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 يعي،وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية في المجلس التشر 
 م، 02/03/2016وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
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 سم الشعب العربي الفلسطيني،ابسم هللا ثم ب

 القانون التالي: صدر
 (1المادة )

 دارية في فلسطين على درجتين:تُـنظر المنازعات اإل
 المحكمة اإلدارية. .1
 محكمة العدل العليا. .2

 (2المادة )
المحكمـة اإلداريـة( تعضـش إلفـرام المجلـس أحكام هـاا القـانون محكمـة ُتسـمى )تنشأ بموجب   .1

 األعلى للقضاء.
ـــفلا المحكمــة اإلداريــة مــن عــدد مــن القضــاة ينتــدبلم المجلــس األعلــى للقضــاء مــن قضــاة  .2 تُـ

 االستئنام في القضاء النظامي.محاكم 
تنعقــد المحكمــة اإلداريــة مــن هيئــة مفلفــة مــن ثالثــة قضــاة وت ــون الرئاســة ألقــدملم للنظــر فــي  .3

 ( من هاا القانون وطلبات التعويض المتعلقة بلا.3المنازعات اإلدارية المبينة في المادة )
 (3المادة )

 اختصاص المحكمة اإلدارية 
 نظر فيما يلي:تعتص المحكمة اإلدارية بال

الطعون االنتعابية التي تجري وفقًا للقوانين واألنظمـة المعمـول بلـا مـا لـم يـرد نـص فـي قـانون  .1
 آخر على إعطاء هاا االختصاص لمحكمة أخرى.



االسـتدعاءات التــي مقـدملا اوو الشــأن باللـاء اللــوائح أو األنظمـة أو القــرارات اإلداريـة النلائيــة  .2
 الصادرة عن أفعاص القانون العام بما في الك النقابات. الماسة باألفعاص أو األموال

االستدعاءات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي مطلـب فيلـا اصـدار أوامـر اإلفـرا   .3
 عن األفعاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

 المنازعات المتعلقة بالوظائا العمومية من حيث التعيـين أو الترييـة أو العـالوات أو المرتبـات  .4
ــا يتعلــــ   ــائر مــ ــتيداع أو الفصــــل، وســ ــاا أو التأديــــب أو االســ أو النقــــل أو اإلحالــــة إلــــى المعــ

 باألعمال الوظيفية.
رفض الجلة اإلدارية أو امتناعلا عـن اتعـاا أي قـرار  ـان مجـب اتعـااه وفقـًا ألحكـام القـوانين  .5

 أو األنظمة المعمول بلا.
ــرائ .6 ــرد عـ ــل مجـ ــات بـ ــاما أو محاكمـ ــو قضـ ــي ليسـ ــائل التـ ــن المسـ ــة عـ ــتدعاءات خارجـ ض أو اسـ

 صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيلا تحقيقًا للعدالة.
 منازعات العقود اإلدارية. .7
 منازعات الجنسية.  .8
ســواء رفعــو بصــورة تب يــة أو  طلبــات التعــويض عــن األضــرار المتعلقــة بالمنازعــات اإلداريــة .9

 .أصلية
المــادة مــا لــم يــرد نــص خــاص بعــالم أمــة منازعــات إداريــة لــم يــتم الــنص عليلــا فــي هــاه  .10

 الك.
 أمة أمور أخرى ترفش إليلا بموجب أحكام القانون. .11

 (4المادة )
 شروط تقديم االستدعاءات الخاصة بدعوى االلغاء

ا متعلقـًا بواحـد أو أك ـر ممـا مشترط في تقدمم االستدعاءات العاصة بدعوى االللاء أن مكون سـببل
 :يلي
 عدم االختصاص. .1
 لشكل أو اإلجراءات.وجود عيب في ا .2
 معالفة القانون األساسي والقوانين أو اللوائح أو العطأ في تطبيقلا أو تأويللا. .3
 االنحرام وإساءة استعمال السلطة. .4
 عيب السبب.  .5
 
 
 



 (5المادة )
 تقديم االستدعاء والمواعيد الخاصة بدعوى اإللغاء

تدعاء لـدى المحكمـة اإلداريـة مش مراعاة ما ورد في هاه المـادة أو أي قـانون آخـر ، مقـدم االسـ .1
خــالل ســتين يومــًا مــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليــا القــرار اإلداري الفــردي للمســتدعي ومــن اليــوم 
التالي لتاريخ نشر القرار اإلداري التنظيمي في الجريـدة الرسـمية أو بـأي وسـيلة أخـرى بمـا فـي 

 .الشأن بتلك الطريقة بتبليله لاوي الك الوسائل االل ترونية إاا  ان التشريش مقضي 
 معتبر في حكم التبليا علم المستدعي بالقرار المطعون فيه علمًا مقينيًا. .2
في حالة رفض الجلة اإلدارية أو امتناعلا عن اتعاا أي قرار  ان مجـب اتعـااه وفقـًا ألحكـام  .3

اريـة، ويـتم القوانين أو األنظمة المعمول بلا، ال ُمقبل االستدعاء إال بعد تقدمم تظلم للجلـة اإلد 
البو في التظلم خالل ثالثين يومـًا مـن تـاريخ تقدممـه، فـااا انقضـو هـاه المـدة دون الـرد علـى 
مقــدم الــتظلم اعتبــر طلبــه مرفوضــًا ويحســب ميعــاد االســتدعاء مــن تــاريخ الــرفض الصــريح أو 

 الضمني.
 تالية:( من هاه المادة في أي من الحاالت ال1ينقطش سريان الميعاد الما ور في الفقرة ) .4

الــتظلم اإلداري للجلــة المعتصــة خـــالل ميعــاد الطعــن باإلللـــاء، ويجــب أن ُيبــو فـــي  -أ
التظلم خالل ستين يومًا من تاريخ تقدممه، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقدمم التظلم 
دون أن تجيـــــب عنـــــه الســـــلطات المعتصـــــة، بم ابـــــة رفضـــــه، ويحســـــب ميعـــــاد تقـــــدمم 

 و الضمني بحسب األحوال.االستدعاء من تاريخ الرفض الصريح أ
تقـــدمم االســـتدعاء إلـــى محكمـــة غيـــر معتصـــة فـــريطة أن مقـــدم خـــالل ميعـــاد الطعـــن  -ب 

 باإلللاء.
 تقدمم طلب تأجيل الرسوم فريطة أن مقدم هاا الطلب خالل ميعاد الطعن باإلللاء. - 

 يوقا ميعاد الطعن المنصوص عليه في هاه المادة في حالة القوة القاهرة. .5
 لقرارات اإلدارية المنعدمة في أي وقو دون التقيد بميعاد.مقبل الطعن في ا .6
تقبل االستدعاءات المتعلقة بأوامر اإلفرا  عن األفعاص الموقوفين بوجه غيـر مشـروع طيلـة  .7

 مدة إمقافلم دون التقيد بميعاد.
 (6المادة )

 الطلبات المستعجلة 
ور المستعجلة التي تقدم إليلـا بمـا تعتص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة باألم .1

 في الك وقا تنفيا القرار المطعون فيه مفقتًا إاا رأت أن نتائج تنفياه قد يتعار تدار لا.
ــرة النظـــر فيـــه، وتنظـــر  .2 ــد تقـــدمم االســـتدعاء أو بعـــد مبافـ ــوز تقـــدمم الطلـــب المســـتعجل عنـ مجـ

 الك.المحكمة اإلدارية في الطلب المستعجل تدييقًا إال إاا رأت خالم 



للمحكمــــة اإلداريــــة أن ُتلــــبم مقــــدم الطلــــب المســــتعجل بتقــــدمم  فالــــة تقــــرر مقــــدارها وفــــروطلا  .3
لمصلحة الطرم اآلخر أو لمصلحة من ترى المحكمة اإلدارية أن عطاًل وضررًا قد يلحـ  بـه 

 إاا ظلر أن مقدم الطلب المستعجل لم مكن محقًا في طلبه سواء بصورة  لية أم جبئية.
السـتدعاء أو المنازعـة ولـم مجـدد أي منلمـا و ـان قـد صـدر فـي أي منلمـا قـرار إاا تم فطب ا .4

 في طلب مستعجل فان القرار المستعجل في هاه الحالة معتبر مللًا حكمًا.
 إجراءات التقاضي أمام المحكمة اإلدارية 

 (7المادة )
 شكل االستدعاء وشروطه 

 :ما يليقام لدى المحكمة اإلدارية مشترط في االستدعاء الاي مُ  .1
، ي  ـــاماًل وصـــفته ومحـــل عملـــه وموطنـــهأن مكـــون مطبوعـــًا ومتضـــمنًا اســـم المســـتدع -أ

 .سم المستدعى ضده وصفته بشكل واضحوا
ــباب الطعـــن  -ب  ــون فيـــه وأسـ ــرار المطعـ ــائش ومضـــمون القـ ــن الوقـ ــه مـــوجب عـ ــدر  فيـ أن يـ

 .لتي يريدها المستدعي بصورة محددةوالطلبات ا
الــك االســتدعاءات التــي هــي مــن نــوع المعارضــة فــي  أن مقــدم مــن محــامل مــباول وُيســت نى مــن .2

 الحبس التي مطلب فيلا اصدار أوامر اإلفرا  عن األفعاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
 (8المادة )

 مرفقات االستدعاء 
 :ستدعي أن يرف  باالستدعاء ما يليمجب على الم .1

 .سندات ال تابية التي مستند إليلانسخ عن ال أ.
 لشلود الاين يرغب في سماع فلاداتلم إثباتًا لطلبه وعناوينلم ال املة .قائمة بأسماء ا ب.
 .عون فيه إاا  ان قد تم تبليله لهالقرار المط  .

( مـن 1مقدم االستدعاء إلى قلم المحكمـة اإلداريـة مـش المرفقـات المنصـوص عليلـا فـي الفقـرة ) .2
نوا أك ـر مـن واحـد ويكتفـى هاه المـادة وبعـدد مـن النسـخ ت فـي لتبليـا المسـتدعى ضـدهم إاا  ـا

بتقــدمم نســعة واحــدة للمســتدعى ضــدهم ااا  ــانوا مــن غيــر أفــعاص اإلدارة العامــة الحكوميــة 
 الاين ينوب عنلم محام واحد .

 (9المادة )
 الالئحة الجوابية 

للمســتدعى ضــده أن مقــدم الئحــة جوابيــة علــى االســتدعاء خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن اليــوم  .1
 االستدعاء. التالي لتاريخ تبليله



إاا لم ت ن الالئحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامـة أو أحـد مسـاعدمه فيجـب أن ت ـون  .2
 .حة الجوابية موقعة من محام مباولالالئ

لا المنصـوص عليلـا تسري على الالئحة الجوابية وتقدمم المرفقات أحكام الئحة االستدعاء اات .3
 . في هاا القانون 

 (10المادة )
 لالئحة الجوابية تبليغ ا

تـاريخ تبليلـه تبلا الالئحة الجوابية ومرفقاتلا للمستدعي وله خالل عشرة أمام من اليوم التالي ل .1
 .أن مقدم ردًا عليلا

للمحكمـــة اإلداريـــة مـــن تلقـــاء نفســـلا أن تـــدعو المســـتدعي دون دعـــوة المســـتدعى ضـــده لتقـــدمم  .2
أن تـرد االسـتدعاء إاا رأت أنـه ال مشروحات والرد علـى استفسـاراتلا أو تقـدمم إمضـاحات وللـا 

 . جه إلقامتهو 
 (11المادة )

 اللوائح اإلضافية
للمحكمــة اإلداريــة أن ت لــا الطــرفين أو أمــًا منلمــا فــي االســتدعاء المقــام لــديلا بتقــدمم الئحــة  .1

إضـافية أو أك ــر لتوضـيح أو تفصــيل أي مــن الوقـائش واألســباب الــواردة فـي االســتدعاء أو فــي 
ية عليه ، أو فـي الـرد علـى الالئحـة سـواء قبـل المبافـرة فـي نظـر االسـتدعاء أو الالئحة الجواب

 .ي أي مرحلة من مراحللاف
( مـن هــاه المــادة خــالل 1إاا لـم تقــدم أي مــن اللـوائح اإلضــافية المنصــوص عليلـا فــي الفقــرة ) .2

اإلداريــة تعتبــر األمــور التــي طلبتلــا المحكمــة اإلداريــة فــي تلــك  المــدة التــي حــددتلا المحكمــة
، وال مجـوز ء وأسـبابهالالئحة لتوضيحلا أو تقدمم تفاصـيل بشـأنلا خارجـة عـن وقـائش االسـتدعا

 للطرم الاي ُطلبو منه ولم مقدملا االستناد إليلا في استدعائه أو تقدمم أي بينة بشأنلا.
 (12المادة )
 المنازعات اإلدارية التدخل واإلدخال في

مجــوز لمــن لــه عالقــة باســتدعاء قــائم لــدى المحكمــة اإلداريــة ويتــأثر مــن نتيجــة الحكــم الــاي  .1
سيصـدر فيــه أن مطلـب مــن المحكمـة اإلداريــة إدخالــه فـي االســتدعاء فعصـًا ثال ــًا منضــمًا أو 

 معاصمًا.
 .ءادخال أي فعص ثالث في االستدعا مجوز للمحكمة اإلدارية من تلقاء نفسلا .2
بـداها مـن لـه عالقـة باالسـتدعاء القـائم والبينـة أمن األسباب التي   ااا اقتنعو المحكمة اإلدارية .3

 التي قدملا بأنه يتأثر من الحكم على الك الوجه فتقرر ادخاله في االستدعاء بتلك الصفة.



ة يترتــب علــى مــن يتقــرر إدخالــه فــي االســتدعاء وفقــًا ألحكــام هــاه المــادة أن مقــدم إلــى المحكمــ .4
القــرار بادخالــه فــي اإلداريــة اســتدعاء خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليلــه 

، وتســري علــى هــاه الالئحــة األحكــام التــي تســري علــى الئحــة االســتدعاء واللــوائح االســتدعاء
 .في هاا القانون حسب مقتضى الحال الجوابية المقررة

عاء ول ــل مــنلم الــرد عليلــا خــالل عشــرة أمــام تبلــا الئحــة الشــعص ال الــث إلــى أطــرام االســتد  .5
 .قدمم البينة المفيدة لجوابهمن اليوم التالي لتاريخ تبليللا إليه وله خالل المدة ااتلا ت

 .مة المنصوص عليلا في هاا القانون تسري على الشعص ال الث جميش إجراءات المحاك .6
 (13المادة )

 نظر االستدعاء 
لنظر في االستدعاء خالل خمسة عشر يومًا من تـاريخ انتلـاء تحدد المحكمة اإلدارية موعدًا ل .1

ــوائح في ــراءات تبـــادل اللـ ــالكإجـ ــررة لـ ــا أو انقضـــاء المـــدد المقـ ــد ألطـــرام ، وتلـ ــك الموعـ بلـــا الـ
 .االستدعاء

تنظــر المحكمــة اإلداريــة فــي االســتدعاءات المقامــة لــديلا مرافعــة وبصــورة علنيــة مــا لــم تـــقرر  .2
 المحكمة خالم الك.

( مــن هــاه المــادة  تنظــر المحكمــة اإلداريــة فــي االســتدعاءات 1مــا ورد فــي الفقــرة )اســت ناء م .3
المتعلقــة بالحريــات والحقــوف بمــا فيلــا االســتدعاءات التــي هــي مــن نــوع المعارضــة فــي الحــبس 

األفــعاص الموقــوفين بوجــه غيــر مشــروع خــالل التــي مطلــب فيلــا اصــدار أوامــر اإلفــرا  عــن 
 ستدعاء.خمسة أمام من تاريخ تقدمم اال 

 (14المادة )
 حضور الخصوم وغيابهم 

 في اليوم المحدد لنظر االستدعاء ومش مراعاة القواعد المتعلقة بتبليا األوراف القضائيــــة:
إلداريــة تأجيــل االســتدعاء أو إاا لــم محضــر المســتدعي والمســتدعى ضــده  فيجــوز للمحكمــة ا .1

 .فطبه
لسـة مـن جلسـات المحاكمـة علـى الـرغم إاا لم محضر المستدعي أو تعلا عـن حضـور أي ج .2

ــاً  ــه تبليلــ ــة مــــن تلصــــحيحاً  مــــن تبليلــ ــة اإلداريــ ــلا أن تقــــرر فــــطب   فيجــــوز للمحكمــ ــاء نفســ قــ
 .االستدعاء

إاا لــم محضــر المســتدعى ضــده أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة و انــو الئحــة الــدعوى قــد  .3
حكـم حضـوريًا فـي حـ  لبللو لـه فيجـوز للمحكمـة اإلداريـة أن تقـرر إجـراء المحاكمـة ويعتبـر ا

 .المستدعى ضده



إاا فـطب االسـتدعاء فيجـوز تقـدمم طلــب لتجديـده خـالل ثالثـين يومــًا مـن تـاريخ قـرار الشــطب  .4
بعد دفش نصا الرسم المقرر لالستدعاء أما إاا قدم طلب التجديد بعد انتلاء هاه المـدة فتـدفش 

 ب تدييقًا.الرسوم  املة إال إاا قررت المحكمة بعالم الك وينظر هاا الطل
إاا جــدد االســتدعاء وتليــب المســتدعي عــن الحضــور فــي الجلســة األولــى بعــد التجديــد قــررت  .5

 المحكمة تأجيل االستدعاء أو اعتباره  أن لم مكن.
 (15المادة )

 سير االستدعاء أمام المحكمة اإلدارية 
رد فــي الجلســة األولــى لنظــر االســتدعاء معــرد المســتدعى ضــده أوجــه دفاعــه فــي حــدود مــا و  .1

 ىعلى الحجج التي أدلى بلـا المسـتدعفي الئحته الجوابية ثم ت لا المحكمة المستدعي بالرد 
، وبعــد ت ــرار اللــوائح ُتحــدد المحكمــة نقــاط قــائش دعــواه  مــا وردت فــي اســتدعائهضــده ويســرد و 

 االتفاف واالختالم في المسائل المتعلقة باالستدعاء وُيّدون الك في محضر الجلسة.
( من هاه المادة يتوجب على  ـل خصـم حصـر وتحديـد بيناتـه 1ا ورد في الفقرة )مش مراعاة م .2

التـــي يرغـــب فـــي تقـــدمملا حـــول المســـائل المعتلـــا عليلـــا  وتحـــدد المحكمـــة مواعيـــد الجلســـات 
 لسماع بينات  ل منلما.

، وبعـــد االنتلــاء مـــن  المســـتدعي ثــم بينـــات المســتدعى ضــده   تبــدأ المحكمــة اإلداريـــة بســماع بينــات  .3
البينـــــات تســـــتمش المحكمـــــة اإلداريـــــة إلـــــى المرافعـــــة العتاميـــــة ل ـــــل مـــــن األطـــــرام مبتدئـــــة  ســـــماع  

 . أمرت المحكمة اإلدارية بعالم الك بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يت لم إال إاا 
 (16المادة )

 التحضير إلصدار الحكم
 .لمرافعات ينات واتعلن المحكمة اإلدارية إقفال باب المرافعة بعد االنتلاء من سماع الب .1
تنط  المحكمة اإلدارية بالحكم عالنية خالل مدة ال تبيـد علـى عشـرين يومـًا مـن تـاريخ إقفـال  .2

 باب المرافعة.
 محكمة العدل العليا 

 (17) المادة
ــن  ــادرة عـ ــام الصـ ــي األحكـ ــا فـ ــش إليلـ ــي ترفـ ــون التـ ــي الطعـ ــالنظر فـ ــا بـ ــدل العليـ ــة العـ تعـــتص محكمـ

 .الناحيتين الموضوعية والقانونية ن منالمحكمة اإلدارية وتنظر في الطعو 
 (18المادة )

ت ــون مــدة الطعــن فــي األحكــام الصــادرة عــن المحكمــة اإلداريــة ثالثــين يومــًا مــن اليــوم التــالي  .1
لتاريخ صـدور الحكـم إاا  ـان الحكـم حضـوريًا ومـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليلـه إاا  ـان بم ابـة 

 الحضوري.



جـوز الطعـن فيلـا اسـتقالاًل خـالل مـدة خمسـة عشـر يومـًا مـن مكون الطعن في القرارات التـي م .2
اليوم التالي لتاريخ صـدور الحكـم إاا  ـان الحكـم حضـوريًا ومـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليلـه إاا 

 كان بم ابة الحضوري. 
تنظــر محكمــة العــدل العليــا فــي الطلبــات المتعلقــة بــاألمور المســتعجلة التــي تقــدم إليلــا بشــأن  .3

 .و المنازعات الداخلة في اختصاصلاأاالستدعاءات 
ــا  .4 ــدل العليـ ــة العـ ــام محكمـ ــون أمـ ــي الطعـ ــ  فـ ــانون  ُتطبـ ــاا القـ ــي هـ ــه فـ ــا نـــص عليـ ــدا مـ ــا عـ فيمـ

اإلجراءات المقررة للطعن باالستئنام المنصوص عليلا في قانون أصول المحاكمـات المدنيـة 
 والتجارية.

 (19المادة )
 إجراءات تقديم الطعن 

كمــة العــدل العليــا بتقــدمم اســتدعاء إلــى قلــم المحكمــة بعــدد المســتدعى تبــدأ اإلجــراءات أمــام مح .1
ضدهم مرفقًا به األوراف المفيدة لـه، ويجـب أن مشـتمل االسـتدعاء علـى بيـان الحكـم المطعـون 

 فيه وتاريخ صدوره وطلبات المستدعي وبيان االسباب التي بني عليلا الطعن.
مـدة ال تبيـد عـن ثالثـين يومـًا والـك إمـا  تصدر محكمة العـدل العليـا حكملـا فـي الطعـن خـالل .2

بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية أو باللائه أو برده فـكاًل أو بتعديلـه مـش مـا يترتـب 
 على حكملا من آثار قانونية.

 (20المادة )
ــ ــون فيـ ــم المطعـ ــا الحكـ ــا تنفيـ ــا وقـ ــدل العليـ ــة العـ ــام محكمـ ــن أمـ ــى الطعـ ــب علـ ــرت يترتـ ه إال إاا أمـ

 .ير الكالمحكمة بل
 (21المادة )

 .دل العليا ولدى المحكمة اإلداريةتم ل النيابة العامة أفعاص اإلدارة العامة لدى محكمة الع
 (22المادة )

 وسائل اإلثبات 
باســت ناء اليمــين الحاســمة  تســري علــى المنازعــات اإلداريــة وســائل اإلثبــات المنصــوص عليلــا فــي 

 م.2001( لسنة4ية رقم )قانون البينات في المواد المدنية والتجار 
 أحكام عامة

 (23) المادة
تسري على منازعات العقود اإلدارية األحكام المطبقة على منازعات العقود المدنية بما يتالءم مـش 

 خصوصية المنازعات اإلدارية.



 (24) المادة
 ُمقبل اعتراد اللير والطعن بطري  إعادة المحاكمة في المنازعات اإلدارية. .1
عتــراد الليــر والطعــن بطريــ  إعــادة المحاكمــة المنصــوص عليلــا فــي قــانون تســري أحكــام ا  .2

 أصول المحاكمات المدنية والتجارية على المنازعات اإلدارية.
 (25المادة )

 .ة اإلدارية عشرون دينارا اردنياً مستوفى عند تقدمم الطلبات العاصة باإلللاء أمام المحكم .1
ل العليـا اات الرسـوم التــي دفعـو امـام المحكمــة مسـتوفى عنـد تقـدمم الطعــون امـام محكمـة العــد  .2

 االدارية.
م على ما لم يرد بشأنه نص 2003( لسنة  1تسري أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ) .3

 في هاا القانون.
 (26المادة )

تعتص المحكمة الدستورية في الفصل في تنـازع االختصـاص بـين المحكمـة اإلداريـة وأمـة محكمـة 
 أخرى .

 (27ة )الماد
 أحكام انتقالية

 عند نفاا أحكام هاا القانون:
ُتحــال الطلبــات والطعــون  افــة المنظــورة أمــام محكمــة العــدل العليــا بــدون رســوم إلــى المحكمــة  .1

 اإلدارية للسير بلا من النقطة التي وصلو إليلا ما لم ت ن قد ُحجبت للحكم.
و من اختصاص محكمـة العـدل تعتص المحكمة اإلدارية بالنظر في جميش الطلبات التي  ان .2

 العليا بموجب التشريعات النافاة قبل نفاا أحكام هاا القانون.
 (28المادة )

تســـري أحكــام قـــانون أصـــول المحاكمـــات  ن،الت المنصــوص عليلـــا فـــي هــاا القـــانو فــي غيـــر الحـــا
 .ءم مش طبيعة المنازعات اإلداريةالمدنية والتجارية وبما يتال

 (29المادة )
 اإللغاء

ــم )يللـــى  .1 ــة والتجاريـــة رقـ ــول المحاكمـــات المدنيـ ــانون أصـ ــر مـــن قـ ــاب الرابـــش عشـ ( لســـنة 2البـ
 م وتعديالته المتعل  بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا.2001

 يللى  ل حكم يتعارد مش أحكام هاا القانون. .2
 
 



 (30المادة )
 التنفيذ والنفاذ والنشر 

تنفيا أحكام هاا القانون، ويعمل به بعد ثالثين  –عصه  ل فيما م –على الجلات المعتصة  افة 
  يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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