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كلمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

موالي صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم ،حفظه اهلل ورعاه،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
يسعدني أن أرفع إلى مقامكم السامي ،أطيب حتيات الوالء الصادق ،املقترن باالعتزاز بقيادتكم الهاشمية،
وجتديد العهد بالعمل اجلاد الدؤوب امللتزم بتوجيهات جاللتكم يف خدمة وطننا وشعبنا.
وأما بعد،،،
وإنني إذ أشعر بالفخر أن أضع بني يدي جاللتكم التقرير السنوي عن أعمال احملاكم وسير األعمال فيها
خالل العام  2013إعماالً لنص املادة الثامنة من قانون استقالل القضاء رقم ( )15لسنة  ،2001متضمناً تقييم
العمل ومتابعة اإلجناز فيما يخص حتديث وتطوير منظومة العدالة ،فإنني أحتسس عظم املسؤولية امللقاة على
ً
أه�ل�ا لثقة جاللتكم ،يف املتابعة واملثابرة ودقة اإلجناز،
عاتق���ي وأعض���اء املجلس القضائي ،نعاهدكم بأن نكون
معتبرين توجيهاتكم السامية ،وثيقة لعملنا.
لق���د ش���هد بلدن���ا ،يا موالي ،وعلى م���دار العقد املاضي ،نش���اطاً حثيثاً من أجل تطوي���ر منظومة العدالة
وس���يادة القانون ،باعتباره���ا ضرورة قيمية بحد ذاتها ،وباعتبارها واحدة من أه���م ركائز العملية اإلصالحية،
س���اعني إلى الوصول إلى أفضل املمارس���ات يف هذا املجال ،البالغ األهمية حلياة الدولة وحيويتها وازدهارها،
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وتأتي توجيهاتكم السامية ،موالي املعظم ،من خالل متابعتكم وعنايتكم بالقضاء األردني ،خطوة نوعية يف
اجتاه استكمال نهج وأدوات منظومة العدالة والنزاهة ،يف سياق ما تهدفون إليه ،سيدي ،من إعالء صرح دولة
النهج الدميقراطي وقيم العدالة واحترام حقوق املواطنني وصون احلريات وترسيخ مبادئ سيادة القانون على
اجلميع وسواها من ركائز احلكم الرشيد.
وانطالقاً من تقاليد قيادتكم الهاش���مية يف البناء التراكمي لإلجنازات ،نؤكد ،ملقامكم السامي ،يا موالي،
أننا سنبني على اإلجناز الذي حققه قضاتنا الذين سبقونا يف حتمل املسؤولية .الذين رسخوا بفضل توجهاتكم
الس���امية إجنازات قمنا بالبناء عليها ،كعمل مؤسس���ي يشكل نهجاً أردنياً فريداً يف التعامل مع التحديات ،بروح
الفريق الواحد ،وبحس املس���ؤولية الوطنية العالية ،مما انعكس إيجاباً على جودة األحكام وإش���اعة الطمأنينة
التي تلعب دوراً مهماً يف الشعور بالعدالة والنزاهة واحلياد واالستقالل.
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ومن هذا املنطلق مت التركيز على التدريب القضائي ،من خالل املعهد القضائي ،أو التدريب خارج اململكة
باالط�ل�اع على األنظمة القضائية وجتاربه���ا ،باإلضافة إلى املوافقة لكثير من القضاة الذين يرغبون يف إكمال
دراس���تهم القانونية للحصول على الش���هادات العليا مبا يعزز التخصص يف األمور القانونية املستحدثة ،وزيادة
خبراتهم التراكمية ،التي حتسن األداء وجودة القرارات ،باإلضافة إلى زيادة اطالعهم على اللغات األجنبية.
ويف مجال التش���ريع ال زلنا بانتظار أن تنجز احلكومة مش���اريع قانون اس���تقالل القضاء ،وقانون القضاء
اإلداري ،والقوانني األخرى لتتماش���ى مع التعديالت الدس���تورية ،التي من ش���أنها ،إرس���اء أس���س االس���تقالل
القضائي ،وأن يكون القضاء اإلداري على درجتني ،والتي س���تمكننا من أداء رس���التنا يف بيئة تش���ريعية مناسبة
تتوافر فيها العناصر التي تدعم مسيرة التطوير والتحديث وفق املعايير الدولية لالستقالل واحلياد والنزاهة.
وملا يتمتع به قضاؤنا األردني ال تزال الدول العربية الشقيقة تستعني باخلبرات القضائية سواء يف مجال
قض���اة احلك���م أو يف مج���ال التفتيش القضائ���ي ،حيث يتواجدون يف دول���ة اإلمارات العربي���ة املتحدة ،ومملكة
البحرين ودولة الكويت ،وسنلبي طلباتهم من خبراتنا القضائية ليكون دور األردن كما هو دائماً لألشقاء العرب،
خاصة وأن هناك لقاءات وطلبات لتزويد سلطنة عمان ودولة قطر بخبرات أخرى.
باإلضافة إلى أن املعهد القضائي أصبح مركزا إقليميا للتدريب القضائي ،يقوم بتدريب الكثير من القضاة
م���ن الدول العربية الش���قيقة حتى تل���ك التي لديها معاهد قضائية ،هذا باإلضافة إل���ى أن الدول املانحة تقوم
بتموي���ل زيارات للمحاكم األردنية واملعهد القضائي ،لالط�ل�اع على التجربة األردنية الرائدة يف مجال التطوير
والتحديث والتدريب القضائي.
سيدي صاحب اجلاللة،،،
لقد حقق األردن املرتبة ( )38من ( )99دولة من دول العالم يف مؤشر «سيادة القانون لعام  ،»2014الصادر
عن مشروع العدالة العاملي « ،»world justice projectقياساً بدول أخرى مشمولة يف التقرير ،واملرتبة ( )31يف
مؤشر استقالل القضاء من ناحية فعلية ،ووجد التقرير أن مؤشرات استقالل ونزاهة القضاء كواقع عملي تؤثر
يف زيادة النمو االقتصادي ،وهو عامل أساسي يف تقليل نسبة املخاطر يف االستثمار.
لذلك قمنا بتضمني هذا التقرير طموحاتنا املستقبلية للتطوير والتحديث نتمنى من خاللها دعم جاللتكم
لها كما عودمتونا دائما ،باإليعاز لتحقيقها وسرعة إجنازها ملا لها من أهمية بالغة يف حتقيق العدالة الناجزة.
ولسوف نبادر إلى وضع خطة متابعة دورية لعملنا ،مع جميع السلطات واملؤسسات الوطنية ،التي تتحمل
منفردة ومجتمعة مس���ؤولية التعاون الكامل والتنس���يق املس���تمر معنا ،مبا يكفل تفعيل مبادئ العدالة والنزاهة
وحسن األداء واملساءلة ومكافحة الفساد وصون املال العام واحلفاظ على املصالح العامة.
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وس���نواصل أيضاً نهج التش���اور والتواصل واحلوار مع جميع مؤسس���ات املجتمع املدني ،الس���تقبال الرؤى
واألفكار واملقترحات لتطبيق املبادئ األساسية لالستقالل القضائي واملعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
سيدي صاحب اجلاللة،
أكرر ،باس���مي وباس���م أعضاء املجلس القضائي وكافة قضاة القضاء النظام���ي ،االعتزاز بثقتكم الغالية،
وأسأل اهلل ،جلت قدرته ،أن يحفظ وطننا آمناً مستقراً بقيادة جاللتكم الشجاعة ،وأن يسدد على طريق اخلير
خطاكم ،ويلهمكم السداد والرشاد ،لتحقيق ما فيه اخلير لشعبنا ووطننا وأمتنا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
القاضي هشام التل

رئيس املجلس القضائي
رئيس محكمة التمييز
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أوالً :محور اجنازات املجلس القضائي:

قرارات املجلس:

اتخذ املجلس القضائي ( )237قرار ًا متحورت حول العديد من األمور التي تهم الشأن القضائي:
•( )76قراراً تتعلق بالس���ماح للقضاة باملش���اركات واملؤمترات والندوات اخلارجية ،شملت ( )155قاضياً .يف
( )29دول���ة موزع���ة وف���ق ما يلي :قطر ( ،)2لبنان (( ،)4مصر ( ،)2اليمن ( ،)1الس���عودية ( ،)3تونس (،)2
املغرب ( ،)6الكويت ( ،)2اإلمارات ( ،)4فلس���طني ( ،)3النمس���ا ( ،)1سويس���را ( ،)2بريطانيا ( ،)4بولندا
(،)1هنغاريا ( ،)1أملانيا ( ،)1ايطاليا ( ،)4هولندا ( ،)5اسبانيا ( ،)2فرنسا ( ،)2تايالند ( ،)1بلغاريا (،)1
بلجيكا ( ،)2تش���يك ( ،)1البرتغال ( ،)1فنلندا ( ،)1الدامنرك ( )1وأمريكا ( .)2ش���ملت هذه املش���اركات
املواضي���ع التالي���ة :متويل اإلره���اب ،القوانني اجلزائية ،قوانني الس���جون ،تبس���يط اإلج���راءات ،التفتيش
القضائ���ي ،الوصول للعدالة واملس���اعدة القانوني���ة ،العامالت يف املنازل واالجتار بالنس���اء ،اتفاقية مدريد
للعالمات التجارية ،مشروع تبادل القضاة للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إدارة العدالة ،تسوية النزاعات
العائلية العابرة للحدود ،العدالة والتقنيات احلديثة ،إدارة األصول املضبوطة واملصادرة ،جرائم االنترنت،
التدري���ب القضائ���ي ،املعاهد القضائية العربي���ة ،الصياغة القانونية لقانون احلماية األس���رية ،التعامل مع
قضايا العنف ضد النس���اء ،اتفاقية التعاون بني هيئات وإدارات قضايا الدولة يف الدول العربية ،مكافحة
التهري���ب النق���د عبر احلدود وغس���ل األموال املبني على التجارة ،مش���روع التوأمة م���ع اجلانب الفنلندي،
خدمات قطاع العدالة يف البحر املتوسط ،العدالة االنتقالية ،االجتاهات العامة للقضاء الدستوري ،تعزيز
العمل النيابي اخلليجي ،العدالة اليورو متوس���طية ،عقود نقل التكنولوجيا ،املؤمتر الس���نوي الرابع للنيابة
العامة ،مكافحة اإلرهاب ،مؤمتر رؤس���اء احملاكم العليا يف الدول العربية ،اس���تخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف أعمال احملاكم والعالقة مع وس���ائل اإلعالم ،االجتماعات التحضيرية للجنة األمم املتحدة
حلق���وق الطف���ل ،األدل���ة االلكترونية ،مناقش���ة تقرير األردن الوطن���ي الثاني أمام مجلس حقوق اإلنس���ان،
اس���ترداد األموال املنهوبة ،املؤمتر الس���ادس عش���ر للمدعني العامني ،االتفاقيات الدولية يف مجال القانون
اجلنائي ،اجتماع اجلمعية العامة حملكمة االستثمار العربية ،املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون القضائي
الدولي ،الدورة ( )29ملجلس وزراء العدل العرب ،نظام العقوبات املجتمعية وإدارتها يف اململكة املتحدة.
•( )31قراراً تتعلق بانتدابات قضائية تتعلق بحسن سير مرفق القضاء.
•( )31قراراً تتعلق بتحديد غرف قضائية متخصصة جزائية أو حقوقية يف احملاكم املختلفة.
•( )11قرارا تتعلق بإرسال قضاة يف بعثات علمية للحصول على شهادات املاجستير والدكتوراة يف مجاالت
القانون املختلفة .حيث شمل ابتعاث ( )20قاضياً )14( ،منهم للحصول على درجة الدكتوراة و( )6للحصول
على املاجستير يف فروع القانون املختلفة.
•( )18ق���راراً تتعل���ق بتكليف هيئ���ات قضائية ،تتعلق مبحاكم الضريبة واجلم���ارك لنظر القضايا يف منطقة
العقبة االقتصادية ،باإلضافة لتشكيل هيئات مدنية يف محكمة أمن الدولة.
•( )7قرارات تتعلق بإعارة قضاة للدول العربية الشقيقة ،أو متديد إعارة ضمن إطار التعاون القضائي بني
اململكة األردنية الهاشمية وعدد من الدول العربية الشقيقة شملت ( )18قاضيا وفق ما يلي:
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1 .1إعارة ( )7ومتديد إعارة ( )9من القضاة إلى محاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة.
قاض (س���يدة) إلى اململكة العربية الس���عودية للعمل أس���تاذ مس���اعد يف كلية الدراس���ات
2 .2متديد إعارة ٍ
القضائية واألنظمة /جامعة أم القرى.
قاض إلى دولة الكويت للعمل كمستشار يف بلدية الكويت.
3 .3متديد إعارة ٍ
•( )17قراراً تتعلق بتشكيل هيئات استئنافية.
•( )7قرارات تتعلق بتشكيل جلان قضائية مختلفة وإعادة تشكيل هيئات قضائية.
•( )6قرارات تتعلق بإجازات قضاة دون راتب.
•( )3قرارات تتعلق مبشاركة قضاة يف عضوية جلان.
•( )5قرارات تتعلق بتثبيت قضاة.
•( )3قرارات تتعلق بتشكيل مجالس تأديبية.
•باإلضافة إلى قرارات متفرقة تتعلق بالتقرير السنوي ،وعدم السماح بالتدريس ،وعقوبات ،وتعديل مشاريع
قوانني وغير ذلك.

الكادر القضائي:

•بل���غ ع���دد القضاة النظاميني ( )908قضاة حتى نهاية ع���ام  2013منهم ( )142قاضياً من اإلناث ،يف حني
كان عدد القضاة يف العام املاضي ( )911قاضياً ،منهم ( )141قاضياً من اإلناث.
•بل���غ عدد العاملني م���ن القضاة ( )860قاضياً ،والباقي منهم معارون لدول عربية ش���قيقة ،والبعض اآلخر
مبعوثون أو يف إجازات دراسية.
•مت منح ومتديد إجازة دون راتب ل ( )8من السادة القضاة بنا ًء على طلبهم.
•مت تعيني (ثالثة) قضاة متدرجني عام  2013من بينهم أنثى.
•بلغ عدد القضاة حسب الدرجات كما يلي:
•الدرج���ة العلي���ا ( )64قاضياً ،الدرجة اخلاص���ة ( )35قاضياً ،الدرجة األول���ى ( )71قاضياً منهم قاضيان
م���ن اإلن���اث ،الدرجة الثانية ( )93قاضياً منهم ( )5من اإلناث ،الدرجة الثالثة ( )156قاضياً منهم ( )8من
اإلناث ،الدرجة الرابعة ( )154قاضياً منهم ( )13من اإلناث ،الدرجة اخلامس���ة ( )146قاضياً منهم ()81
من اإلناث ،الدرجة السادسة ( )189قاضياً منهم ( )95من اإلناث.
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ثانياً :محور إجنازات احملاكم:
أعمال جميع احملاكم:

1 .1بلغ عدد الوارد يف جميع احملاكم ( )486889قضية ،مت فصل ( )426518قضية بنس���بة إجناز تش���كل
(.)%88
2 .2بل���غ مجم���وع املدور من العام الس���ابق ( )538924قضية ،يف ح�ي�ن أن املدور للعام الق���ادم ()419295
قضية ،بانخفاض مقداره ( )119629قضية ،تشكل نسبة (.)%22
3 .3بلغ مجموع املدور والوارد ( )845813قضية ،تشكل نسبة إجناز مقدارها (.)%50
تش���ير أعمال احملاكم لهذا العام إلى تدني نس���بة اإلجناز قياساً مع األعوام السابقة ،ومن ناحية أخرى يساوي
املدور تقريباً عدد الوارد ،مما يتطلب دراسة األسباب ووضع احللول لسرعة اإلجناز وتقليل املدور حتى تتحقق
العدالة الناجزة بأسمى معانيها.

تالي ًا أعمال بعض احملاكم:
 -1أعمال محكمة التمييز:

•يبل���غ ع���دد القضاة يف احملكم���ة ( )35قاضياً ،موزعني عل���ى ( )6هيئات ،يف ح�ي�ن كان العدد يف العام
السابق ( )33قاضياً موزعني على ( )6هيئات ،بزيادة ( )3قضاة.
ق���اض ( )182قضية ،وعبء كل هيئة ( )1060قضي���ة ،يف حني كان العبء
•يش���كل العبء الس���نوي لكل
ٍ
السنوي للقاضي يف العام السابق ( )243قضية.
•بل���غ ع���دد القضايا الواردة اجلزائي���ة واحلقوقية ( )6359قضية ،يف حني كان الع���دد يف العام املاضي
( )8022قضي���ة ،تش���كل القضاي���ا احلقوقية منها ( )4200قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق
( )4527قضية ،وتشكل القضايا اجلزائية ( )2159قضية ،يف حني كان العدد يف العام السابق ()2495
قضية.
•بلغ���ت القضاي���ا املفصولة ( )6826قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق ( )7545قضية ،تش���كل
القضايا احلقوقية منها ( )3548قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق ( )5211وتش���كل القضايا
اجلزائية ( )2278قضية ،يف حني كان العدد يف العام السابق ( )2336قضية.
•بل���غ ع���دد املدور ( )2554قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق ( )2021قضية ،تش���كل القضايا
احلقوقية منها ( )1932قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق ( )1280قضية ،وتش���كل القضايا
اجلزائية ( )622قضية ،يف حني كان العدد يف العام السابق ( )741قضية.
•بل���غ ع���دد أذونات التمييز الواردة ( )4274قضية ،يف حني كان العدد يف العام الس���ابق ( )5053قضية،
مت نظر ( )4292قضية منها يف حني كان املفصول يف العام الس���ابق ( )4951قضية ،وبلغ املدور ()84
قضية ،يف حني كان املدور يف العام السابق ( )102قضية.
•باإلضافة لذلك فقد أجنز الديوان اخلاص لتفسير القوانني املشكل مبوجب املادة ( )123من الدستور
املك���ون من الرئيس واثنني من قضاة محكم���ة التمييز وأحد كبار موظفي اإلدارة يعينه مجلس الوزراء،
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باإلضاف���ة إل���ى عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة بالتفس���ير ينتدبه الوزير ،عدد ( )6قرارات
تفسيرية تعلقت بـ :
1 .1تفسير تعريف (اليتيم) يف املادة ( )2من قانون مؤسسة تنمية أموال األيتام رقم ( )34لسنة ،2004
واملادة ( )245من قانون األحوال الشخصية رقم  36لسنة .2010
2 .2تفسير نص الفقرة (أ) من املادة ( )7من قانون االنتخاب رقم ( )25لسنة .2012
3 .3تفسير نص الفقرة (أ) من املادة ( )21والفقرتني (أ) و (ب) من املادة ( )23من قانون البلديات رقم
( )13لسنة  2011وتعديالته.
4 .4تفس���ير نصوص املواد ( 68مكرر) و ( 86مكرر) و (/89أ مكرر) و ( )186من قانون الش���ركات رقم
( )22لسنة .)1997
5 .5تفس���ير نصي املادتني (6و )8من قانون املؤسس���ة العامة للتطوير احلضري رقم ( )22لسنة 1992
عل���ى ض���وء الفقرة (ب) من املادة ( )27والفقرة (ب) من املادة ( )28من قانون الزراعة املؤقت رقم
( )44لسنة .2002
6 .6تفس���ير ن���ص الفقرة (أ) من املادة ( )8م���ن نظام غرف التجارة رقم ( )45لس���نة  2009على ضوء
نص الفقرة (ب) من املادتني ( )15و( )21من قانون غرف التجارة املؤقت رقم ( )70لسنة .2003
املؤشرات:
•انخفض العبء السنوي للقاضي بنسبة (.)%25
•انخفض عدد القضايا الواردة بنسبة ( )%21عن العام السابق وانخفض عدد القضايا احلقوقية بنسبة
( ،)%32وانخفض عدد القضايا اجلزائية بنسبة (.)%16
•انخف���ض ع���دد القضايا املفصولة بنس���بة ( ،)%11وانخفض ع���دد القضايا احلقوقية بنس���بة (،)%32
وانخفض عدد القضايا اجلزائية بنسبة (.)%2
•زاد عدد القضايا املدورة بنس���بة ( ،)%26وزاد عدد القضايا احلقوقية بنس���بة ( ،)%50وانخفض عدد
القضايا اجلزائية بنسبة (.)%16
•انخفض عدد أذون التمييز الواردة بنسبة ( ،)%16وانخفض املفصول منها إلى (.)%13
االستنتاجات:
•ال يزال عدد القضايا كبيراً على قضاة محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون ،ترس���ي مبادئ قانونية،
لذلك ال بد من تعديل التشريعات املعنية لتقنني عدد القضايا التي تنظرها احملكمة ،خاصة وأن عبء
القضاة فيها كبير.
•ال ب���د م���ن معاجلة الزيادة يف عدد القضاي���ا املدورة وتقليل املدور بزي���ادة فصلها من خالل تخصيص
هيئة لهذه الغاية.
•تعديل التشريعات بحيث يتم استحداث هيئة لدراسة الطعون الواردة وإعطائها الصالحية لرد الدعاوى
التي ال يجوز متييزها ،أو املردودة لعيب يف الشكل.
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•حتتاج احملكمة إلى بناء خاص بها تتوفر فيه أماكن مناسبة للقضاة قابل الستيعاب قضاة جدد ،وأماكن
خاص���ة باجله���از اإلداري ،واملكت���ب الفني والوحدات اإلداري���ة للمجلس القضائي ،ك���ون البناء احلالي
مستأجراً ،وال يستوعب كافة مستلزمات احملكمة.

 -2أعمال محكمة العدل العليا:

•تتكون محكمة العدل العليا من ( )11قاضياً ،موزعني على هيئتني تنظران يف الدعاوى اإلدارية احملددة
يف امل���ادة التاس���عة من قان���ون محكمة العدل العليا رقم  12لس���نة  1992وتعديالته ،باإلضافة للطعون
واملنازعات واملسائل التي تعتبر من اختصاص احملكمة مبوجب أي قانون آخر.
قاض ( )51قضية ،يف حني كان يف العام الس���ابق ( )114قضية .ويش���كل
•يش���كل العبء الس���نوي لكل ٍ
العبء السنوي للهيئة ( )255قضية.
•بلغ عدد القضايا الواردة يف هذا العام ( )510قضايا ،يف حني أن القضايا الواردة يف العام السابق كان
( )542قضية.
•بل���غ ع���دد القضايا املفصولة يف هذا العام ( )556قضية ،يف حني كان عدد القضايا املفصولة يف العام
السابق ( )506قضايا.

املؤشرات:
•انخفض عدد القضايا الواردة بنسبة ( )%6عن العام السابق.
•زاد عدد القضايا املفصولة بنسبة ( )%9عن العام السابق وذلك بسبب زيادة هيئات احملكمة إلى هيئتني
بدالً من هيئة واحدة ،مما أدى إلى انخفاض مدور احملكمة من القضايا.
•عدد القضايا املردودة شك ً
ال ( )208قضايا بنسبة تشكل ( ،)%37وعدد القضايا املردودة للغياب ()25
قضية تش���كل نس���بة ( ،)%4وعدد القضايا املس���قطة ( )21قضية تش���كل نس���بة ( ،)%4وعدد القضايا
املردودة موضوعاً ( )237قضية تش���كل نس���بة ( ،)%43وعدد قضايا اإللغاء ( )65قضية تش���كل نس���بة
(.)%12
•انخفض العبء السنوي للقاضي وذلك بسبب زيادة هيئات احملكمة من هيئة واحدة إلى هيئتني.
•يش���كل إجناز القاضي الس���نوي ( )56قضية ،يف حني كان إجناز القاضي يف العام السابق ( )84قضية،
وذلك بسبب زيادة عدد قضاة احملكمة.
االستنتاجات:
•زيادة عدد القضاة يف احملكمة لغايات احلاالت الطارئة ،حتى ال تتعطل أعمال الهيئات يف حالة غياب
قاض ألي سبب.
أي ٍ
•اإلسراع يف إجناز قانون القضاء اإلداري والذي ال يزال قيد اإلعداد لدى احلكومة كاستحقاق دستوري
ال ب���د من اجنازه يف ع���ام  2014لنتمكن من توفير الكوادر القضائية املؤهلة ،ولتتمكن وزارة العدل من
توفير الكوادر اإلدارية وتأهيلها ،باإلضافة إلى توفير املستلزمات األخرى.
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•االس���تعداد إلجناز قانون القضاء اإلداري من خالل توفير الكوادر القضائية واإلدارية واألثاث والبنية
التحتية الالزمة ،مبا يف ذلك األبنية.
•البد أن يواكب ذلك زيادة عدد القضاة املساعدين لرئيس النيابة العامة اإلدارية.
•وضع خطة تدريبية للقضاة واملساعدين اجلدد استعداداً إلجناز قانون القضاء اإلداري.

 -3أعمال محكمة استئناف عمان:

•ع���دد قض���اة احملكمة ( )70قاضياً ،موزعني على ( )26هيئة ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ()78
قاضياً.
•يشكل عبء القاضي السنوي ( )571قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )690قضية .ويشكل
عب كل هيئة سنوياً ( )1537قضية.
ْ
•عدد القضايا الواردة ( )39964قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )48741قضية.
•عدد القضايا املفصولة ( )40619قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي (َ )48959قضية.
•عدد القضايا املدورة للعام القادم ( )4618قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )5273قضية.

املؤشرات:
•انخف���ض ع���دد القض���اة عن العام املاضي بع���دد ( )8قضاة .وانخفض عبء القاضي بنس���بة مقدارها
(.)%7
•انخفض الوارد بنسبة ( ،)%18وانخفض الفصل بنسبة ( )%17وانخفض املدور بنسبة (.)%13
•ش���كلت نس���بة الفص���ل إلى ال���وارد ( )%102يف حني كانت النس���بة يف الع���ام املاض���ي ( ،)%100بزيادة
مقدارها (.)%2
•انخفض عدد القضايا املدورة بنسبة (.)%12
االستنتاجات:
•ال ي���زال ع���بء القاضي أكثر من عبء القاضي يف احملاكم املماثلة لذل���ك يقترح زيادة عدد القضاة يف
احملكمة.
•يقترح تعديل التشريعات بأن يتم نقل اختصاص نظر قضايا التنفيذ املستأنفة حملاكم البداية بصفتها
االستئنافية.

 -4أعمال محكمة استئناف إربد:

•عدد القضاة ( )29قاضياً ،موزعني على ( )9هيئات.
ق���اض ( )581قضية ،يف حني كان العبء يف الع���ام املاضي ( )608قضايا.
•يش���كل العبء الس���نوي لكل
ٍ
ويشكل العبء السنوي لكل هيئة ( )1874قضية.
•عدد القضايا الواردة ( )16863قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )17230قضية.
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•عدد القضايا املفصولة ( )16758قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )17063قضية.
•عدد القضايا املدورة للعام القادم ( )920قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )401قضية.
املؤشرات:
•انخفض عبء القاضي السنوي بنسبة (.)%5
•انخفض عدد القضايا الواردة بنسبة (.)%2
•انخفض عدد القضايا املفصولة بنسبة (.)%2
•زاد عدد القضايا املدورة بنسبة (.)%129
•شكلت نسبة الفصل للوارد ( ،)%99وهي النسبة نفسها يف العام املاضي.
االستنتاجات:
•يقترح زيادة عدد القضاة يف احملكمة ألن عبء القاضي ال يزال كبيراً.
•ال بد من تقليل عدد القضايا املدورة يف احملكمة ،ألنها تزداد بشكل سنوي.

 -5أعمال محكمة استئناف معان:

•عدد القضاة ( )6قضاة ،موزعني على هيئة واحدة.
قاض ( )263قضية ،يف حني كان العبء يف العام املاضي ( )216قضية.
•يشكل العبء السنوي لكل ٍ
•عدد القضايا الواردة ( )1581قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )1453قضية.
•عدد القضايا املفصولة ( )1575قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )1449قضية.
•شكلت نسبة الفصل للوارد ( ،)%100يف حني كانت النسبة يف العام املاضي (.)%96
•عدد القضايا املدورة للعام القادم ( )105قضايا ،يف حني كانت يف العام املاضي ( )99قضية.

املؤشرات:
•زاد العبء السنوي للقاضي بنسبة (.)%18
•زاد عدد القضايا الواردة بنسبة (.)%8
•زاد عدد القضايا املفصولة بنسبة (.)%8
•زادت نسبة الفصل بنسبة (.)%4
•زاد عدد القضايا املدورة بنسبة (.)%6

 -6أعمال محكمة اجلنايات الكبرى:

•عدد القضاة يف احملكمة ( )22قاضياً موزعني على ( )7هيئات.
•بلغ عدد القضايا الواردة ( )1624قضية ،يف حني كان العدد يف العام املاضي ( )1673قضية ،بانخفاض
( )49قضية.
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•بل���غ ع���دد القضاي���ا املفصول���ة ( )1438قضية ،يف ح�ي�ن كان الع���دد يف العام املاض���ي ( )1568قضية
بانخفاض ( )130قضية.
•عدد القضايا املدورة ( )933قضية ،يف حني كان عدد القضايا املدورة يف العام املاضي ( )747قضية،
بارتفاع ( )186قضية.
•عبء القاضي السنوي ( )73قضية ،يف حني كان العبء يف العام املاضي ( )116قضية.
املؤشرات:
•انخفض عدد القضايا الواردة يف احملكمة بنسبة تشكل (.)%3
•انخفض عدد القضايا املفصولة بنسبة تشكل (.)%8
•ارتفع عدد القضايا املدورة بنسبة تشكل (.)%10
•انخفض عبء القاضي بنسبة تشكل (.)%37

 -7أعمال محاكم البداية:

•يبل���غ عدد قض���اة محاكم البداية ( )221قاضياً ،موزعني على ( )16محكمة ،تش���مل كافة احملافظات،
منها ( )5محاكم يف عمان.
•بلغ عدد القضايا الواردة ( )158244قضية.
•بلغ عدد القضايا املفصولة ( )130339قضية.
•بلغ عدد القضايا املدورة للعام القادم ( )214520قضية ،يف حني كان املدور يف العام املاضي ()186615
قضية.

املؤشرات:
•بلغ عبء قضاة البداية السنوي ( )716قضية ،مبعدل ( )60قضية يف الشهر.
•زاد عدد القضايا املدورة على العام املاضي )27909( ،قضايا تشكل نسبة (.)%15
•تشكل نسبة اإلجناز ( ،)%82يف حني كانت نسبتها ( ،)%95بنسبة انخفاض تشكل (.)%13
االستنتاجات واالقتراحات:
•زاد عدد القضايا الواردة بنسبة كبيرة ،قد يكون أحد األسباب زيادة أعداد السكان بسبب الظروف يف
الدول احمليطة وما نتج عن هذه األعداد من قضايا.
•زاد املدور يف كثير من احملاكم البدائية مما يستدعي وضع إجراءات مناسبة لتقليل املتراكم لديها مثل
محكمة بداية عمان حيث بلغ املدور فيها ( )50359قضية ،بداية الزرقاء ( )45900قضية بداية املفرق
( )22330قضية ،بداية اربد ( .)21554بداية ش���مال عمان ( )21159قضية ،بداية جرش (،)10419
بداي���ة ش���رق عمان ( )9395قضي���ة ،بداية جنوب عم���ان ( )8036قضية ،بداية غ���رب عمان ()7550
قضية ،بداية السلط ( )6392قضية وبداية عجلون ( )6342قضية.
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 -8أعمال احملاكم الصلحية:

•يبلغ عدد قضاة احملاكم الصلحية يف اململكة ( )266قاضياً ،موزعني على ( )48محكمة يف كافة األلوية
واملناطق.
•بلغ عدد القضايا الواردة ( )248812قضية.
•بلغ عدد القضايا املفصولة ( )216838قضية.
•بلغ عدد القضايا املدورة ( )190722قضية ،يف حني كانت يف العام املاضي ( )158746قضية.

مؤشرات احملاكم الصلحية:
•يشكل العبء السنوي لقضاة الصلح يف اململكة ( )935قضية ،مبعدل ( )78قضية يف الشهر.
•زاد عدد القضايا املدورة بنسبة ( )%12عن العام املاضي ،تشكل ( )31976قضية.
•تشكل نسبة اإلجناز ( )%87يف حني كانت يف العام املاضي ( )%94بنسبة انخفاض مقدارها (.)%7
•زاد املدور يف كثير من احملاكم الصلحية مما يستدعي وضع إجراءات مناسبة لتقليل املتراكم لديها مثل
محكمة صلح املفرق ( )22330قضية ،صلح عمان ( )20698قضية ،صلح الرصيفة ( )20103قضايا،
صلح اربد ( )13681قضية ،صلح األغوار الشمالية ( )10670قضية ،صلح بني عبيد ( )10667قضية.

 -9أعمال احملاكم الضريبية:

•تتكون احملاكم الضريبية من ( )4محاكم ،محكمة اس���تئناف ضريبة الدخل ،محكمة اس���تئناف ضريبة
العقبة االقتصادية ،محكمة البداية الضريبية ومحكمة بداية العقبة الضريبية.
•بلغ عدد الوارد يف هذه احملاكم ( )3194قضية ،يف حني كان عدد الفصل فيها ( )2932قضية ،بنسبة
إجناز تشكل (.)%92
•بلغ عدد املدور من العام الس���ابق ( )2532قضية ،وبلغ عدد املدور للعام القادم ( )2795قضية ،بنس���بة
زيادة تشكل (.)%10
•بلغ مجموع الوارد مع املدور السابق ( )5727قضية ،تشكل نسبة اإلجناز مقارنة معها (.)%51
•بلغت قيمة املبالغ احملكوم بها من محكمة البداية الضريبية لصالح اخلزينة العامة مبلغ ()34696513
ديناراً.
•بلغت قيمة املبالغ احملكوم بها من قبل محكمة االستئناف الضريبية مبلغ ( )33607314ديناراً.

املؤشرات:
•تشير مؤشرات هذه احملاكم إلى زيادة املدور بنسبة ( )%10مما يتطلب عمل إجراءات إدارية لتقليل املتراكم.
•وتشير نسبة اإلجناز مقارنة مع مجموع املدور والوارد والبالغة ( )%51إلى تدني هذه النسبة.
•ال بد من زيادة عدد قضاة محكمة البداية الضريبية إلى ( )15قاضياً ،الن عدد القضايا كبير قياس���اً
بع���دد القض���اة احلاليني البالغ ( )10قضاة فقط ،لذلك ال بد من تعاون دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
مع وزارة العدل إليجاد مبنى جديد يستوعب أي زيادة يف عدد القضاة.
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•حتتاج محاكم االستئناف والبداية يف عمان إلى بناء محكمة تتسع للقضاة والكادر اإلداري مبا يف ذلك
قاعات محاكمة ،وغرف خاصة باحملامني ،مبا يعود على اخلزينة العامة بالفائدة باإلضافة إلى سرعة
البت يف القضايا.

 -10أعمال احملاكم اجلمركية:

•تتكون احملاكم اجلمركية من ( )4محاكم هي :محكمة اس���تئناف اجلمارك ،محكمة اس���تئناف جمارك
العقبة االقتصادية ،محكمة بداية اجلمارك ،محكمة بداية جمارك العقبة االقتصادية.
•بلغ عدد القضايا الواردة يف هذه احملاكم ( )1955قضية ،وبلغ عدد القضايا املفصولة ( )1837قضية،
بنسبة إجناز تشكل (.)%94
•بل���غ ع���دد القضايا امل���دورة من العام الس���ابق ( )1435قضية ،وبلغ عدد القضايا امل���دورة للعام القادم
( )1535قضية ،بنسبة زيادة مقدارها (.)%8
•بلغ عدد مجموع الوارد مع مدور العام السابق ( )3390قضية ،تشكل نسبة اإلجناز مقارنة معها (.)%54
•بلغت قيمة املبالغ احملكوم بها لصالح اخلزينة من األحكام اجلزائية ( )179583919ديناراً.
•بلغ���ت قيمة املبالغ احملكوم بها لصالح اخلزينة م���ن األحكام احلقوقية ( )105090567ديناراً ،يف حني
كانت املبالغ احملكوم بها ضد اخلزينة ( )1568029ديناراً.

املؤشرات:
•تشير مؤشرات هذه احملاكم إلى زيادة املدور فيها ،مما يتطلب وضع إجراءات إدارية لدراسة األسباب
ووضع اإلجراءات لتقليل املتراكم.
•وتش���ير نس���بة اإلجناز إلى مجم���وع املدور والوارد إلى تدني هذه النس���بة ،مما يتطل���ب باإلضافة إلى
اإلجراءات اإلدارية لدراسة أسباب املدور ،وتكليف هيئة أو قضاة حسب واقع احلال لنظر وإجناز هذه
القضايا حتقيقاً ملبدأ العدالة الناجزة.
•حتتاج محاكم االستئناف والبداية يف عمان إلى بناء محكمة تتسع للقضاة والكادر اإلداري مبا يف ذلك
قاعات محاكمة ،وغرف خاصة باحملامني ،مبا يعود على اخلزينة العامة بالفائدة ،باإلضافة إلى سرعة
البت يف القضايا.

 -11أعمال محاكم األحداث:

•تتكون محاكم األحداث من ( )3محاكم متخصصة ،موزعة يف عمان وإربد والزرقاء.
•بل���غ ع���دد الوارد يف هذه احملاكم ( )1542قضية ،وبلغ عدد الفصل فيها ( )1535قضية ،بنس���بة إجناز
تشكل (.)%100
•بل���غ ع���دد املدور من العام الس���ابق ( )201قضية ،وبلغ عدد املدور للعام القادم ( )208قضايا ،بنس���بة
تشكل (.)%97
•بلغ عدد مجموع الوارد مع مدور العام السابق ( )1743قضية ،تشكل نسبة إجناز (.)%88
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ثالثاً – محور أعمال التفتيش واملساءلة:
التفتيش القضائي هو اجلهة املخولة بالتفتيش على احملاكم املختلفة وفق أحكام نظام التفتيش القضائي
رقم ( )47لسنة  ،2005ومتثلت إجنازات مديرية التفتيش مبا يلي:
•مت النظر يف ( )144طلب عفو خاص ،مت التنس���يب بحفظ ( )135منها ،ومت التنس���يب بالعفو ل( )7طلبات،
وطلبان الستكمال األوراق.
•مت النظر يف ( )115ش���كوى بحق القضاة ،مت التنس���يب بحفظ ( )91منها ،و( )11ملخاطبة اجلهات املعنية،
و( )13منها مت التنسيب باتخاذ إجراءات.
•مت النظر يف ( )20شكوى بحق املوظفني ،مت التنسيب بحفظ ( ،)12و( )5ملخاطبة اجلهات املعنية ،و( )3مت
التنسيب باتخاذ إجراءات.
•مت النظ���ر يف ( )196ش���كوى م���ن إجراءات احملاكم ،مت التنس���يب بحف���ظ ( )165منها ،والتنس���يب باتخاذ
إجراءات ( ،)2ومخاطبة اجلهات املعنية (.)29
•مت النظ���ر يف ( )500طل���ب نق���ض بأمر خطي من وزير العدل ،مت التنس���يب بقب���ول ( )79طلبا ،ومت حفظ
( )119طلب���اً م���ن قبل وزير العدل ،ومت حفظ ( )252طلباً م���ن مدير مديرية التفتيش ،وال يزال ( )50طلبا
قيد الدراسة.
•مت النظ���ر يف ( )59طل���ب إعادة محاكمة يف القضايا اجلزائية ،مت التنس���يب بقبول ( )3طلبات ،ومت حفظ
( )23طلب���اً م���ن قبل وزير العدل ،وحفظ ( )32طلباً من مدي���ر مديرية التفتيش ،وما يزال طلب واحد قيد
الدراسة.
•مت التفتي���ش عل���ى ( )212قاضياً ،مت خالله���ا تدقيق ( )9000قضية ومت إجراء ( )13جولة تفتيش���ية على
احملاكم املختلفة.
املؤشرات:
•تكليف املفتشني باالطالع على القضايا املتأخرة لبيان أسباب التأخير والتأجيل ومبرراته ورفع تقرير بهذا
اخلصوص إلى اجلهة املعنية.
•تكليف املفتشني بحضور جلسات احملاكمة للقضاة املعينني حديثاً وتقدمي تقرير للمرجع املختص مع إبداء
التوجيهات الالزمة لهم.
•العمل على تفعيل دور رئيس احملكمة يف التفتيش الداخلي على قضاة احملكمة.
•العمل على زيادة أعداد املفتشني والكادر اإلداري ليتالئم وزيادة أعداد القضاة.
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رابعاً :محور أعمال النيابات العامة:
قام���ت النياب���ة العامة بالتعاون مع مش���روع العدالة اجلزائية يف األردن التاب���ع لالحتاد األوروبي بتحديث
وتطوي���ر النياب���ة العامة بهدف تفعيل دور املدعني العامني والنواب العامني يف تعزيز مبدأ س���يادة القانون ،من
خالل:
•العمل على عدة محاور منها عقد الدورات والندوات واملؤمترات ،بهدف بناء وتطوير قدرات النيابة العامة
والعاملني فيها ،ودعم العالقة بني أعضاء النيابة العامة وتعزيز التعاون مع منظمات املجتمع.
•عق���د (مؤمت���ر النياب���ة العامة األول) يف ش���هر حزي���ران من هذا الع���ام .وال يزال العمل جاري���اً على تنفيذ
توصيات املؤمتر بالتعاون مع مشروع العدالة اجلزائية يف األردن التابع لبرنامج االحتاد األوروبي وبتوجيه
من املجلس القضائي.
•مت عق���د ع���دة اجتماعات مع جهاز األمن العام ضمن إطار التعاون ما بني جهاز النيابة العامة واألمن العام
لغايات تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تواجه العمل القضائي واألمني املش���ترك وتش���جيع ودعم هذه
العالقة وتطويرها من أجل الوصول إلى مس���توى أفضل بني اجلهازين وال تزال هذه االجتماعات مس���تمرة
به���دف التطوي���ر والتحديث حيث انبثقت عن هذه االجتماعات توصيات عديدة ومت تش���كيل جلان من قبل
اجلهازين ملتابعتها وصوالً إلى أفضل النتائج من أولوياتها تعزيز كرامة اإلنسان وتطبيق مبدأ سيادة القانون
والتوصل إلى نقاط الضعف واخللل وتقدمي املقترحات واحللول املناسبة لها ،كما تركزت هذه االجتماعات
على محور تصميم وإنشاء املوقع اإللكتروني الذي يربط جهاز النيابة العامة مع جهاز األمن العام.
•مت إصدار كت ِ ّيب خاص يسمى (الدليل اإلرشادي إلدارة مسرح اجلرمية) ب ِإشراف مباشر من النيابة العامة
يف األردن.
•قام���ت رئاس���ة النياب���ة العامة بإجن���از ( )3625قضية إعالن ب���راءة وعدم مس���ؤولية ،و( )1396قضية منع
احملاكمة ،و( )11قضية متييز نيابة عامة ،و( )606قضايا متييز رئيس النيابة العامة ومس���اعديه ،و()652
متيي���ز نائ���ب عام ،و( )748قضي���ة متييز األطراف ،و( )300قضية متييز بحك���م القانون ،و( )18قضية رد
اعتبار.
•بل���غ مجموع وارد النائب العام /عمان مع مدور العام الس���ابق ( )38842قضي���ة .وبلغ عد القضايا املنتهية
 35124قضية .وبلغ املدور للعام القادم ( )3715قضية .تش���كل النس���بة املئوية للفصل  %90والنسبة املئوية
للمدور .%10
•بل���غ مجموع وارد النائب العام /اربد مع مدور العام الس���ابق ( )11192قضي���ة .وبلغ عدد القضايا املنتهية
( )10613قضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )561قضية .تشكل النسبة املئوية للفصل  %95والنسبة املئوية
للمدور .%5
•بل���غ مجم���وع وارد النائب العام /معان مع مدور العام الس���ابق ( )5091قضية .وبل���غ عدد القضايا املنتهية
( )3694قضية .وبلغ املدور للعام القادم ( )1397قضية .تشكل النسبة املئوية للفصل  %73والنسبة املئوية
للمدور .%27
•بل���غ مجم���وع وارد النائب العام لدى محكم���ة اجلنايات الكبرى مع مدور العام الس���ابق  1772قضية .وبلغ
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عدد القضايا املنتهية  1604قضايا .وبلغ املدور للعام القادم  168قضية .تشكل النسبة املئوية للفصل%90
والنسبة املئوية للمدور .%10
املؤشرات:
•تعزيز برامج التدريب على املواضيع املستحدثة والهامة بهدف تدعيم املعرفة.
•التأكيد على مس���ؤولية النيابة العامة ودورها يف املجتمع وما حتققه من مكاس���ب تس���اعد على تطوير أداء
جهاز النيابة العامة يف كافة املجاالت يف املستقبل.
•اعتماد مبدأ التخصص يف عمل جهاز النيابة العامة واستمرار تدريب قضاة وكادر النيابة العامة.
•العم���ل عل���ى زيادة أعداد كوادر قضاة النيابة العامة ورفده بقض���اة متخصصني يف عمل النيابة العامة من
عال متخصصة يف عمل النيابة العامة سواء من حيث التحقيق
خالل إحلاقهم ببرامج تدريبية على مستوى ٍ
أو املرافعة.
•تطوير البنية التحتية مبا يس���اعد يف عمل جهاز النيابة العامة من حيث تأمني كافة املس���تلزمات ألعضاء
مبان ومكاتب وحوسبتها وكادر إداري ٍ
كاف.
النيابة من ٍ
•تفعيل وتطوير العالقة التشاركية بني النيابة العامة واألمن العام وعقد لقاءات دورية مع قادة أجهزة األمن
العام وذلك للتشاور والوقوف على املعيقات والعمل على حلها وجتاوزها.
•العم���ل عل���ى توزيع أعضاء النيابة العامة يف اململكة بش���كل يراعي أعداد القضاي���ا الواردة وطبيعة املنطقة
وذلك لتسهيل عمل النيابة العامة.
•العمل على احلد من إجراء التنقالت القضائية املتعلقة بأعضاء النيابة العامة إال عند الضرورة وبالتشاور
مع رئيس النيابة العامة وذلك لتحقيق االس���تقرار الوظيفي ومبا يضمن حس���ن سير العمل وبالنتيجة تراكم
اخلبرات لدى أعضاء النيابة العامة.
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خامساً :محور أعمال دائرة احملامي العام املدني:
•يتك���ون جهاز دائ���رة احملامي العام املدني من عدد من القضاة يتول���ون املرافعة والدفاع يف قضايا اخلزينة
العامة لدى احملاكم يف اململكة.
•يبلغ عدد املس���اعدين يف مركز الدائرة يف قصر العدل ( )15مس���اعداً يتولون املرافعة يف قضايا اخلزينة
أمام محكمة اس���تئناف عمان ومحكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان كما يتولون متابعة تنفيذ األحكام
الصادرة ملصلحة اخلزينة يف دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان ومحكمة عمان الشرعية.
•للمحام���ي العام املدني مس���اعدون يتولون املرافع���ة والدفاع يف قضايا احلكومة وتنفي���ذ األحكام الصادرة
ملصلحتها لدى كل من احملاكم التالية:
1 .1محكمة بداية غرب عمان.
2 .2محكمة بداية شمال عمان.
3 .3محكمة بداية جنوب عمان.
4 .4محكمة بداية شرق عمان.
5 .5محكمة بداية الزرقاء.
6 .6محكمة بداية السلط.
7 .7محكمة بداية عجلون.
8 .8محكمة استئناف إربد ومحكمة بداية إربد.
9 .9محكمة بداية الكرك.
1010محكمة بداية جرش.
1111محكمة بداية مادبا.
1212محكمة بداية املفرق.
1313محكمة بداية معان.
1414مدعي عام منتدب لدى محكمة بداية العقبة.
1515محكمة بداية الطفيلة.
•بلغ مجموع املبالغ احملصلة حلساب دائرة تنفيذ عمان /اخلزينة من 2013/1/1ولغاية  2013/11/30مبلغ
( 411,376ديناراً و 726فلساً).
•بل���غ مجموع التحصيالت لكافة دوائر احملامي الع���ام املدني يف مختلف احملاكم حتى تاريخ 2013/11/30
( )911,906,297دنانير.
•بل���غ م���دور أعمال دائرة احملامي العام املدني الع���ام املاضي ( )1398قضية بداية )1756( ،قضية صلحية،
( )1313قضية استئنافية ،والوارد ( )970قضية بدائية )787( ،قضية صلحية ،و( )1158قضية استئنافية،
مت فصل ( )982قضية بدائية ،و( )660صلحية ،و( )1036قضية اس���تئنافية .وبلغ عدد القضايا الصلحية
املدورة للعام القادم ( )1386قضية بدائية ،و( )1883قضية صلحية ،و( )1462قضية استئنافية.
•بل���غ ع���دد قضايا اخلزينة امل���دورة من العام املاضي أم���ام محكمة بداية عمان ( )355قضي���ة ،وبلغ الوارد
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( )185قضية ،مت فصل ( )139قضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )401قضية.
•بلغ عدد قضايا اخلزينة املدورة من العام املاضي أمام محكمة صلح عمان ( )368قضية ،وبلغ الوارد ()619
قضية ،مت فصل ( )351قضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )663قضية.
•بلغ عدد قضايا اخلزينة املدورة من العام املاضي أمام محكمة اس���تئناف عمان ( )993قضية ،وبلغ الوارد
( )397قضية ،مت فصل ( )378قضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )1021قضية.
•بل���غ ع���دد قضايا اخلزينة املدورة من العام املاضي أمام محكم���ة التمييز ( )557قضية ،وبلغ الوارد ()171
قضية ،مت فصل ( )189قضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )539قضية.
كشف قضايا اخلزينة التنفيذية لدى مختلف دوائر التنفيذ يف اململكة
من  2013/1/1وحتى 2013/11/30
 1584قضية

مدور عام 2012

 808قضايا

وارد عام 2013

 2392قضية

املجموع

 669قضية

املفصول

 1723قضية

املدور

االقتراحات والتطلعات:
1 .1ضرورة العمل على تزويد احملامي العام املدني وممثلي اخلزينة يف كافة املناطق ودوائر التنفيذ باألس���ماء
الكاملة والعناوين الواضحة واألرقام الوطنية خلصوم اخلزينة يف الدعاوى والقضايا التنفيذية.
2 .2الطل���ب من التنفي���ذ القضائي واملراكز األمنية يف اململكة بضرورة تنفيذ الطلب���ات الواردة من دوائر تنفيذ
اخلزين���ة وذلك لوج���ود التباطؤ وعدم اجلدية بإحض���ار احملكوم عليهم لتنفيذ الق���رارات الصادرة بحقهم
وخاصة تنفيذ قرارات احلجز على املركبات العائدة للمحكوم عليهم.
3 .3ضرورة تزويد إدارة احملامي العام املدني بالوس���ائل املس���اعدة الس���تدامة العمل وسرعته من كوادر بشرية
وأرشفة وتوفير أجهزة حاسوب /وربطها مع الدوائر ذات العالقة ووضع سلفة مالية لغايات تنفيذ القضايا
التي يوجد بها حجوزات.
4 .4ضرورة ربط دائرة احملامي العام املدني يف املركز بباقي دوائر احملامي العام املدني يف كافة دوائر اململكة
لضرورة التواصل واالتصال وإبداء التوجيهات الالزمة يف حينها ومراقبة أعمال املساعدين دورياً.
5 .5ض���رورة رب���ط دائرة احملامي الع���ام املدني بدائرة األراضي واملس���احة ودائرة األح���وال املدنية واجلوازات
لسهولة االستفسار عن العناوين واملمتلكات اخلاصة باملدعى عليهم التي ميكن احلجز عليها.
6 .6الطلب من مدير األراضي واملس���احة اإليعاز إلى دوائر التس���جيل بتنفيذ قرارات احلجز يف قضايا اخلزينة
واإلجابة بخصوص ذلك بأسرع وقت.
7 .7ضرورة إرسال كافة البينات املتعلقة باي دعوى مشفوعة بالرأي القانوني للدائرة القانونية للجهة احلكومية
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املعني���ة أو حض���ور مدير الدائرة القانونية ش���خصياً لدائ���رة احملامي العام املدني للتباح���ث توفيراً للوقت
واجلهد واملخاطبات.
8 .8ض���رورة التأكد من الضمان���ات التي يقدمها أصحاب العالقة ومالءة الكف�ل�اء يف التعاقدات بني احلكومة
وأصحاب الشأن.
9 .9الطل���ب م���ن جميع الوزارات والهيئات املس���تقلة تس���مية مندوب له���ا من دوائرها القانوني���ة ،احلضور إلى
دائرة احملامي العام املدني يوم واحد يف األس���بوع لتدريبه على الكثير من األعمال القانونية وكتابة العقود
واإلخط���ارات والرد عليه���ا ،وإلحضار البينات الالزمة واملطلوبة للقضايا الت���ي تخص الوزارات أو الدائرة
املعنية ويكون الدوام بذلك اليوم إلزامياً ألن هنالك خل ً
ال وضعفاً وعدم جدية لدى بعض الوزارات والدوائر
خصوصاً يف دوائرها القانونية مما يؤدي إلى خسارة وضياع حقوق اخلزينة إذا مت االستمرار بالتعامل على
هذا النحو ،س���يما أن بعض الدوائر القانونية غير مؤهلة وال تواكب تعديل القوانني والتش���ريعات األخرى
وبعد فوات األوان يتم اللجوء لدائرة احملامي العام املدني.
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سادساً :محور حقوق اإلنسان:
قام املجلس القضائي بتش���كيل جلنة خاصة لدراس���ة تقرير املركز الوطني حلقوق اإلنسان للعام ()2012
والتوصيات الواردة فيه اخلاصة باجلانب القضائي من مختلف جوانبها القانونية والواقعية وتوصل إلى ما يلي:
1 .1فيما يتعلق بالتوصية اخلاصة باستقالل القضاء:
مت تشكيل جلنة لدراسة قانون استقالل القضاء وإعداد مشروع متكامل للسلطة القضائية وفقاً للتعديالت
الدستورية لسنة ( )2011وذلك مبوجب كتاب رئيس ديوان التشريع ومت تسمية أمني عام املجلس القضائي
وأم�ي�ن عام وزارة العدل للمش���اركة يف ه���ذه اللجنة من قبل معالي رئيس املجل���س القضائي مبوجب كتابه
املرسل لدولة رئيس الوزراء باإلشارة لكتابه املؤرخ يف .2013/9/1
وباإلشارة اخلاصة التي أبداها جاللة امللك يف خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة العادية ملجلس
األمة الس���ابع عش���ر حول قانون اس���تقالل القضاء فقد بادر معالي رئيس املجلس لتوجيه عضوي اللجنة
املذكورين سابقاً بضرورة تسريع دراسة هذا القانون ووضع التعديالت املناسبة التي تنسجم مع التعديالت
الدستورية للعام  2011وإجنازه متهيداً إلحالته ملجلس األمة.
وسيبدي املجلس القضائي رأيه يف مشروع القانون بعد عرضه عليه إعماالً للمادة ( )9من قانون استقالل
القضاء رقم ( )15لسنة .2001
2 .2التوصية املتعلقة بإصدار قانون خاص بالقضاء اإلداري بحيث يتضمن التقاضي على درجتني.
هذه التوصية واجبة التنفيذ وفقاً للتعديل الوارد يف املادة ( )100من الدستور وإن دراسته ستتم من خالل
اللجنة املشار إليها فيما سلف وديوان التشريع والقنوات الدستورية املختصة .ويبدأ دور املجلس القضائي
بعد عرض املشروع عليه إعماالً للمادة ( )9املذكورة آنفاً.
3 .3وبشأن التوصية املتعلقة بقانون محكمة أمن الدولة......
فإنه والتزاماً بالتعديالت الدستورية لسنة  2011الواردة يف املادة  2/101من الدستور وتأكيد جاللة امللك
عليها يف أكثر من مناسبة فإن ستة قضاة مدنيني يعملون اآلن يف محكمة أمن الدولة وإن املجلس القضائي
مستعد وفور الطلب لرفد تلك احملكمة بأي عدد آخر من القضاة حسب احلاجة.
4 .4احلق يف محاكمة عادلة:
•إن من أهم ضمانات احملاكمة العادلة إعالء مبدأ استقالل القضاء وترسيخ املفاهيم املتعلقة به.
•إن اس���تقالل القضاء ليس امتيازاً للس���لطة القضائية وإمنا هو ضمان أساسي حلماية حقوق اإلنسان
يعني يف جوهره أال يحاكم الشخص إال أمام قاضيه الطبيعي حفظاً حلقوقه وصوناً حلرياته.
•ويؤكد قضاتنا على ترسيخ هذا املبدأ ابتداء من حرص القاضي نفسه على استقالله الذاتي بالتزامه
احليادية التامة والنزاهة املطلقة واستقالله يف مواجهة سائر اجلهات والسلطات.
•أكد الدس���تور األردني يف تعديالته األخيرة لس���نة  2011على تعزيز مبدأ اس���تقالل القضاء يف املادة
( )27ونصها:
(السلطة القضائية مستقلة تتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع األحكام وفق
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القانون باسم امللك) 0
واملادة ( )97ونصها:
(القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغير القانون) .وهذا النص ذاته ورد يف املادة ( )3من
قانون استقالل القضاء0
كما نصت املادة ( )2/98من الدستور على:
» »يعني قضاة احملاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون.
» »ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني.
» »م���ع مراع���اة الفقرة ( )1من هذه املادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيني القضاة النظاميني
وفق أحكام القانون.
5 .5حتقيق العدالة الناجزة.
•إن حتقي���ق العدال���ة الناجزة هو الهدف األس���مى ألي نظام قضائي وهو محور رئيس يف إس���تراتيجية
تطوير القضاء ،يعمل املجلس القضائي باستمرار للوصول به إلى أعلى مستوياته إجنازاً وكفاء ًة.
•وحت���رص محاكمنا على حتقي���ق العدالة الناجزة مبا يتفق والنصوص القانوني���ة النافذة كمنع التأجيل
أكثر من مرة لسبب واحد أو ملدة تزيد على ( )15يوماً إ ّال يف حاالت معينة ..ونسعى إلجراء التعديالت
الالزمة لسد أي ثغرات أو معوقات تشريعية يف هذا الشأن بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
•ويأخذ نظامنا القضائي مببادئ احملاكمة العادلة بتوفير جميع الضمانات القانونية للمتهم ومبا يتوافق
مع املعايير الدولية املتعارف عليها بهذا الشأن كاألخذ بقرينة البراءة ومبدأ (أال جرمية وال عقوبة إال
مبحام واملساعدة القانونية للمحتاج وغير ذلك من املعايير ...الخ.
بنص) وعالنية احملاكمة واالستعانة
ٍ
6 .6إلغاء قانون منع اجلرائم ،واحلد من التوقيف اإلداري.
•لي���س للمجل���س القضائي إبداء الرأي حول إلغ���اء أو عدم إلغاء قانون منع اجلرائم وذلك احتراماً ملبدأ
الفصل بني الس���لطات الذي يأخذ به الدس���تور األردني ولكنه ال ميانع يف املس���اهمة الفاعلة يف دراسة
هذا القانون مع اجلهات املعنية وصوالً التخاذ القرار املناسب بشأنه0
•إن قرار التوقيف قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا عم ً
ال باملادة التاسعة من القانون رقم  12لسنة
 .1992كم���ا أن قض���اء هذه احملكمة (العدل العليا) قد اس���تقر على صالحياتها بإصدار قرار متهيدي
لوقف تنفيذ القرار اإلداري بالتوقيف حلني صدور قرار نهائي يف الدعوى وذلك باالستناد للمادة ()20
من القانون املذكور.
7 .7عدم اللجوء إلى جتديد التوقيف القضائي بشكل تلقائي.
•التوقي���ف لي���س عقوبة وإمنا إجراء احتياطي إن اقتضته مصلحة التحقيق أو ظروف الدعوى وتوافرت
مبرراته ويتم وفق الضوابط املقررة قانوناً.
•ال يجي���ز القانون التمدي���د التلقائي ملذكرات التوقيف ،فقد حدد القان���ون للمدعي العام مدة التوقيف
حس���ب نوع اجلرمية املنس���وبة للمش���تكى عليه وأجاز متديد تلك املدة مبا ال يتجاوز سقوفاً محددة ثم
تنتق���ل تلك الصالحي���ة للمحكمة املختصة وضمن ح���دود وضوابط قانونية منص���وص عليها يف املادة
( )114من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
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•كما إنه ال يجوز حبس أي إنس���ان إال يف الس���جون املخصصة لذلك وال يجوز ملأمور أي سجن قبول أي
إنس���ان فيه إال مبقتضى أمر موقع عليه من الس���لطة املختصة وأال يبقيه بعد املدة احملددة بهذا األمر
ما لم يتم جتديد مدة التوقيف بصورة قانونية وفق نص املادة ( )10من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل
واملادة ( )105من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
8 .8تفعيل الرقابة القضائية والتفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز االحتجاز.
•إن التقيد بالنصوص القانونية التالية وتفعيلها يكفل حسن الرقابة القضائية على مراكز اإلصالح ودور
التوقيف والتفتيش عليها:
•فقد نصت املادة ( )31من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل وتعديالته رقم (9لس���نة )2004على تش���كيل
جلنة عليا تسمى جلنة اإلصالح والتأهيل مما يقتضي تفعيل عمل ومهام هذه اللجنة.
•ونصت املادة الثامنة من القانون املذكور(( :على أن لوزير العدل ورئيس النيابة العامة وألي من رؤساء
محاك���م االس���تئناف والبداي���ة واجلنايات الكب���رى والنائب الع���ام وقضاة النيابة العام���ة كل يف منطقة
اختصاصه الدخول ملركز اإلصالح والتحقق من عدم وجود أي نزيل يف املركز بصورة غير قانونية....
ومتابعة أية شكوى مقدمة من أي نزيل)).
•وامل���ادة ( )16م���ن قانون أصول احملاكم���ات اجلزائية التي نصت على(( :أن يراقب املدعي العام س���ير
العدال���ة ويش���رف عل���ى الس���جون ودور التوقيف وهو الذي يح���رك دعوى احلق الع���ام وينفذ األحكام
اجلزائية)).
•واملادة ( )106من قانون أصول احملاكمات نصت على:
» »لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤس���اء احملاكم البدائية واالس���تئنافية تفقد الس���جون
العامة ومراكز التوقيف املوجودة يف مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف
أو محتج���ز بصف���ة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر مراك���ز اإلصالح وعلى أوامر التوقيف
واحلب���س وأن يأخ���ذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويس���معوا منه أي ش���كوى
يري���د أن يبديه���ا لهم وعلى مدير وموظفي الس���جن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مس���اعدة
حلصولهم على املعلومات التي يطلبونها0
مدع عام أن يتفقد السجون املوجودة
» »على املدعي العام أو قاضي الصلح يف األمكنة التي ليس فيها ٍ
يف دائرة اختصاصه يف كل شهر مرة على األقل للغايات املبينة يف الفقرة السابقة 0
مدع عام) أن
» »لرؤس���اء احملاك���م اجلزائية واملدعني العامني وقضاة الصلح (يف األمكن���ة التي ليس فيها ٍ
يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعني حملاكمهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق واحملاكمة.
محام وإبالغ أس���رهم وتوفير
9 .9إب�ل�اغ املقب���وض عليهم بحقوقهم وقت االحتجاز من فحص طبي واس���تدعاء
ٍ
الضمانات القانونية يف مرحلة التحقيق األولي مبا يف ذلك عدم التعذيب أو اإلهانة أو الضرب واالستماع
إلى أقواله فقط دون استجواب واالحتفاظ بسجالت تبني أسماء املجرمني والتهم املوجهة إليهم.
•ينبغي التفرقة بني التوقيف القضائي وغيره من إجراءات التحقيق كالقبض واالستيقاف واالحتجاز000
وأجاز القانون لرجال الضابطة العدلية يف بعض احلاالت القبض على األشخاص مبا ال يزيد على مدة
أربع وعشرين ساعة كإجراء من إجراءات التحقيق (املادة  100من قانون أصول احملاكمات اجلزائية).
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كم���ا أج���از لهم إجراء التحقي���ق األولي خالل فترة االحتجاز وس���ماع أقوال املش���تكى عليه دون احلق
باستجوابه.
•أما التحقيق اجلاري أمام النيابة العامة فإن املدعي العام ينبه املشتكى عليه عند تالوة التهمة املنسوبة
ً
عم�ل�ا باملادة ( )63من قان���ون أصول احملاكمات
محام
إلي���ه أن م���ن حق���ه أال يجيب عنه���ا إال بحضور
ٍ
اجلزائية وإن مكان التوقيف يحدد ويكون معلوماً للمشتكى عليه ولذويه عند صدوره.
•ال يجي���ز الدس���تور والقانون اس���تعمال وس���ائل العنف والش���دة أو الض���رب أو التعذي���ب أو اإلهانة أو
اإليذاء...إلجبار املش���تكي عليه على االعتراف باجلرمية املنس���وبة إليه وال يعتد باعترافه إال إذا أثبتت
النيابة أن اعترافه أخذ طوعاً واختياراً (املادة  8من الدستور و املادة  159من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية واملادة  208من قانون العقوبات).
•وقد اس���تقر اجتهاد قضاء محكمة التمييز يف العش���رات من قراراتها على أن اإلفادة التي يؤديها املتهم
أو الظن�ي�ن أو املش���تكى عليه يف غير حضور املدعي العام ويعترف فيه���ا بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا
قدم���ت النياب���ة بينة عل���ى الظروف التي أديت فيها واقتنعت احملكمة بأن املتهم أو الظنني أو املش���تكى
عليه أداها طوعاً واختياراً.
•إن املجلس القضائي يولي موضوع احلد من التوقيف ومناهضة التعذيب بالغ االهتمام ولهذا فقد عقد
مؤمت���ر دول���ي يف البحر امليت بهذا اخلصوص يومي  2013/6/ 27 -26حتت مس���مى (املؤمتر الدولي
ملناهضة التعذيب واحلد من التوقيف ما قبل احملاكمة) وخرج املؤمترون بتوصيات لتحديث التشريعات
الوطنية ومبا يتالئم مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
1010تشكيل هيئات حتقيق مستقلة ومحايدة ونزيهة للنظر يف شكاوى وادعاءات التعذيب وسوء املعاملة:
•عطفاً على ما أوردناه يف البند الس���ابق ،فإن التش���ريعات األردنية ال جتيز اس���تعمال وس���ائل العنف أو
الشدة أو التعذيب أو اإلهانة إلجبار املشتكى عليه على االعتراف مبا هو منسوب إليه.
•تنص املادة ( )107من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن:
((لكل موقوف أو مسجون احلق يف أن يقدم يف أي وقت ملأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب
من���ه تبليغه���ا للنيابة العامة وعلى املأمور قبولها وتبليغها يف احلال بعد إثباتها يف س���جل يعد لذلك يف
السجن)).
•ال يوجد جلنة حتقيق قضائية مستقلة للتحقيق مبثل هكذا شكاوى.
1111عدم اللجوء إلى اقتحام املنازل بالقوة إال يف حاالت الضرورة وعدم استخدام القوة وعدم ترويع املواطنني
واآلمنني من أطفال ونساء.
إن تفتيش املس���اكن إجراء قضائي خوله القانون للمدعي العام أو من ينيبه عم ً
ال باملادة ( )33من األصول
اجلزائية.
وأج���از القانون لرجال الش���رطة والدرك الدخول إلى املن���ازل يف حاالت محددة كما ورد يف املادة ( )93من
القان���ون ذات���ه ،ويف كل األحوال ألزم القانون القائمني على إج���راء التفتيش اتباع إجراءات معينة وضوابط
قانونية ينبغي التقيد بها حفاظاً على حرمة املساكن وقاطنيها واحترام حقوقهم وحرياتهم كما ورد يف مواد
عديدة من قانون أصول احملاكمات اجلزائية......
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املالحظات واالقتراحات:
إن كثيراً مما ورد يف توصيات املركز الوطني حلقوق اإلنسان منجز ومنفذ وبعضها يف دور اإلجناز يف حني
أن بعضها اآلخر يحتاج إلى دراسات وتعديالت تشريعية ،ويف ذلك نشير إلى ما يلي:
•مت التعميم على اجلهات القضائية املعنية بضرورة جتديد مذكرات التوقيف وإرس���الها ملراكز التوقيف يف
وقتها احملدد والتنسيق مع مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل لهذه الغاية.
•مت التأكيد على رئيس النيابة العامة والنواب العامني ورؤس���اء احملاكم االس���تئنافية والبدائية بزيارة مراكز
اإلصالح كل يف منطقة اختصاصه للتحقق من عدم وجود أي نزيل يف املركز بصورة غير قانونية واالستماع
ألي ش���كوى تق���دم إليهم من أي نزيل .كما مت التأكي���د على املدعني العامني وعلى قضاة الصلح يف األمكنة
مدع عام بضرورة تفقدهم الس���جون املوجودة يف دوائر اختصاصهم مرة واحدة على األقل
التي ليس فيها ٍ
كل شهر للغاية املشار إليها آنفاً.
•وبشأن دراسة قانون استقالل القضاء وإعداد مشروع متكامل ينسجم والتعديالت الدستورية لسنة 2011
فإنه من املتوقع أن تنتهي اللجنة املش���كلة لهذه الغاية من إكمال مهامها يف نهاية هذا الش���هر (كانون الثاني
لسنة  )2014وسيتم دراسة ما تخلص إليه اللجنة من قبل املجلس القضائي خالل أسبوع واحد من تاريخ
وصولها إليه وإبداء الرأي حوله ونأمل أن يس���تكمل بعد مروره يف القنوات التش���ريعية ومناقش���ته من قبل
مجلس األمة قبل انتهاء دورته العادية األولى لهذا العام.
•وأما بش���أن دراس���ة وتطوير وحتديث التشريعات مبا ينسجم مع الدستور األردني واملعايير الدولية املتعلقة
بحماية حقوق اإلنس���ان وحرياته كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية احملتجزين والسجناء واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها
من املبادئ والبروتوكوالت واملواثيق ذات العالقة .فإننا نرى أن دراس���ة تلك التش���ريعات يستوجب حصرها
وترتيبها وفقاً للضرورة واألهمية واالستعجال ومن خالل التنسيق الدائم والفاعل بني اجلهات املعنية بهذا
الشأن كوزارة العدل ووزارة الداخلية وديوان التشريع واملركز الوطني حلقوق اإلنسان وغيرها من اجلهات
املختص���ة ذات العالق���ة .وإن املجل���س القضائ���ي إذ يحرص على ب���ذل أقصى درجات التعاون واملس���ؤولية
للمش���اركة الفاعلة بهذا الش���أن يف إطار أحكام الدس���تور والقوانني النافذة فإنه مس���تعد للمس���اهمة مع
اجلهات ذات العالقة يف دراسة التشريعات املعنية وتطويرها وفق آليات يتفق عليها يف حينه.
•إن املجل���س يتاب���ع م���ا يقوم به باس���تمرار من حتفي���ز احملاكم املختلفة عل���ى حتقيق العدال���ة الناجزة وفق
اإلج���راءات املنصوص عليها يف القوانني النافذة ومعاجلة أي معوقات إدارية بهذا اخلصوص كما س���يتابع
دور النياب���ة العامة واملدعني العامني ورؤس���اء احملاكم يف الرقاب���ة والتفتيش على مراكز التأهيل والتوقيف
وعلى إجراءات الضابطة العدلية وفقاً للقوانني النافذة.
•وحرصاً من املجلس على تعزيز وترس���يخ احترام حقوق اإلنس���ان وصون حرياته س���يتم تشكيل جلنة دائمة
لهذه الغاية حلقوق اإلنسان تتبع املجلس القضائي لدراسة ومتابعة األمور املتعلقة بهذا الشأن مع اجلهات
ذات العالقة وذات االرتباط باجلوانب القضائية وذلك خالل عشرة أيام من تاريخه.
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سابعاً :اجنازات املعهد القضائي األردني لعام 2013
يعمل املعهد القضائي باعتباره املؤسس���ة الرس���مية الوحيدة املعنية بتدريب وتأهيل القضاة وفقاً ألهدافه
التي أنشئ من أجلها يف العام  1988واملتمثلة بإعداد مؤهلني لتولي الوظائف القضائية من خالل برنامج دبلوم
املعهد القضائي(التدريب اإلعدادي) وكذلك رفع كفاءة القضاة واإلداريني من خالل برنامجي التدريب املستمر
والتخصصي واللذين يوليهما املعهد أهمية كبيرة هذا باإلضافة الرتباط املعهد مع أمثاله من املعاهد القضائية
يف الدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة باتفاقيات علمية هامة ساهمت يف بناء جسور التعاون القضائي
مع هذه الدول مما جعل املعهد صرحاً علمياً وتدريبياً متميزاً.
إن اإلجن���ازات والنش���اطات التي ينهض بها املعهد هي ترجمة لأله���داف والرؤية وفقاً للنظام والتعليمات
املعمول بها والتي توجز على النحو التالي:

أو ًال :برنامج دبلوم املعهد القضائي (التدريب اإلعدادي)

مدة الدراس���ة لدبلوم املعهد القضائي س���نتني دراسيتني مقس���مة إلى فترات زمنية وفقاً للخطة الدراسية
تش���تمل على تدريب نظري وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية جلهات لها صلة بالعمل القضائي باإلضافة إلى
تدري���ب عمل���ي لدى احملاكم والنياب���ة العامة كما يحرص املعهد على تطوير مهارات الطلبة من خالل دورات يف
اللغتني االجنليزية والفرنسية ومهارات احلاسوب.
وقد س���اهم املعهد منذ تأسيس���ه برفد اجلهاز القضائي مبؤهلني لتولي الوظائف القضائية حيث بلغ عدد
خريجي برنامج دبلوم املعهد القضائي منذ إنشاء املعهد ( )668خريجاً ( )501من الذكور و( )167من اإلناث.
كم���ا تخرج هذا العام ( )60طالباً وطالبة ضمن الفوج الس���ابع عش���ر حيث بل���غ عدد الذكور ( )29خريجاً
وعدد اإلناث ( )31خريجة.

ثاني ًا :برنامج التدريب املستمر والتخصصي

يعتبر هذا البرنامج من البرامج الرئيسة التي ينهض بها املعهد للسادة القضاة واملدعني العامني وذلك ليكونوا
عل���ى صلة وتواصل مع آخر املس���تجدات بش���قيها القانوني والقضائي ألنها تنعكس بص���ورة إيجابية على فكر
القاضي وأدائه وتواصله مع ما يستجد من تطورات يف شتى مناحي العلوم القانونية والقضائية ومواكبة تطور
التكنولوجي���ا احلديث���ة ه���ذا باإلضافة إلى عقد دورات تدريبي���ة للكوادر اإلدارية العامل���ة يف وزارة العدل التي
تش���كل جه���ازاً إدارياً مس���اعداً للقضاء لرفع قدراته���م وكفاءتهم يف مختلف التخصص���ات كما هو موضح على
النحو التالي:
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الدورات التدريبية التي عقدها املعهد خالل العام 2013
ضمن برنامج التدريب املستمر والتخصصي:
الدورات التدريبية حسب الفئة املشاركة

العدد

الدورات املتخصصة التي عقدت للسادة القضاة واملدعني العامني

6

الدورات التي عقدت للسادة القضاة من الدول العربية الشقيقة

12

الدورات التي عقدت جلهات حكومية وخاصة

12

الدورات التدريبية ألعوان القضاء

34

املجموع الكلي

64

كما مت عقد لقاء ومحاضرة للس���ادة قضاة محكمة التمييز من قبل القاضي يف محكمة النقض الفرنس���ية
فرانك تيريه حول تنظيم محكمة التمييز الفرنسية وصالحيات عملها باإلضافة للتعامل مع املسائل الدستورية.
املشاركون يف دورات التدريب املستمر والتخصصي
املشاركون

العدد

السادة القضاة و املدعني العامني

123

السادة القضاة واملدعني العامني من الدول العربية الشقيقة من كل من فلسطني وسلطنة
عمان والكويت

154

السادة القضاة واملدعني العامني من األمن العام والقضاء العسكري والدفاع املدني
واحلقوقيون من ديوان املظالم وضريبة الدخل وجهات حكومية أخرى وخاصة

237

موظفو وزارة العدل

823

املجموع الكلي

1337

ثالث ًا :التعاون احمللي والعربي والدولي

انس���جاماً م���ع أهداف املعهد املتمثلة بتش���جيع التعاون م���ع الهيئات العربية واألجنبي���ة يف مجاالت العمل
القضائ���ي وتب���ادل اخلبرات والتعاون مع املعاهد املماثلة يف الدول العربية واألجنبية فإن املعهد يرتبط بالعديد
من اتفاقيات التعاون القضائي ومذكرات التفاهم مع هذه الدول والتي كان آخرها لهذا العام:
•مذكرة تفاهم بني املعهد القضائي األردني واملعهد الكويتي للدراس���ات القانونية والقضائية بهدف ترس���يخ
عالق���ات التعاون القضائ���ي والقانوني القائمة ب�ي�ن البلدين يف مجال تدريب الك���وادر القضائية واإلدارية
املساندة من كال البلدين.
•مذكرة تفاهم مع مديرية القضاء العسكري يف مجال التدريب القضائي وإعداد الدورات التدريبية املتخصصة
لرفع كفاءة القضاة العسكريني وأعوانهم لدى القضاء العسكري األردني والدول العربية الشقيقة.
•مذكرة تفاهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية يف مجال التدريب القضائي.
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الن���دوات وورش العم���ل التي عقدت يف إطار التعاون احملل���ي والعربي والدولي يف إطار التعاون احمللي والعربي
والدولي نظم املعهد وشارك يف العديد من الفعاليات واألنشطة والتي جاءت على النحو التالي:
•ندوة حول “مهام ودور احملكمة الدستورية” بالتعاون مع املؤسسة األملانية للتعاون القانوني الدولي .IRZ
•ندوة حول “تطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس���ان يف احملاكم األردنية واألملانية” بالتعاون مع املؤسسة
األملانية للتعاون القانوني الدولي .IRZ
•ن���دوة ح���ول “التعامل مع قضاي���ا مكافحة اإلره���اب يف القانون األردن���ي والقانون الفرنس���ي” بالتعاون مع
املدرسة الوطنية للقضاء يف فرنسا والسفارة الفرنسية يف عمان.
•ورشة عمل حول “أنظمة تعزيز النزاهة” بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (.)USAID
•ورشة عمل حول “التحديات التي تواجه عملية استعادة األموال املتحصلة من جرائم الفساد على املستوى
الدولي” بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (.)USAID
الوف���ود الزائ���رة للمعهد لالطالع على جتربته يف مجال التدريب والتأهيل القضائي بهدف االطالع على جتربة
املعهد يف مجال التدريب والتأهيل القضائي زار املعهد كل من الوفود التالية:
•وفد قضائي رفيع املستوى من سلطنة عمان يضم نائب رئيس محكمة النقض وعميد املعهد العالي للقضاء
يف سلطنة عمان ومدير التدريب يف املعهد.
•وفد من القضاء العسكري من سلطنة عمان الشقيقة برئاسة العميد ناصر احلارثي رئيس اللجنة التأسيسية
للقضاء العسكري العماني.
•رئيس احملكمة الدستورية يف مملكة بلجيكا.
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ثامنا :الطموحات املستقبلية:
•اإلس���راع يف إجن���از قانون الس���لطة القضائية وقانون احملاكم اإلدارية واللذي���ن ال يزاالن قيد اإلعداد لدى
احلكومة كاس���تحقاق دس���توري ال بد من اجنازه يف عام  2014لنتمكن من توفير الكوادر القضائية املؤهلة،
ولتتمكن وزارة العدل من توفير الكوادر اإلدارية وتأهيلها باإلضافة إلى توفير املستلزمات األخرى.
•العمل على وضع نظام صحي خاص جلميع القضاة العاملني واملتقاعدين.
•العمل على اإلسراع يف تنفيذ بناء دار القضاء يف العاصمة ،ومبنى املعهد القضائي التي انتهت مخططاتهما
منذ ثالث سنوات.
•العمل على إعفاء سيارات القضاة إعفاء شام ً
ال وعدم املطالبة بالقيمة اجلمركية عند التقاعد.
•العم���ل على تعديل قان���ون محاكم الصلح واألص���ول اجلزائية بإعطاء الصالحية حملكم���ة البداية بصفتها
االس���تئنافية يف القضايا الصلحية احلقوقية واجلزائية والتنفيذية ،وإعطاء الصالحية حملاكم االس���تئناف
يف كل القضايا البدائية واجلنح البدائية واجلنايات.
•إج���راء التعدي�ل�ات القانونية بحيث يكون التفتي���ش القضائي واملعهد القضائي تابع�ي�ن للمجلس القضائي
كاستحقاق دستوري وفق التعديالت الدستورية األخيرة.
•إنشاء نادي ثقايف واجتماعي للقضاة مبوجب نظام خاص وتأمني املوارد املالية له.
•التأكي���د عل���ى تعميم وتفعيل دور إدارة الدعوى وإدارة الوس���اطة على باقي محاكم البداية التي تفتقر لهذه
اإلدارات ملا يف ذلك من سرعة يف الوصول للعدالة الناجزة بني املتقاضني ،نظراً لنجاح جتربتها وما قامت
به من تخفيف العبء بعد تسجيلها وقبل وصولها للمحاكم املختصة.
•العم���ل عل���ى وضع اآللية املناس���بة لتطبيق نظام الوح���دات اإلدارية للمجلس القضائي وتش���كيلها ورفدها
باملوظفني اإلداريني والفنيني الالزمني.
•التأكيد على اخلطط املوضوعة لبناء أبنية احملاكم يف احملافظات املختلفة مبا يتناس���ب والتوس���ع السكاني
وزيادة أعداد القضاة والقضايا املختلفة ،لتقليل عدد احملاكم املستأجرة غير املهيأة ألعمال احملاكم بهدف
حتقيق العدالة الناجزة وعدم تأخير فصل الدعاوى.
•مراجعة وتطوير تشريعات التقاضي بهدف تعزيز دولة القانون واملؤسسات وإقامة العدل بني الناس وتعزيز
موق���ع األردن يف املؤش���رات الدولية مقارن���ة باألنظمة القضائية الدولية ،ومواكبة التطورات واملس���تجدات
لتحسني بيئة االستثمار وتنافسية االقتصاد مبا يضمن فعالية إجراءات التقاضي وتسريعها.
•العمل على إدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية بهدف تطوير العدالة اجلزائية ملواكبة السياسة اجلنائية
احلديثة ومعايير احملاكمات العادلة وحقوق اإلنسان ،ومعاجلة االكتظاظ يف السجون وتعزيز مفهوم اإلصالح
من خالل إشراك احملكوم عليهم يف اخلدمة املجتمعية.
•إدخال نظام قاضي تنفيذ العقوبة لتعزيز اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبات مبا يعزز احترام املعايير
الدولية حلقوق اإلنسان.
•التوسع يف إحداث محاكم خاصة باألحداث ،وإيجاد غرف للمحاكمات املتعلقة باألسرة يف محاكم البداية،
وخاصة يف األبنية اجلديدة للمحاكم ،نظراً للطابع اخلاص للجرائم التي حتدث ضمن نطاق األس���رة ،بأن
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تتم اإلجراءات يف أجواء مختلفة عن أجواء احملاكمات العادية حفاظاً على نس���يج األس���رة ،واعتبار التعامل
مع األحداث باعتبارهم ضحايا وليس جناة.
•جتهيز احملاكم ومراكز اإلصالح والتأهيل بغرف وقاعات مجهزة فنيا إلجراء احملاكمات عن بعد للمشتكى
عليهم اخلطرين للحد من نقل املش���تكي عليهم اخلطرين إلى احملاكم التي يحاكمون أمامها باإلضافة إلى
تقليل املخاطر األمنية املترتبة على انتقال احملكوم عليهم بني مراكز اإلصالح والتأهيل وبني احملاكم.
•العم���ل على مأسس���ة نظام املس���اعدة القانونية للمتهمني بارتكاب اجلرائم إلتاح���ة الفرصة للمتهمني غير
القادرين مادياً على توكيل احملامني يف القضايا اجلزائية للدفاع عنهم لدى جهات التحقيق واحملاكمة.
•وضع برامج حلماية الش���هود واملستضعفني وضحايا اجلرائم لتشجيعهم على اإلدالء بإفاداتهم وشهاداتهم
يف اإلج���راءات اجلزائي���ة مب���ا يضمن توفير الضمانات الالزمة التي من ش���أنها حمايتهم من أي تهديد قد
يتعرضون له نتيجة اإلدالء بشهاداتهم ،وتوفير األماكن الالئقة الستقبالهم ،وأن تتم املناداة عليهم بواسطة
سماعات مربوطة مع هذه األماكن.
•دعم عمل املكتب الفني يف محكمة التمييز بالكوادر القضائية واإلدارية.
•العمل على عقد دورات يف الوساطة لقضاة الصلح الذين مت تعيينهم مؤخراً.
•دراس���ة أوضاع اخلبرة ووضع احللول املناس���بة حلل مش���اكل اخلبرة أمام احملاكم مبا ينظم عمل اخلبراء
ومساءلتهم ،ووضع األسس والشروط ملمارسة أعمال اخلبرة وإجراءاتها وسرعة إيداع تقارير اخلبرة.
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تاسعاً :محور اجلداول امللحقة:
جدول رقم ()1
أعمال جميع احملاكم باستثناء احملاكم البلدية خالل عام 2013
اسم احملكمة

مدور2012

وارد 2013

املجموع

فصل 2013

مدور 2014

محكمة التمييز

2123

10633

12756

10118

2638

العدل العليا

181

510

691

556

135

محكمة اجلنايات الكبرى

747

1624

2371

1438

933

محاكم االستئناف

6187

58408

64595

58952

5643

احملاكم اجلمركية

1435

1955

3390

1837

1553

احملاكم الضريبية

2533

3194

5727

2932

2795

محكمة أمالك الدولة

6

97

103

97

6

محكمة تسوية األراضي

150

1868

2018

1876

142

محاكم البداية

186615

158244

344859

130339

214520

احملاكم الصلحية

158746

248814

407560

216838

190722

محاكم األحداث

201

1542

1743

1535

208

املجموع

538924

486889

845813

426518

419295
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جدول رقم ()2
أعمال محاكم البداية لعام 2013
اسم احملكمة

مدور 2012

وارد 2013

املجموع

فصل 2013

مدور 2014

بداية عمان

45849

39556

85405

35046

50359

بداية شرق عمان

8728

10708

19436

10041

9395

بداية غرب عمان

7479

8857

16336

8786

7550

بداية شمال عمان

6708

25303

32011

10852

21159

بداية جنوب عمان

8166

11528

19694

11658

8036

بداية إربد

22786

18831

41617

20063

21554

بداية الزرقاء

39978

15019

54997

9097

45900

بداية السلط

5330

4916

10246

3854

6392

بداية املفرق

20141

6933

27074

4744

22330

بداية الكرك

923

1994

2917

2019

898

بداية عجلون

6212

4333

10545

4203

6342

بداية جرش

10295

4710

15005

4586

10419

بداية معان

216

952

1168

904

264

بداية العقبة

1651

1957

3608

1732

1876

بداية مأدبا

209

1469

1678

1476

202

بداية الطفيلة

1944

1178

3122

1278

1844

املجموع

186615

158244

344859

130339

214520
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جدول رقم ()3
أعمال محاكم الصلح لعام 2013
اسم احملكمة

مدور 2012

وارد 2013

املجموع

فصل 2013

مدور 2014

صلح عمان

13977

38751

52728

32030

20698

صلح شرق عمان

2941

12500

15441

11969

3472

صلح غرب عمان

3176

11000

14176

10621

3555

صلح شمال عمان

4471

18468

22939

17031

5908

صلح جنوب عمان

3328

11668

14996

11709

3287

صلح إربد

11285

24188

35473

21792

13681

صلح الزرقاء

4252

15451

19703

14619

5084

صلح السلط

1602

3460

5062

3148

1914

صلح املفرق

21105

12025

33130

9649

23481

صلح الكرك

1958

5111

7069

4264

2805

صلح عجلون

2017

4986

7003

4781

2222

صلح جرش

2210

6060

8270

6013

2257

صلح معان

747

3155

3902

3238

664

صلح العقبة

1312

4414

5726

4381

1345

صلح مأدبا

863

3331

4194

3395

799

صلح الطفيلة

256

1462

1718

1495

223

صلح ناعور

405

1117

1522

1105

417

صلح الرصيفة

17266

9186

26452

6349

20103

صلح ذيبان

1812

2234

4046

655

3391

صلح املزاراجلنوبي

2439

2453

4892

1745

3147

صلح املزار الشمالي

5087

2994

8081

1896

6185

صلح عي

176

286

462

263

199

صلح القصر

2345

1070

3415

1104

2311

صلح الرويشد

35

96

131

113

18

صلح عني الباشا

3127

4525

7652

4150

3502
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اسم احملكمة

مدور 2012

وارد 2013

املجموع

فصل 2013

مدور 2014

صلح دير عال

5443

3848

9291

3415

5876

صلح الشونة اجلنوبية

1305

2140

3445

1498

1947

صلح سحاب

550

3020

3570

2815

755

صلح اجليزة

2676

2132

4808

2133

2675

صلح املوقر

283

664

947

688

259

صلح غور الصايف

1925

2189

4114

1642

2472

صلح احلسينية

45

176

221

176

45

صلح الشوبك

48

207

255

195

60

صلح املوقر

22

242

364

213

51

صلح البتراء

474

2636

3110

2662

448

صلح القويرة

112

312

424

300

124

صلح األغوار الشمالية

8713

5983

14696

4026

10670

صلح الرمثا

1646

4521

6167

4818

1353

صلح الكورة

1379

5311

6690

3144

3546

صلح بني كنانة

6825

4023

10848

3437

7411

صلح بني عبيد

8811

5145

13956

3289

10667

صلح األزرق

1386

504

1890

722

1118

صلح الطيبة

4178

603

4781

659

4122

صلح فقوع

870

635

1505

477

1028

صلح البادية الشمالية

452

884

1336

882

454

صلح الوسطية

3166

2864

6030

1409

4621

صلح بصيرا

125

567

692

436

256

صلح احلسا

120

217

337

241

96

املجموع

158746

248814

407560

216838

190722
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