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الباب الأول
اأحكام عامة

املادة الأولى:

تطبق حماك���م الديوان على الق�ض���ايا 
ال�رشيع���ة  اأح���كام  اأمامه���ا  املعرو�ض���ة 
الإ�ض���امية، وفق���اً مل���ا دل علي���ه الكتاب 
وال�ضنة، والأنظمة التي ل تتعار�ض معهما، 
وتتقيد يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا 

النظام.
1- حت�ض���ب املهل املح���ددة يف النظام 
من الي���وم التايل لليوم ال���ذي حدث فيه 
الأمر املجري لها، وتنق�ضي بانق�ضاء اليوم 
الأخري منه���ا، واإذا �ض���ادف اآخرها عطلة 
ر�ضمية امتدت اإلى اأول يوم عمل بعدها.

2- تُع���د الإدارة املخت�ض���ة الإجراءات 
والنماذج الازمة لإنفاذ النظام والائحة، 

وي�ضدر باعتمادها قرار من رئي�ض جمل�ض 
الق�ضاء الإداري.

3- يجوز اأن تتم الإجراءات املن�ضو�ض 
عليها يف النظ���ام والائحة اإلكرتونياً وفق 

قرار ي�ضدره جمل�ض الق�ضاء الإداري.
املادة الثانية:

يكون الخت�ض���ا�ض امل���كاين للمحكمة 
التي يقع يف دائرة اخت�ضا�ضها مقر املدعى 
عليه، اأو مقر ف���رع اجلهة املدعى عليها اإن 
كان���ت الدعوى متعلقة بذل���ك الفرع، اأو 

مقر عمل املوظف يف الدعوى التاأديبية.
2- ل تكون املحكمة التي يقع يف دائرة 
اخت�ضا�ض���ها مق���ر املدعى عليه خمت�ض���ة 
مكاني���اً اإذا تعلق���ت الدع���وى بفرع اجلهة 

املدعى عليها.
2- اإذا كان املوظف موقوفاً اأو م�ضجوناً 
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يكون الخت�ضا�ض املكاين للمحكمة التي 
يقع يف دائرة اخت�ضا�ض���ها مكان اإيقافه اأو 

�ضجنه.
3- تف�ض���ل املحكمة الإدارية الُعليا يف 

تنازع الخت�ضا�ض بني حماكم الديوان.
املادة الثالثة:

باملواعي���د  الإب���اغ  يت���م  اأن  يج���وز 
والإجراءات املن�ض���و�ض علي��ها يف ه���ذا 
النظام بكتاب م�ضجل مع اإ�ضعار بالت�ضلُّم.

1- تبل���غ اجله���ات الإداري���ة بو�ض���اطة 
الوزراء املخت�ض���ني اأو مديري امل�ضالح اأو 
روؤ�ض���اء املوؤ�ض�ض���ات اأو الهيئات العامة اأو 

من يقوم مقامهم.
2- يبل���غ املوظف يف الدعوى التاأديبية 
بو�ضاطة جهة عمله، واإن تعذر ذلك فوفق 
اإجراءات التبلي�غ املن�ض���و�ض عل����يها يف 

نظام املرافعات ال�رشعية.
املادة الرابعة:

يج���ب اأن ت�ض���تمل اأوراق التبليغ على 
البيانات املن�ض���و�ض ع����ليه����ا يف ن��ظام 

املرافع���ات ال�رشعي���ة. وملجل�ض الق�ض���اء 
الإداري اإ�ض���افة م���ا يل���زم م���ن بيان���ات 

ومرافقات اأخرى.
 

الباب الثاين
رفع الدعوى وقيدها

 
املادة اخلام�سة:

ترفع الدعوى الإدارية ب�ضحيفة يودعها 
املدعي اأو َمْن ميثله لدى املحكمة املخت�ضة. 
ويج���ب اأن ت�ض���مل ال�ض���حيفة البيان���ات 
املن�ض���و�ض عليه���ا يف نظ���ام املرافع���ات 
ال�رشعي���ة، م���ع مراعاة م���ا ورد يف الفقرة 
)2( م���ن هذه املادة، واأن يرافق �ض���حيفة 
الدعوى وم�ض���تنداتها �ض���ور منه���ا بعدد 
املدعى عليهم. وملجل�ض الق�ضاء الإداري 
عند القت�ضاء اإ�ض���افة ما يلزم من بيانات 
ومرافقات اأخرى ل�ضحيفة الدعوى بقرار 

ين�رش يف اجلريدة الر�ضمية.
يج���ب يف الدعاوى املن�ض���و�ض عليها 
يف الفقرتني )اأ( و )ب( من املادة )الثالثة 
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ع�رشة( من نظام ديوان املظامل اأن تت�ضمن 
�ض���حيفة الدعوى تاريخ الإباغ بالقرار، 
اأو العلم به، اأو ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية 
- بح�ض���ب الأح���وال - وتاري���خ التظلم 

ونتيجته.
1-تودع �ض���حيفة الدعوى لدى اإدارة 
بح�ض���ور  باملحكمة  والأحكام  الدع���اوى 

املدعي اأو من ميثله.
2- ل يجم���ع يف الدعوى بني اأكرث من 
مدع، اأو ع���دة طلبات ل راب���ط بينها، اأو 

دعوى الإلغاء والتعوي�ض.
3- يجب اأن تت�ضمن �ضحيفة الدعوى 
بالإ�ض���افة اإلى البيانات املن�ض���و�ض عليها 
يف نظ���ام املرافعات اأمام دي���وان املظامل 

ونظام املرافعات ال�رشعية الآتي:
رقم الهات���ف املتنقل لكل م���ن املدعي 

ومن ميثله.
�ضفة ممثل املدعي، و�ضند ال�ضفة، ورقم 

وتاريخ انتهاء الرخ�ضة للمحامي.
٤. يج���ب اأن يرافق �ض���حيفة الدعوى 

الآتي:
اأ- �ض���ورة من هوية املدعي ومن ميثله، 

وم�ضتند التمثيل.
ب- �ض���ورة من عقد تاأ�ضي�ض ال�رشكة، 
للموؤ�ض�ض���ات  التج���اري  وال�ض���جل 

وال�رشكات.
ج- ترجم���ة ُمعتمدة للم�ض���تندات غري 

العربية.
٥- يجب اأن تكون امل�ضتندات املرافقة 

ل�ضحيفة الدعوى مفهر�ضة.
٦- يف تطبيق الفقرة )2( من هذه املادة 

ُيكتفى بالآتي:
يف  ونتيجت���ه  التظل���م  تاري���خ  اأ- 
 الدع���اوى املن�ض���و�ض عليه���ا يف امل���ادة 

)13/ اأ( من نظام ديوان املظامل.
ب- تاري���خ العلم بالق���رار يف دعاوى 

الإلغاء التي يجوز رفعها دون تظلم.

املادة ال�ساد�سة:

1- تقيد الإدارة املخت�ض���ة يف املحكمة 
�ض���حيفة الدع���وى اإذا كان���ت م�ض���توفية 
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املطلوب وفقاً للمادة )اخلام�ض���ة( من هذا 
النظ���ام، واإذا قررت ع���دم قيدها؛ لعدم 
ال�ض���تيفاء، فعلى طالب القيد ا�ضتيفاء ما 
نق�ض خال ثاثني يوماً من تاريخ اإباغه 
بذل���ك، واإن مل ي�ض���توِف م���ا طل���ب منه 
خ���ال هذه املدة ُعدَّ الطلب كاأن مل يكن. 
فاإن قيدت الدعوى بعد ال�ض���تيفاء عدت 
مقيدة من تاري���خ تقدمي طلب القيد. على 
اأنه يج���ب على الإدارة اإثبات تاريخ طلب 

القيد يف جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بح�ض���ور َم���ْن اأودع 
�ضحيفة الدعوى - تاريخ اجلل�ضة املحددة 
لنظرها، وحتيل الدعاوى اإلى الدوائر وفقاً 
لقواعد ي�ض���درها رئي�ض جمل�ض الق�ضاء 

الإداري.
2- تبلغ - بالإ�ض���افة اإلى اجلهة املدعى 
عليه���ا - كٌل م���ن وزارة املالي���ة ودي���وان 
 املراقب���ة العام���ة مبوع���د نظ���ر الدعوى.
اخلدم���ة  ب�ض���وؤون  تتعل���ق  كان���ت  واإذا 
املدني���ة فتبل���غ ب���ه وزارة اخلدم���ة املدنية، 

الإب���اغ  ب���ني  امل���دة  تق���ل  األ  ويج���ب 
يوم���اً.  ثاث���ني  ع���ن  اجلل�ض���ة   وتاري���خ 

ودي���وان  املالي���ة  وزارة  م���ن  ول���كل 
 املراقب���ة العام���ة ووزارة اخلدم���ة املدني���ة 

- بح�ض���ب احل���ال - اأن تر�ض���ل وجه���ة 
نظرها اإلى املحكمة الإدارية، اأو اأن تطلب 
ال�ض���رتاك يف املرافعة، وذلك قبل موعد 

اجلل�ضة بوقت كاٍف.
يف�ض���ل رئي�ض املحكم���ة يف التظلم من 

عدم قيد ال�ضحيفة.
تبلغ وزارة املالية وديوان املراقبة العامة 
بالدعاوى التي مت حتديدها بالتن�ضيق معهما 

دون غريها.
اإذا اأعيدت الدع���وى اإلى املحكمة ومل 
يكن فيها اإل دائرة واحدة واقت�ض���ى الأمر 
الإحالة اإلى غريها، يكلف جمل�ض الق�ضاء 

الإداري من ينظرها.

املادة ال�سابعة:

ترفع الدعوى التاأديبية باإيداع �ضحيفتها 
وجمي���ع اأوراق التحقي���ق ل���دى املحكمة 
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ال�ضحيفة  تت�ض���من  اأن  املخت�ضة. ويجب 
ا�ض���م املوظ���ف، و�ض���فته، ومق���ر عمله، 
واملخالفة املن�ض���وبة اإليه، ومكان وقوعها، 
واأدلته���ا، والن�ض���و�ض النظامية املطلوب 

تطبيقها.
التاأديبية لدى  تودع �ض���حيفة الدعوى 
اإدارة الدعاوى والأح���كام وفق النموذج 
املعتمد وحتيلها فور قيدها، وحتدد الدائرة 
موع���داً لنظره���ا تُبلغ به ط���ريف الدعوى 
وتزود املدعى عليه ب�ض���ورة من �ض���حيفة 

الدعوى.
املادة الثامنة:

1- يجب يف الدعاوى املن�ضو�ض عليها 
يف الفق���رة )اأ( من امل���ادة )الثالثة ع�رشة( 
من نظام ديوان املظامل، اأن ي�ض���بق رفعها 
اإل���ى املحكمة الإدارية التظل���م اإلى وزارة 
اخلدم���ة املدنية اأو اجلهة الع�ض���كرية التابع 
لها املوظف خال ع�رش �ضنوات من تاريخ 
ن�ض���وء احلق املدعى به، ما مل يقر املدعى 
عليه باحلق اأو يك���ن ثمة عذر �رشعي حال 

دون رف���ع الدعوى يثبت ل���دى املحكمة. 
وعل���ى وزارة اخلدم���ة املدني���ة اأو اجله���ة 
الع�ض���كرية التابع لها املوظف اأن تبت يف 
التظلم خال �ضتني يوماً من تاريخ تقدميه.

2- اإذا �ضدر قرار وزارة اخلدمة املدنية 
اأو اجله���ة الع�ض���كرية التابع له���ا املوظف 
برف�ض التظلم، اأو م�ض���ت امل���دة املحددة 
يف الفق���رة ال�ض���ابقة دون الب���ت فيه، جاز 
رفع الدعوى اإلى املحكمة الإدارية خال 
�ضتني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ال�ضادر 
بالرف�ض اأو انق�ض���اء ال�ضتني يوماً املذكورة 
دون الب���ت يف التظلم اأو خ���ال ما تبقى 
من ال�ض���نوات الع�رش املذكورة يف الفقرة 
)1( من هذه امل���ادة اأيهما اأطول. ويجب 
اأن يكون القرار ال�ضادر من وزارة اخلدمة 
املدني���ة اأو اجله���ة الع�ض���كرية التاب���ع لها 

املوظف برف�ض التظلم م�ضبباً.
اإذا �ض���در ق���رار وزارة اخلدم���ة املدنية 
اأو اجله���ة الع�ض���كرية التابع له���ا املوظف 
باأحقي���ة املدع���ي فيما يطالب ب���ه ومل تقم 
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اجله���ة الإدارية بتنفيذه خال �ض���تني يوماً 
من تاريخ اإباغ���ه، جاز رفع الدعوى اإلى 
املحكمة الإدارية خال ال�ضتني يوماً التالية 
لهذه املدة اأو خال ما تبقى من ال�ضنوات 
الع�رش املذك���ورة يف الفقرة )1( من هذه 

املادة اأيهما اأطول.
٤- فيما مل يرد ب���ه ن�ض خا�ض، يجب 
يف  عليه���ا  املن�ض���و�ض   - الدع���وى  يف 
الفق���رة )ب( من امل���ادة )الثالث���ة ع�رشة( 
م���ن نظ���ام دي���وان املظ���امل اإن مل تك���ن 
متعلقة ب�ضوؤون اخلدمة املدنية - اأن ي�ضبق 
رفعه���ا اإلى املحكمة الإداري���ة التظلم اإلى 
اجلهة م�ض���درة القرار خال �ض���تني يوماً 
م���ن تاريخ العل���م بهذا الق���رار، ويتحقق 
العل���م به باإباغ ذوي ال�ض���اأن به اأو بن�رشه 
 يف اجلريدة الر�ض���مية اإذا تع���ذر الإباغ. 
وعلى تلك اجلهة اأن تبت يف التظلم خال 
�ض���تني يوماً من تاريخ تقدميه، واإذا �ض���در 
القرار بالرف�ض وجب اأن يكون م�ضبباً، ويعد 
م�ضي �ض���تني يوماً من تاريخ تقدمي التظلم 

 دون البت فيه مبثابة �ض���دور قرار برف�ضه. 
ويج���ب قب���ل رف���ع الدع���وى اإذا كانت 
متعلق���ة ب�ض���وؤون اخلدمة املدني���ة التظلم 
وحده���ا  املدني���ة  اخلدم���ة  وزارة  اإل���ى 
خ���ال  وذل���ك  الإداري���ة  اجله���ة  دون 
 �ض���تني يوماً م���ن تاري���خ العل���م بالقرار.
وعل���ى وزارة اخلدمة املدني���ة اأن تبت يف 
التظلم خال �ضتني يوماً من تاريخ تقدميه. 
واإذا �ضدر قرارها برف�ض التظلم اأو م�ضت 
امل���دة املح���ددة دون البت في���ه، جاز رفع 
اإل���ى املحكم���ة الإدارية خال  الدع���وى 
�ضتني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ال�ضادر 
بالرف�ض اأو انق�ض���اء ال�ضتني يوماً املذكورة 
دون البت يف التظلم. ويجب اأن يكون قرار 
 وزارة اخلدمة املدنية برف�ض التظلم م�ضبباً.

واإذا �ض���در ق���رار وزارة اخلدم���ة املدني���ة 
مل�ض���لحة املتظلم ومل تقم اجله���ة الإدارية 
بتنفيذه خال �ضتني يوماً من تاريخ اإباغه، 
ج���از رفع الدعوى اإل���ى املحكمة الإدارية 

خال ال�ضتني يوماً التالية لهذه املدة.
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٥- ا�ض���تثناًء م���ن الأح���كام ال���واردة 
يف الفق���رة ال�ض���ابقة؛ للمحكم���ة اأن تقبل 
دع���وى الإلغ���اء - خ���ال ف���رتة التظلم 
الوجوبي - يف احلالت امل�ض���تعجلة متى 
اقرتنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري 
املطلوب اإلغ���ا�ؤه ب�رشط التظلم اإلى اجلهة 
م�ضدرة القرار، وتبت املحكمة على وجه 
ال�رشعة يف طلب وقف التنفيذ، وتنظر يف 
مو�ض���وع الدعوى بعد انتهاء فرتة التظلم 
الوجوبي اأو اإذا رف�ض���ت اجلهة م�ض���درة 

القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفرتة.
٦- فيما مل يرد به ن�ض خا�ض، ل ت�ضمع 
الدعاوى املن�ض���و�ض عليه���ا يف الفقرتني 
)ج، د( من املادة )الثالثة ع�رشة( من نظام 
ديوان املظامل بعد م�ضي ع�رش �ضنوات من 
تاريخ ن�ض���وء احلق املدعى ب���ه، ما مل يقر 
املدع���ى عليه باحلق اأو يتقدم املدعي بعذر 

تقبله املحكمة املخت�ضة.
 املادة التا�سعة:

م���ع عدم الإخ���ال مب���ا ورد يف الفقرة 

)٥( من املادة )الثامن���ة( من هذا النظام، 
ل يرتتب على رف���ع الدعوى وقف تنفيذ 
الق���رار املطلوب اإلغاوؤه، عل���ى اأنه يجوز 
للمحكم���ة اأن تاأمر بوقف تنفيذه اإذا طلب 
ذلك وراأت املحكمة اأن تنفيذه يرتب اآثاراً 

يتعذر تداركها.
1- يف جمي���ع الأحوال تقدم الطلبات 
الدع���اوى والأحكام  اإدارة  اإل���ى  العاجلة 
بح�ضور ُمقدمها اأو من ميثله، وحتيلها فور 

قيدها اإلى الدائرة.
2- يتم البت يف الطلب عند القت�ضاء 
يف اليوم الت���ايل لإحالته للدائرة، ول يتم 
ذل���ك اإل بع���د التحقق من الخت�ض���ا�ض 

��رش�ط قبول الدعوى.
3- حتي���ل الدائ���رة احلكم ال�ض���ادر يف 
الطلب خ���ال اأربٍع وع�رشين �ض���اعًة من 
النطق ب���ه اإلى اإدارة الدع���اوى والأحكام 

مرافقاً له الآتي:
اأ- الن�ضخة الأ�ضلية للحكم ال�ضادر يف 

الطلب.
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ب- �ضورة من الطلب.
ج- �ضورة من �ضحيفة الدعوى.

د- �ضورة من حم�رش جل�ضة نظر الطلب.
ه� - �ضورة من امل�ض���تندات والأوراق 

التي ترى الدائرة �رشورة اإرفاقها.
٤- حتي���ل اإدارة الدع���اوى والأح���كام 
املرافقات  م���ع  العرتا����ض على احلك���م 
امل�ضار اإليها يف الفقرة ال�ضابقة اإلى حمكمة 
ال�ض���تئناف الإدارية يف اليوم التايل على 

الأكرث من تقدميه.
٥- ينق�ض���ي حكم الدائ���رة يف الطلب 

بحكمها برف�ض الدعوى.
 

الباب الثالث
النظر يف الدعوى واحلكم فيها

 
املادة العا�سرة:

تكون اإجراءات نظر الدعوى واملرافعة 
فيها كتابية، على اأنه يجوز للدائرة �ض���ماع 
الأقوال والدفوع م�ضافهة، واإثبات ما تراه 

من ذلك يف حم�رش اجلل�ضة.

1- يجب اأن تك���ون املذكرات املقدمة 
من اأطراف الدع���وى موقعة من مقدمها، 
ومرافقاتها مرقمة ومفهر�ضة، ويقدم �ضور 

منها بعدد اأطراف الدعوى.
2- ل يجوز لق�ض���اة الدائرة وموظفيها 
مقابلة اأطراف الدعوى اأو ال�ض���تماع لهم 
اأو قبول ما يقدمونه من اأوراق اأو مذكرات 
اإل اأثناء نظر الدعوى يف قاعة اجلل�ضات، 

كما ل يجوز التوا�ضل معهم باأي و�ضيلة.
املادة احلادية ع�سرة:

يف �ضبيل نظر الدعوى يجوز وفقاً لقرار 
ي�ضدر من جمل�ض الق�ضاء الإداري الآتي:

1- اأن تعه���د الدائرة اإلى اأحد ق�ض���اتها 
حت�ض���ري الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً 

ملا يلي:
اإمت���ام  بع���د   - القا�ض���ي  يع���د  اأن  اأ- 
التح�ض���ري - تقريراً ع���ن الدعوى يحدد 
فيه الوقائع وامل�ضائل التي تثريها، ثم حُتدد 

جل�ضة لتنظر الدائرة يف الدعوى.
اأط���راف  تكلي���ف  للقا�ض���ي  اأن  ب- 
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الدع���وى بتق���دمي مذكرات وم�ض���تندات 
ال�ض���اأن  ذوي  وا�ض���تدعاء  تكميلي���ة، 
ل�ض���وؤال�هم ع���ن الوقائع الت���ي يرى لزوم 
حتقيقها، واإدخال وقبول تدخل من ي�ض���ح 
اخت�ض���امه، وغ���ري ذلك م���ن الإجراءات 

الازمة لتح�ضري الدعوى.
2- تبادل املذك���رات بني الأطراف عن 

طريق اأحد املخت�ضني يف املحكمة.
1- يجب على الدائ���رة اأن تتحقق يف 
اجلل�ض���ة الأول���ى املحددة لنظ���ر الدعوى 
من امل�ض���ائل الأولية املتعلقة بالخت�ضا�ض 
�����رش�ط قب���ول الدع���وى �يثب���ت هذا 

التحقق يف حم�رش اجلل�ضة.
2- تعقد اجلل�ضات وفق جدول ي�ضمل 
جميع اأيام عمل الأ�ض���بوع ي�ض���عه رئي�ض 
املحكم���ة، وتُفتت���ح يف ال�ض���اعة الثامن���ة 

والن�ضف �ضباحاً.
3- تعق���د كل دائرة جل�ض���ة واحدة يف 
الأ�ض���بوع ل يقل ع���دد الدعاوى املنظورة 
فيها عن خم�ض���ني دعوى، ويجوز حتديد 

جل�ضة اأخرى يف الأ�ضبوع ل�ضماع ال�ضهود 
�اخل���راء �مناق�ش���تهم ب����رشط اأن تُق���رر 
احلاج���ة لذلك يف جل�ض���ة النظ���ر، اأو يف 

احلالت امل�ضتعجلة.

املادة الثانية ع�سرة:

مع مراعاة ما ن�ضت عليه املادة )احلادية 
ع�رشة( من هذا النظام؛ ل ت�ضح جل�ضات 
الدائرة اإل بح�ض���ور جميع ق�ضاتها، وممثل 
الدع���اء يف الدع���وى التاأديبي���ة. فاإن مل 
يكتم���ل ت�ض���كيل الدائرة، يكل���ف رئي�ض 
جمل�ض الق�ض���اء الإداري َم���ْن يكمله من 
ق�ضاتها مدة ل تتجاوز �ضتني يوماً، ولرئي�ض 

املجل�ض تفوي�ض رئي�ض املحكمة بذلك.
1- اإذا تعذر اكتمال العدد الازم نظاماً 
لنظ���ر الدع���وى يثبت ذل���ك يف حم�رش 

اجلل�ضة ويوؤجل نظر الدعوى.
 املادة الثالثة ع�سرة:

منوط���ان  و�ض���بطها  اجلل�ض���ة  اإدارة 
برئي�ضها، ول�ه يف �ضبيل ذلك اتخاذ اأيِّ من 

الإجراءات الآتية:
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1- اأن ياأمر مبحو العبارات اجلارحة، اأو 
املخالفة لاآداب، اأو النظام العام، من اأيِّ 

ورقة يقدمها اأطراف الدعوى.
2- اأن يخِرج من قاعة اجلل�ضة من يخل 
بنظامها، فاإن مل ميتثل جاز له اأن ياأمر على 
الفور بحب�ض���ه اأربعاً وع�رشين �ض���اعة، اأو 
بتغرميه مبلغاً ل يتجاوز األف ريال، اأو بهما 
معاً، ول�ه قبل انتهاء اجلل�ض���ة الرجوع عما 

اأ�ضدره، ويكون اأمره نهائياً.
3- اأن ياأمر بكتابة حم�رش عن كل جرمية 
تقع اأثناء انعقاد اجلل�ض���ة، واإحالة الأوراق 
اإلى اجلهة املخت�ضة، ول�ه اإن اقت�ضى احلال 
اأن ياأم���ر بالقب�ض على من وقعت منه هذه 

الأفعال.
٤- يثب���ت الأم���ر باحلب����ض اأو الغرامة 
والواقعة حمل الإخال يف حم�رش وتُبلغ 
املحكم���ة اجلهة املخت�ض���ة بالأمر لإنفاذه، 
كم���ا ُتاط به جهة الإدارة اإذا �ش���در بحق 
اأحد ممثليها اأو وزارة العدل اإذا �ضدر بحق 

اأحد املحامني.

املادة الرابعة ع�سرة:

لأيٍّ من اأطراف الدعوى احل�ضول على 
�ض���ور م���ن اأوراق الدعوى وم�ض���تنداتها 
م���ا مل ي���َر رئي�ض اجلل�ض���ة خ���اف ذلك، 
ول يج���وز التعويل عل���ى اأيٍّ من اأوراق 
ن الأطراف  الدعوى وم�ضتنداتها ما مل ميكَّ

من الطاع عليها.
1- يثبت يف حم�رش اجلل�ض����ة طلب اأي 
من الأطراف احل�ضول على �ضور من اأوراق 
الدع����وى وامل�ض����تندات، وما تقرر ب�ض����اأنه، 
اأط����راف الدعوى ال�ضتن�ض����اخ  ولأي م����ن 

الكتابي ملا دون يف حم�رش اجلل�ضة.
 املادة اخلام�سة ع�سرة:

اجلل�ض���ة  املدع���ي  يح����رش  مل  اإذا   -1
اأن حتك���م يف  للمحكم���ة  ج���از  الأول���ى 
الدعوى اإذا كانت �ضاحلة للحكم فيها، اأو 
تقرر �ضطبها. فاإذا انق�ضت �ضتون يوماً ومل 
يطلب املدعي ال�ض���ري فيها بعد �ضطبها، اأو 
ت كاأن مل  مل يح�رش بعد ال�ض���ري فيها، ُعدَّ

تكن.
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واإذا طلب املدعي ال�ض���ري فيها بعد ذلك 
حكمت املحكمة من تلقاء نف�ض���ها باعتبار 

الدعوى كاأن مل تكن.
2- اإذا مل يح����رش املدعى عليه، فعلى 
املحكمة تاأجيل نظر الدعوى اإلى جل�ض���ة 
تالية يبل���غ بها املدعى عليه، فاإن مل يح�رش 
احلك���م  ويع���د  الدع���وى،  يف  ف�ض���لت 

ح�ضوريَّا.
م طل���ب ال�ض���ري يف الدعوى  3- يق���دَّ
وفقاً لاإجراءات املق���ررة لرفع الدعوى، 
على اأن يت�ض���من الطلب بيانات الق�ض���ية 

امل�ضطوبة، والدائرة التي نظرتها.
1- ل ت�رشي الفقرة )1( من هذه املادة 

على الدعاوى التاأديبية.
2- يثب���ت ق���رار ال�ض���طب يف حم�رش 

اجلل�ضة.
3- اإذا انق�ضت ال�ضتون يوماً ومل يطلب 
املدعي ال�ضري يف الدعوى بعد �ضطبها، اأو 
مل يح�رش بعد ال�ض���ري فيه���ا، تثبت الدائرة 
ذل���ك وحتي���ل ملف الدع���وى اإل���ى اإدارة 

الدع���اوى والأح���كام، واإذا تقدم املدعي 
بطلب ال�ض���ري يف الدع���وى فيحال ملف 
الدعوى للدائرة وحتكم من تلقاء نف�ض���ها 
باعتب���ار الدعوى كاأن مل تك���ن، ويجري 
عل���ى هذا احلكم الإجراءات املن�ض���و�ض 

عليها يف النظام.
٤- يف تطبي���ق الفق���رة )1( م���ن هذه 
املادة تكون الدعوى �ض���احلة للحكم فيها 
اإذا اأمكن ذلك يف اجلل�ض���ة ذاتها �ضكًا اأو 

مو�ضوعاً.

٥- يف تطبيق الفقرة )2( من هذه املادة 
اإذا كانت امل�ض���تندات املثبت���ة للدعوى من 
طبيعته���ا اأن تك���ون حتت يد جه���ة الإدارة 
وحدها فيتم الف�ض���ل يف الدعوى اإذا قدم 
املدع���ي ما ي�ض���ند دعواه بح�ض���ب الظاهر 
وينبئ ع���ن اأحقيته فيما يطالب ب���ه، اأما اإذا 
ب���ني املدعي  كانت امل�ض���تندات م�ض���رتكة 
وجهة الإدارة، اأو كان من طبيعتها اأن تكون 
حتت يد املدعي اأو ميكنه احل�ضول عليها من 
جهة اأُخرى غ���ري املدعى عليها، فا يكتفى 
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للف�ض���ل يف الدع���وى عدم ح�ض���ور جهة 
الإدارة اأو ع���دم الإجابة عل���ى الدعوى اأو 

عدم تقدمي ما ُطلب منها من م�ضتندات.
املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

اإذا ح����رش املدعي اأو املدع���ى عليه يف 
اأي جل�ض���ة اأم���ام املحكمة املخت�ض���ة، اأو 
ت  ق���دم املدعى علي���ه مذك���رة بدفاعه ُعدَّ
اخل�ضومة ح�ضورية ولو تخلف اأي منهما 
بعد ذل���ك. ول يجوز للمدع���ي اأن يبدى 
طلبات جدي���دة يف اجلل�ض���ة التي تخلف 
ل اأو يزيد  عنها املدع���ى عليه، اأو اأن يع���دِّ
اأو ينق�ض يف الطلبات الأولى. وكذلك ل 
يج���وز للمدعى عليه اأن يطلب - يف غيبة 

املدعي - احلكم عليه بطلب ما.
يع���د حا�رشاً م���ن اأثبت ح�ض���وره يف 

اجلل�ضة ولو ان�رشف قبل انتهائها.
ل تقب���ل املذكرات من اأطراف الدعوى 
اإل يف اجلل�ضة، وا�ض���تثناًء من ذلك يجوز 
لإدارة  الأول���ى  الدف���اع  مذك���رة  تق���دمي 
الدع���اوى والأحكام باملحكمة املخت�ض���ة 

بح�ضور املدعى عليه اأو من ميثله.
3- ل يج���وز تاأجيل نظ���ر الدعوى اإل 
ل�ض���بٍب يقت�ض���ي ذلك ُيثب���ت يف حم�رش 

اجلل�ضة، مع حتديد موعد اآخر لنظرها.
 املادة ال�سابعة ع�سرة:

للموظ���ف يف الدع���وى التاأديبي���ة اأن 
يح�رش اجلل�ضات بنف�ضه، اأو اأن يوكل عنه. 
اأن تقرر ح�ض���وره ب�ضخ�ض���ه  وللمحكمة 
وا�ض���تجوابه، ول�ه اأن يبدي دفاعه كتابة اأو 
م�ضافهة. واإن مل يح�رش هو - اأو وكيل�ه - 
بعد اإباغه، فعلى املحكمة اأن مت�ض���ي يف 
اإجراءات الدعوى، ويعد حكمها يف هذه 

احلالة ح�ضورياً.
 املادة الثامنة ع�سرة:

يح�رر اأمني �رش الدائرة حم�رش اجلل�ضة 
حتت اإ�رشاف رئي�ض���ها، عل���ى اأن يبني فيه 
اأ�ض���ماء الق�ض���اة الذين ح�رشوا اجلل�ضة، 
وزمان انعقاده���ا ومكانه، واحلا�رشين من 
الإجراءات  وجمي���ع  الدع���وى،  اأطراف 
الت���ي تتم فيه���ا، ويوق���ع املح�رش ق�ض���اة 
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الدائرة، واأمني �رشها، واأطراف الدعوى.
1- يتحق���ق رئي����ض اجلل�ض���ة م���ن اأن 
حم�رشها حرر وفقاً ملا ورد يف هذه املادة، 
وياأمر بت�ضحيح ما وقع فيه من اأخطاء قبل 

التوقيع عليه.
2- اإذا امتنع اأحد احلا�رشين عن توقيع 
حم�رش اجلل�ض���ة فيثبت ذلك يف املح�رش، 

ويوقع عليه رئي�ض اجلل�ضة واأمني ال�رش.
 املادة التا�سعة ع�سرة:

اإن راأت املحكم���ة اأثناء املرافعة �رشورة 
اإج���راء حتقي���ق تكميل���ي، با����رشت ذلك 
بنف�ضها، اأو كلفت من يقوم به من ق�ضاتها.

1- يكون اإج���راء التحقي���ق التكميلي 
بقرار ت�ض���دره الدائرة يف حم�رش اجلل�ضة 

تبني �ضببه ومو�ضوعه ومن يقوم به.
 املادة الع�سرون:

الإداري  الق�ض���اء  جمل����ض  ي�ض���در 
باخلراء،  بال�ش���تعانة  اخلا�ش���ة  القواع���د 

وحتديد اأتعابهم.
 

املادة احلادية والع�سرون:

يكون طلب رد القا�ض���ي بعري�ضة تقدم 
اإلى املحكمة، يو�ضح فيها اأ�ضبابه، وُيحال 
الطل���ب اإل���ى القا�ض���ي املطل���وب رده، 
ليجي���ب عليه كتاب���ة خال مدة اأق�ض���اها 
خم�ض���ة اأيام، ف���اإن مل ُيِج���ب يف املوعد 
املحدد، اأو وافق على اأ�ضباب الرد وكانت 
ت�ض���لح نظاماً للرد، ي�ضدر رئي�ض املحكمة 

قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
ويف غري الأحوال ال�ض���ابقة، اأو اإذا كان 
املطلوب رده رئي�ض املحكمة، فرُيفع طلب 
الرد اإلى رئي�ض جمل�ض الق�ض���اء الإداري 
للف�ض���ل فيه. ويرتتب على تقدمي الطلب 
وقف النظر يف الدعوى اإلى حني الف�ضل 

فيه.
1- يك���ون طل���ب الرد للق�ض���اة ولي�ض 
للدوائر، ول يطلب فيه رد اأكرث من قا�ض.

2- يق���دم طلب ال���رد لإدارة الدعاوى 
اإل���ى رئي����ض الدائرة  والأح���كام، وحتيله 

لإحالته اإلى القا�ضي املطلوب رده.
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3- يف جمي���ع الأحوال يج���ب اإعادة 
طلب الرد لرئي�ض املحكمة.

٤- ي�ضدر رئي�ض املحكمة قراره خال 
خم�ض���ة اأيام م���ن انتهاء املدة املن�ض���و�ض 
عليه���ا يف امل���ادة، ويكون ق���راره يف هذا 

ال�ضاأن نهائياً.
٥- يف الأحوال التي يرفع فيها الطلب 
اإلى رئي�ض جمل�ض الق�ضاء الإداري يكون 
ذلك يف الي���وم التايل على الأكرث لنتهاء 

املدة املن�ضو�ض عليها يف املادة.
٦- تثب���ت الدائرة وق���ف نظر الدعوى 

وا�ضتئناف ال�ضري فيها.
7- يك����ون القا�ض����ي ممنوع����اً م����ن نظ����ر 
الدعوى ول����و مل يطلب اأط����راف الدعوى 
ذلك اإذا توفرت فيه اإحدى احلالت الواردة 
يف املادة )٩٤( من نظام املرافعات ال�رشعية، 

ويجب عليه الإباغ عن ذلك كتابًة.
8- ل يجوز للقا�ضي اأن ينظر اعرتا�ض 
على حكم �ض���ادر ممن تربطه به �ضلة قرابة 
اأو م�ض���اهرة حتى الدرجة الرابعة، كما ل 

يج���وز اأن يكون يف دائ���رة اأكرث من قا�ض 
تربطه���م هذه ال�ض���لة، ويف ه���ذه احلالة 
يج���ب عل���ى كل منهم الإب���اغ عن ذلك 

كتابًة.
 املادة الثانية والع�سرون:

للقا�ض���ي - اإذا قام���ت لدي���ه اأ�ض���باب 
ي�ض���عر معها باحلرج من نظ���ر الدعوى - 
اأن يعر�ض اأم���ر تنحيه عن النظر فيها على 
رئي�ض جمل�ض الق�ض���اء الإداري للف�ض���ل 

فيه.
1- يجب عل���ى القا�ض���ي اإذا توفرت 
فيه اأحد اأ�ض���باب الرد املن�ضو�ض عليها يف 
املادة )٩٦( من نظ���ام املرافعات ال�رشعية 
اأن يعر�ض اأم���ر تنحيه على رئي�ض جمل�ض 

الق�ضاء الإداري للف�ضل فيه.
2- ل يرتتب على عر�ض القا�ض���ي اأمر 

تنحيه وقف نظر الدعوى.
 املادة الثالثة والع�سرون:

تف�ضل املحكمة يف الوقائع التي وردت 
يف �ض���حيفة الدعوى التاأديبي���ة، ويجوز 
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لها - من تلقاء نف�ض���ها اأو بناًء على طلب 
جهة الدعاء - اإعادة اأوراق الق�ض���ية اإليها 
للتحقي���ق يف وقائ���ع مل ترد يف �ض���حيفة 
الدعوى، اأو مع موظف���ني غري من قّدموا 
للمحاكمة اأمامها، اإذا كانت اأوراق الق�ضية 

تت�ضمن ذلك.
ويف جميع الأحوال يجب اإعادة الق�ضية 
اإل���ى املحكمة، عل���ى اأنه اإذا كان���ت اإعادة 
اأوراق الق�ض���ية بناء على قرار من الدائرة 
من تلقاء نف�ض���ها للتحقيق مع موظفني مل 
يقدموا للمحاكمة اأمامها، فتحال الق�ض���ية 

اإلى دائرة اأخرى لنظرها.
1- تُع���اد اأوراق الدعوى جلهة الدعاء 
يف جميع الأحوال بقرار ت�ض���دره الدائرة 
تُبني فيه طالب الإعادة و�ض���ببها واملطلوب 

من جهة الدعاء.
2- تع���اد الدع���وى اإل���ى املحكمة وفق 
الإجراءات املقررة لرفع الدعوى التاأديبية 
وحتيله���ا اإدارة الدع���اوى والأح���كام اإلى 

الدائرة بقيدها ال�ضابق.

 املادة الرابعة والع�سرون:

اإذا راأت املحكم���ة الت���ي تنظ���ر دعوى 
تاأديبية اأن الواقعة التي وردت يف �ضحيفة 
الدعوى اأو غريها من الوقائع التي ت�ضمنها 
التحقيق ت�ضكل جرمية، اأحالتها اإلى اجلهة 
املخت�ضة لتخاذ ما يجب نظاماً، وف�ضلت 
يف الدع���وى التاأديبية، م���ا مل يكن احلكم 
يف الدعوى التاأديبي���ة يتوقف على نتيجة 
الف�ض���ل يف الدع���وى اجلزائي���ة، فيجب 
وق���ف النظ���ر يف الدع���وى الأولى حتى 

يف�ضل يف الدعوى الثانية.
1- تكون الإحالة اإلى اجلهة املخت�ض���ة 

بقرار ت�ضدره الدائرة.
 املادة اخلام�سة والع�سرون:

ت�ض���در الأحكام باأغلبية ق�ضاة الدائرة، 
وين�ض���ب احلك���م اإل���ى الدائ���رة، وعل���ى 
املخالف تو�ض���يح وجهة نظره واأ�ض���بابها، 
 وعلى الأغلبية الرد عليه���ا، ويثبت ذلك 

- اأثناء املداولة - يف حم�رش يرافق ملف 
الدع���وى، ول يجوز الطاع عليه اإل من 
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املحكمة املعرت�ض على احلكم اأمامها.
1- يجب اأن تكون املداولة يف الأحكام 

بني الق�ضاة جمتمعني.
2- ل تثب���ت وجهة نظ���ر املخالف يف 
املح�رش اإل اإذا كانت اأثناء املداولة ومقرونة 

باأ�ضبابها.
3- تع���د م�ض���ودة ن�ض���خة احلك���م من 

القا�ضي ولو كان خمالفاً.
 املادة ال�ساد�سة والع�سرون:

يج���ب اأن ت���ودع يف مل���ف الدع���وى 
عند النطق باحلكم م�ض���ودته امل�ضتملة على 

وقائعه واأ�ضبابه موقعة من ق�ضاة الدائرة.
ويجب اأن يح���دد - بعد النطق باحلكم 
- موعداً لت�ض���ليم �ض���ورة من ن�ض���خته ل 
يتجاوز اأربعاً وع�رشين �ضاعة يف الأحكام 
العاجلة، وخم�ضة ع�رش يوماً يف الأحكام 

الأخرى.
1- يج���ب اأن يح����رش الق�ض���اة الذين 
ا�ض���رتكوا يف املداولة النطَق باحلكم، واإذا 
ح�ضل لأحدهم ظرف طارئ مينع ح�ضوره 

جاز النطق اإذا كان قد وقع م�ضودة احلكم.
2- اإذا اقت�ض���ى احل���ال تاأجي���ل النطق 
باحلك���م فتعل���ن الدائرة ذلك يف اجلل�ض���ة 
وتبني �ض���ببه يف حم�رش اجلل�ض���ة، وحتدد 
موع���داً اآخر للنطق ب���ه، ول يجوز تاأجيله 

مرة اأُخرى.
 املادة ال�سابعة والع�سرون:

يجب اأن يبني يف ن�ضخة احلكم املحكمة 
التي اأ�ضدرته، ومكانها، وتاريخ اإ�ضداره، 
وم���ا اإذا كان �ض���ادراً يف دع���وى اإدارية اأو 
تاأديبي���ة، والدائرة وق�ض���اتها، وا�ض���م ممثل 
الدعاء وطلباته، واأ�ضماء اأطراف الدعوى 
و�ض���فاتهم، وموطن كٍل منهم وح�ضورهم 
اأو غيابهم، واأ�ض���ماء ممثليهم. ويجب اأي�ضاً 
اأن ت�ض���مل ن�ض���خة احلكم عر�ض���اً جممًا 
لوقائ���ع الدع���وى، ث���م طلب���ات اأط���راف 
الدعوى وملخ�ضاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم 
اجلوهري، ثم اأ�ض���باب احلك���م ومنطوقه. 
ويج���ب كذلك اأن ت�ض���مل ن�ض���خة احلكم 

. ال�ضادر بالتف�ضري بيانات احلكم املُف�رشَّ
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 ويوقع ق�ضاة الدائرة واأمني �رشها ن�ضخة 
احلكم الأ�ضلية، وتودع يف ملف الدعوى 

قبل املوعد املحدد لت�ضليم �ضورتها.
1- اإذا تعدد املمثلون فيذكر بالإ�ضافة اإلى 
من قدم �ض����حيفة الدعوى ومذكرة الدفاع 

الأولى من ح�رش جل�ضة النطق باحلكم.
2- يجب اأن تذكر يف اأ�ض���باب احلكم 
الن�ضو�ض ال�رشعية والنظامية التي ا�ضتند 

اإليها.
3- تكت���ب املبال���غ يف اأ�ض���باب احلكم 

ومنطوقه بالأرقام واحلروف.
٤- تتول���ى املحكم���ة م�ض���درة احلكم 
 النهائي النظر يف طلب ت�ض���حيح احلكم 

اأو تف�ضريه.
 املادة الثامنة والع�سرون:

يوقع املوظ���ف املخت����ض يف املحكمة 
�ض���ورة من ن�ض���خة احلكم غري التنفيذية، 
وتخت���م بختمها، وت�ض���لم مل���ن يطلبها من 
ذوي ال�ض���اأن، ويج���وز ت�ض���ليمها لغريهم 

باإذن من رئي�ض املحكمة.

1-  تُ�ضلم ن�ضخ الأحكام من اإدارة الدعاوى 
والأحكام يف املحكمة م�ضدرة احلكم.

2- ل ت�ض���لم ن�ض���خة احلكم قبل اليوم 
املحدد للت�ضليم.

3- اإذا مل ت���رد اأوراق الدع���وى اإل���ى 
اإدارة الدع���اوى والأح���كام قب���ل الي���وم 
املحدد للت�ضليم فيجب عليها اإباغ رئي�ض 

املحكمة.
الدع���وى  اأط���راف  ال�ض���اأن:  ذوو   -٤
واملدخل���ني فيه���ا، وم���ن اأوج���ب النظام 

اإباغهم بالدعوى من اجلهات الإدارية.
 املادة التا�سعة والع�سرون:

تذيَّل �ضورة ن�ض���خة احلكم التي يكون 
التنفيذي���ة،  بال�ض���يغة  مبوجبه���ا  التنفي���ذ 
ويوقعها املوظ���ف املخت�ض يف املحكمة، 
وتختم بختمها، ول ت�ض���لم اإل اإلى طرف 
الدعوى الذي تع���ود اإليه منفعة من تنفيذ 

احلكم.
اإل  التنفيذي���ة  بال�ض���يغة  تُذي���ل  ل   -1

الأحكام القابلة للتنفيذ.
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 املادة الثالثون:

1- ال�ضيغة التنفيذية لاأحكام ال�ضادرة 
�ضد جهة الإدارة، ولاأحكام ال�ضادرة يف 
الدع���اوى التاأديبي���ة هي:)عل���ى الوزراء 
وروؤ�ضاء الأجهزة احلكومية امل�ضتقلة تنفيذ 

هذا احلكم واإجراء مقت�ضاه(.
2- الأحكام ال�ض���ادرة بف�ضل موظفي 
املرتب���ة )الرابع���ة ع�رشة( فم���ا فوقها اأو ما 

يعادلها تنفذ بعد ت�ضديق امللك عليها.
3- الأح���كام غري املذكورة يف الفقرة )1( 
من هذه املادة تُذيل بال�ضيغة التنفيذية الواردة 
يف املادة )1٦8( من نظام املرافعات ال�رشعية.

 املادة احلادية والثالثون:

1- اإذا امتنع���ت الإدارة املخت�ض���ة يف 
املحكم���ة عن ت�ض���ليم ال�ض���ورة التنفيذية 
الأول���ى لن�ض���خة احلك���م، ج���از لطالبه���ا 
العرتا�ض على ذلك بعري�ض���ة تقدم اإلى 

رئي�ض املحكمة ليف�ضل فيه.
2- ل ت�ضلم �ضورة تنفيذية ثانية لن�ضخة 
احلكم ملن �ض���بق اأن ت�ض���لمها اإل يف حالة 

فقد ال�ض���ورة التنفيذية الأولى، ولطالبها 
اأن يعرت�ض على عدم الت�ضليم وفقاً ملا ورد 
يف الفقرة )1( من هذه املادة. ويجب يف 
هذه احلالة اإباغ املحكوم عليه بالعري�ضة 

املقدمة يف هذا ال�ضاأن.
3- يكون الإباغ املن�ض���و�ض عليه يف 
هذه املادة وفقاً لإجراءات التبليغ الواردة 

يف النظام والائحة.
 املادة الثانية والثالثون:

الأحكام ال�ض���ادرة بالإلغاء حجة على 
الكافة.

 الباب الرابع
العرتا�ض على الأحكام

 
الف�صل الأول
اأحكام عامة

 
املادة الثالثة والثالثون:

1- م���ع مراعاة م���ا ورد يف الفقرة )2( 
من ه���ذه املادة، تك���ون املهلة املحددة 
لاعرتا�ض على الأحكام ثاثني يوماً 
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من تاريخ ت�ضلم �ضورة ن�ضخة احلكم، 
اأو م���ن التاري���خ املحدد للت�ض���لُّم يف 
ح���ال ع���دم احل�ض���ور. واإذا مل يقدم 
العرتا����ض خ���ال ه���ذه املهل���ة من 
اأطراف الدعوى؛ ي�ضبح احلكم نهائياً 

واجب النفاذ.
يف  ال�ض���ادرة  الأح���كام  تك���ون   -2
الدعاوى املن�ض���و�ض عليه���ا يف الفقرتني 
)ج(، )د( م���ن امل���ادة )الثالثة ع�رشة( من 
نظام ديوان املظ���امل على خاف ما طلبته 
اجله���ة الإداري���ة اأو يف غ���ري م�ض���لحتها؛ 
واجب���ة التدقيق اإذا مل ي�ض���تاأنف ممثل تلك 
اجلهة احلك���م خال املدة املق���ررة، وعلى 
املحكمة - بعد النطق باحلكم - اإباغ ممثل 

اجلهة بذلك.
3- ُيح���دد جمل����ض الق�ض���اء الإداري 

الأحكام التي تُنظر تدقيقاً.
 املادة الرابعة والثالثون:

اإذا كان العرتا����ض ق���د رفعه املحكوم 
عليه وحده، فا ي�ضار باعرتا�ضه. 

املادة اخلام�سة والثالثون:

فيم���ا مل يرد في���ه ن�ض خا����ض، ت�رشي 
على العرتا�ض اأمام حماكم ال�ض���تئناف 
العلي���ا  الإداري���ة  واملحكم���ة  الإداري���ة 
الإجراءات املقررة اأمام املحاكم الإدارية.

1- ت�ض���مل الإجراءات امل�ضار اإليها يف 
املادة: اإجراءات ح�ضور اأطراف الدعوى، 

واإجراءات اإ�ضدار الأحكام.
العرتا����ض  �ض���حائف  2- ت���ودع 
والطلب���ات بجمي���ع اأنواعه���ا ل���دى اإدارة 
الدعاوى والأحكام يف املحكمة املخت�ض���ة 
بح�ض���ور املعرت�ض اأو ُمقدم الطلب اأو من 

ميثلهما ول ُيعتد باأي اإيداع خاف ذلك.
3- يج���وز العرتا�ض عل���ى الأحكام 
ال�ضادرة يف الطلبات العاجلة، ول يرتتب 

على ذلك وقف تنفيذها.
٤- يت���م الف�ض���ل يف العرتا�ض على 
الأحكام ال�ض���ادرة يف الطلب���ات العاجلة 
خال مدة ل تتجاوز خم�ضة اأيام من اإحالة 

العرتا�ض.
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٥- يج���ب اأن يبني يف ن�ض���خة احلكم 
ال�ض���ادر يف العرتا����ض � بالإ�ض���افة اإلى 
البيان���ات الأ�ضا�ض���ية املذك���ورة يف امل���ادة 

)27( � الآتي:
اأ- ملخ�ض���اً واٍفياً لاعرتا�ض ي�ض���تمل 
عل���ى طلبات املعرت����ض، ومنطوق احلكم 
املعرت�ض عليه، وحا�ض���ل الأ�ض���باب التي 
بُن���ي عليه���ا العرتا����ض، والطلب���ات يف 

الدعوى املعرت�ض على حكمها.
ب- ال���رد عل���ى م���ا ت�ض���منه طل���ب 
العرتا����ض م���ن دف���وع اأو اأوج���ه دف���اع 
جوهرية، اإذا مل يكن احلكم املعرت�ض عليه 

قد ت�ضمن الرد عليها.
٦- جت���وز الإحالة اإلى وقائع واأ�ض���باب 
احلك���م املعرت����ض علي���ه، اإذا كان احلكم 
املح���ال اإليه مو�ض���حة وقائعه واأ�ض���بابه مبا 
يكفي حلمل���ه، ومل يبد اأطراف العرتا�ض 
اأوجه دفاع جديدة اأمام املحكمة املعرت�ض 
اأمامها تخرج يف جوهرها عما قدموه يف 

احلكم املعرت�ض عليه.

الف�صل الثاين
ال�صتئناف اأمام حماكم 

ال�صتئناف الإدارية
 املادة ال�ساد�سة والثالثون:

يرف���ع ال�ض���تئناف ب�ض���حيفة يودعه���ا 
امل�ض���تاأِنف اأو َم���ْن ميثل���ه، ل���دى املحكمة 
الإداري���ة الت���ي اأ�ض���درت احلك���م، وفقاً 
الدع���وى.  لرف���ع  املق���ررة  لاإج���راءات 
على اأن تت�ضمن ال�ض���حيفة بيانات احلكم 
واأ�ض���باب  عن���ه،  وملخ�ض���اً  امل�ض���تاأنَف، 

ال�ضتئناف وطلبات امل�ضتاأِنف.
ه���ذه  يف  املخت�ض���ة  الإدارة  وعل���ى 
 املحكم���ة اإر�ض���ال �ض���حيفة ال�ض���تئناف 
- مرافقاً لها ملف الدعوى - اإلى حمكمة 
ال�ضتئناف الإدارية املخت�ضة خال مدة ل 
تتجاوز ثاثة اأيام عمل من تاريخ ا�ضتيفاء 
اإجراءات طلب ال�ضتئناف. وعلى الإدارة 
املخت�ض���ة يف حمكمة ال�ضتئناف اأن تقيد 
ال�ضتئناف يف يوم و�ض���وله اإليها، ويبلغ 

امل�ضتاأنف �ضده ب�ضحيفة ال�ضتئناف.
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1- اإذا كان ال�ض���تئناف غري م�ض���توٍف 
الإجراءات الازمة فعلى امل�ضتاأنف ا�ضتيفاء 
م���ا نق�ض خال املدة املق���ررة لاعرتا�ض، 
واإذا م�ض���ت املدة دون ذلك فرت�ض���ل اإدارة 
اإل���ى  ال�ض���تئناف  والأح���كام  الدع���اوى 
حمكمة ال�ض���تئناف الإداري���ة خال ثاثة 

اأيام عمل من انتهاء املدة.
2- يجب اأن يرافق �ض���حيفة ال�ض���تئناف 
وم�ضتنداتها �ضور منها بعدد امل�ضتاأنف �ضدهم.
والأح���كام  الدع���اوى  اإدارة  تقي���د 

ال�ضتئناف، وحتيله اإلى الدائرة.
3- م���ع مراع���اة امل���ادة )37/ 2( اإذا 
كان احلكم واجب التدقيق وم�ضت املهلة 
املق���ررة لاعرتا����ض دون اأن يرد من جهة 
الإدارة طلب ا�ض���تئناف فا يقبل منها بعد 

ذلك تقدمي مذكرات يف الدعوى.
٤- اإذا كان احلكم ينظر تدقيقاً فا تقبل 

املذكرات الإحلاقية لطلب التدقيق.
 املادة ال�سابعة والثالثون:

ال�ض���تئناف ينقل الدعوى بحالتها التي 

كانت عليها قبل �ض���دور احلكم امل�ضتاأنف 
بالن�ض���بة اإلى ما ُرفع عنه ال�ضتئناف فقط. 
ويجب على املحكمة اأن تنظر ال�ضتئناف 
على اأ�ضا�ض ما يقدم اإليها من اأدلة ودفوع 
واأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من 

ذلك اإلى املحكمة الإدارية.
1- يف الأحكام التي تنظر تدقيقاً يجب 
عل���ى الدائرة اأن حتدد يوما يف الأ�ض���بوع 
للتحق���ق م���ن امل�ض���ائل الأولي���ة املتعلق���ة 
بالخت�ش���ا�ص �����رش�ط قب���ول الدعوى 

وتثبت ذلك يف املح�رش.
2- اإذا كان احلك���م الذي ُينظ���ر تدقيقاً 
موافق���اً يف نتيجته لأ�ض���وله اأيدته املحكمة 
مع اإ�ضافة ما تراه من اأ�ضباب، اأما اإذا األغته 
فتحكم فيما اأُلغي بعد املرافعة، ويف جميع 
الأحوال ل يتم احلكم بالتاأييد اأو بعد الإلغاء 

اإل يف جل�ضة علنية يبلغ بها الأطراف.
املادة الثامنة والثالثون:

1- م���ع مراعاة ما ن�ض���ت علي���ه املادة 
النظام،  )ال�ض���ابعة والثاثون( من ه���ذا 
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ا�ضتئناف احلكم املنهي للخ�ضومة يقت�ضي 
حتماً ا�ض���تئناف جميع الأحكام التي �ضبق 

�ضدورها يف الدعوى.
2- ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الطلب 
الحتياطي يقت�ض���ي حتماً ا�ضتئناف احلكم 
ال�ض���ادر يف الطلب الأ�ض���لي. ويف هذه 
احلال���ة يجب اخت�ض���ام املحك���وم ل�ه يف 

الطلب الأ�ضلي ولو بعد فوات املوعد.
املادة التا�سعة والثالثون:

يجب على حمكمة ال�ضتئناف الإدارية 
اإلغ���اء احلك���م يف الطل���ب  - يف ح���ال 
الأ�ض���لي - اأن تعيد الق�ضية اإلى املحكمة 

الإدارية لتف�ضل يف الطلبات الحتياطية.
1- يجب على املحكمة اإذا األغت احلكم 
بعدم الخت�ضا�ض بنظر الدعوى، اأو بعدم 
ج���واز نظرها تطبيقاً للمادة )1٤( من نظام 
الديوان، اأو بعدم �ضماعها مل�ضي املدة، اأو 
، اأو بقبول دفع فرعي  ع���دم قبولها �ض���كًاً
ترتب علي���ه منع ال�ض���ري فيه���ا، اأن تعيده 
اإل���ى املحكمة التي اأ�ض���درته للف�ض���ل يف 

مو�ض���وعه، اإل اإذا كان���ت الدعوى تهياأت 
للف�ضل فيها، اأو كانت مما ت�ضتلزم ظروفها 
الف�ض���ل فيها على وجه ال�رشع���ة، اأو كان 
مو�ضوعها مما ا�ضتقر ب�ضاأنه اأحكام حمكمه 
ال�ض���تئناف الإدارية اأو املحكم���ة الإدارية 

العليا فيجب الف�ضل فيها دون اإعادة.
2- يجب على املحكم���ة الإدارية التي 
اأُعيد اإليها احلكم وفقاً لهذه املادة ولئحتها 
اأن تتبع حكم حمكمة ال�ضتئناف الإدارية 

فيما انتهى اإليه.
3- يف غري الأحوال املذكورة يف هذه 
املادة ولئحتها ل يعاد احلكم اإلى املحكمة 

الإدارية.
 املادة الأربعون:

يف  اجلدي���دة  الطلب���ات  تقب���ل  ل 
ال�ض���تئناف، وحتكم حمكمة ال�ض���تئناف 
الإدارية من تلقاء نف�ض���ها بع���دم قبول�ها. 
وم���ع ذلك يجوز اأن ي�ض���اف اإلى الطلب 
الأ�ض���لي ما يزيد من التعوي�ض���ات التي 
تُ�ض���تحق بعد تقدمي الطلبات اخلتامية اأمام 
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املحكمة الإدارية.
املادة احلادية والأربعون:

ل يجوز يف ال�ض���تئناف اإدخال َمْن مل 
يكن طرفاً يف الدعوى ال�ضادر فيها احلكم 
امل�ض���تاأنف، م���ا مل يكن الإدخ���ال لإظهار 
احلقيق���ة. ول يج���وز التدخل في���ه اإل ممن 

يطلب الن�ضمام اإلى اأحد اخل�ضوم.
املادة الثانية والأربعون:

يجوز للم�ضتاأنف �ض���ده - اإلى ما قبل 
اإقف���ال املرافعة - اأن يرفع ا�ض���تئنافاً فرعياً 
يتبع ال�ضتئناف الأ�ضلي، ويزول بزواله، 
اأو مبذكرة  املعت���ادة  بالإج���راءات  وذل���ك 

م�ضتملة على اأ�ضباب ا�ضتئنافه.
1- يرفع ال�ضتئناف الفرعي بعد انتهاء 

املهلة املحددة لاعرتا�ض.
 

الف�صل الثالث
طلب اإعادة النظر

 املادة الثالثة والأربعون:

يجوز طل���ب اإع���ادة النظ���ر يف الأحكام 

النهائية ال�ضادرة من املحاكم الإدارية وحماكم 
ال�ض���تئناف الإدارية يف الأحوال املن�ضو�ض 

عليها يف نظام املرافعات ال�رشعية. 
املادة الرابعة والأربعون:

اإع���ادة النظر ب�ض���حيفة  يرف���ع طل���ب 
يودعه���ا طالب اإع���ادة النظ���ر اأو َمْن ميثله 
ل���دى املحكم���ة الت���ي اأ�ض���درت احلكم، 
وفقاً لاإجراءات املق���ررة لرفع الدعوى. 
على اأن تت�ضمن ال�ض���حيفة بيانات احلكم 
املطلوب اإعادة النظر فيه، وملخ�ض���اً عنه، 

واأ�ضباب الطلب.
1- تنظ���ر املحكم���ة م�ض���درة احلك���م 
النهائي قبول طلب اإعادة النظر من عدمه، 

فاإن قبلته نظرت الدعوى وف�ضلت فيها.
 

الف�صل الرابع
العرتا�ض اأمام املحكمة 

الإدارية الُعليا
 

املادة اخلام�سة والأربعون:

يرفع العرتا�ض اأمام املحكمة الإدارية 
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الُعليا ب�ض���حيفة يودعه���ا املعرت�ض اأو َمْن 
ميثله لدى حمكم���ة ال�ض���تئناف الإدارية 
التي اأ�ض���درت احلكم، وفقاً لاإجراءات 
املق���ررة لرفع الدعوى. على اأن تت�ض���من 
بيانات احلكم املعرت�ض عليه،  ال�ض���حيفة 
وملخ�ضاً عنه، والأ�ضباب التي بني عليها 

العرتا�ض، وطلبات املعرت�ض.
ول يجوز التم�ض���ك ب�ضبب من اأ�ضباب 
العرتا�ض غري التي ذكرت يف ال�ضحيفة، 
ومع ذلك فالأ�ض���باب املبني���ة على النظام 
الع���ام ميكن التم�ض���ك به���ا يف اأي وقت، 

وتاأخذ املحكمة بها من تلقاء نف�ضها.
واإن اأب���دى املعرت�ض �ض���بباً لاعرتا�ض 
يتعل���ق بحك���م �ض���ابق ل�ض���دور احلك���م 
املعرت�ض علي���ه يف الدعوى نف�ض���ها، ُعدَّ 

العرتا�ض �ضامًا للحكم ال�ضابق.
املادة ال�ساد�سة والأربعون:

يج���ب اأن يراف���ق �ض���حيفة العرتا�ض 
الآتي:

1- �ضورة من الوثيقة التي تثبت �ضفة 

ممثل املعرت�ض.
2- �ضور من �ضحيفة العرتا�ض بعدد 

املعرت�ض �ضدهم.
3- ال�ض���ورة امل�ض���لمة اإلي���ه من احلكم 
املعرت����ض عليه، وال�ض���ورة امل�ض���لمة اإليه 
م���ن حكم املحكمة الإدارية اإذا كان احلكم 

املعرت�ض عليه قد اأحال اإليه يف اأ�ضبابه.
٤- امل�ض���تندات التي توؤيد العرتا�ض، 
ف���اإذا كان���ت مقدم���ة يف اعرتا����ض اآخر، 
فيقدم ما يدل عل���ى ذلك، وللمحكمة اأن 
تتخذ ما تراه يف �ضبيل الطاع على هذه 

امل�ضتندات.
 املادة ال�سابعة والأربعون:

يجب على الإدارة املخت�ضة يف حمكمة 
مل���ف  تر�ض���ل  اأن  الإداري���ة  ال�ض���تئناف 
العرتا�ض اإلى املحكمة الإدارية الُعليا يف 
اليوم التايل على الأكرث من تاريخ ا�ضتيفاء 
اإجراءات طلب العرتا����ض. وللمحكمة 
الإدارية الُعليا اأن تاأمر ب�ضم ملف الدعوى 

التي �ضدر فيها احلكم املعرت�ض عليه.
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1- اإذا كان العرتا����ض غري م�ض���توٍف 
الإجراءات املن�ض���و�ض عليها يف املادتني 
)٤٥( و )٤٦(، فعل���ى املعرت�ض ا�ض���تيفاء 
ما نق�ض خال املدة املق���ررة لاعرتا�ض، 
واإذا م�ض���ت املدة دون ذلك تر�ض���ل اإدارة 
اإل���ى  الدع���اوى والأح���كام العرتا����ض 
املحكمة الإدارية الُعليا خال اليوم التايل 

لنتهاء املدة.
 املادة الثامنة والأربعون:

1- تقيد الإدارة املخت�ض���ة يف املحكمة 
الإداري���ة الُعلي���ا العرتا�ض يوم و�ض���وله 
اإليه���ا، ويبلغ املعرت�ض �ض���ده ب�ض���حيفة 

العرتا�ض.
والأح���كام  الدع���اوى  اإدارة  تقي���د 
العرتا�ض وتبلغ املعرت�ض �ضده ب�ضحيفة 

العرتا�ض.
املادة التا�سعة والأربعون:

ل يرتتب على العرتا�ض اأمام املحكمة 
الإداري���ة الُعليا وقف تنفي���ذ احلكم. على 
اأن���ه يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف تنفيذه 

اإذا طل���ب ذلك يف �ض���حيفة العرتا�ض، 
وق���درت اأن تنفي���ذه يرتب اآث���اراً يتعذر 
تداركها. وحتدد املحكمة جل�ضة لنظر هذا 
الطلب يبلغ بها اأطراف العرتا�ض. وعلى 
املحكمة اإذا اأمرت بوقف التنفيذ اأن تراعي 
ذلك عند حتديد جل�ض���ة نظر العرتا�ض؛ 
اأما اإذا كان حكم ال�ضتئناف يق�ضي بف�ضل 
موظف فاإن العرتا�ض عليه اأمام املحكمة 
الإدارية الُعليا يك���ون موقفاً لتنفيذه حتى 

يف�ضل يف اأ�ضل الدعوى.
اإذا ت�ض���منت �ض���حيفة العرتا�ض   -1
طل���ب وق���ف تنفيذ احلك���م، حُتي���ل اإدارة 
نُ�ض���خة منها ومن  الدع���اوى والأح���كام 
مرافقاته���ا اإل���ى الدائرة خ���ال يوم على 
الأكرث من تاريخ قيدها، وت�ض���تمر الإدارة 

يف ا�ضتيفاء الإجراءات الازمة.
2- بعد ف�ضل الدائرة يف الطلب تُعيده 
لإدارة الدع���اوى والأح���كام ل�ض���مه مللف 
العرتا�ض، على اأنه يف حال رف�ض الطلب 

يكتفى باإثبات ذلك يف حم�رش اجلل�ضة.
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 املادة اخلم�سون:

1- اإذا ب���دا للمعرت�ض �ض���ده اأن يقدم 
الإدارة  ل���دى  ي���ودع  اأن  فعلي���ه  دفاع���اً، 
املخت�ضة يف املحكمة - خال ثاثني يوماً 
من تاري���خ تبليغه ب�ض���حيفة العرتا�ض - 
مذكرة بدفاعه مرافقاً لها امل�ض���تندات التي 

يرى تقدميها.
2- اإذا ق���دم املعرَتَ����ض �ض���ده مذكرة 
بدفاع���ه على النحو الوارد يف الفقرة )1( 
�ض - خال  من ه���ذه امل���ادة، كان للمعرَتِ
ثاثني يوماً من انق�ض���اء املهل���ة املذكورة 
- اأن يودع لدى الإدارة املخت�ض���ة مذكرة 
ب���رده مرافق���اً له���ا امل�ض���تندات التي يرى 
تقدميها. ويف حال تعدد املعرَتَ�ض �ضدهم 
يكون لكل منه���م - خال املهلة املذكورة 
يف ه���ذه الفقرة - اأن ي���ودع مذكرة بالرد 
�ُض �ضدهم. على املذكرة التي قدمها املعرَتِ

3- اإذا ا�ضتعمل املعرت�ض حقه يف الرد، 
كان للمعرت����ض �ض���ده اأن يودع - خال 
ثاثني يوم���اً اأخرى - مذك���رة مبلحوظاته 

على الرد. 
٤- ت���ودع املذك���رات بع���دد اأط���راف 
العرتا�ض لدى اإدارة الدعاوى والأحكام، 

وي�ضلم مقدمها ما يثبت ذلك.
٥- يج���ب عل���ى اأط���راف العرتا�ض 

متابعة اإيداع املذكرات وا�ضتامها.

 املادة احلادية واخلم�سون:

يج���وز للمعرت�ض �ض���ده قبل انق�ض���اء 
املوعد املن�ض���و�ض علي���ه يف الفقرة )1( 
من املادة )اخلم�ض���ني( من هذا النظام اأن 
يطل���ب اإدخال اأي ط���رف يف الدعوى - 
التي �ض���در فيها احلك���م املعرت�ض عليه - 
مل يوجه اإليه العرتا����ض، ويكون اإدخاله 
بتبليغه ب�ض���حيفة العرتا�ض، وملن اأدخل 
اأن يودع لدى الإدارة املخت�ضة يف املحكمة 
- خ���ال ثاثني يوماً م���ن تاريخ تبليغه - 
مذكرة بدفاعه مرافقاً لها امل�ض���تندات التي 
ي���رى تقدميها. وفى ه���ذه احلالة ل ت�رشي 
مواعيد الرد املن�ضو�ض عليها يف الفقرتني 
)2( و)3( من املادة )اخلم�ض���ني( من هذا 
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النظ���ام، اإل بعد انق�ض���اء الثاث���ني يوماً 
املذكورة يف هذه املادة.

1- تبلغ اإدارة الدعاوى والأحكام املطلوب 
اإدخاله يف الدعوى ب�ضحيفة العرتا�ض.

املادة الثانية واخلم�سون:

يج���وز لكل ط���رف يف الدع���وى التي 
�ض���در فيها احلكم املعرت�ض عليه - اإذا مل 
يبل���غ ب�ض���حيفة العرتا����ض - اأن يتدخل 
يف العرتا����ض ليطل���ب احلكم برف�ض���ه. 
ويكون تدخله باإيداع مذكرة بدفاعه لدى 
الإدارة املخت�ض���ة يف املحكمة قبل انق�ضاء 
املهل���ة املح���ددة يف الفق���رة )1( من املادة 
)اخلم�ض���ني( من هذا النظام، م�ض���فوعة 

بامل�ضتندات التي توؤيده.
 املادة الثالثة واخلم�سون:

ل يجوز قبول اأي مذكرة اأو اأي ورقة بعد 
انق�ض����اء املواعيد املح����ددة لتقدميها، وعلى 
الإدارة املخت�ضة يف املحكمة اأن حترر حم�رشاً 
تثبت في����ه تاريخ تقدميها، وا�ض����م من قدمها 

و�ضفته، وت�ضعها يف ملف العرتا�ض.

 املادة الرابعة واخلم�سون:

بعد انق�ضاء املواعيد املن�ضو�ض عليها يف 
املواد ال�ضابقة من هذا الف�ضل، تر�ضل الإدارة 
الدائرة املخت�ض����ة،  اإل����ى  ملف العرتا�����ض 
ويتولى اأحد ق�ضاة الدائرة درا�ضة العرتا�ض 
واإعداد تقرير يت�ض����من ملخ�ض����اً لأ�ض����باب 
العرتا�����ض والرد عليها، وح�رشاً ملوا�ض����ع 
اخلاف ب����ني الأط����راف دون اإب����داء الراأي 
فيها ويعر�ض����ه عل����ى الدائرة، ف����اإن راأت اأن 
العرتا�ض غري جائ����ز اأو غري مقبول لفوات 
موع����د العرتا�����ض، اأو لإقامت����ه عل����ى غري 
الأ�ضباب املبينة يف املادة )احلادية ع�رشة( من 
نظام ديوان املظامل، اأو على اأ�ضباب تخالف 
ما ا�ضتقر عليه ق�ضاء املحكمة الإدارية الُعليا، 
اأم����رت بعدم قبوله بق����رار يثبت يف حم�رش 
اجلل�ضة، مع اإ�ضارة موجزة اإلى �ضبب القرار. 
واإذا راأت الدائرة اأن العرتا�ض جدير بالنظر 
حددت جل�ض����ة لنظره. ويجوز لها يف هذه 
احلالة اأن ت�ض����تبعد من العرتا�ض ما ل يقبل 
من الأ�ض����باب اأمام املحكمة الإدارية الُعليا، 
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واأن تق�رش نظرها على باقي الأ�ض����باب، مع 
اإ�ضارة موجزة اإلى �ضبب ال�ضتبعاد.

 املادة اخلام�سة واخلم�سون:

1- يبل���غ اأط���راف العرتا����ض الذين 
بتاريخ اجلل�ضة املحددة  اأودعوا مذكراتهم 
لنظ���ر العرتا�ض قب���ل انعقادها بخم�ض���ة 

ع�رش يوماً على الأقل.
تبلغ الدائرة اأط���راف العرتا�ض بتاريخ 

اجلل�ضة املحددة لنظر العرتا�ض.
 املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:

تف�ض����ل املحكم����ة يف العرتا�����ض بغ����ري 
مرافع����ة، بعد اأن يتلو القا�ض����ي الذي تولى 
درا�ض����ة العرتا�ض التقرير الذي اأعده وفقاً 
للمادة ) الرابعة واخلم�ضني ( من هذا النظام.

 املادة ال�سابعة واخلم�سون:

1- اإذا راأت الدائرة املخت�ض���ة �رشورة 
املرافعة ال�ض���فهية، فلها اأن ت�ض���مع اأقوال 
اأط���راف العرتا����ض، ول يج���وز اإب���داء 
اأ�ضباب �ضفهية يف اجلل�ض���ة غري الأ�ضباب 
التي �ضبق لاأطراف بيانها يف الأوراق، ما 

مل تكن متعلقة بالنظام العام.
2- يجوز للدائرة - ا�ضتثناًء - اأن تاأذن 
باإي���داع مذكرات  لأط���راف العرتا����ض 
بع���د اطاعه���ا عل���ى  اإذا راأت  تكميلي���ة 
الدعوى اأن الف�ض���ل فيه���ا يتطلب ذلك، 
وحينئذ يوؤجل نظر العرتا�ض اإلى جل�ضة 
اأخرى، وحتدد الدائرة املواعيد التي يجب 

اإيداع تلك املذكرات فيها.
 املادة الثامنة واخلم�سون:

اإذا نق�ض���ت املحكم���ة الإداري���ة العليا 
احلك���م املعرت����ض علي���ه ملخالف���ة قواعد 
الخت�ض���ا�ض، فعليها الف�ض���ل يف م�ضاألة 
حتي���ل  القت�ض���اء  وعن���د  الخت�ض���ا�ض. 

الدعوى اإلى املحكمة املخت�ضة.
واإذا نق�ض���ت احلكم لغري ذلك، فتحيل 
الق�ضية اإلى املحكمة التي اأ�ضدرت احلكم 
املعرت�ض عليه لتف�ض���ل فيها من جديد من 
غري َم���ْن نظرها. ويف ه���ذه احلالة يجب 
عل���ى املحكمة التي اأحيلت اإليها الق�ض���ية 
اأن تتبع حكم املحكم���ة الإدارية الُعليا يف 
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املبداأ الذي ف�ضلت فيه.
وم���ع ذل���ك اإذا قررت املحكم���ة نق�ض 
احلك���م املعرت�ض عليه للم���رة الثانية وكان 
املو�ضوع �ضاحلاً للف�ضل فيه، وجب عليها 

اأن حتكم يف املو�ضوع.
 املادة التا�سعة واخلم�سون:

اأح���كام  ل يج���وز العرتا����ض عل���ى 
املحكم���ة الإداري���ة الُعلي���ا، م���ا مل يك���ن 
العرتا����ض بطل���ب اإعادة النظ���ر ممَّْن يعد 
احلك���م حجة عليه ومل يك���ن قد اأُدخل يف 

الدعوى اأو تدخل فيها.
1- يرف���ع طل���ب اإع���ادة النظ���ر اأم���ام 
املحكمة الإدارية الُعليا وفقاً لأحكام املادة 
)٤٤( خال ثاث���ني يوماً من تاريخ العلم 

باحلكم.

 الباب اخلام�ض
اأحكام ختامية

 
املادة ال�ستون:

تطبق عل���ى الدع���اوى املرفوع���ة اأمام 

حماك���م دي���وان املظ���امل اأح���كام نظ���ام 

املرافع���ات ال�رشعية، فيما مل يرد فيه حكم 

يف هذا النظام، ومبا ل يتعار�ض مع طبيعة 

املنازعة الإدارية.

 املادة احلادية وال�ستون:

ي�ضدر جمل�ض الق�ضاء الإداري الائحة 

الازمة لتنفيذ هذا النظام.

املادة الثانية وال�ستون:

يلغ���ي هذا النظ���ام قواع���د املرافعات 

والإجراءات اأمام ديوان املظامل، ال�ضادرة 

بقرار جمل�ض الوزراء رقم )1٩٠( وتاريخ 

1٦/ 11/ 1٤٠٩ه����، وكل م���ا يتعار�ض 

معه من اأحكام.

1- تلغ���ي الائح���ة جمي���ع القرارات 

املرافع���ات  لقواع���د  تنفي���ذاً  ال�ض���ادرة 

والإجراءات اأمام ديوان املظامل

 املادة الثالثة وال�ستون:

يعمل بهذا النظ���ام من تاريخ ن�رشه يف 

اجلريدة الر�ضمية.


