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 7102لسنة  72قانون القضاء االداري رقم 
 من عدد الجريدة الرسمية 2644المنشور على الصفحة 

 02/6/7102بتاريخ   7722رقم 
 0المادة 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . يوما  ( ويعمل بو بعد ستين 4102يسمى ىذا القانون )قانون القضاء اإلداري لسنة 
 

 7 المادة

 : ذلك غير عمى القرينة تدل لم ما أدناه ليا المخصصة المعاني القانون ىذا في وردت حيثما التالية لمكممات يكون

  . محمو يحل قانون أي أو القضاء استقالل قانون:   القانون

  . القانون في عميو المنصوص القضائي المجمس:   المجمس

  . المجمس رئيس:   الرئيس

  . القانون ألحكام وفقاً  لممجمس تعيينيم أمر يعود الذين القضاة:   القضاة

 3 المادة

 : من ويتكون( اإلداري القضاء) يسمى قضاء المممكة في ينشأ

  .اإلدارية المحكمة.  أ

 .العميا اإلدارية المحكمة.  ب

 2 المادة

  .المممكة في آخر مكان أي في جمساتيا عقد رئيسيا بموافقة ليا ويجوز عمان في إدارية محكمة تنشأ. أ 

  .الثانية عن منيم أي درجة تقل ال القضاة من وعدد رئيس من اإلدارية المحكمة تشكل. ب 
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ذا األقل، عمى وعضوين رئيس من منيا كل تتألف رئيسيا يشكميا أكثر أو ىيئة من اإلدارية المحكمة تنعقد. ج   يكن لم وا 
 .الدرجة في األقدم أو درجة األعمى القاضي فيرأسيا ىيئاتيا من ىيئة أي في مشتركاً  المحكمة رئيس

 7 المادة

 :ذلك في بما النيائية اإلدارية بالقرارات المتعمقة الطعون جميع في بالنظر  غيرىا دون اإلدارية، المحكمة تختص. أ 

 في المسجمة والنوادي والجمعيات والنقابات والتجارة الصناعة غرف ىيئات مجالس انتخابات نتائج في الطعون. 0
 عمى آخر قانون في نص يرد لم ما بيا المعمول واألنظمة القوانين وفق تجرى التي االنتخابية الطعون وفي المممكة،
 .أخرى لمحكمة االختصاص ىذا إعطاء

 أو بالترفيع أو العامة الوظائف في بالتعيين المتعمقة النيائية اإلدارية القرارات في الشأن ذوو يقدميا التي الطعون. 4
 . بالتصنيف أو الخدمة في بالتثبيت أو بالتكميف أو باإلعارة أو باالنتداب أو بالنقل

 .العمل عن إيقافيم أو خدماتيم بإنياء المتعمقة النيائية اإلدارية القرارات بإلغاء المتعمقة العموميين الموظفين طعون. 3

 .التأديبية السمطات من بحقيم الصادرة النيائية القرارات بإلغاء المتعمقة العموميين الموظفين طعون. 2

 العموميين لمموظفين المستحقة التقاعدية والحقوق السنوية والزيادات والمكافآت والعالوات بالرواتب الخاصة الطعون. 5
 .النافذة التشريعات بموجب لورثتيم أو منيم لممتقاعدين أو

 لمقانون النظام مخالفة إلى والمستندة قرار أو تعميمات أو نظام أي إلغاء لطمب متضرر أي يقدميا التي الطعون. 6
 أو النظام أو لمقانون القرار مخالفة أو بمقتضاه الصادرة لمنظام أو لمقانون التعميمات مخالفة أو بمقتضاه الصادر

 .إلييا باالستناد صدر التي التعميمات

 الصادرة بالقانون محصنة كانت ولو النيائية اإلدارية القرارات بإلغاء المتعمقة متضرر أي يقدميا التي الطعون. 7
 .بمقتضاه

 عن الصادرة القرارات عدا فيما قضائي اختصاص ذات إدارية جيات عن صادرة نيائية قرارات أي في الطعون. 8
 .العمل منازعات في والتحكيم التوفيق ىيئات
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 . آخر قانون أي بموجب اإلدارية المحكمة اختصاص من تعتبر التي الطعون. 9

 المنصوص واإلجراءات القرارات نتيجة الالحقة االضرار عن التعويض طمبات في بالنظر اإلدارية المحكمة تختص. ب 
 . اإللغاء لدعوى تبعاً  إلييا رفعت إذا المادة ىذه من( أ) الفقرة في عمييا

 . الخاصة القوانين في المبينة الطعن طرق إلى والرسوم بالضرائب المتعمقة الطعون تخضع. ج 

 .  السيادة بأعمال المتعمقة الطعون أو الطمبات في بالنظر اإلدارية المحكمة تختص ال. د 

 . شخصية مصمحة لو ليس ممن المقدمة الدعوى تقبل ال.ىـ

 4 المادة

 والدعاوى الطعون بشأن إلييا تقدم التي المستعجمة باألمور المتعمقة الطمبات في بالنظر اإلدارية المحكمة تختص. أ 
 .  تداركيا يتعذر قد تنفيذه نتائج أن رأت إذا مؤقتاً  فيو المطعون القرار تنفيذ وقف ذلك في بما اختصاصيا في الداخمة

 الطمب في اإلدارية المحكمة وتنظر فييا، النظر مباشرة بعد أو الدعوى تقديم عند المستعجل الطمب تقديم يجوز. ب 
 . ذلك خالف رأت إذا إال تدقيقاً  المستعجل

 اآلخر الطرف لمصمحة وشروطيا مقدارىا تقرر كفالة بتقديم المستعجل اإلجراء اتخاذ طالب تمزم ان اإلدارية لممحكمة. ج 
 في محقاً  يكن لم التنفيذ وقف طالب أن ظير إذا بو يمحق قد وضرراً  عطالً  أن اإلدارية المحكمة ترى من لمصمحة أو

 . جزئية أو كمية بصورة سواء دعواه

 ىذا ألحكام وفقاً  تجدد ولم مستعجل طمب في قرار فييا صدر قد وكان القانون ىذا ألحكام وفقاً  الدعوى اسقطت إذا. د 
 .حكماً  ممغى الحالة ىذه في التنفيذ وقف قرار يعتبر القانون

 2 المادة

 تستند أن ويشترط عنو، بالنيابة أصدره من أو فيو الطعون القرار إصدار في الصالحية صاحب عمى الدعاوى تقام.   أ
 :التالية األسباب من أكثر أو سبب عمى الدعوى
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 .االختصاص عدم. 0

 .تأويميا أو تطبيقيا في الخطأ أو األنظمة أو القوانين أو الدستور مخالفة. 4

 .الشكل في بعيب إصداره إجراءات أو القرار اقتران. 3

 .السمطة استعمال إساءة. 2

 . السبب عيب. 5

 اتخاذه عمييا يترتب كان إذا اتخاذه عن امتناعيا أو القرار اتخاذ المختصة الجية رفض اإلداري القرار حكم في يعتبر.  ب
 .بيا المعمول التشريعات بمقتضى

 6 المادة

 اإلدارية المحكمة لدى الدعوى تقام المادة، ىذه من( د)و( ج) الفقرتين وأحكام آخر قانون أي في ورد ما مراعاة مع.  أ
 في نشره أو لممستدعي منو المشكو اإلداري القرار تبميغ لتاريخ التالي اليوم من يوماً  ستين خالل إلييا يقدم باستدعاء
 اإلداري بالقرار العمل عمى ينص التشريع كان إذا االلكترونية الوسائل ذلك في بما أخرى وسيمة بأي أو الرسمية الجريدة

 .  الطريقة بتمك الشأن لذوي بتبميغو يقضي أو التاريخ ذلك من

 . يقينياً  عمماً  فيو المطعون بالقرار الطاعن عمم التبميغ حكم في يعتبر. ب 

 المنصوص المدد خالل القرار ىذا في الطعن فيجوز اإلداري القرار من التظمم جواز عمى ينص التشريع كان إذا. ج 
 وفقاً  التظمم تقديم تم قد كان إذا التظمم بنتيجة الصادر القرار في الطعن ويجوز المادة، ىذه من( أ) الفقرة في عمييا

 . المادة ىذه في عمييا المنصوص المواعيد خالل وذلك التشريع ذلك في المحددة واإلجراءات لممواعيد

 بعد إال اإلدارية المحكمة أمام القرار في الطعن يجوز فال اإلداري القرار من التظمم وجوب عمى التشريع نص إذا. د 
 . المحكمة ىذه أمام لمطعن خاضعاً  التظمم بنتيجة الصادر القرار ويكون التظمم، ىذا إجراء

 اليوم من يوماً  ثالثين انقضاء بعد الطعن مدة تبدأ ذلك عن امتناعيا أو القرار اتخاذ المختصة الجية رفض حال في. ىـ
 . القرار ذلك لتتخذ الجية لتمك خطياً  طمباً  المستدعي تقديم لتاريخ التالي
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 .  بميعاد التقيد دون وقت أي في المنعدمة اإلدارية القرارات في الطعن دعوى تقبل. و

 :التالية الحاالت من أي في المادة ىذه في عميو المنصوص الطعن ميعاد يوقف. ز

 .القاىرة القوة. 0

 .الطعن ميعاد خالل الدعوى ىذه ترفع أن شريطة مختصة غير محكمة إلى الدعوى رفع. 4

 .الطعن ميعاد خالل الطمب ىذا يقدم أن شريطة الرسوم تأجيل طمب تقديم. 3

 2 المادة

 :ومساعديو اإلدارية العامة النيابة برئيس الخاصة األحكام مراعاة مع.  أ

 أو سنوات خمس عن تقل ال لمدة الصفة بيذه المحاماة مارس أستاذ محام من موقعاً  الدعوى استدعاء يكون أن يجب. 0
 . لممحاماة ممارستو قبل مماثمة لمدة قضائية وظيفة في عمل

 البند في عمييا المنصوص الشروط فييم تتوافر محامين بوساطة إال اإلدارية المحكمة أمام الخصوم تمثيل يجوز ال. 4
 .  الفقرة ىذه من( 0)

 :يمي ما اإلدارية المحكمة لدى تقام التي الدعوى استدعاء في يشترط.  ب

 .ورقة كل في واحد وجو وعمى بوضوح مطبوعاً  يكون أن. 0
 .واضح بشكل وصفتو ضده المستدعى واسم وموطنو، عممو ومحل وصفتو كامالً  المستدعي اسم يتضمن أن. 4
 المستدعي يريدىا التي والطمبات الطعن وأسباب فيو المطعون القرار ومضمون الدعوى وقائع عن موجز فيو يدرج أن. 3
 .محددة بصورة دعواه من

 

 01 المادة

 :يمي ما الدعوى باستدعاء يرفق أن المستدعي عمى يجب.   أ
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 ىذه مفردات بقائمة مرفقة لالصل مطابقة بأنيا منو مصدقة دعواه إثبات في إلييا يستند التي الخطية البينات. 0
 .البيانات

 .الكاممة وعناوينيم لدعواه إثباتاً  شياداتيم سماع في يرغب الذين الشيود بأسماء قائمة. 4

 .لو تبميغو تم قد كان إذا فيو المطعون القرار. 3

 تحت الموجودة الجية وبيان محددة بصورة بيانيا يتم أن عمى الغير أو الخصم يد تحت الموجودة الخطية بالبينة قائمة. 2
ذا إثباتيا، في ومنتجة الدعوى في مباشرة عالقة ذات تكون أن عمى يدىا  يدىا تحت المستندات توجد التي الجية كانت وا 
 عند انقضت قد القانونية المدة وكانت دعواه تقديم بعد بيا زودتو أو بوصفيا أو عنيا بصورة تزويده عن امتنعت قد

 . تقديميا عمى الموافقة اإلدارية ولممحكمة بخصوصيا التفصيل من يعممو الذي وبالقدر بذكرىا فيكتفى بيا تزويده

 وبعدد المادة ىذه من( أ) الفقرة في عمييا المنصوص المرفقات مع اإلدارية المحكمة قمم إلى الدعوى استدعاء يقدم.  ب
 كانوا اذا ضدىم لممستدعى واحدة نسخة بتقديم ويكتفى واحد من اكثر كانوا إذا ضدىم المستدعى لتبميغ تكفي النسخ من
 .واحد محام عنيم ينوب الذين الحكومية العامة اإلدارة أشخاص غير من

 00المادة 
لممستدعى ضده أن يقدم الئحة جوابية عمى استدعاء الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبميغو  أ . 

االستدعاء، ولرئيس المحكمة اإلدارية تمديد ىذه المدة لمدة ال تزيد عمى عشرة أيام بناء عمى طمب المستدعى ضده 
يقدم الطمب معماًل خالل المدة األصمية لتقديم الالئحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة اإلدارية بتمديد شريطة أن 

 المدة والذي يصدر تدقيقًا غير قابل لمطعن.
إذا لم تكن الالئحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة اإلدارية أو مساعديو فيجب أن تكون الالئحة الجوابية  ب. 
 وقعة من محام أستاذ تتوافر فيو الشروط ذاتيا الواجب توافرىا فيمن يقدم استدعاء الدعوى .م
 تسري عمى الالئحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام الئحة الدعوى ذاتيا المنصوص عمييا في ىذا القانون . ج. 

 

 07المادة 
خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو الالئحة الجوابية أ . تبمغ الالئحة الجوابية ومرفقاتيا لممستدعي ولو 

 ومرفقاتيا أن يقدم ردًا عمييا .
ب. لممحكمة اإلدارية من تمقاء نفسيا أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد عمى استفساراتيا 
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 إلقامتيا. أو تقديم إيضاحات وليا أن ترد الدعوى إذا رأت أنو ال وجو
 

 

 03المادة 
 

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من ىذه المادة، ال يجوز لممستدعي أو لممستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في  . أ
الدعوى أمام المحكمة اإلدارية أي وقائع أو أسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى أو في الالئحة 

 رد عمييا.الجوابية أو في ال
تعتبر أي وقائع وأسباب أوردىا أي من طرفي الدعوى مسممًا بيا من الطرف اآلخر إذا لم ينكرىا صراحة وبصورة  . ب

 محددة في الالئحة الجوابية أو في الرد عمييا .
 

 02المادة 
الئحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو لممحكمة اإلدارية أن تكمف الطرفين أو أيًا منيما في دعوى مقامة لدييا بتقديم  . أ 

تفصيل أي من الوقائع واألسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في الالئحة الجوابية عميو، أو في الرد عمى الالئحة 
 سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحمة من مراحميا.

لفقرة )أ( من ىذه المادة خالل المدة التي حددتيا المحكمة إذا لم تقدم أي من الموائح اإلضافية المنصوص عمييا في ا . ب
اإلدارية تعتبر األمور التي طمبت المحكمة اإلدارية تمك الالئحة لتوضيحيا أو تقديم تفاصيل بشأنيا خارجة عن وقائع 

 بينة بشأنيا .الدعوى وأسبابيا، وال يجوز لمطرف الذي طمبت منو ولم يقدميا االستناد إلييا في دعواه أو تقديم أي 
 

 07 المادة

 من يطمب أن فييا سيصدر الذي الحكم نتيجة من ويتأثر اإلدارية المحكمة لدى قائمة بدعوى عالقة لو لمن يجوز. 0. أ
 .ثالثاً  شخصاً  الدعوى في إدخالو اإلدارية المحكمة

 .الدعوى في ثالث شخص اي ادخال نفسيا تمقاء من لممحكمة يجوز. 4

 من يتاثر بانو قدميا التي والبينة القائمة بالدعوى عالقة لو من ابداىا التي االسباب من االدارية المحكمة اقتنعت اذا. 3
 . الصفة بتمك الدعوى في ادخالو فتقرر الوجو ذلك عمى الحكم
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 أو بادعائو الئحة اإلدارية المحكمة إلى يقدم أن المادة ىذه ألحكام وفقاً  الدعوى في إدخالو يتقرر من عمى يترتب. ب
 ىذه عمى وتسري الدعوى، في بإدخالو القرار تبميغو أو تفييمو لتاريخ التالي اليوم من يوماً  عشر خمسة خالل بدفاعو
 .  الحال مقتضى حسب القانون ىذا في المقررة الجوابية والموائح الدعوى استدعاء الئحة عمى تسري التي األحكام الالئحة

 تبميغيا لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل عمييا الرد منيم ولكل الدعوى أطراف إلى الثالث الشخص الئحة تبمغ. ج
 .  لجوابو المؤيدة البينة تقديم ذاتيا المدة خالل ولو إليو

 .القانون ىذا في عمييا المنصوص المحاكمة إجراءات جميع الثالث الشخص عمى تسري. د

 04المادة 
موعدًا لمنظر في الدعوى في اقرب وقت بعد انتياء إجراءات تبادل الموائح فييا أو انقضاء أ . تحدد المحكمة اإلدارية 

 المدد المقررة لذلك، وتبمغ ذلك الموعد ألطراف الدعوى.
ب. تنظر المحكمة اإلدارية في الدعاوى المقامة لدييا مرافعة وبصورة عمنية إال إذا قررت من تمقاء نفسيا أو بناء عمى 

 األطراف النظر فييا سرًا بناء عمى مقتضيات المصمحة العامة.طمب أحد 
 

 02المادة 
إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد لمنظر في الدعوى أو تخمف عن حضور أي جمسة من جمسات  أ . 

ل مدة ال تزيد عمى المحاكمة فيجوز لممحكمة اإلدارية أن تقرر إسقاط الدعوى، وفي ىذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خال
 ثالثين يومًا ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاممة .

إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جمسة من جمسات المحاكمة فيجوز لممحكمة اإلدارية أن تقرر إجراء  ب. 
يًا إذا كان قد حضر أيًا من جمسات المحاكمة وأن تصدر حكميا في الدعوى وال محاكمتو بمثابة الوجاىي ووجاىيًا اعتبار 

 يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت الدعوى معدة لمفصل.
 إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فيجوز لممحكمة اإلدارية أن تؤجل الدعوى أو تسقطيا. ج. 
إلى المحكمة اإلدارية خالل ستين يومًا من تاريخ تقديمو الطعن فيجوز إذا تعذر تبميغ المستدعي أو وكيمو ولم يحضر  د. 

 لممحكمة اإلدارية أن تقرر إسقاط الدعوى والطمبات المتصمة بيا.
 

 06المادة 
عند مباشرة المحكمة اإلدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائو ويقدم بينات  أ. 

ت ويعرض المستدعى ضده أوجو دفاعو في حدود ما ورد في الئحتو الجوابية ويقدم بيناتو عمييا ثم تصدر المحكمة اإلثبا
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 اإلدارية قرارىا بخصوص بينات األطراف .
تبدأ المحكمة اإلدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد االنتياء من سماع البينات تستمع  ب. 

اإلدارية إلى المرافعة الختامية لكل من األطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكمم إال المحكمة 
 إذا أمرت المحكمة اإلدارية بخالف ذلك .

ال يجوز لممحكمة اإلدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد عمى عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد  ج. 
 أحد الخصوم . يرجع إلى

 

 02المادة 
أ . يجوز لممحكمة اإلدارية وقبل اختتام المحاكمة أن تعيد فتح المحاكمة لمتثبت من أي أمر ترى أنو ضروري لمفصل في 

 الدعوى.
 ب. تعمن المحكمة اإلدارية ختام المحاكمة بعد االنتياء من سماع البينات والمرافعات .

ال ففي جمسة أخرى تعين ج. بعد اختتام المحاكمة،  عمى المحكمة اإلدارية أن تنطق بالحكم عالنية في الجمسة نفسيا وا 
 ليذا الغرض خالل مدة ال تزيد عمى ثالثين يومًا .

ذا كان الحكم موقعًا من ىيئة المداولة وتغيب  د. يجب أن يحضر تالوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، وا 
 تالوتو من ىيئة أخرى عمى أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق بو .بعضيم فيجوز 

ىـ. تصدر المحكمة اإلدارية حكميا في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الييئة الحاكمة عمى أن يسجل المخالف رأيو في 
 الحكم خطيًا .

 

 71المادة 
نو وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ إصداره ومكا

النطق بو وأسماء الخصوم وحضورىم أو غيابيم وأسماء وكالئيم كما يجب أن يشتمل الحكم عمى عرض مجمل لوقائع 
 الدعوى وطمبات الخصوم وخالصة موجزة لدفوعيم ودفاعيم الجوىري وأسباب الحكم ومنطوقو.

 

 70المادة 
المحكمة اإلدارية حكميا النيائي في الدعوى تحكم فيو برسوم الدعوى ومصاريفيا كاممة عمى الطرف عندما تصدر  . أ 

الخاسر وبنصفيا إذا خسر جزءًا منيا، أما أتعاب المحاماة فتقدرىا المحكمة اإلدارية وفقًا لما تراه مناسبًا مع الدعوى 
 والجيد الذي بذل فييا.

وى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفيا وفقًا لألحكام الواردة في تحكم المحكمة اإلدارية في دع . ب
 قانون أصول المحاكمات المدنية .
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 77المادة 
 تنشأ محكمة تسمى )المحكمة اإلدارية العميا( يكون مقرىا في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة . أ. 
 بقرار من المجمس عمى أن يقترن القرار باإلرادة الممكية السامية .يعين رئيس المحكمة اإلدارية العميا  ب. 
يكون رئيس المحكمة اإلدارية العميا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة  ج. 

 اإلدارية فييا برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز .
 

 

 73المادة 
تعيين القضاة الواردة في قانون استقالل القضاء عمى كل من رئيس المحكمة اإلدارية العميا وقضاتيا تسري شروط وأحكام 

 ورئيس النيابة العامة اإلدارية .
 

 72المادة 
تنعقد المحكمة اإلدارية العميا من ىيئة أو أكثر يشكميا رئيسيا وتتألف كل منيا من رئيس وأربعة قضاة عمى األقل  أ. 

 يس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة عمى ىيئاتيا .ويحيل الرئ
 إذا لم يكن الرئيس مشتركًا في أي ىيئة من ىيئاتيا فيرأسيا القاضي األقدم في الدرجة . ب. 
إذا رأت إحدى ىيئات المحكمة اإلدارية العميا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررتو ىي أو ىيئة أخرى أو تبين ليا  ج. 

وى المعروضة عمييا مبدأ قانونيًا مستحدثًا أو ىامًا فتنعقد المحكمة اإلدارية العميا بكامل أعضائيا باستثناء أن في الدع
صدار الحكم فييا وذلك بطمب من رئيسيا .  الغائب منيم ألي سبب من األسباب وذلك لمنظر في الدعوى وا 

 

 77المادة 
التي ترفع إلييا في في جميع األحكام النيائية الصادرة عن المحكمة  تختص المحكمة اإلدارية العميا بالنظر في الطعون

 اإلدارية وتنظر في الطعون من الناحتين الموضوعية والقانونية.
 

 74المادة 
تكون مدة الطعن في األحكام النيائية الصادرة عن المحكمة اإلدارية ثالثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا 

 اىيًا ومن اليوم التالي لتاريخ تبميغو إذا كان بمثابة الوجاىي أو وجاىيًا اعتباريًا.كان وج
 

 72 المادة
 متدخالً  أم الدعوى في طرفاً  أكان سواء أماميا جزئياً  أو كمياً  دعواه خسر لمن اإلدارية المحكمة أحكام في الطعن يكون
 :التالية األحوال في فييا



 

11 
 

 . تأويمو أو تطبيقو في الخطأ أو القانون مخالفة عمى مبنياً  فيو المطعون الحكم كان إذا. أ 

 . الحكم في أثر اإلجراءات في بطالن أو الحكم في بطالن وقع إذا. ب 

 .يدفع لم أم الدفع بيذا أدفع سواء المقضية، القضية قوة حاز سابق لحكم خالفاً  الحكم صدر إذا. ج 

 76المادة 
 المحكمة اإلدارية العميا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيو إال إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.ال يترتب عمى الطعن أمام 

 

 72 المادة
 المنيي الحكم صدور بعد إال الخصومة بيا تنتيي وال الدعوى سير أثناء تصدر التي األحكام في الطعن يجوز ال.   أ

 :ذلك من وتستثنى كميا لمخصومة
 .المستعجمة األمور في الصادرة القرارات. 0
 .الدعوى في التدخل طمبات برفض القاضية القرارات. 4
 . الدعوى نظر متابعة عن المحكمة يد ترفع التي القرارات. 3
 خمسة المادة ىذه من( أ) الفقرة في عمييا المنصوص اإلدارية المحكمة عن الصادرة القرارات في الطعن مدة تكون.  ب

 .الحال مقتضى حسب تبميغو أو القرار صدور لتاريخ التالي اليوم من يوماً  عشر
 

 31المادة 
أ. تقدم الئحة الطعن إلى المحكمة اإلدارية لترفعيا مع أوراق الدعوى إلى المحكمة اإلدارية العميا بعد إجراء التبميغات، 

 وترفق الئحة الطعن بنسخ كافية لمتبميغ .
واإلجراءات ذاتيا المنصوص عمييا في ىذا القانون والمتبعة لدى المحكمة ب. تطبق المحكمة اإلدارية العميا الشروط 

 اإلدارية .
 

 

 30المادة 
 أ. تنظر المحكمة اإلدارية العميا في الطعون المرفوعة إلييا مرافعة باستثناء الطعون المتعمقة بالقرارات المستعجمة .

اإلدارية العميا رؤية الدعوى وبعد أن تستمع لمرافعات األطراف تصدر ب. في اليوم المعين لممحاكمة تباشر المحكمة 
 حكميا وفقًا ألحكام ىذا القانون .
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 37المادة 
 :ثرية وعمى أن يشمل قرارىا ما يميتصدر المحكمة اإلدارية العميا قرارىا باإلجماع أو باألك

 أسماء أطراف الدعوى ووكالئيم . أ. 
 اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق بو إذا تم نظر الدعوى مرافعة . أسماء القضاة الذين ب. 
 عرضًا مجماًل لوقائع الدعوى وطمبات الخصوم وخالصة موجزة لدفوعيم ودفاعيم الجوىري . ج. 
 خالصة وافية لمحكم المطعون فيو . د. 

 لتأييده . ىـ. األسباب التي أوردىا األطراف لمطعن في الحكم المطعون فيو أو
 رد المحكمة اإلدارية العميا عمى أسباب الطعن وبيان أسباب حكميا برد الطعن أو قبولو . . و
 تاريخ صدور الحكم . . ز
 

 

 33المادة 
ذا وجدت أن الحكم المطعون فيو  أ. إذا وجدت المحكمة اإلدارية العميا أن الحكم المطعون فيو موافق لمقانون فتؤيده وا 

 مخالف لمقانون فتقضي بنقضو وتحكم في الدعوى .
إذا ردت الدعوى لعدم االختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو ألي سبب شكمي آخر تنقض  ب. 

 المحكمة اإلدارية العميا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة اإلدارية لمنظر في الموضوع .
 العميا بالرسوم والمصاريف واألتعاب وفقًا ألحكام القانون .تحكم المحكمة اإلدارية  ج. 

 

 

 32المادة 
 أ. تكون األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية العميا قطعية ال تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .

ذا تضمن  ب . يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة اإلدارية العميا وأحكام المحكمة اإلدارية القطعية بالصورة التي تصدر فييا وا 
الحكم إلغاء القرار اإلداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات القانونية واإلدارية التي تمت بموجب ذلك 

 القرار ممغاة من تاريخ صدور ذلك القرار .
 اذا صدر حكم بااللغاء فيكون حجة عمى الكافة. . ج

 

 37المادة 
ى االختصاص في أي دعوى بين المحكمة اإلدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع لمنظر في تمك إذا وقع خالف عم

الدعوى من ىيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسًا وعضوية رئيس المحكمة اإلدارية العميا وقاضيين من 
 رئيسيا . محكمة التمييز يسمييما المجمس وقاض من المحكمة اإلدارية العميا يسميو
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 34المادة 
 أ. تنشأ لدى القضاء اإلداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين لو ال تقل درجة أي منيم عن الثالثة .

 ب. يعين رئيس النيابة العامة اإلدارية ومساعدوه بقرار من المجمس .
 

 32المادة 
من مساعديو خطيًا أشخاص اإلدارة العامة لدى المحكمة اإلدارية أ. يمثل رئيس النيابة العامة اإلدارية أو من يفوضو 

 العميا ولدى المحكمة اإلدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتيا وآلخر مرحمة من مراحميا .
 ب. لرئيس ىيئة األركان المشتركة وبناء عمى طمب رئيس النيابة العامة اإلدارية أن ينتدب قاضيًا عسكريًا أو أكثر ال تقل
رتبتو عن رائد ليعمل مساعدًا لو في القضايا التي تكون القوات المسمحة طرفًا فييا ويجوز في أي وقت إنياء انتداب 

 القاضي المذكور واستبدال غيره بو بالطريقة ذاتيا .
لعامة تنظر ج. عمى الرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من ىذه المادة ، إذا كان أطراف الدعوى من أشخاص اإلدارة ا

 الدعوى تدقيقًا من المحكمة بعد ورود الالئحة الجوابية من الجية المستدعى ضدىا وتصدر حكميا حسب األصول .
 

 36المادة 
أ. يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة اإلدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقًا لنظام رسوم المحاكم والجدول 

 الممحق بو .
 تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة االدارية العميا ذات الرسوم التي دفعت امام المحكمة االدارية.ب . 

ج. تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في ىذه الحالة وفقًا 
 ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

 الطعن شكاًل في حال عدم دفع الرسوم .د. يرد 
ىـ. تقرر المحكمة إسقاط الدعوى إذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاممة أو كان قد تم دفعيا بصورة مخالفة 

 لمقانون وكمفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خالل مدة حددتيا وتخمف عن ذلك .
 حاكم عمى ما لم يرد بشأنو نص في ىذا القانون .و. تسري أحكام نظام رسوم الم

 

 32 المادة

 :القانون ىذا أحكام نفاذ عند

 .  إلييا وصمت التي النقطة من بيا لمسير اإلدارية المحكمة إلى العميا العدل محكمة أمام المنظورة الدعاوى كافة تحال.  أ



 

14 
 

 بموجب العميا العدل محكمة اختصاص من كانت التي الدعاوى جميع في بالنظر اإلدارية المحكمة تختص.  ب
 . القانون ىذا أحكام نفاذ قبل النافذة التشريعات

 21المادة 
مع مراعاة أحكام ىذا القانون تسري عمى قضاة محاكم القضاء اإلداري ورئيس النيابة العامة اإلدارية ومساعديو األحكام 

 لنظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقالل القضاء.والقواعد القانونية التي تسري عمى القضاة ا
 

 20المادة 
في غير الحاالت المنصوص عمييا في ىذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتالءم مع طبيعة 

 القضاء اإلداري .
 

 27المادة 
 يصدر مجمس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون.

 

 23المادة 
 ( . 0994( لسنة 04يمغى ) قانون محكمة العدل العميا رقم )

 

 22 المادة

 . القانون ىذا أحكام بتنفيذ مكمفون والوزراء الوزراء رئيس

44/7/4102 

 


