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الباب األول 

( الدعوى اإلدارٌة)
:  المادة األولى 

ترفع الدعوى اإلدارٌة بطلب من المدعً ٌقدم إلى رئٌس دٌوان 
م أو من ٌنٌبه متضمنا ًبٌانات من المدعً والمدعى علٌه المظال

وموضوع الدعوى وتارٌخ مطالبة الجهة اإلدارٌة بالحق . 
المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً 
للمادة الثانٌة من هذه القواعد ونتٌجة المطالبة أو تارٌخ القرار 

ٌجب التظلم منه إلى الجهة من القرار المطعون فٌه إن كان مما 
اإلدارٌة قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد 

.  ونتٌجة التظلم 
وٌحٌل رئٌس الدٌوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التً ٌقع 

فً دائرة اختصاصها المركز الرئٌسً للجهة المدعى علٌها أو 
رع هذه الدائرة المختصة التً ٌقع فً دائرة اختصاصها ؾ

.  الجهة إذا طلب المدعً ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع
وللدائرة المختصة االستعانة بأحد المختصٌن لتحضٌر الدعوى 

.  تحت إشرافها 
:  المادة الثانٌة 

من المادة ( أ ) ٌجب فً الدعاوى المنصوص علٌها فً الفقرة 
الدٌوان الثامنة من نَظام دٌوان المظالم أن ٌسبق رفعه إلى 

:  مراعاة ما ٌلً 
مطالبة الجهة اإلدارٌة المختصة خالل خمس سنوات من  -1

تارٌخ نشوء الحق المدعى به ما لم ٌكن ثمة عذر شرعً حال 
. دون المطالبة ٌثبت لدى الدائرة المختصة بالدٌوان 

وعلى الجهة اإلدارٌة أن تبت فٌها خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ 
الحقوق التً نشأت قبل نفاذ هذه الالئحة  تقدٌمها وبالنسبة إلى

. فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تارٌخ نفاذها 
إذا صدر قرار الجهة اإلدارٌة برفض المطالبة خالل المدة  -2



المحددة فً الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت فً 
الدٌوان  المطالبة فال ٌجوز رفعه إلى الدٌوان إال بعد التظلم إلى

العام للخدمة المدنٌة خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ العلم بالقرار 
الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة فً الفقرة 

.  السابقة دون البت فٌه 
وٌجب أن ٌكون القرار الصادر من الجهة اإلدارٌة برفض 

ي المطالبة مسبباً وعلى الدٌوان العام للخدمة المدنٌة أن ٌبت ؾ
. التظلم خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه 

إذا صدر قرار الدٌوان العام للخدمة المدنٌة برفض التظلم  -3
أو مضت المدة المحددة فً الفقرة السابقة دون البت فٌه جاز 
رفع الدعوى إلى دٌوان المظالم خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ 

ٌوماً المذكورة العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستٌن 
دون البت فً التظلم أو خالل ما تبقى من الخمس سنوات 

. المذكورة فً الفقرات األولى من هذه المادة أٌها أطول 
وٌجب أن ٌكون القرار الصادر من الدٌوان العام للخدمة المدنٌة 

. برفض التظلم مسبباً 
 إذا صدر قرار الدٌوان العام للخدمة المدنٌة بأحقٌة المدعً -4

فٌما ٌطالب به ولم تقم الجهة اإلدارٌة بتنفٌذه خالل ثالثٌن ٌوماً 
من تارٌخ إبالؼه جاز رفع الدعوى إلى دٌوان المظالم خالل 
الستٌن ٌوماً التالٌة لهذه المدة أو خالل ما تبقى من الخمس 

السنوات المذكورة فً الفقرة األولى من هذه المادة أٌهما أطول 
 .

:  المادة الثالثة 
ما لم ٌرد به نص خاص ٌجب فً الدعوى المنصوص علٌها فً

من المادة الثامنة من نَظام دٌوان المظالم أن ( ب ) فً الفقرة 
ٌسبق رفعه إلى الدٌوان بالتظلم إلى الجهة اإلدارٌة المختصة 

خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ العلم بهذا القرار ، وٌتحقق العلم به 
ي الجرٌدة الرسمٌة إذا تعذر بإبالغ ذوي الشأن به أو بنشره ؾ

اإلبالغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه الالئحة 
. فتبدأ المدة المحددة للتظلم فٌها من تارٌخ نفاذها 

وعلى الجهة اإلدارٌة أن تبت فً التظلم خالل تسعٌن ٌوماً من 
تارٌخ تقدٌمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن ٌكون مسبباً 

تبر مضً تسعٌن ٌوماً على تارٌخ تقدٌم التظلم دون البت ، وٌع



.  فٌه بمثابة صدور قرار برفضه 
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنٌة إلى 

الدٌوان خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ العلم بالقرار الصادر 
. بالرفض أو مضً التسعٌن ٌوماً المذكورة دون البت فٌه 

الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنٌة فٌتعٌن قبل أما إذا كانت 
رفعها إلى الدٌوان التظلم إلى الدٌوان العام للخدمة المدنٌة 

خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم 
أو انقضاء مدة التسعٌن ٌوماً المحددة للجهة اإلدارٌة دون البت 

. فٌه 
مدنٌة أن ٌبت فً التظلم خالل وعلى الدٌوان العام للخدمة ال
وإذا صدر قرار الدٌوان العام . ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه 

للخدمة المدنٌة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون 
البت فٌه جاز رفع الدعوى إلى دٌوان المظالم خالل تسعٌن 

ٌوماً من تارٌخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء 
وٌجب أن ٌكون . اً المذكورة دون البت فً التظلم الستٌن ٌوم

. قرار الدٌوان العام للخدمة المدنٌة برفض التظلم مسبباً 
وإذا صدر قرار الدٌوان العام للخدمة المدنٌة لصالح المتظلم 
ولم تقم الجهة اإلدارٌة بتنفٌذه خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ 

الل الستٌن ٌوماً إبالؼه جاز رفع الدعوى إلى دٌوان المظالم خ
. التالٌة لهذه المدة 

:  المادة الرابعة 
فٌما لم ٌرد به نص خاص ال تسمع الدعاوى المنصوص علٌها 

من المادة الثامنة من نَظام دٌوان ( جـ ، د ) فً الفقرتٌن 
المظالم بعد مضً خمس سنوات من تارٌخ نشوء الحق المدعى 

دعوى ٌثبت لدى به ما لم ٌكن ثمة عذر شرعً حال دون رفع ال
وبالنسبة إلى الحقوق التً نشأت . الدائرة المختصة بالدٌوان

قبل نفاذ هذه الالئحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها 
. من تارٌخ نفاذها 
: المادة الخامسة 

على رئٌس الدائرة حال ورود القضٌة إلٌه أن ٌحدد موعداً 
ارة المالٌة لنظرها ٌبلػ به أطراؾ الدعوى وكالً من وز

واالقتصاد الوطنً ودٌوان المراقبة العامة وٌجب أال تقل الفترة 
بٌن اإلبالغ وتارٌخ الجلسة عن ثالثٌن ٌوماً كما ٌبلػ الدٌوان 



العام للخدمة المدنٌة أٌضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى 
المتعلقة بشئون الخدمة المدنٌة المشار إلٌها فً المادتٌن 

من هذه القواعد ولكل من وزارة المالٌة  الثانٌة والثالثة
واالقتصاد الوطنً ودٌوان المراقبة العامة والدٌوان العام 

للخدمة المدنٌة بحسب الحال أن ترسل خالل هذه المدة وجهة 
نظرها إلى دٌوان المظالم أو أن تطلب االشتراك فً المرافعة 
فً وفى هذه الحالة ٌتعٌن التنسٌق مع الجهة الحكومٌة الطرؾ 

. الدعوى 
: المادة السادسة 

ترفع دعاوى المطالبة بتنفٌذ األحكام األجنبٌة وفقاً إلجراءات 
رفع الدعاوى اإلدارٌة المنصوص علٌها فً المادة األولى من 

.  هذه القواعد 
وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى 

الدعوى وسماع أقوال طرفً الخصومة أو وكالئهم إما برفض 
أو بتنفٌذ الحكم األجنبً على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك 
فٌما ال ٌتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ، وٌسلم المحكوم 

:  له صورة تنفٌذٌة من الحكم مذٌلة بالصٌؽة اآلتٌة 
ٌطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومٌة المختصة العمل على 

ئل النِظامٌة المتبعة ولو أدى ذلك تنفٌذ هذا الحكم بجمٌع الوسا
.  إلى استعمال القوة الجبرٌة عن طرٌق الشرطة 

:  المادة السابعة 
ال ٌترتب على رفع الدعوى وقؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه 

على أنه ٌجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقؾ تنفٌذ القرار أو 
اء أن تأمر بإجراء تحفظً أو وقتً بصفة عاجلة عند االقتض

خالل أربع وعشرٌن ساعة من تقدٌم الطلب العاجل أو إحالته 
ها وذلك حتى تفصل فً إلٌها إذا قدرت ترتب آثار ٌتعذر تدارك

أصل الدعوى  
نً الباب الثا

الدعاوى الجزائٌة و التأدٌبٌة 
:  المادة الثامنة 

ترفع الدعاوى الجزائٌة والتأدٌبٌة ومنها طلب تقرٌر وصؾ 
بالشرؾ أو األمانة المشار إلٌها فً المادة  الجرٌمة بأنها مخلة
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هٌئة الرقابة والتحقٌق إلى دٌوان المظالم بقرار اتهام ٌتضمن 
أسماء المتهمٌن وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة 

لنِظامٌة إلٌهم ومكان وقوعها ، وأدلة االتهام والنصوص ا
.  المطلوب تطبقٌها علٌهم، وٌرفق به كامل ملؾ الدعوى 

:  المادة التاسعة 
ٌحٌل رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه الدعوى إلى الدائرة المختصة 
وعلى رئٌس الدائرة حال ورود القضٌة أن ٌحدد موعداً لنظرها 
تبلػ به هٌئة الرقابة والتحقٌق والمتهم مع تزوٌده بصورة من 

تهام ، وٌجب أال تقل الفترة بٌن اإلبالغ وتارٌخ الجلسة قرار اال
. عن ثالثٌن ٌوماً 
:  المادة العاشرة 

للموقوؾ احتٌاطٌاً وللممنوع من السفر بسبب قضٌة منظورة 
أمام إحدى دوائر الدٌوان أن ٌتظلم إلى رئٌس الدٌوان أو من 

. ٌنٌبه من قرار وقفه أو منعه 
التظلم إلى الدائرة المختصة  وٌحٌل رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه

، وعلى الدائرة أن تبت فً التظلم على وجه السرعة بحٌث ال 
تزٌد المدة على سبعة أٌام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر 

قبل انتهاء هذه المدة قراراً بتحدٌد مدة أخرى مع إٌضاح 
. األسباب الداعٌة لذلك 

وٌكون . خصومة وٌكون البت فً التظلم بعد سماع طرفً ال
وال ٌجوز . اإلفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة 

للمتظلم تجدٌد تظلمه قبل مضً ستٌن ٌوماً من تارٌخ رفض 
. التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جدٌدة تبرر ذلك 

:  المادة الحادٌة عشرة 
رات ٌبلػ رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه الجهات ذات العالقة بقرا

اإلفراج عن المتهمٌن ورفع المنع من السفر عنهم لتنفٌذها ما 
. لم ٌكن ثمة سبب آ خر للوقؾ أو المنع 

:  المادة الثانٌة عشرة 
من المادة ( و ) تنقضً الدعاوى المنصوص علٌها فً الفقرة 
. الثامنة من نَظام دٌوان المظالم بوفاة المتهم 

استعادة األموال التً  وال ٌمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو
. حصل علٌها المتهم بطرٌق ؼٌر مشروع 

كما ال ٌمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم 



.  المختصة 
 

الباب الثالث 
النظر فً الدعوى والحكم فٌها 

 
:  المادة الثالثة عشرة 

اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة المعتمدة فً إجراءات نظر 
ع أقوال ؼٌر الناطقٌن بها عن طرٌق مترجم مع الدعوى وتسم

إثبات ما ٌوجه إلٌه وإجاباته علٌه بلؽته وٌوقع منه وتثبت 
. ترجمة ذلك باللؽة العربٌة وٌوقع منه ومن المترجم 

وتقدم ترجمة معتمدة باللؽة العربٌة للوثائق والمستندات 
. المكتوبة بلؽة أجنبٌة 
:  المادة الرابعة عشرة 

عوى والحكم فٌها من قبل الدائرة المختصة وتشكل ٌتم نظر الد
الدائرة من رئٌس وعضوٌن وٌجوز لرئٌس الدٌوان أن ٌشكل 
دوائر فرعٌة من عضو واحد لنظر الدعاوى الٌسٌرة وتحدد 

.  الدعاوى الٌسٌرة بالئحة ٌصدرها رئٌس الدٌوان 
:  المادة الخامسة عشرة 

ائها وبحضور ال تصلح جلسات الدائرة إال بحضور جمٌع أعض
ممثل االدعاء فً الدعاوى الجزائٌة والتأدٌبٌة وإذا لم ٌتوفر 

العدد الالزم من األعضاء فسٌندب من ٌكمل نصاب النظر 
وتكون الجلسات علنٌة إال إذا رأت الدائرة جعلها سرٌة مراعاة 

لآلداب أو محافظة على النِظام العام على أن ٌكون النطق 
. جلسة علنٌة  بالحكم فً جمٌع األحوال فً

: المادة السادسة عشرة 
ضبط الجلسة ونَظامها منوطان برئٌس الدائرة وله فً سبٌل 

: ذلك اتخاذ أي من اإلجراءات التالٌة 
أن ٌخرج من قاعة الجلسة من ٌخل بنَظامها فإن لم ٌتمثل . أ

وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرٌن 
تً لاير ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ساعة أو بتؽرٌمه مائ

.  ترجع عن الحكم الذي تصدره 
أن ٌأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة لآلداب أو . ب

النِظام العام من أٌة ورقة أو مذكرة ٌقدمها الخصوم فً 



. الدعوى 
أن ٌأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جرٌمة تقع أثناء . ج

ا قد ٌحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو انعقاد الجلسة وعم
أحد أعضائها أو ممثل االدعاء أو أحد العاملٌن مع الدائرة 

وٌحٌل المحضر إلى الجهة المختصة التخاذ الالزم نَظاماً ، وله 
إذا اقتضى الحال أن ٌأمر بالقبض على من وقعت منه هذه 

. األفعال 
:  المادة السابعة عشرة 

على أوراق أو مذكرات أحد أطراؾ الدعوى ال ٌجوز التعدٌل 
دون تمكٌن الطرؾ اآلخر من االطالع علٌها ، وللمتهم أو من 

ٌوكله حق االطالع على أوراق التحقٌق بحضور أمٌن سر 
الدائرة وله أن ٌستنسخ ما ٌخصه منها وٌحدد رئٌس الدائرة 

. ذلك
:  المادة الثامنة عشرة 

دعوى اإلدارٌة فً ٌحضر الخصوم أو من ٌنوب عنهم فً ال
الٌوم المعٌن لنظر الدعوى ، فإذا لم ٌحضر المدعً ولم ٌتقدم 
بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل فً الدعوى بحالتها بناًء 
على طلب المدعى علٌه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز 
للمدعً أن ٌطلب النظر فٌها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلػ 

علٌه ، فإذا لم ٌحضر المدعً ولم ٌتقدم بعذر تقبله به المدعى 
الدائرة تشطب الدعوى وال ٌتسمع بعد ذلك إال بقرار من هٌئة 

.  التدقٌق مجتمعة 
أما إذا لم ٌحضر المدعى علٌه فعلى الدائر تأجٌل نظر الدعوى 

إلى جلسة تالٌة ٌعلن بها المدعى علٌه فإذا لم ٌحضر فصلت 
تبر الحكم فً جمٌع األحوال حضورٌاً وٌع. الدائرة فً الدعوى 

 .
:  المادة التاسعة عشرة 

ٌحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه فً الدعاوى التأدٌبٌة 
والجزائٌة وٌبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن ٌستعٌن 

بمحاٍم وأن ٌطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم 
الؼه إبالؼاً صحٌحاً ٌحضر المتهم فً الدعوى التأدٌبٌة بعد إب

.  فعلى الدائرة أن تمضً فً إجراءات المحاكمة 
أما المتهم فً الدعوى الجزائٌة فإنه إذا أبلػ ولم ٌحضر أعٌد 



طلب حضوره لجلسة أخرى فإن تخلؾ بعد ذلك عن الحضور 
جاز للدائرة أن تحكم فً الدعوى ؼٌابٌاً أو أن تأمر بإحضاره 

ره حكمت فً الدعوى ؼٌابٌاً إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضا
 .

:  المادة العشرون 
إذا حضر المدعً أو المدعى علٌه فً الدعوى اإلدارٌة فً أٌة 
جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورٌة فً 

. حقه ولو تخلؾ بعد ذلك 
م حضورٌاً متى وفى الدعاوى الجزائٌة والتأدٌبٌة ٌعتبر الحك

حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد 
.  ذلك ولم ٌحضر عند صدوره 

:  المادة الحادٌة والعشرون 
ٌحرر أمٌن سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراؾ رئٌس 

الدائرة على أن ٌبٌن فً المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذٌن 
دها والحاضرٌن من حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقا

الخصوم ووكالئهم أو المتهمٌن وٌبٌن كذلك جمٌع اإلجراءات 
التً تتم فً الجلسة والشهادات التً تسمع فٌها وأقوال أطراؾ 
الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم وٌوقع المحضر من أعضاء 

. الدائرة وأمٌن سرها ومن أطراؾ الدعوى 
: المادة الثانٌة والعشرون 

مام الدائرة طلٌقاً بؽٌر قٌود وتتخذ علٌه الحراسة ٌمثل المتهم أ
الالزمة وال ٌجوز إبعاده عن الجلسة إال إذا وقع منه ما ٌخل 
بنَظامها ، وللدائرة أن تستمر فً نظر الدعوى إلى أن ٌمكن 

السٌر فٌها بحضوره على أن تطلع المتهم على ما تم فً ؼٌبته 
. ر من ٌتكلم من إجراءات وفى كل األحوال ٌكون المتهم آخ

:  المادة الثالثة والعشرون 
إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاٌنة أو تحقٌق 
. تكمٌلً باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من ٌقوم به من أعضائها 

وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناًء على طلب ممثل االدعاء أو 
أقواله من المتهم أن تكلؾ بالحضور من تراه الزماً لسماع 

الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع توجٌه أسئلة إلى الشاهد ال 
. تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخوٌفه 

:  المادة الرابعة والعشرون 



إذا رأت الدائرة االستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبٌر أو 
ووافٌاً  أكثر على أن تحدد فً قرارها مهمة الخبٌر تحدٌداً دقٌقاً 

، وأجالً إلٌداع تقرٌره ، وأجالً لجلسة المرافعة المبنٌة على 
التقرٌر ، ولها أن تستعٌن بالخبٌر إلبداء رأٌه مشافهة فً 

. الجلسة على أن ٌثبت ذلك فً محضر الجلسة 
.  وٌصدر رئٌس الدٌوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء 

:  المادة الخامسة والعشرون 
ن ذوي الشأن أن ٌطلب رد أي عضو من أعضاء للمتهم وألي م

الدائرة إذا كان هناك سبب ٌوجب الرد ، وٌوقؾ النظر فً 
الدعوى أثر تقدٌم الطلب وحتى البت فٌه وٌفصل رئٌس الدٌوان 

. فً هذا الطلب وٌكون قراره نهائٌاً 
ولعضو الدائرة إذا قامت لدٌه أسباب ٌستشعر منها الحرج من 

أمر تنحٌه عن النظر فٌها على رئٌس نظر الدعوى أن ٌعرض 
. الدٌوان للفصل فٌه 

:  المادة السادسة والعشرون 
إذا رأت الدائرة التً تنظر دعوى تأدٌبٌة أن الواقعة التً وردت 

بقرار االتهام تكون جرٌمة جزائٌة فعلٌها أن توقؾ الفصل فً 
الدعوى التأدٌبٌة وتقرر إعادة القضٌة إلى هٌئة الرقابة 

. ق التخاذ ما ٌجب نَظاماً والتحقً
: المادة السابعة والعشرون 

للدائرة أن تؽٌر الوصؾ النِظامً للفعل المسند إلى المتهم أو 
أن تعدل التهمة بإضافة الظروؾ المشددة التً تثبت للدائرة من 
التحقٌق أو من المرافعة فً الجلسة ولو كانت لم تذكر فً قرار 

لمتهم إلى هذا التؽٌٌر وأن تمنحه االتهام وعلى الدائرة أن تنبه ا
أجالً مناسباً لتحضٌر دفاعه بناًء على الوصؾ أو التعدٌل 

. الجدٌد إذا طلب ذلك 
:  المادة الثامنة والعشرون 

تفصل الدائرة فً الوقائع التً وردت بقرار االتهام ، ومع ذلك 
ٌجوز لها بناًء على طلب هٌئة الرقابة والتحقٌق الحكم فً 

رد فً قرار االتهام أو على متهمٌن جدد إذا كانت وقائع لم ت
أوراق القضٌة تتضمن ذلك بشرط أن ٌمنح المتهم أجالً مناسباً 

لتحضٌر دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار 
تصدره بإحالة القضٌة إلى هٌئة الرقابة والتحقٌق لكً تتولى 



وإذا أعٌدت . أخرى تحقٌقها ثم اتخاذ ما ٌجب نَظاماً كأٌة قضٌة 
القضٌة إلى الدٌوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى ؼٌر تلك 
التً تصدت لها فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل فً الدعوى 

األصلٌة وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجدٌدة ارتباطا ال ٌقبل 
التجزئة وجب إحالة القضٌة كلها إلى الدائرة التً نظرت 

. الدعوى أساساً 
:  ة التاسعة والعشرون الماد

إذا تضمن الحكم الصادر من دٌوان المظالم ما ٌشٌر إلى حدوث 
فعل ٌشكل جرٌمة جنائٌة أو تأدٌبٌة تبلػ جهة التحقٌق 

. المختصة بصورة من الحكم التخاذ ما ٌلزم نَظاماً 
:  المادة الثالثون 

إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً 
أعضاء الدائرة مجتمعٌن ، وتصدر األحكام باألؼلبٌة بٌن 

وٌنسب الحكم إلى الدائرة ، وعلى المخالؾ توضٌح مخالفته 
وأسبابها فً محضر الجلسة وعلى األكثرٌة أن توضح وجهة 

نظرها فً الرد على مخالفة المخالؾ فً محضر الجلسة وٌوقع 
.  المحضر من جمٌع أعضاء الدائرة وأمٌن سرها 

:  الحادٌة والثالثون المادة 
ٌجب أن ٌشتمل إعالم الحكم على األسباب التً بنً علٌها 

وبٌان مستنده وأن ٌبٌن فٌه الدائرة التً أصدرته ، وتارٌخ 
إصداره ومكانه والدعوى الصادر فٌها وما إذا كان صادراً فً 
دعوى إدارٌة أو جزائٌة أو تأدٌبٌة ، وأسماء أعضاء الدائرة 

افعة واسم ممثل االدعاء وطلباته وأسماء الذٌن سمعوا المر
أطراؾ الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو 

ؼٌابهم وأسماء ممثلٌهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما 
. استندوا إلٌه من أدلة 

وتوقع نسخة إعالم الحكم األصلٌة من رئٌس وأعضاء الدائرة 
حالة  ومن أمٌن سرها وذلك خالل خمسة عشر ٌوماً وفى

تشكٌل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة إعالم الحكم األصلٌة 
. منه وأمٌن سر الدائرة 

وتحفظ نسخة إعالم الحكم األصلٌة الموقعة فً ملؾ الدعوى 
وتسلم نسخة من إعالم الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من 

وعلى الدائرة التً . رئٌس الدائرة وأمٌن سرها لكل ذي عالقة 



الحكم أن تعلم المحكوم علٌه بعد تسلٌمه نسخة إعالم  أصدرت
الحكم بأن له أن ٌطلب تدقٌق الحكم خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ 

تسلٌمه نسخة إعالم الحكم ، وأنه إذا لم ٌطلب تدقٌق الحكم 
. خالل تلك المدة فإن الحكم ٌكون فً حقه نهائٌاً وواجب النفاذ 

:  المادة الثانٌة والثالثون 
ائرة إذا رأت من أخالق المحكوم علٌه أو ماضٌه أو سنه أو للد

ظروفه الشخصٌة أو الظروؾ التً ارتكبت فٌها الجرٌمة أو 
ؼٌر ذلك مما ٌبعث على القناعة بوقؾ التنفٌذ أن تنص فً 
حكمها على وقؾ تنفٌذ العقوبة ، وال أثر لذلك اإلٌقاؾ على 

. ٌه الجزاءات التأدٌبٌة التً ٌخضع لها المحكوم عل
وٌلؽى اإلٌقاؾ إذا أدٌن المحكوم علٌه أمام إحدى دوائر الدٌوان 

بعقوبة بدنٌة فً قضٌة جزائٌة أخرى ارتكبها خالل ثالث 
. سنوات من تارٌخ صدور الحكم الموقوؾ تنفٌذه نهائٌاً 

:  المادة الثالثة والثالثون 
تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناًء على طلب أي من ذوي 

تصحٌح ما ٌقع فً حكمها من أخطاء مادٌة بحتة كتابٌة  الشأن
.  أو حسابٌة 

أما إذا وقع ؼموض أو إٌهام فً الحكم فؤلي من ذوي الشأن 
أن ٌطلب من رئٌس الدٌوان إحالة القضٌة إلى الدائرة التً 

. أصدرته لتفسٌره 
 

الباب الرابع 
طرق االعتراض على األحكام 

 
:  المادة الرابعة والثالثون 

) ألحكام الصادرة فً الدعاوى المنصوص علٌها فً الفقرتٌن ا
من المادة الثامنة من نَظام دٌوان المظالم على ( د ( ) جـ 

خالؾ ما طلبته الجهة اإلدارٌة أو فً ؼٌر صالحها ال تكون 
.  نهائٌة وواجبة النفاذ إال بعد تدقٌقها 

:  المادة الخامسة والثالثون 
دة الرابعة والثالثٌن من هذه القواعد مع مراعاة ما جاء فً الما

تكون األحكام الصادرة من الدٌوان فً الدعاوى اإلدارٌة نهائٌة 
وواجبة النفاذ بعد مضً المدة المحددة لطلب التدقٌق المشار 



إلٌها فً المادة الحادٌة والثالثٌن من هذه القواعد ما لم ٌطلب 
الوطنً  أي من أطراؾ الدعوى أو وزارة المالٌة واالقتصاد

ودٌوان المراقبة العامة بالنسبة لجمٌع الدعاوى اإلدارٌة أو 
الدٌوان العام للخدمة المدنٌة بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون 

الخدمة المدنٌة المشار إلٌها فً المادتٌن الثانٌة والثالثة من 
.  هذه القواعد تدقٌقها خالل المٌعاد المذكور 

:  المادة السادسة والثالثون 
ٌترتب على قبول طلب التدقٌق أن تقوم دائرة التدقٌق المختصة 

بتأٌٌد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعٌده إلى الدائرة 
التً أصدرته أو تتصدى لنظر القضٌة ، وإذا أعادته إلى الدائرة 

إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة 
لم تقتنع بوجهة نظر تلك  التدقٌق أن تتصدى لنظر القضٌة إن

.  الدائرة 
فً كل األحوال التً تتصدى فٌها دائرة التدقٌق لنظر القضٌة 

.  ٌجب أن ٌتم الفصل فٌها بعد سماع أقوال الخصوم 
وٌجوز لدائرة التدقٌق إجراء ما ترى لزومه من المعاٌنة أو 

وٌكون حكم دائرة التدقٌق فً جمٌع األحوال . االستعانة بالخبرة
. ٌاً نهائ

:  المادة السابعة والثالثون 
ٌكون لممثل االدعاء فً الدعاوى الجزائٌة والتأدٌبٌة وللمحكوم 
علٌه أن ٌطلب تدقٌق الحكم خالل المدة المحددة لطلب التدقٌق 
المشار إلٌها فً المادة الحادٌة والثالثٌن من هذه القواعد بما 

خلة فً ذلك الحكم الصادر بتقرٌر وصؾ الجرٌمة بأنها م
بالشرؾ أو األمانة المشار إلٌه فً المادة الثامنة من هذه 

. الالئحة 
وٌجب أن ٌشتمل الطلب على البٌانات المتعلقة بأطراؾ الدعوى 
ومن الحكم المطلوب تدقٌقه وتارٌخ إبالؼه واألسباب التً بنً 

.  علٌها الطلب 
وٌحٌل رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه الطلب مرفقاً به ملؾ القضٌة 

لى دائرة التدقٌق لنظره والفصل فٌه وٌكون حكمها نهائٌاً إ
باستثناء األحكام الصادرة بفصل موظفً المرتبة الرابعة عشرة 
فما فوق أو ما ٌعادلها فال تكون نهائٌة إال بعد التصدٌق علٌها 

. من رئٌس مجلس الوزراء 



وإذا كان طلب التدقٌق مرفوعاً من ممثل االدعاء فٌكون لدائرة 
قٌق أن تؤٌد الحكم أو تلؽٌه أو تعدله، على أنه إذا كان التد

التعدٌل فً ؼٌر صالح المتهم فٌجب على الدائرة سماع أقواله 
. قبل التعدٌل 

أما إذا كان طلب التدقٌق مرفوعاً من المحكوم علٌه وحده 
. فلٌس للدائرة إال أن تؤٌد الحكم أو أن تعدله لمصلحته 

:  المادة الثامنة والثالثون 
ٌجوز لدائرة التدقٌق إعادة الدعوى إلى الدائرة التً أصدرت 

. الحكم لبٌان ما شابه من ؼموض أو إبهام 
:  المادة التاسعة والثالثون 

تنشأ برئاسة رئٌس الدٌوان هٌئة للتدقٌق من عدد كاؾ من 
األعضاء ٌعٌنهم رئٌس الدٌوان وٌكون بها دائرة أو أكثر 

ق من ثالثة أعضاء ٌعٌنهم رئٌس وتتألؾ دائرة التدقً. للتدقٌق
الدٌوان وٌسمً من بٌنهم رئٌس الدائرة وٌجوز لرئٌس الدٌوان 
أن ٌشكل دائرة التدقٌق من عضو واحد وذلك لتدقٌق الدعاوى 
. الٌسٌرة التً حددها رئٌس الدٌوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة 

:  المادة األربعون 
ها العدول عن إذا رأت دائرة التدقٌق فً شأن قضٌة تنظر

اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن 
أقرته هٌئة التدقٌق رفعت الموضوع إلى رئٌس الدٌوان لٌحٌله 
إلى هٌئة التدقٌق مجتمعة برئاسة رئٌس الدٌوان مع ثالثة من 

رؤساء الدوائر ٌختارهم رئٌس الدٌوان وتصدر الدائرة 
. األعضاء  المشتركة قرارها بأؼلبٌة ثلثً

:  المادة الحادٌة واألربعون 
للمحكوم علٌه ؼٌابٌاً أن ٌطلب من رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه 

إعادة النظر فً الحكم الصادر ضده خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ 
. إبالؼه بالحكم 

وٌحٌل رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه الطلب إلى الدائرة التً 
. مواجهة المتهم أصدرت الحكم إلعادة المحاكمة فً 

:  المادة الثانٌة واألربعون 
إذا ظهرت بعد الفصل النهائً وقائع أو قدمت أوراق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم علٌه 

فله أو لممثل االدعاء أن ٌطلب من رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه 



ل ثالثٌن إعادة النظر فً األحكام النهائٌة ، وٌقدم الطلب خال
ٌوماً من تارٌخ العلم بذلك مشتمالً على الحكم وأسباب إعادة 

النظر، وٌحٌل رئٌس الدٌوان أو من ٌنٌبه هذا الطلب إلى 
الدائرة التً أصدرت الحكم لتفصل فٌه بحضور أطراؾ القضٌة 

 .
 

الباب الخامس 
األحكام العامة 

 
: المادة الثالثة واألربعون 

ٌها فً هذه القواعد على الوجه تتم اإلخطارات المنصوص عل
:  اآلتً 

تسلم اإلخطارات إلى الشخص نفسه أٌنما وجد وإال فتسلم ( أ ) 
. إلى من ٌوجد معه فً محل إقامته من الساكنٌن معه 

فٌما ٌتعلق بالشركات التجارٌة والمؤسسات الخاصة ترسل ( ب)
اإلخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنٌن أو لرئٌس مجلس 

أو للمدٌر أو لمن ٌقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة  اإلدارة
.  الخاصة أو لمن ٌقوم مقامه 

فٌما ٌتعلق بالشركات األجنبٌة التً لها فرع أو وكٌل فً ( ج) 
. المملكة ترسل اإلخطارات إلى مدٌر هذا الفرع أو الوكٌل 

إذا تعذر تسلٌم اإلخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى ( د ) 
.  العمدة 

إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل ( هـ) 
. المملكة فٌبلػ بوساطة النشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

فٌما ٌتعلق بالمقٌمٌن خارج المملكة ٌتم إبالؼهم عن ( و) 
طرٌق وزارة الخارجٌة وٌكتفى فً هذه الحالة بورود الرد بما 

. ٌفٌد التبلٌػ 
ارات إلى الوزراء فٌما ٌتعلق بالدولة ترسل اإلخط( ز) 

المختصٌن أو لمدٌري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو 
. الهٌئات العامة أو من ٌقوم مقامهم 

فٌما ٌتعلق بالعسكرٌٌن ومنسوبً الجهات العسكرٌة تسلم ( ح) 
. اإلخطارات عن طرٌق مرجعهم المختص

فٌما ٌتعلق بالمسجونٌن تسلم اإلخطارات إلى مدٌر ( ط ) 



.  السجن 
: ة الرابعة واألربعون الماد

.  ٌصدر رئٌس الدٌوان القرارات الالزمة لتنفٌذ هذه القواعد 
:  المادة الخامسة واألربعون 

تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من 
. المرحلة التً وصلت إلٌها

:  المادة السادسة واألربعون 
قبل نفاذ هذه  األحكام التً لم ٌتم تبلٌؽها إلى أطراؾ الدعاوى

الالئحة تطبق علٌها األحكام الخاصة بطرق االعتراض على 
. األحكام

:  المادة السابعة واألربعون 
تنشر هذه القواعد فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل بها بعد ثالثٌن 
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