومةن صةحة رجةراءالتبلي ات القضائية ،باستعمال الوسيلتين اإللكترونيتين التاليتين وبةأ وسةيلة خةرط رلكترونيةة و غيةر
رلكترونية تراها مناسبة:-

 1-نظمة الو ازرة اإللكترونية.

2-االنظمة االلكترونية التابعة للجهات األخرط والتي ترتبط الو ازرة بقواعد بياناتها رلكترونيا.

ب -تقوم الو ازرة بإعداد التجهيزات الالزمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوي عليه في الفقرة ( )
من هذه المادة.

المادة ( )9

 للمحكمة ن تقرر من تلقاء ذاتها و بناء على بلب حد براف الةدعوط سةمائ الشةهود باسةتعمالالوسائل اإللكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الو ازرة في حال ان الشاهد يقيم في من قة خارج
اختصةاي المحكمةة المةتصةة و فةةي حةال تعةذر حضةور الشةةاهد رلةى المحكمةة المةتصةة أل سةةبب
كان.

ب -لةتم سةمائ المحكمةة المةتصةةة للشةهود وفقةاو ألحكةةام الفقةرة ( ) مةن هةذه المةةادة عةن بعةد باسةةتعمال
الوسائل اإللكترونية من خالل المحكمة األقرب للشاهد .

ج -علةةى المحكمةةة ن ت ارعةةي الضةةمانات المنصةةوي عليهةةا فةةي القةةانون عنةةد االسةةتمائ رلةةى شةةهادات
الشهود بالوسائل اإللكترونية.

د -على المحكمة التثب

عند االستمائ الى شهادات الشهود بالوسائل اإللكترونية من عدم وجود

مةةرثرات علةةى ررادة الشةةاهد ومةةن فاعليةةة الوسةةائل اإللكترونيةةة بحية

تمكنهةةا هةةذه الوسةةائل مةةن مشةةاهدة

المكان الموجود فيه الشةص المعني وسماعه بشكل واضا.

هة -تقدم الو ازرة التسهيالت الالزمة لتمكين المحاكم من اسةتةدام الوسةائل اإللكترونيةة لسةمائ الشةهود
وتتةةةذ ةةل مةةا للةةزم مةةن تةةدابير لتسةةجيل الشةةهادات وحفظهةةا ويكةةون لهةةذه التسةةجيالت صةةفة الحجيةةة
والسرية وال يجوز رفشاؤها و االبالئ عليها رال بإذن المحكمة.

و -لتم تفريغ الشةهادات المةأخوذة بالوسةائل اإللكترونيةة فةي محاضةر و مسةتندات ورقيةة و الكترونيةة
وتعتمد ما هي دون حاجة لتوقيعها من صحاب العالقة.

ز -تةضع األدوات واألشربة واألقراي المستةدمة في الوسائل اإللكترونية للحماية القانونية.

المادة ( )10

 -تشكل في الو ازرة لجنة برئاسة مين عةةام الو ازرة وعضويةةة ةةل من:-

1-مساعد األمين العام للشرون الفنية.

2-مساعد األمين العام للشرون اإلدارية والمالية.

3-مدلر مدلرية تكنولوجيا المعلومات.

4-مدلر مدلرية شرون المحاكم.

5-مدلر مدلرية السياسات والت وير المرسسي.

6-مدلر مدلرية الشرون القانونية.

ب -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية:-

1وض ةةع الة ةةط الالزم ةةة لض ةةمان س ةةير عم ةةل المح ةةاكم عن ةةد اس ةةتعمال الوس ةةائل اإللكتروني ةةة ف ةةياإلجراءات القضائية المدنية.

2تحدلةةد الصةةعوبات والمعيقةةات والمشةةكالت التةةي تواجةةه عمليةةة اسةةتعمال الوسةةائل اإللكترونيةةة فةةياإلجراءات القضائية المدنية ومعالجتها.

3تقيةةيم فاعليةةة الوسةةائل اإللكترونيةةة المسةةتعملة فةةي اإلج ةراءات القضةةائية المدنيةةة ورفةةع التقةةاريرالةاصة بذلك للوزير ل ستة شهر و لما دع

الحاجة لت ويرها.

4-التنسيب للوزير بالوسائل اإللكترونية المناسبة في اإلجراءات القضائية المدنية العتمادها.

5-

مهام خرط يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام.

ج -تجتمةةع اللجنةةة م ةرة ةةل ثالثةةة شةةهر و لمةةا دع ة

الحاجةةة بةةدعوة مةةن رئيسةةها و نائبةةه عنةةد غيابةةه

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غلبية عضائها وتتةذ ق ارراتها بأغلبية عضائها.

د -يسةةمي رئةةيس اللجنةةة مةةن بةةين عضةةائها نائبةةا لةةه و مةةين سةةر للجنةةة لتةةولى اإلعةةداد الجتماعاتهةةا
وتنظةيم محاضةةر جلسةةاتها وتوجيةةه الةةدعوة الجتماعاتهةةا واجةراء ةةل مةةا للةةزم مةةن مةاببةةات و
خرط يكلفه بها رئيس االجتمائ.

المادة ( )11

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ حكام هذا النظام.

30/7/2018

عمةةال

