قانون رسوم المحاكم النظامية
رقم ( )1لسنة 2003م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل،

وعلىىى ولىىول رسىىوا المحىىا ا سىىنة  1935المعمىىول ا ىىا حىىي محاحظىىاع ى ىظا ،وعلىىى نظىىاا رسىىوا المحىىا ا رقىىا  )4سىىنة
 1952المعمول به حي محاحظاع الضفة،

وعلىىى نظىىاا رسىىوا المحىىا ا الل ىىادر مىىن وظيىىر العىىدل اتىىاري  ،1994/9/12وعل ىىى معىىروع القىىانون المقىىدا مىىن مجل ىىس
الوظراء،

وبنى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاء على ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى مى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا وق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر المجلى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىس التع ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىريعي ح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي جلسى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىته المنعقى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىدا ات ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاري 2003/4/14ا.
وقد واحق علي ا مجلس القضاء األعلى،
ولدرنا القانون التالي:

الفصل األول
أحكام عامة
مادة ()1
تطاق وحكاا هذا القانون علىى جميىا اإلجىراءاع الحقوقيىة والجظائيىة ومىاا جميىا المحىا ا النظاميىة علىى اهىتال
ودرجات ا ،ما لا يرد نص اهال

ذلك.

ونواع ىا

مادة ()2

 .1تستوحي المحا ا الرسوا المقررا حسبما هو ماىين حىي الجىدول الملحىق ا ىذا القىانون وتىورد بلىى حسىا

الهظينىة العىاا.

 .2الوحدا المالية الدينار) المعار بلي ا حي هذا القانون هي الدينار األردني وو ما يعادله بالعملة المتداولة قانون ًا.

ما مراعاا ما ورد حي وي قانون هاص آهر.
ال تقاىىأ ويىىة دع ىىوب وو طل ى

مادة ()3

وو ال ئح ىىة جواايىىة وو الئحىىة اس ىىتئنا

وو طعىىن ح ىىي ويىىة دعىىوب وو اس ىىتئنا

بجراءاع هاضعة للرسا ما لا يكن الرسا المقرر قد استوحي عن ا مقدم ًا وو قد تا تأجيله بموج

وو نق ى

وو وي ىىة

وحكاا هذا القانون.

مادة ()4

بذا حقىىد وو تلىىي كليىىا وو جظئيىىا ملىىي دعىىوب مىىا ظالىىع منظىىورا ومىىاا المحكمىىة ،وواىىرظ لىىاح

الرسوا المقررا ،حيكون الولأ المارظ اينة كاحية على دحا الرسوا الماينة حيه.

الملىىلحة ول ىالً يفيىىد دحىىا

الفصل الثاني

الدعاوى الحقوقية
مادة ()5

ما لا يرد نص اهال

ذلك.

مادة ()6
تذكر قيمة الدعوب وو قيمة االستئنا

نقىد ًا ،حيممىا ومكىن ذلىك ،حىمذا لىا تىذكر القيمىة بالنقىد وكىان حىي اإلمكىان تقىديرها ،وو

بذا ارتااىع المحكمىة وو وحىد قضىات ا حىىي وي دور مىن ودوار المحا مىة حىي لىحة قيمىىة الىدعوب وو قيمىة االسىتئنا

التىىي

ذكرهىا المىدعي وو المسىىتأني حتقىدر القيمىة عندئىىذ مىن قاىأ المحكمىىة وو وحىد قضىات ا ويىىدحا المىدعي وو المسىتأني الفىىر
اين الرسا الذي كان قد دحعه والرسا المستحق على وساس القيمة المقدرا ا ذ اللورا.
مادة ()7

بذا كان المدعى به مالغاً من المال بغير العملة المتداولة حيقدر ال رسا علىى وسىاس مىا يعىادل ذلىك مىن العملىة المتداولىة

وحق ًا لسعر اللر المعلن عنه من قاأ سلطة النقد.
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يدحا الفريق الىذي تقىدا بالىدعوب وو االسىتئنا

الرسىوا المسىتحقة الىدحا عىن ويىة دعىوب وو اسىتئنا

يقىاا ومىاا ويىة محكمىة

مادة ()8

بذا قدا و مر من بدعاء واحد حي نفس الدعوب حيستوحى عن كأ بدعاء من ا رسا مستقأ.
مادة ()9
ىاء متق ى ىىابالً ح ى ىىي وي ى ىىة دع ى ىىوب ك ى ىىي تفل ى ىىأ حي ى ىىه المحكم ى ىىة حيس ى ىىتوحى ع ى ىىن االدع ى ىىاء المتقاا ى ىىأ الرس ى ىىا ال ى ىىذي
بذا قى ىىدا حري ى ىىق م ى ىىن الفرق ى ىىاء ادع ى ى ً
مادة ()10
يسىىتوحى نلىىي الرسىىا المسىىتحق عنىىد تجديىىد الىىدعوب التىىي عىىطاع بذا قىىدا طل ى تجديىىدها هىىالل سىىتين يوم ى ًا مىىن تىىاري
لدور القرار بعطا ا ،واذا لا يقدا الطل هالل هذ المدا حتدحا الرسوا كاملة بال بذا ومرع المحكمة اهال ذلك.

عدد الوقائع ()47

يستوحى كما لو كان موضوع دعوب منفردا.

مادة ()11
 . 1بذا لىدر حكىىا حىي دعىىوب علىى عهلىىين وو و مىر بالتضىىامن والت احىىأ واسىتنني هىىذا الحكىا مىىن قاىأ وحىىد المحكىىوا
علىي ا وو و مىر حتىدحا رسىىوا االسىتئنا

وو من األعهاص الذين قدموا االستئنا

مىرا واحىدا حقىىم وتسىتوحى مىن العىهص الىىذي قىدا االسىتئنا
ال بذا كانوا و مر من واحد.
وو ً

ووالً بذا كىان منفىىرد ًا

2

 . 2ومىا بذا لىىا يكىىن ممىىة ت احىأ وتضىىامن اىىين المحكىىوا علىي ا حيسىىتوحى مىىن المسىىتأني رسىا االسىىتئنا

عمىىا يهلىىه مىىن

المحكوا به حقم.
مادة ()12

جديد.

مادة ()13
ال يستوحى رسا تاليغ عن النس المعار بلي ا ودنا بال بذا ورد نص اهال

ذلك:

 . 1نسىهة بعىىالا الحكىا وو األمىىر وو نسىىهة القىرار اللىىادر ىياايىىا والتىي ي ىراد تاليغ ىا للعىىهص الىىذي لىدر عليىىه الحكىىا
وو القرار.
 .2نسىهة بعىالا الحكىا وو األمىر وو نسىهة القىرار الىذي يقضىىي وي تعىريا آهىر هىال

قىانون اإلجىراءاع الجظائيىة اتاليغىىه

بلى وي عهص من األعهاص.

 . 3نسىهة بعىىالا الحكىا وو األمىىر وو نسىهة الق ىرار الىذي يقضىىي وي تعىريا اوجىىو نعىر حىىي الجريىدا الرسىىمية وو حىي ويىىة
جريدا وهرب.
مادة ()14
بذا ادعى عهص بعدا اقتدار على دحا الرسوا حي وية دعوب حقوقية تقوا المحكمة بالتحقق من حالة عدا اقتدار حمذا
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ال يسىتوحى رسىا مىن المسىتأني عنىد اسىتئنا

الحكىا الىذي وعيىىد لمحكمىة وول درجىة مىن محكمىة اسىتئناحية للنظىر حيىه مىىن

اقتنعع بلحة االدعاء تقرر قاول الدعوب ارسا منجأ.

 .1بذا ما ى ىىع للمحكمى ى ىىة ون الع ى ىىهص الى ى ىىذي قالى ى ىىع دعى ى ىوا ارسى ى ىىا منجى ى ىىأ ق ى ىىد ولى ى ىىب ق ى ىىاد اًر على ى ىىى تأديى ى ىىة الرس ى ىىوا حى ى ىىي وي دور مى ى ىىن ودوار

المحا مة تأمر المحكمة اوقي اإلجراءاع ريمما تدحا كاحة الرسوا المستحقة على الدعوب.

 .2بذا ل ىىدر حك ىىا قطع ىىي حى ىىي ال ىىدعوب لل ىىال الع ىىهص الى ىىذي قال ىىع دعى ىوا ارس ىىا منجى ىىأ عل ىىى الوج ىىه الم ىىذكور حى ىىي ه ىىذا الق ىىانون يى ىىأمر

رئى ىىيس المحكم ى ىىة امعى ىىداد كع ى ىىي اجمي ى ىىا الرسى ىىوا المس ى ىىتحقة عل ى ىىى جميى ىىا اإلجى ى ىراءاع المته ى ىىذا حى ىىي ال ى ىىدعوب إلض ى ىىاحة تلى ىىك الرس ى ىىوا عل ى ىىى
المالغ المحكوا به وتستوحى من متحلالع التنفيذ باعتبار دينًا ممتا ًاظ على تلك المتحلالع.

حق ى ى ىىر المحكى ى ى ىىوا علي ى ى ىىه وو ألي سى ى ى ىىا يج ى ى ىىوظ ل ى ى ى ىرئيس الت نفي ى ى ىىذ ون يى ى ى ىىأمر ا ى ى ىىدحا الرسى ى ى ىىوا المس ى ى ىىتحقة جميع ى ى ى ىىا وو بعضى ى ى ى ا وو ون يلى ى ى ىىدر
الق ارراع التي يستلوب ا حي هذا العأن.
 .4تعفى ىىي الحكوم ى ىىة وو وي عى ىىهص مف ى ىىو

اتمميل ى ىىا م ى ىىن تأديى ىىة الرس ى ىىوا بموجى ى ى هى ىىذا الق ى ىىانون على ىىى ون ى ىىه بذا قضى ىىى وي حك ى ىىا وو قى ى ىرار

اتأدي ىىة رس ىىوا المحكم ىىة مى ىىن قا ىىأ الفري ىىق اآلهى ىىر ح ىىمن الرس ىىوا الت ىىي تى ىىدحا ع ىىادا ح ىىي الى ىىدعوب تض ىىا بل ىىى المال ىىغ المحكى ىىوا ب ىىه وت ىىذكر حى ىىي

بعالا الحكا وتدحا بعد تحليل ا بلى لندو
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 .3بذا ردع وو ع ى ىىطاع دعى ى ىىوب الفري ى ىىق الى ى ىىذي قال ى ىىع دع ى ى ىوا ارس ى ىىا منجى ى ىىأ وو ل ى ىىا يى ى ىىتمكن م ى ىىأمور التنفيى ى ىىذ م ى ىىن تحلى ى ىىيأ الرس ى ىىوا بسى ى ىىا

المحكمة التي ولدرع الحكا.

اناء على ومر المحكمة وو امذن ا من دحا الرسوا.
 .5تعفى لوائ المراحعة الهتامية وو المذكراع الهطية التي تقدا ً
 .6تعف ى ىىى مى ى ىىن دح ى ىىا الرسى ى ىىوا المسى ى ىىتنداع الما ى ىىرظا حى ى ىىي القضى ى ىىايا وو الطلب ى ىىاع التى ى ىىي تى ى ىىا الفل ى ىىأ حي ى ى ىىا ن ائي ى ى ىاً والت ى ىىي يطال ى ى ى ولى ى ىىحاا ا

باسىىتردادها عى ىريطة بي ىىداع ل ىىور عن ىىا ويل ىىد علي ىىا رئ ىىيس القل ىىا مجانى ىًا بم ىىا يفي ىىد ون ىىا ل ىىورا طا ىىق األل ىىأ ع ىىن المس ىىتند ال ىىذي تس ىىلمه

لاحبه.

3

مادة ()15
تضىا

جميىا الرسىوا والملىاريي الرسىمية بمىىا حي ىا ملىاريي ورسىوا تنفيىذ الحكىا بلىىى المالىغ المحكىوا بىه وتحلىأ مىىن

المحكوا عليه ما المالغ المحكوا به ادون حاجة بلى لدور حكا ا ا.

على وظير العدل بلدار التعليماع الالظمة لتنفيذ وحكاا هذا القانون.
مادة ()17
لمجلس الوظراء تعديأ الرسوا الماينة حي الجدول الملحق ا ذا القانون حس

مقتضى الحال.

الفصل الثالث
األحكام الختامية
مادة ()18
تعتار جميا الرسىوا التىي دحعىع عىن الىدعاوب وو اإلجىراءاع القائمىة حىين نفىاذ هىذا القىانون ون ىا مدحوعىة اتمام ىا وحسى
األلول بذا كانع قد دحعع وحق ًا لفئة الرسوا المعمول ا ا حين الدحا.
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مادة ()16

مادة ()19

تلغى األنظمة واأللول التالية:
ولول رسوا المحا ا سنة  1935المعمول ا ا حي محاحظاع ىظا.
نظاا رسوا المحا ا رقا  4سنة  1952المعمول به حي محاحظاع الضفة.
نظاا رسوا المحا ا اللادر من وظير العدل اتاري .1994/9/12
مادة ()20
على جميا الج اع المهتلة كأ حيما يهله تنفيذ وحكاا هذا القانون ويعمأ به حور نعر حي الجريدا الرسمية.

لدر حي راا هللا اتاري  2003/8/5ميالدية
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كأ ما يتعار

ما وحكاا هذا القانون.

المواحق/7 :جماد آهر 1424/هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطن ية الفلسطينية
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جدول الرسم
الدعاوي واإلجراءات

التسلسل

الرسم المقرر

أو ال :دعاوي الحقوق واألراضي واإليجارات والقسمة والمهايأة ووضع اليد والتعويض والطلبات المتعلقة بها.

 .1الدعوب األللية وو المتقاالة المعينة
القيمة.

دنانير وال يظيد على مائة دينار بالنسبة للدعاوب
الللحية .

وال يقأ عن مالمين دينا ًرا وو ال يظيد على همسمائة
دينار بالنسبة لدعاوي الاداية

 .2الدعوب األللية وو المتقاالة ىير المعينة
القيمة.
 .3دعوب تسليا المأجور وو بهالئه.

مالمون ديناراً حي الدعاوب الللحية.
همسون دينا ًرا حي دعاوب الاداية.
واحد بالمائة من ادل اإليجار السنوي على وال يقأ عن
ععرا دنانير وال يظيد على مائتين وهمسين دينا ًرا.

 .4دعوب الم ايأا وو القسمة وو وضا اليد.

همسون دينا ًرا.

 .5دعاوب تلحي االسا.

ععرا دنانير.

 .6الدعاوب التلريحية

ععرا دنانير.
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واحد بالمائة من قيمة الدعوب على وال يقأ عن ععرا

واحد بالمائة من قيمة المبالغ المحكوا ا ا وو المتلال
علي ا على وال يقأ الرسا عن ععرا دنانير وال يظيد
على مائة دينار حي الدعاوب الللحية وال يقأ عن

مالمين ديناراً وال يظيد على همسمائة دينار حي دعاوي

 .بذا عطاع دعوب التعوي

وو ردع

الدعوب ويحلأ الباقي من هاسر الدعوب ما لا يتفق
الهلوا على هال
بالتعوي

ذلك) عند لدور الحكا الن ائي

عند الملالحة وو عند التعوي

.

نلي الرسوا المستحقة على دعوب التعوي
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 .7و .دعوب تعوي

وضرار ادنية.

الاداية ،يدحا من ا مالغ همسة دنانير مقدم ًا عند رحا

األللية كما هي ماينة حي الاند و) من هذ الفقرا ما
لا تقرر المحكمة هال

 .8و .طل

االعترا

على األحكاا الغيااية

وحسه ا.

ذلك.

ديناران.
5

 .طل

الحجظ االحتياطي

ج .طل

بعادا محا مة.

د .طل وقي الاناء وو المنا وو بمباع
الحالة.

و .طل تعيين قيا وو ولي وو وكيأ.
ظ .وي طل آهر لا يرد ذكر وعال .
ثانيا  :التحكيم:
تلديق وو الطعن حي قرار

 .1طل

المحكمين المعين القيمة
 .2طل تلديق وو الطعن حي قرار
المحكمين ىير المعين القيمة.
 .3وية مسألة مهتلي علي ا تحال من هيئة
التحكيا بلى المحكمة المهتلة بعأن نظاع

واحد بالمائة من قيمة القرار على وال يقأ عن مالمين
ديناراً وال يظيد على مائة دينار.
مالمون دينا ًرا.

معفاا
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هى .طل

المنا من السفر.

منظور ومام ا
ثالثا :األحكام األجنبية:
.1دعوب موضوعية استناداً لحكا وجناي.
 .2طل

استلدار قرار اتسجيأ حكا وجناي

 .3لورا ملدقة عن القرار اللادر لتنفيذ
حكا وجناي.

عن مالمين دينا ًرا.
ديناران.
دينار واحد.

رابع ا :قضايا اإلفالس:
المقدا إلع ار اإلحالس.

ععرا دنانير.

 .1الطل

المقدا إللحا دين بلي التفليسة.

كما لو كان دعوب مقدمة للحلول على حكا بالدين.

 .3الطل

المقدا من المفلس إلع ار بحالسه.

معفى من الرسوا.

 .4طل

بلغاء قرار اإلحالس وو تعيين تاريهه

ععرا دنانير.

 .2الطل
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ليلب ناحذ المفعول.

واحد بالمائة من المالغ المحكوا به على وال يجاوظ
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وو تعيين ومين تفليسه وو عظله وو استاداله.
 .5عن كأ حكا يقضي بالملادقة على
الملالحة وو اتوظيا موجوداع المفلس اين

واحد بالمائة من المالغ الذي يتع د المفلس ادحعه الى
دائنيه من موجوداع التفليسة.

دائنيه.
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خامسا األحكام:
.1تلديق النسهة األولى من األحكاا
معفاا.

اللادرا من كاحة المحا ا على اهتال
درجات ا.
.2تلديق النسهة المانية من األحكاا اللادرا
من كاحة المحا ا على اهتال
للمتقاضين.

درجات ا

 .3تلديق نسهة من األحكاا اللادرا من
درجات ا لغير

كاحة المحا ا على اهتال

ديناران.

همسة دنانير.

المتقاضين
سادسا :الستئنافات الحقوقية:
 .1و .االستئنا

وو االستئنا

المتقااأ.

 .بذا كان باإلمكان التعاير عن قيمة
االستئنا
 .2تجديد االستئنا

نقد ًا.

نلي الرسا المدحوع حي محكمة وول درجة.يدحا
نلي بالمائة من المالغ الذي لا يحكا به وماا
محكمة وول درجة.
نلي الرسوا المستحقة عن االستئنا

الذي عط .

وو االستئنا

سابعا :المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا:
و .اإلجراءاع التي تتا وماا محكمة العدل
العليا
 .لدب تقديا وي طل

وو استدعاء بلى

محكمة العدل العليا.
 .2المحكمة العليا بلفت ا محكمة نق

.

تسري علي ا األحكاا الواردا حي سادساً.
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المتقااأ.

ععرون ديناراً.
تسري علي ا األحكاا الواردا حي سادساً.

ثامن ا :اإلجراءات التنفيذية:
7

.1تاليغ حكا لادر عن محكمة نظامية وو

 .2تنفيذ وي حكا نظامي وو عرعي لا يرد

واحد بالمائة من قيمة المالغ المحكوا به على وال يظيد

حي هذا الجدول ،وو سند قااأ للتنفيذ طبقاً
للقانون.

على همسين ديناراً حي القضايا الللحية وهمسمائة

 .3بذا كان المحكوا به حي الحكا المطلو
تنفيذ من ىير النقود.

دينار حي قضايا الاداية.

رسم ًا يعادل المالغ المدحوع حي الدعوب األللية على
وال يظيد على همسين دينا ًرا حي القضايا الللحية
وهمسمائة دينار حي قضايا الاداية.

 .4بذا كان المحكوا به حي الحكا المطلو
تنفيذ ىير مقدر القيمة.

تستوحى نفس النسبة الماينة بالاند  )2من هذ الفقرا
حس

 .5وي طعن حي قرار رئيس التنفيذ بعأن تنفيذ
حكا.

تقدير رئيس التنفيذ.

همسة دنانير حي القضايا الللحية ،وععرا دنانير حي
قضايا الاداية ،وترد حي تلك الحالتين بذا ظ ر ون
الطاعن محق حي طعنه.
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عرعية وو دينية ،وو سند قااأ للتنفيذ طبق ًا
للقانون.

ديناران.

تاسع ا :الدعاوى الجزائية:
الدعاوب الجظائية التي ترحا وماا جميا
المحا ا بكاحة درجات ا.

معفاا.

عاشرا :وكالة المحامي:
قضية وماا المحا ا على اهتال

درجات ا

يحلأ طابا دمغة بمالغ دينار واحد.

وونواع ا.
حادي عشر :متفرقات:
 .1وية لفحة من ضبم الدعوب حي وية
بجراءاع حقوقية وو وي مستند آهر وو
هاللة عنه حيما عدا النسهة األولى.
 . 2وي تع د وو سند كفالة حي دعوب جظائية
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وك الة المحامي التي تارظ إلمباع حضور حي

مائة حلس على وال يظيد مجموع الرسا عن مجموع
اللفحاع او لور المستنداع على دينارين.
دينار واحد.
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وو بعأن تأمين رسوا وو ملاريي دعوب
حقوقية.

 .4وي بععار مرسأ من قاأ المحكمة.

ربا دينار.

 .5التلديق على مستند قضائي يراد
استعماله هارج حلسطين.
 .6وي طل

يقدا بلى المحا ا بكاحة درجات ا

ولا يرد ذكر حي هذا الجدول.
 .7طلباع تلحي األحكاا وو تفسيرها.

ديناران.
دينار واحد.
معفاا من الرسوا.
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 .3تلري معفوع بالقسا.

دينار واحد.
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