قانون دعاوى الحكومة وتعديالته رقم  52لسنة 8521
المنشور على الصفحة  245من عدد الجريدة الرسمية رقم  8812بتاريخ 8/5/8521

المادة 1
ٌسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة  ) 1958وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 2
تكون للكلمات التالٌة الواردة فً القانون المعانً المخصصة لها ادناه  ،اال اذا دلت القرٌنة على غٌر ذلك:
أ  .تعنً كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقٌة .
ب .تعنً كلمة ( الحكومة ) الحكومة االردنٌة الهاشمٌة او اٌة دائرة من دوائرها .
ج  .تعنً كلمة ( محكمة او محاكم ) محاكم المملكة االردنٌة الهاشمٌة على اختالف انواعها ودرجاتها.
المادة 3
أ ٌ .قٌم النائب العام الدعاوى التً للحكومة على اي كان وفق االجراءات المنصوص علٌها فً المادة التاسعة من هذا القانون .
ب .تقام الدعاوى التً ضد الحكومة على النائب العام كمدع علٌه بصفته ممثال عن الحكومة .
جٌ .تولى النائب العام امر تقدٌم اللوائح والطلبات وٌقوم بالمرافعة فً تلك الدعاوى الى آخر درجة من درجات المحاكمة
وٌعمل على تنفٌذ االحكام الصادرة لمصلحة الخزٌنة فٌها بواسطة دوائر االجراء ما لم ٌكن هنالك نص ٌقضً بخالف ذلك
فعندئذ ٌجب اتباعه .
د ٌ .تولى النائب العام او من ٌنتدبه من موظفً النٌابة العامة او رؤساء كتاب المحاكم وعن طرٌق دوائر االجراء تحصٌل اي
نقص فً الرسوم المستحقة للخزٌنة فً اٌة دعوى مفصولة من الفرٌق الذي الزمه الحكم بها اذا لم تكن المحاكم قد عالجته
وتعتبر استٌضاحات دٌوان المحاسبة او الكشوف المعدة من رؤساء اقالم المحاكم اساسا للمباشرة فً اجراءات التنفٌذ لدى هذه
الدوائر .

تعدٌالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (د) بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  55لسنة  1971وكان قد تم
تعدٌل الفقرة (أ) بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة .1969

المادة 4

أ ٌ .جوز للنائب العام ان ٌنتدب بامر خطً احد مساعدٌه او احد المدعٌن العامٌن كل منهم ضمن مقاطعته للقٌام بوظائفه
الواردة فً الفقرتٌن (ا،ج) من المادة السابقة او ببعضها .
ب .باالضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) ٌجوز للنائب العام ان ٌنتدب بامر خطً للقٌام بوظائفه الواردة فً الفقرة (ج) من المادة
السابقة:
1.احد رؤساء كتاب المحاكم او احد موظفً النٌابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التً ترى امام المحاكم الصلحٌة.
2.احد موظفً دائرة االراضً بتنسٌب من مدٌرها للقٌام بها بالدعاوى التً ترى امام قاضً تسوٌة االراضً والمٌاه.
3.احد موظفً دائرة الجمارك بتنسٌب من مدٌرها بالدعاوى الجمركٌة.
4.احد موظفً دائرة الحراج بتنسٌب من مدٌرها بالدعاوى الحرجٌة.
جٌ .جوز لوزٌر المالٌة ان ٌنتدب خطٌا المستشار الحقوقً فً وزارة المالٌة او اي موظف حقوقً من موظفً الصنف االول
فٌها او فً الدائرة ذات العالقة لٌتولى امر تقدٌم اللوائح والطلبات وٌقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفٌذ االحكام
الصادرة لمصلحتها فً كل دعوى تكون الحكومة احد طرفٌها بدال من النائب العام .
د ٌ .جوز للنائب العام بتنسٌب من رئٌس هٌئة االركان المشتركة بالنسبة للضباط الحقوقٌٌن فً القوات المسلحة او بتنسٌب من
مدٌر االمن العام بالنسبة للضباط الحقوقٌٌن فً االمن العام ان ٌنتدب بامر خطً احد هؤالء الضباط الحقوقٌٌن لٌتولى الدفاع
عن الحكومة فً الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة او االمن العام سواء اكانت الحكومة مدعٌة او مدعى علٌها فً تلك
الدعاوى ومتابعة تنفٌذ االحكام الصادرة فٌها لدى دوائر االجراء .

تعدٌالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد االستعاضة عن الفقرة د منها بموجب القانون المعدل رقم  11لسنة  1995ثم باضافة عبارة (بتنسٌب من مدٌرها ) بعد عبارة ( دائرة االراضً ) و(دائرة الجمارك ) و(دائرة الحراج ) الواردة فً البنود (  2و 3و )4من
الفقرة (ب) منها بموجب القانون المعدل رقم  44لسنة  1963وكانت قد عدلت بالغاء نص الفقرة ج منها بموجب القانون
المعدل رقم  38لسنة  1961وكانت قد اضٌفت الفقرة (د) الٌها بموجب القانون المعدل رقم  41لسنة  1961وكانت قد عدلت
بالقانون المعدل رقم  19لسنة .1961
المادة 5
ال تسمع المحاكم اٌة دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلٌة او متقابلة اال اذا كانت من اجل:
أ  .الحصول على اموال منقولة او التعوٌض عنها بمقدار قٌمتها .
ب .تملك اموال غٌر منقولة او التصرف بها او نزع الٌد عنها او استردادها او التعوٌض عنها بمقدار قٌمتها او بدل اٌجارها .
ج .الحصول على نقود او تعوٌضات نشات عن عقد كانت الحكومة طرفا فٌه .
د  .منع المطالبة بشرط ان ٌدفع المدعً المبلغ المطالب به او ٌقدم كفٌال.

المادة 6
أ  .ال تسمع المحاكم اٌة دعوى ضد الملك  ،ان كانت اصلٌة او متقابلة اال بعد الحصول على موافقة جاللة الملك الخطٌة .
بٌ .رفع رئٌس المحكمة او القاضً استدعاء الدعوى بواسطة وزٌر العدلٌة الى رئٌس الوزراء لعرضه على جاللته فاذا وافق
جاللته على اقامة الدعوى ٌعاد االستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التً رفعته للسٌر بها .
ج .الدعاوى التً ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.
المادة 7
أ  .تقام الدعاوى التً ضد جاللة الملك على ناظر الخاصة الملكٌة بصفته مدعى علٌه وكذلك الدعاوى التً لجاللته ٌقٌمها
الناظر الموما الٌه .
بٌ .قدم ناظر الخاصة الملكٌة االستدعاءات واللوائح وجمٌع الطلبات وٌرافع فً تلك الدعوى آلخر درجة من درجات
المحاكمة وٌعمل على تنفٌذ االحكام الصادرة لمصلحة جاللته بواسطة دوائر االجراء  ،وله ان ٌنٌب عنه بكتاب خطً النائب
العام او احد موظفً النٌابة العامة وان ٌوكل عنه من ٌشاء من المحامٌن.
المادة 8
على النائب العام ان ٌرسل لوزٌر المالٌة نسخة من الئحة كل دعوى تكون الحكومة فرٌقا فٌها.
المادة 9
أ  .جمٌع الخالفات التً تنشا بٌن الحكومة وبٌن اي كان وٌتعذر حلها ترفع االوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة الى وزٌر
المالٌة الذي علٌه احالتها الى المستشار الحقوقً فً وزارة المالٌة او من ٌقوم مقامه لٌتولى دراستها وابداء راٌه فٌها بتقرٌر
ٌرفعه الى الوزٌر خالل اسبوعٌن من تارٌخ ورودها الٌه .
ب .اذا راى المستشار الحقوقً بنتٌجة الدرس والتدقٌق ان الحكومة على حق فً تلك الخالفات وان النتٌجة ستكون بجانبها لو
رفعت الى القضاء احال وزٌر المالٌة االمر الى النائب العام لٌسٌر فً الدعوى وفق احكام هذا القانون .
ج .اذا كان راي المستشار خالفا لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة احال الوزٌر االمر الى لجنة مكونة من رئٌس النٌابة
العامة رئٌسا ومن النائب العام والمستشار الحقوقً فً وزارة العدلٌة والمستشار الحقوقً فً وزارة المالٌة وموظف من
الدائرة المعنٌة فً النزاع ٌعٌنه الوزٌر المختص  ،اعضاء لدراسة تلك الخالفات وتقدٌم تواصٌها الى وزارة المالٌة التً علٌها
ان تعمل براي هذه اللجنة سواء اكان قرارها باالجماع ام باالكثرٌة .
د .فً الدعاوى التً ترفع الى المحاكم وٌرى النائب العام فً اي دور من ادوار المحاكمة فٌها  ،ان النتٌجة قد ال تكون فً
جانب الحكومة ٌرفع بها تقرٌرا سرٌا الى وزٌر المالٌة  ،الذي علٌه ان ٌرسل هذا التقرٌر الى اللجنة المنصوص علٌها فً
الفقرة (ج) لتقدٌم تواصٌها الى وزارة المالٌة للعمل بها .

هـ .تقدم اللجنة تواصٌها خالل اسبوعٌن من تارٌخ ورود طلب الوزٌر الى رئٌسها .

تعدٌالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) منها ثم اضافة الفقرة (هـ) الٌها بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة.1969
المادة 11
باستثناء ما نص علٌه فً هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقٌة او اي تشرٌع معدل له واالصول المتبعة
فً المحاكم الخاصة على جمٌع الدعاوى واالجراءات التً ٌقٌمها الملك او الحكومة او التً تقام على اي منهما وٌحكم فً هذه
الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التً ٌحكم فٌها بالدعاوى التً تقام بٌن افراد الناس بٌد انه ال ٌطلب فً
اٌة دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص ٌمثل الملك او الحكومة ان ٌدفع اٌة رسوم او نفقات او ان ٌقدم كفالة
او تعهد او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او االجراءات.
المادة 11
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعٌة ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائً الى رئٌس الوزراء الذي
علٌه ان ٌامر بتنفٌذه  ،اما االحكام التً تصدر ضد الملك فانها ترفع لجاللته لٌامر بتنفٌذها ولٌس لدوائر االجراء ان تقوم باٌة
معاملة اجرائٌة من اجل تنفٌذ تلك االحكام.

المادة 12
ال تسري احكام هذا القانون على الدعاوى التً تقام لدى محكمة العدل العلٌا بمقتضى الفقرة ( )3من المادة ( )11من قانون
تشكٌل المحاكم النظامٌة لسنة 1952م.

المادة 13
ٌلغى قانون دعاوى الحكومة رقم  24لسنة  1953واي تشرٌع اردنً او فلسطٌنً الى المدى الذي تخالف احكامه هذا القانون.
المادة 14
رئٌس الوزراء ووزٌرا المالٌة والعدلٌة مكلفون بتنفٌذ هذا القانون.

