قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم  82لسنة 8102
المادة 0
يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة  )8102ويعمل به بعد ثالثين يوماا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8
أ .للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون أن تؤساس محاا م
تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صالحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .
ب .لمجلس الوزراء بناء على تنساي وزيار الداخلياة ارعتاراي بائف ائياة مسايحية وفاي هاذه
الحالااة تضاااي الااى الجاادول الملحااق بهااذا القااانون بعااد نشاار قاارار مجلااس الااوزراء فااي الجرياادة
الرسمية.
المادة 3
أ .لغايات هذا القانون تعني لمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية) .
ب .يعااين رئاايس المحكمااة وأعضااالها ويعالااون بقاارار ماان مجلااس الااوزراء بناااء علااى تنسااي
الرئيس الروحي األعلى لتلك الطائية في المملكة على أن يقترن القرار باإلرادة الملكياة الساامية
.
ج .يشتر فيمن يعين قاضيا في المحكمة أن تتوافر فيه الشرو التالية مجتمعة :
 .0أن يكون أردني الجنسية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .
 .8أن يجيد اللغة العربية قراءة و تابة .
 .3أن ر يقل عمره عن ( )31سنة وأن يكون متمتعا باألهلية المدنية .
 .2أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى في القانون من جامعاة أو لياة معتاري بهماا
في المملكة أو ما يعادلها أو أن يكون حاصال على الشاهادة الجامعياة األولاى فاي الالهاوت (علام
الشريعة المسيحية) حدا ادنى .
 .5أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
 .6أن يكون قد أمضى مدة ر تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنيسة أو اشغل منصبا قضائيا
لمدة ر تقل عن عشر سنوات أو عمل محاميا أستاذا لمدة ر تقل عن عشر سنوات .
 .7غياار محكااون بجنايااة أو بجنحااة مخلااة بالشااري واألمانااة واألخااالأ وايداب العامااة أو غياار
محكون من مجلس تئديبي ألمر مخل بالشري ولو رد اليه اعتباره أو شمله عيو .
المادة 2
أ .تختص المحكمة بالنظر فاي القضاايا التاي تنشائ باين أفاراد ائيتهاا المتعلقاة بمساائل األحاوال
الشخصية للمسلمين الداخلة في صالحية المحا م الشرعية ومسائل األحاوال الشخصاية الاواردة
فااي قوانينهااا والتااي ر تعتباار ماان مس اائل األحااوال الشخصااية للمساالمين الداخلااة فااي اختصااا
المحا م الشرعية وتيصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائية ذات الشئن .
ب .اذا ااان أحااد أ ااراي الاادعوى مساالما و ااان الناااا يتعلااق بمسااائل األحااوال الشخصااية ف ا ن
ارختصا فاي نظار الادعوى ينعقاد لمحكماة البداياة النظامياة ار اذا اتياق األ اراي علاى قباول
اختصا المحا م الشرعية .
المادة 5
تخااتص المحكمااة بااالنظر فااي مسااائل األوقاااي المنشاائة لمصاالحة الطائيااة المساايحية التابعااة لهااا
واليصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها  .أما اذا ان أحاد أ اراي النااا مان ائياة أخارى أو

ااان مساالما فتخااتص محكمااة البدايااة النظاميااة بااالنظر فااي الاادعوى واليصاال فيهااا ار اذا اتيااق
أ راي الدعوى على اختصا محكمة الطائية التي أنشئ الوقف لمصلحتها .
المادة 6
أ .اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى علاى الوجاه المنصاو علياه فاي الماادتين ()2
و( )5ماان هااذا القااانون فلهااا أن توجااه الااى قاضااي القضااة ورئاايس المحكمااة المختصااة للطائيااة
ورئيس الطائية التي لايس لهاا محكماة حسا مقتضاى الحاال استيضااحا خطياا يباين فياه وقاائ
الدعوى وتطل اليهم موافاتها ببيان عن القانون الواج التطبيق في تلك الدعوى فيماا لاو اان
النظر فيها من صالحية المحكمة الشرعية أو تلك المحكمة أو الطائية ،ويكون هاذا البياان جااءا
من ملف الدعوى .
ب .يبلغ األ اراي فاي الادعوى بنساخة مصادقة مان البياان المشاار الياه فاي اليقارة (أ) مان هاذه
المادة .
ج .على قاضي القضاة أو رئيس المحكماة أو رئايس الطائياة أن يادرج فاي البياان وثيقاة موقعاة
ومختومة منه تييد أن بياناه عان القاانون الماذ ور هاو الاذف يطباق عناد نظار الادعوى فاي حاال
اناات ماان اختصاصااه وعلااى محكمااة البدايااة النظاميااة النظاار فااي الاادعوى واليصاال فيهااا وفقااا
للبيانات المقدمة في هذه اليقرة مسترشدة بقواعد العدل واإلنصاي .
المادة 7
تختص محكمة البداياة النظامياة باالنظر فاي جميا المساائل المنصاو عليهاا فاي هاذا القاانون
واليصل فيهاا اذا لام يكان ألفاراد ائياة مسايحية محكماة ،وتسترشاد عناد نظار الادعوى بقواعاد
العدل واإلنصاي وقواعد واعتقادات تلك الطائية بما ر يخاالف النظاان العاان وايداب العاماة عناد
عدن وجود قواعد مكتوبة أو يوجاد شاك فاي هاذه القواعاد الماراد تطبيقهاا تطباق محكماة البداياة
النظامية قواعد الطائية األقرب الى تلك الطائية التي ينتمي اليها أ راي الدعوى .
المادة 2
م مراعاة أحكان المادة ( )9من هذا القانون ،اذا نشئ ناا باين أ اراي مسايحيون ينتماون الاى
أ ثر من ائية مسيحية واتيقوا على اختصا محكمة ينتمي اليها أحدهم يكون لهاذه المحكماة
صالحية النظر في الدعوى واليصل فيها ويج أن تبلغ الموافقة الى رئيس المحكمة التي اتياق
األ راي علاى اختصاصاها واذا لام يتياق األ اراي علاى اختصاا المحكماة يكاون ارختصاا
لمحكمة البداية النظامية .
المادة 9
أ .اذا نشئ نااا باين أ اراي مسايحيون ينتماون الاى أ ثار مان ائياة مسايحية و اان موضاوعه
زواجاا أو ناشائا عناه أو اان أحاد األ اراي قاد تارة الطائياة التاي عقادت الااواج ،يطباق قاانون
الطائية المسيحية التي تنتمي اليها السالطة الكنائساية التاي عقادت الااواج ويكاون لمحكماة تلاك
الطائية ارختصا بنظار الادعوى واليصال فيهاا  .أماا اذا لام يكان لتلاك الطائياة محكماة فيكاون
ارختصا لمحكمة البداية النظامية.
ب .اذا عقد الاواج من سلطتين نائسيتين تنتمي ل منهما لطائيتين فيطبق قانون الطائية التاي
عقدت سلطتها الكنائساية الااواج أور ويكاون لمحكماة هاذه الطائياة ارختصاا بنظار الادعوى
واليصل فيها  .أما اذا لم يكن لهذه الطائية محكمة فيكون ارختصا لمحكمة البداية النظامية .

المادة 01
تطبق المحكمة أو أف محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بئموال غيار منقولاة موجاودة
في المملكة تر ت بوصية أو دون وصية ،التشريعات األردنية التي تطبق على المسلمين.
المادة 00
أ .تختص المحكمة بالنظر واليصل في الدعاوى التي تادخل فاي اختصاصاها ماا تخاتص باالنظر
واليصل فاي المساائل والطلباات المرتبطاة بالادعوى األصالية وفاي ال لا يارتبي بهاا يقتضاي
حسن سير العدالة أن تنظر فيه.
ب .تختص المحكمة باإلجراءات الوقتية والتحيظياة المرتبطاة بمساائل األحاوال الشخصاية التاي
تنيذ في المملكة ولو انت غير مختصة مكانيا بالدعوى األصلية .
المادة 08
تخااتص المحكمااة بنظاار الاادعوى التااي ر تاادخل فااي اختصاصااها مكانيااا اذا قباال الخصااون وريتهااا
صراحة أو ضمنا.
المادة 03
تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصاها التاي ترفا علاى األجنباي الاذف لايس لاه
مو ن أو محل اقامة في المملكة في األحوال التالية:
أ .اذا ان له في المملكة مو ن مختار.
ب .اذا انت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بعقد نشئ فيها .
ج .اذا ان ألحد المدعى عليهم مو ن أو محل اقامة في المملكة .
د .اذا ان احد أ راي الدعوى أردني الجنسية .
المادة 02
أ .اذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ و انت المحكماة غيار مختصاة بنظار الادعوى بقاا ألحكاان
المادتين ( )08و( )03من هذا القانون تحكم المحكمة بعدن اختصاصها من تلقاء نيسها .
ب .اذا انت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكان هذا القانون وج عليها ردها .
المادة 05
تنيااذ األحكااان األجنبيااة المتعلقااة باائف مساائلة ماان مسااائل األحااوال الشخصااية الخاصااة بااالطوائف
المسيحية وفق أحكان قانون تنييذ األحكان األجنبية .
المادة 06
أ .تنعقد هيئة المحكمة من ثالثة قضاة علاى األقال ،ويرأساها رئايس المحكماة أو القاضاي األ بار
سنا عند غيابه وتصدر قراراتها باإلجما أو باأل ثرية .
ب .يجوز أن تضم المحكمة أ ثر من هيئة واحدة .
ج .تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذف يحدده رئيسها .
د .م ا مراعاااة أحكااان المااادة ( )3ماان هااذا القااانون يتوج ا تساامية قضاااة احتيااا عنااد تشااكيل
المحكمة حس مقتضى الحال .
المادة 07
أ .اذا لاام تااتمكن المحكمااة ماان نظاار الاادعوى لتااوافر أسااباب رد القضاااة أو عاادن صااالحيتهم لنظاار
الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئاات المحكماة ،أماا اذا لام تكان هنااة هيئاة قضاائية

أخرى فعلاى رئايس المحكماة اساتدعاء أف مان قضااة ارحتياا حسا مقتضاى الحاال للنظار فاي
الدعوى واليصل فيها.
ب .تستئنف القرارات الصادرة عن المحكمة وفق أحكان اليقرة (أ) من هاذه الماادة المتعلقاة بارد
القضاة الى محكمة ارستئناي التي تتبعها .
المادة 02
أ  .اذا تبين للمحكمة ابتداء أن الناا يمكان تساويته بالوساا ة فلهاا بموافقاة الخصاون أن تحيال
الدعوى على الوسا ة من خالل أشخا تنتخبهم المحكمة لهاذه الغاياة لباذل الجهاد فاي الصال
بين الخصون ،ف ذا تم الصل يجرف اثبات ما اتيق عليه الخصون في ملف الادعوى ويوقا علياه
من الخصاون أو مان و الئهام ،واذا لام ياتم الصال خاالل ( )31يوماا مان تااريخ بداياة اجاراءات
الصل تباشر المحكمة نظر الدعوى.
ب .تصااادأ المحكمااة علااى الصاال المشااار اليااه فااي اليقاارة (أ) ماان هااذه المااادة ويلحااق بملااف
الدعوى ويثبت محتوى الصل فيه شريطة أن ر يكون مضمون ما تصال عليه الخصون مخاليا
للقواعد ايمرة لقانون تلك الطائية الذف تطبقه المحكمة .
ج .يكون اتياأ الصل بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ور يقبل أف ريق من ارأ الطعان ،
ويئخذ صورة األحكان وفقا للقواعد المقررة لها .
المادة 09
اذا ظهر للمحكمة أن هناة ارتبا ا بين دعاويين أو أ ثار أو اان اليصال فاي أحادها متوقياا علاى
اليصل في غيرها يجوز لها أن تقرر ضمها وتيصل فيها حسبما يقتضيه الحال .
المادة 81
اذا اشتمل اردعاء على موضوعات مختلياة ر ارتباا بينهاا فاي الحكام يجاوز للمحكماة أن تقارر
رلية ل موضو منها على حدة في قضية مستقلة .
المادة 80
أ .اذا انت الادعوى تساتند الاى ساند رسامي أو الاى ساند اعتاري باه المادعى علياه أو الاى حكام
سابق لم يستئنف أو ان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلاف أو اان فاي تائخر تنيياذ
الحكم الذف سيصدر في الدعوى ضرر للمحكون له النيقة يجوز للمحكماة عنادما تصادر حكمهاا
أن تقاارر تعجياال تنييااذه بناااء علااى ل ا الماادعي وذلااك علااى الاارغم ماان قيااان المحكااون عليااه
باستئناي الحكم على أن يقدن المحكون له يالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها .
ب .اذا انت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنيقاة لام يسابق أن صادر بهاا حكام قطعاي و لا المادعي
تقدير النيقة وتعجيلها فعلى المحكمة فور تقديم الطل أن تنظر فيه ف ذا اقتنعت باه تصادر قارارا
معجل التنييذ بتقدير نيقة شهرية محسوبة من أصل النيقة التي قد يحكم بها في الدعوى .
ج .للمدعى عليه في جمي األحوال التي يتم فيها رد الدعوى حق الرجو علاى المادعي و ييلاه
أو على أف منهما بالمبلغ الذف ألان بدفعه معجال بمقتضى أحكان هاذه الماادة ما ماا ترتا علياه
من رسون ونيقات وذلك بما ر يتعارض م قانون ل ائية .
د .اذا انت الدعوى متعلقة بطل الحضانة أو الضم أو المشاهدة فعلاى المحكماة عناد الضارورة
وبعد قناعتها وأخذ الضمانات الكافية اصدار قرار معجل التنييذ قبل اصدار الحكم النهائي .
المادة 88
تنيذ األحكان التي تصدرها المحكمة ومحكمة استئناي الطائية المسايحية بوساا ة دائارة التنيياذ
في المحا م النظامية وفقا ألحكان قانون التنييذ .

المادة 83
أ .يجوز خالل مدة ر تايد على سنة من تاريخ نياذ هذا القانون ،استئناي األحكاان الصاادرة عان
المحكمااة قباال نياااذه لاادى محكمااة اسااتئناي خااارج المملكااة مشااكلة حساا األصااول للطوائااف
المسيحية.
ب .م مراعاة ما ورد في اليقرة (أ) من هذه المادة وخالل مدة ر تتجاوز ستة أشهر مان تااريخ
نياذ هذا القانون  ،على ل ائية مسيحية تشكيل محكمة استئناي فاي المملكاة وفاق أحكاان هاذا
القانون وذلك تحت ائلة بطالن القرارات واإلجاراءات المتخاذة مان محاا م ارساتئناي المشاكلة
خارج المملكة .
ج .يعين رئيس محكمة استئناي الطائية المسيحية وأعضالها ويعالون فاي المملكاة بقارار مان
مجلس الاوزراء بنااء علاى تنساي الارئيس الروحاي األعلاى لتلاك الطائياة فاي المملكاة علاى أن
يقترن القرار باإلرادة الملكية السامية .
د .باإلضافة للشرو المنصو عليها في المادة ( )3من هذا القانون يشتر فيمن يعين رئيسا
أو عضوا في محكمة ارستئناي أن يكون قاد أمضاى مادة ر تقال عان ( )01سانوات فاي الخدماة
الكنسية أو اشغل منصبا قضائيا أو عمل محاميا لمدة ر تقل عن ( )05سنة .
هـ .تنظر محكمة استئناي الطائية المسيحية مرافعة باستثناء الطلبات المستعجلة .
و  .تسااتئنف األحكااان الصااادرة عاان المحكمااة خااالل ثالثااين يومااا ماان تاااريخ صاادورها اذا اناات
وجاهية أو من اليون التالي للتبليغ اذا انت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتبارف .
ز .بعااد انقضاااء الماادة المشااار اليهااا فااي اليقاارة (ب) ماان هااذه المااادة تكااون محااا م ارسااتئناي
النظاميااة مختصااة بااالنظر فااي الطعااون المتعلقااة بقاارارات المحكمااة التااي لاام يااتم تشااكيل محكمااة
استئناي لها في المملكة .
ح .تستمر محكمة ارستئناي المختصة قبل نياذ هذا القانون بالنظر في القضايا المنظورة أمامها
لمدة ر تتجاوز ستة أشهر .
المادة 82
اذا وق تناز على ارختصاا ايجابياا اان أن سالبيا باين محكمتاين لطاائيتين أو باين المحكماة
ومحكمااة نظاميااة أو شاارعية  ،فعلااى اليرقاااء ذوف الشاائن أو علااى المحكمااة التااي نشاائت أمامهااا
مسئلة التناز أن يحيلوها الى المحكمة المنصاو عليهاا فاي قاانون تشاكيل المحاا م النظامياة
النافذ .
المادة 85
على المحكمة ومحكمة استئناي الطائية المسيحية المشكلة وفقا ألحكان هذا القانون في المملكة
:
أ .اصدار أحكامها باسم الملك .
ب .تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصادرة عنها باللغة العربية .
المادة 86
ر يجوز الجم بين وظيية القضاء ومااولة التجارة أو أف وظيية أو مهنة أخرى غير نسية .
المادة 87
يااتم اجااراء التبليغااات وفقااا للقواعااد واألصااول المنصااو
المدنية .

عليهااا فااي قااانون أصااول المحا مااات

المادة 82
تعتبر جميا القارارات الصاادرة عان مجلاس الاوزراء بتعياين رئايس ال مان المحكماة ومحكماة
استئناي الطائية المسايحية وأعضااء ال مان المحكمتاين قبال نيااذ هاذا القاانون و ئنهاا صاادرة
بمقتضاه ور يجوز الطعن في األحكان القطعية الصاادرة عنهماا لادى أف جهاة قضاائية أو ادارياة
وتاارد أف دعااوى تقااان إللغاااء أف منهمااا بعااد نياااذ أحكااان هااذا الق اانون علااى أن توفااق المحكمااة
ومحكمة استئناي الطائية المسيحية أوضاعهما بما يتيق وأحكان هذا القاانون خاالل سانتين مان
تاريخ نياذه .
المادة 89
يعتبر أف اجراءات المحا مة صحيحا قبل صدور هذا القانون ما لم يرد نص بغير ذلك .
المادة 31
أ .يض الرئيس الروحي األعلى لكل ائية مسيحية في المملكة مدونة قواعاد السالوة القضاائي
للمحكمة ومحكمة استئناي الطائية المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدوناة وغيرهاا مان
قواعد السلوة واألعراي والقيم القضائية .
ب .على القضاة ارلتاان بمدونة قواعد السلوة القضائي لمحكمة ائيتهم الدينية .
المادة 30
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنييذ أحكان هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ .نظااان أصااول التقاضااي واجراءاتااه لاادى المحكمااة ومحكمااة اسااتئناي الطائيااة المساايحية فااي
المملكة والى حين اصدار هذا النظان يطبق قانون أصاول المحا ماات المدنياة فاي ال ماا لام يارد
بشئنه نص في هذا القانون وبالقدر الذف ر يتعارض فيه م أحكامه .
ب .نظان الرسون التي تستوفيها المحكمة ومحكمة استئناي الطائياة المسايحية علاى أن يتضامن
هذا النظان مقدار هذه الرسون وشرو تئجيل استييائها واإلعياء منها واجراءات ذلك .
المادة 38
يلغى ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقام ( )8لسانة  ) 0932ويحال محلاه هاذا
القانون حيثما ورد النص على ذلك القانون في أف تشري آخر .

