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المادة ( )1

يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة  )2017ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما ً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
دوائر الدولة  :حكومة المملكة األردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.

الوزارة  :وزارة العدل.
الوزير  :وزير العدل
الدائرة  :إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس  :مجلس الدائرة.
الوكيل العام :وكيل عام الدائرة.
الوكيل  :وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون.
اللجنة  :لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
الدعاوى  :الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.

المادة ( )3

أ -تنشأ في الوزارة دائرة تس ّمى (إدارة قضايا الدولة).

ب -تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكالء بحسب ما تقتضيه الحاجة ،ويقوم اي مننهم
مقام اآلخر فيما يتواله من دعاوى وما يقوم به من إجراءات.

ج -يعننين فنني النندائرة العنندد الكننافي مننن المننو فين ويجننوز مننلء شننواغر المننو فين فيهننا عننن طريننق
االنتداب أو التكليف أو اإلعارة من أي من مو في دوائر الدولة.

د -ع لننى الننرغم ممننا ورد فنني أي تشننري قخننر يجننوز بقننرار مننن المجلننس القضننائي بننناء علننى طلننب
الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل و يفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جمي
رواتبه وعالواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته وال يعمل بأحكام هنذه الفقنرة بعند منرور
سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

هـ -للوكيل العام بموافقة المجلس وبناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن يوكل خطيا أينا منن
المحامين األردنيين لمباشرة الدعاوي الخاصة بتلك الدائرة أمنام المحناكم أو هيئنات التحكنيم الداخلينة
وتلتزم تلك الدائرة بدف أتعاب المحامي المتفق عليها على أن ال يكون وكيال في خصومة قائمة ضد
الدائرة.

و -يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد
م محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضنايا التحكنيم الدولينة أو القضنايا المن نورة
أمام المحاكم األجنبية.

المادة ( )4

أ -تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام باإلضافة لو يفته.

ب -يتننولى الوكيننل العننام باإلضننافة لو يفتننه إقامننة النندعاوى التنني لنندوائر الدولننة علننى أي كننان وفننق
اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصالحيات التالية:-

 1تمثيل دوائر الدولة فيمنا يرفن منهنا أو عليهنا منن الندعاوى لندى المحناكم علنى اخنتالف أنواعهناودرجاتها ولندى هيئنات التحكنيم والجهنات األخنرى التني يخولهنا القنانون أو االتفاقينات التني تعقندها
المملكة األردنية الهاشمية اختصاصا ً قضائيا ً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عنند
تنفيذ األحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

 2تبلننل لنوائح الندعاوى واألحكننام والطعنون واإلخطنارات وسننائر األورا ،القضنائية ،وينتم التبليننلبوساطة الوكيل العام أو أحد الوكالء أو رئيس ديوان الدائرة.

3المرافعنة فني الندعاوى وتقنديم اللنوائح والطلبنات والطعنون والقينام بجمين التصنرفات واألعمنالواإلجراءات الالزمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفا ً فيها.

 4تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصنولةمن الفريق الذي ألزمه الحكم بها ،وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة ،وتعتبنر الكشنوف المعندة
من رؤساء أقالم المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

 5تمثيل دوائر األحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفا فيها ،ويجوز للوكيل العامفي الدعاوى المذكورة انتداب مو ف أو أكثر من المنو فين الحقنوقيين العناملين فني دائنرة األحنوال
المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.
6تمثيل دائرة األراضي والمساحة فى الندعاوى التنى تكنون طرفنا ً فيهنا ،ويجنوز للوكينل العنام فنيالدعاوى المنذكورة انتنداب مو نف أو أك ثنر منن المنو فين الحقنوقيين العناملين فني دائنرة األراضني
والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

 7تمثيل األجهزة األمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكنون طرفنا فيهنا ،ويجنوز للوكينل العنامبناء على تنسيب مدير أي من الجهات المذكورة انتنداب قناض أو أكثنر منن القضناة العناملين فيهنا أو
ضابط أو أكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل فني الندعاوى المتعلقنة
بها.

 8تمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامنة منهنا أوضدها وجمي اإلجراءات القضائية األخرى بما فيها منازعات التحكيم.

ج -تقننوم النندائرة بالمهننام والصننالحيات المنصننوص عليهننا فنني الفقننرة (ب) مننن هننذه المننادة بوسنناطة
الوكيل العام أو الوكيل.
د -يجوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب مو فا ً أو أكثر منن المنو فين
ال حقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعناوى متعلقنة بتلنك الندائرة لندى أي
من المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي إجراءات فيها.

هـ -على الرغم مما ورد في البند ( )8من الفقرة (ب) منن هنذه المنادة ،يجنوز لنرئيس هيئنة األركنان
نناض عسنننكري أو أكثنننر لتمثينننل القنننوات
المشنننتركة بتنسنننيب منننن مننندير القضننناء العسنننكري تعينننين قن ل

المسلحة/الجيش العربني والشنركات المملوكنة لهنا فني الندعاوى المدنينة كافنة التني تكنون طرفنا فيهنا
وباإلجراءات القضائية األخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

المادة ( )5

أ -يتألف المجلس من الوزير رئيسا ً وعضوية كل من:-
1الوكيل العام /نائبا ً للرئيس.2أمين عام الوزارة.3أمين عام وزارة المالية.4أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان.5أقدم اثنين من الوكالء.ب -يجتم المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيناب النرئيس منرة كنل ثالثنة أشنهر
على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،ويكون اجتماعه قانونيا ً بحضور خمسة أعضاء على األقل
على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ج -يعين الوزير من بين مو في الدائرة أمين سر للمجلس.

المادة ( )6

يختص المجلس بالصالحيات والمهام التالية:-
أ -رسم السياسة العامة للدائرة.

ب -اعداد تقرينر سننوي عنن أعمنال الندائرة وسنير الندعاوى التني تتوالهنا الندائرة داخنل المملكنة أو
خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.
ج -الموافقننة علننى المصننالحات فنني النندعاوى قينند الن ننر والتنني لننم يصنندر بهننا قننرار قطعنني بعنند مننن
المحاكم المختصة ،بناء على تنسيب اللجنة.
د -تعيين الوكالء وإنهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم.
هـ -اتخاذ اإلجراءات واألعمال كافة التي من شأنها حف مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.
و -إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعال.

المادة ( )7

أ -تنشأ في الدائرة لجنة تس ّمى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:-
1اثنين من مو في وزارة المالية من مو في الفئة األولى يس ّميها وزيرها.2اثنين من الوكالء يس ّميهما الوزير.3ممثال عن وزارة األشغال العامة واإلسكان من مو في الفئة األولى يسميه وزيرها.4أحد مستشاري ديوان التشري والرأي.ب -يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائبا ً لرئيسها ويجوز تغيير أي من األعضاء بتسنمية منن يحنل
محله من الجهة المختصة بذلك.
ج -تجتم اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حنال غيابنه منرة كنل شنهر علنى األقنل وكلمنا دعنت
الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا ً بحضور خمسة أعضاء علنى األقنل علنى أن يكنون النرئيس أو
نائبه من بينهم ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة ( )8

تختص اللجنة بالصالحيات والمهام التالية:-

أ -البت في المواضي المزم رف دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها فني
غير صالح دوائر الدولة أو إذا وق خالف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام.
ب -البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا االستئناف والتمييز إذا
كان االستمرار فى ن رها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام.
ج -التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد الن ر والتي لم يصدر بها قنرار
قطعي بعد من المحاكم المختصة.

المادة ( )9

يشترط لقبول دعوى من المطالبنة بمواجهنة دوائنر الدولنة قينام المندعي بندف المبلنل المطالنب بنه أو
تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دف المبلل المذكور ،ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة
أو إيداع ذلك المبلل إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة ( )10

أ  -ال تسم المحاكم أي دعوى ضد الملك ،إن كانت أصلية أو متقابلة ،إال بعد الحصول على موافقة
الملك الخطية.
ب -يرف رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملنك،
فاذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد االستدعاء مرفقا ً بالموافقنة إلنى المحكمنة التني رفعتنه للسنير
فيها.
ج -الدعاوى التي ترف ضد الملك تدف رسومها بعد الموافقة على إقامتها.

المادة ( )11

أ -تقام الدعاوى التي ضد الملك على نا ر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي
للملك يقيمها النا ر المومأ إليه.
ب -يقدم نا ر الخاصة الملكية االستدعاءات واللوائح وجمي الطلبات ويراف في تلك الدعاوى آلخر
درجنة منن درجنات المحاكمنة ،ويعمنل علنى تنفينذ األحكنام الصنادرة لمصنلحة الملنك بواسنطة دوائننر
التنفيذ ،وله أن ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.

المادة ( )12

أ -في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون ،تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية
وقانون محاكم الصلح على جمي الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائنر الدولنة أو التني تقنام عليهنا أو
منها.
ب -ال يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلنق بهنا ممنن يمثنل الملنك أو دوائنر الدولنة أن يندف أي
رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو اإلجراء.

المادة ( )13

أ -علننى دوائننر الدولننة تزوينند النندائرة بجمي ن المسننتندات والبينننات والمعلومننات المتعلقننة بالنندعاوى
المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المسناءلة القانونينة ،ويحنق للوكينل العنام الطلنب منن
الج هات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج إليها.
ب -يكننون للوكيننل العننام والننوكالء والمننو فين العنناملين فنني النندائرة المكلفننين مننن الوكيننل العننام حننق
االطننالع علننى ملفننات النندعاوى التنني تكننون النندائرة طرف نا ً فيهننا والحصننول علننى صننورة عننن ملننف
الدعوى أو اي جزء منه.

المادة ( )14

أ -عند اكتساب الحكم الصادر ضند دوائنر الدولنة الدرجنة القطعينة ترفن صنورة مصندقة عنن الحكنم
النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه ،أما األحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترف
إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك األحكام.
ب -على الرغم مما ورد في أي تشري قخر ،إذا تأخر المحكوم له في رف الحكنم المكتسنب الدرجنة
القطعيننة وفننق أحكننام الفقننرة (أ) مننن هننذه المننادة لطلننب تنفيننذه منندة تزينند علننى سننتين يومنا ً مننن تنناريخ
اكتسابه الدرجة القطعية ،يوقف سريان الفائدة القانونينة المحكنوم بهنا طيلنة المندة منن تناريخ انقضناء
مدة الستين يوما ً وحتى تاريخ رف الحكم لطلب تنفيذه.
ج -تتحمل الندائرة المعنينة منن دوائنر الدولنة حسنب مقتضنى الحنال التكناليف والمصناريف والنفقنات
المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.

المادة ( )15

يشترط فيمن يعين وكيال في الدائرة أن يكون:-
أ -أردني الجنسية.
ب -تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج -متمتعا باألهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف ،ولو رد إليه اعتبناره أو
شمله عفو عام.
د -غير محكوم من مجلس تأديبي.
هـ  -محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
و -حاصننال علننى ا لشننهادة الجامعيننة األولننى فنني الحقننو ،مننن إحنندى كليننات الحقننو ،فنني الجامعننات
األردنية ،أو على شهادة معادلة لها في الحقو ،تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في
المملكة.
ز -عمل قاضيا ً ن اميا ً او محاميا ً ن اميا ً مزاوالً لمدة ال تقل عن عشر سنوات.

المادة ( )16

أ -يشترط فيمن يعين وكيالً عاما ً في الدائرة ما يلي:-
1أن تتوافر فيه جمي الشروط الواردة في المادة ( )15من هذا القانون.2ان يكننون قنند عمننل قاضننيا ً ن امينا ً أو محامينا ً ن امينا ً مننزاوالً أو فنني كليهمننا معنا ً منندة ال تقننل فننيمجموعها عن عشرين سنة.
ب -يعين الوك يل العام بقنرار منن مجلنس النوزراء بنناء علنى تنسنيب النوزير وينهنى عملنه بالطريقنة
نفسها.
ج -يكننون الوكيننل العننام برتبننة أمننين عننام وزارة ،ويعتبننر الوكيننل العننام الننرئيس المباشننر للننوكالء
وللمو فين في الدائرة.

المادة ( )17

أ -يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-
" أقسم باهلل الع يم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين واألن مة المعمول
بهننا وأن أحنناف علننى أسننرار الدولننة وحقوقهننا وأموالهننا وأن أقننوم بمهننام و يفتنني وواجباتهننا بشننرف
وأمانة وإخالص".
ب -يؤدي المو ف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة امام
الوكيل العام.

المادة ( )18

يح ر على الوكيل العام والنوكالء فني الندائرة وأي أشنخاص يمثلنون دوائنر الدولنة وفنق أحكنام هنذا
القانون إفشناء أسنرار الدولنة أو أي وثنائق اطلعنوا عليهنا بحكنم عملهنم ،كمنا يح نر علنيهم االحتفنا
ألنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.

المادة ( )19

يتمت الوكيل العنام والنوكالء بجمين الحصنانات المقنررة للمحنامين الن ناميين بمقتضنى قنانون نقابنة
المحامين الن اميين وأي تشري يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.

المادة ( )20

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا
الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

المادة ( )21

أ -يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم ( )25لسنة .1958

ب -على الرغم مما ورد في هذا القنانون ،يعمنل بأحكنام القنوانين الخاصنة التني تجينز لندوائر الدولنة
توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.

المادة ( )22

يصدر مجلس الوزراء األن مة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القنانون بمنا فني ذلنك المتعلقنة منهنا بتشنكيل
الدائرة وشؤونها المالية واإلدارية وشؤون مو فيها.

المادة ( )23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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