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القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١  
بشأن إنشاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية

املادة ١
ــر  ــة أو أكث ــى غرف ــتمل ع ــاة وتش ــة قض ــن ثالث ــكل م ــة تش ــرة إداري ــة دائ ــأ باملحكم تنش
حســب احلاجــة وختتــص وحدهــا باملســائل اآلتيــة ، وتكــون هلــا فيها واليــة قضــاة اإللغاء 

والتعويــض:
أوال : املنازعــات اخلاصــة باملرتبــات واملعاشــات واملكافــآت والعــالوات املســتحقة 

للموظفــني
املدنيني أو لورثتهم .

ثانيــا : الطلبــات التــى يقدمهــا ذو الشــأن بإلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة بالتعيــني 
ىف الوظائــف

العامة املدنية .
ثالثــا : الطلبــات التــى يقدمهــا املوظفــون املدنيــون بإلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة 

بالرتقيــة .
ــاء  ــادرة بإهن ــرارات الص ــاء الق ــون بإلغ ــون املدني ــا املوظف ــى يقدمه ــات الت ــا : الطلب رابع

ــم . ــة عليه ــزاءات تأديبي ــع ج ــم أو بتوقي خدمته
خامســا : الطلبــات التــى يقدمهــا االفــراد أو اهليئــات بالغــاء القــرارات االداريــة النهائيــة 
عــدا القــرارات الصــادرة ىف شــأن مســائل اجلنســية وأقامــة وابعــاد غــري الكويتيــني 

ــادة ــالت ودور العب ــف واملج ــدار الصح ــص اص وتراخي

املادة ٢
ــة  ــات اإلداري ــني اجله ــأ ب ــى تنش ــات الت ــر املنازع ــا بنظ ــة وحده ــرة اإلداري ــص الدائ ختت
واملتعاقــد األخــر ىف عقــود االلتــزام واألشــغال العامــة والتوريــد أو أى عقــد إداري أخــر 

، وتكــون هلــا فيهــا واليــة القضــاء الكامــل .

 املادة ٣
مــع عــدم اإلخــالل بنــص املــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم إلقــاء رقــم ١٩لســنة ١٩٥٩ ، 
ال تقبــل الطلبــات املقدمــة مــن أشــخاص ليســت هلــم فيهــا مصلحــة شــخصية مبــارشة .

 املادة ٤
يشــرتط لقبــول الطلبــات املبينــة بالفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن املــادة األويل أن 

يكــون الطعــن مبنيــا عــى أحــد األســباب اآلتيــة :
) أ ( عدم االختصاص.

) ب( وجود عيب ىف الشكل .
) ج ( خمالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ ىف تطبيقها أو تأويلها .

) د ( إساءة استعامل السلطة .
ويعتــرب ىف حكــم القــرارات اإلداريــة رفــض الســلطات اإلداريــة أو امتناعهــا عــن اختــاذ 
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قــرار كان مــن الواجــب اختــاذه وفقــا للقوانــني واللوائــح .٠

 املادة ٥
تكــون للدائــرة اإلداريــة وحدهــا واليــة احلكــم بإلغــاء القــرارات اإلداريــة املشــار إليهــا 
ىف البنــود : وثالثــا ورابعــا وخامســا ىف املــادة األوىل ، كــام يكــون هلــا وحدهــا واليــة احلكم 
ــات التعويــض عــن اإلرضار الناشــئة عــن تلــك القــرارات ســواء رفعــت إليهــا  ىف طلب

بطريقــة أصليــة أو تبعيــة .

 املادة ٦
ال يرتتــب عــى طلــب إلغــاء القــرار وقــف تنفيــذه ، عــى أنــه جيــوز للدائــرة اإلداريــة متــى 

طلــب ىف صحيفــة الدعــوى :
١ - أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار إذا رأت أن نتائــج التنفيــذ قــد يتعــذر تداركهــا وكان 

مــن القــرارات املنصــوص عليهــا ىف البنــد خامســا مــن املــادة األوىل .
٢ - أن تأمــر باســتمرار رصف املرتــب كلــه أو بعضــه حلــني الفصــل ىف طلــب إلغــاء إهنــاء 

اخلدمــة إذا رأت ىف ظــروف الدعــوى مــا يــربر ذلــك .

 املادة ٧
ميعــاد رفــع دعــوى اإللغــاء ســتون يومــا مــن تاريــخ نــرش القــرار اإلدارى املطعــون فيــه ىف 
اجلريــدة الرســمية أو ىف النــرشات التــى تصدرهــا املصالــح احلكوميــة أو إعــالن صاحــب 

الشــأن بــه ، أو ثبــوت علمــه بــه علــام يقينــا .
ــرار إىل  ــدرت الق ــى أص ــة الت ــة اإلداري ــى اجله ــم ع ــاد بالتظل ــذا امليع ــان ه ــع رسي وينقط
اجلهــات الرئاســية هلــا ، وجيــب أن يبــت ىف التظلــم خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 
، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا ، ويعتــرب فــوات ســتني يومــا عــى 
تقديــم التظلــم دون أن جتيــب عنــه الســلطات املختصــة بمثابــة رفضــه , وحيســب ميعــاد 

رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الريــح أو الضمنــى حســب األحــوال .

 املادة ٨
ال تقبــل طلبــات اإللغــاء املنصــوص عليهــا ىف البنــود ثانيــا وثالثــا ورابعــا من املــادة األوىل 
عــدا القــرارات الصــادرة كــم جمالــس تأديبيــة قبــل التظلــم منهــا إىل اجلهــة التــى أصدرهتــا 

أو اجلهــات الرئاســية وانتظــار املواعيــد املقــررة للبــت ىف التظلــم .
ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

 املادة ٩
يكــون رفــع الدعــوى بصحيفــة تــودع إدارة كتــاب املحكمــة الكليــة ، وجيــب أن تشــتمل 
هــذه الصحيفــة عــى بيــان موضــوع املنازعــة وأســباهبا وطلبــات مقــدم الصحيفــة وذلــك 
باإلضافــة إىل البيانــات العامــة التــى جيــب اشــتامل أوراق الدعــاوى عليهــا ، وتقــدم مــع 

الصحيفــة املســتندات املؤيــدة هلــا .
وجيب أن يقدم إىل إدارة الكتاب باإلضافة إىل أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

 املادة ١٠
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عنــد إيــداع الصحيفــة تســلم إدارة الكتــاب إىل املــودع إيصــاال يثبــت فيــه تاريــخ اإليــداع 
وســاعته وجيــب عــى إدارة الكتــاب خــالل الثالثــة أيــام التاليــة إعــالن اخلصــوم بصحيفة 
ــوى  ــة واملؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفت الطعــن أن يكــون إعــالن اجلهــات احلكومي
والترشيــع ، ويكــون لــكل مــن اخلصــوم احلــق ىف الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع 
إدارة كتــاب املحكمــة مــع املســتندات الالزمــة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ إعالنــه 

بالطعــن .
وبمجــرد انتهــاء هــذه املهلــة تقــوم إدارة كتــاب املحكمــة بتحديــد جلســة لنظــر املوضــوع 
ــزاع بتاريــخ تلــك اجللســة قبــل  ــر وبإبــالغ مجيــع أطــراف الن خــالل شــهرين عــى األكث
ــم  ــا بعل ــوىص عليه ــات م ــب خطاب ــك بموج ــل وذل ــى األق ــبوع ع ــا بأس ــد عقده موع

الوصــول .
وجيــوز تقديــم مســتندات أو مذكــرات جديدة أثنــاء املرافعــة إذا رصخــت املحكمة بذلك 

وىف خــالل املواعيــد التى تتــوىل املحكمــة حتديدها .

املادة ١١
يفــرض رســم ثابــت عــى طلبــات اإللغــاء ووقــف التنفيذ قــدره عــرشة دنانري لــكل طلب 

ويتعدد الرســم بتعــدد القــرارات والطلبات .
أمــا الدعــاوى األخــرى فتقــدر الرســوم املســتحقة عليهــا حســب القواعــد املقــررة لســائر 

الدعــاوى .
 

املادة ١٢
تكــون األحــكام الصــادرة مــن الدائــرة اإلداريــة باملحكمــة الكليــة قابلــة لالســتئناف إذا 
كان النــزاع غــري مقــدر القيمــة أو كانــت قيمتــه تتجــاوز ألــف دينــار ، وفيــام عــدا ذلــك 

يكــون احلكــم هنائيــا .
 

املادة ١٣
ــن  ــتأنف م ــام يس ــر في ــر للنظ ــة أو أكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة االس ــب بمحكم ترت

األحــكام الصــادرة مــن الدائــرة االداريــة باملحكمــة الكليــة .

املادة ١٤
ميعــاد اســتئناف األحــكام الصــادرة ىف املســائل الســابقة ثالثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور 
احلكــم ، ويرفــع االســتئناف بصحيفــة تــودع إدارة كتاب حمكمــة االســتئناف العليا وجيب 
أن تشــتمل عــى بيــان احلكــم املســتأنف وتاريــخ صــدوره وأســباب اســتئنافه وطلبــات 

املســتأنف .
وجيــب أن تكــون صحيفــة االســتئناف موقعــة مــن أحــد املحامــني أومــن أحــد أعضــاء 
إدارة الفتــوى والترشيــع إذا كان االســتئناف مرفوعــا مــن املحكمــة أو إحدى املؤسســات 

العامــة و إال كان باطــال .
وتســلم إدارة الكتــاب املســتأنف إيصــاال يثبــت فيــه تاريــخ اإليــداع ، وجيــب عــى إدارة 
الكتــاب خــالل الثالثــة أيــام التاليــة إعــالن اخلصــوم بصحيفــة االســتئناف عــى أن يكــون 
إعــالن اجلهــات احلكوميــة واملؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفتــوى والترشيــع ، ويكــون 
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لــكل مــن اخلصــوم احلــق ىف الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع إدارة كتــاب املحكمــة 
خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ إعالنــه باالســتئناف .

وبمجــرد انتهــاء هــذه املهلــة تقــوم إدارة الكتــاب بتحديــد جلســة لنظــر االســتئناف خالل 
شــهرين عــى األكثــر وبإبــالغ مجيــع األطــراف بتاريخ تلــك اجللســة قبل موعدها بأســبوع 

عــى األقــل وذلــك بموجــب كتاب مــوىص عليــه بعلــم الوصول .

املادة ١٥
فيــام عــدا مــا نــص عليــه ىف هــذا القانــون يــرى عــى الدعــاوى املنصــوص عليهــا فيــه 
واألحــكام الصــادرة فيهــا وطــرق الطعــن ىف هــذه األحــكام القواعــد واإلجــراءات 

ــة . ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــا ىف قان ــوص عليه املنص
وتكــون لألحــكام الصــادرة باإللغــاء حجيــة عينيــة ىف مواجهــة الكافــة ، وتكــون صورهتا 

التنفيذيــة مشــمولة بالصيغة 
اآلتيــة : عــى الــوزراء ورؤســاء املصالــح املتخصصــني تنفيــذ هــذا احلكم وإجــراء مقتضاه 

.
أما األحكام األخرى فتذيل صورهتا بالصيغة التنفيذية املقررة لسائر األحكام .

 املادة ١٦
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ١٧
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 

ىف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه مــن أول أكتوبــر ســنة ١٩٨١ .


