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مقدمة:

إن إجــراءات تمثيــل الدولــة أمــام القضــاء ليســت بالمســألة الســهلة ،لتوســع
أجهــزة الدولــة وتوســع نشــاطها الداخلــي والخارجــي ،وتزايــد القوانيــن
والتشــريعات التــي تحكمهــا وتعديلهــا المســتمر وكذلــك لالختـالف حــول الجهــة
الممثلــة أمــا م القضــاء التــي تنــوب عــن المجتمــع فــي حفــظ المــال العــام ،إلــى
أن ُحســم هــذا الجــدل بفكرة إنشــاء جهــة مختصــة تُمثــل الدولــة أمــام القضــاء؛
فبــدأت مخاصمــة الدولــة أمــام القضــاء عــن طريــق هــذه الهيئــة ،وهــو مــا
أخــذت بهــذا ا لكثيــر مــن التشــريعات بعــد أن كانت تعهــد بهــذه المهمــة للوزارات
والوحدات الحكومية كل على استقالل وفي أحيان أخرى كان يتــم التعاقــد مــع أحــد
المحاميــن الخاصيــن للقيــام بهــذا العمــل ،إال أن هــذه الهيئــات أو اإلدارات تختلــف
قــوة وضعفــًـا للقيــام بالمهمــة المسندة إليهــا وفقــا لسند إنشــائها باإلضافة إلى
اختـالف األنظمــة القانونيــة التــي تحكمهــا.
وتجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن مخاصمــة الدولــة عــن طريــق ممثليهــا
ليــس باألمــر الســهل ،فمخاصمــة الدولــة أمــام القضــاء يجــب أن يكــون موجهــا
إلــى الجهــة المطلــوب مخاصمتهــا وإلــى النائــب القانونــي الــذي نــص عليــه
قانون أو نظام إنشــاء الشــخص االعتبــاري ،كمــا أنــه ال يكفــي مخاصمــة النائــب
عــن الشــخص االعتبــاري العــام بــل يجــب أيضــا مخاصمــة ممثلــه القانونــي،
وهــذا الوكيــل أو الممثــل القانونــي في أغلــب البلــدان يكــون عبــارة عــن شــخص
اعتبــاري يــوكل إلي ــه مهمــة الدفــاع عــن حقــوق الدولــة ،فــإذا كان يتمتــع بســلطة
واســعة وحريــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة فإن ذلك يُحقــق الغايــة المنشــودة
مــن إنشــائه وهــي الدفــاع عــن حقــوق موكلــه ،أما فــي حــال إذا كان هــذا
لشــخص االعتبــاري ُمقيدًا فإن ذلك يضعــف أداءه وبالتالي ال يؤدي وجوده إلى تحقيق
الهدف من إنشاءه ،ومــن هنــا يكمــن اإلشــكال القانوني حول مدى فعالية وجودة قيام
هيئة قضايا الدولة بالدور المنوط بها قانونـــــًا؟
وهــل هــذا الجهــاز  -هيئة قضايا الدولة  -ال ُممثــل للدولــة يقــوم بالفعل بالدور
ً
جهــازا
المآمول منه في الحفــاظ علــى المــال العــام علــى أكمــل وجه؟ أم إنــه يعــد
يُمثل عبئـــًا ً
ثقيال علــى خزينــة الدولــة؟
وفــي حــال تمثيــل الدولــة مــن قبــل هيئــة معينــة مــا هــو شــكل وطبيعــة هــذه
الهيئــة؟ وماهــي صالحيتها فــي الدعــوى القضائيــة أو في إجراء التسوية الودية
والتحكيم الدولي؟

وتقتضي اإلجابة على هذه التساؤالت التعرض للمحاور اآلتية:
ً
أوال :الطبيعة القانونية لدور هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة ،وذلك من خالل
عرض لبعض تجارب الدول العربية في هذا الصدد.
ثانيـــًا :دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات بالطرق الودية.
ثالثـــًا :دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي.
ً
أوال :الطبيعة القانونية لدور هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة:
نيابة الهيئة التي تُمثل الدولة كنائب عنها في منازعاتها داخليـــــــــــــــا وخارجيـًــــا
والتي يُطلق عليها في معظم الدول العربية بهيئة قضــــايا الدولة هي نيابة قانونية عامة
وليســت خاصــة ،حيه أنها مســتمدة من القانون مباشــرة؛ ومن ث زم فال يجوز االنتقا
منها ،كما أنها خصـــم شـــريف ،حيه تســـتقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في
الخصــــومة القضــــائية ومتى ال تتدخل؛ فتكون أول من يرفض ألجهزة الدولة اإلدارية
طلباتها ْ
إن جنحت تلك األجهزة اإلدارية عن الحق ،وإذا فُرض عليها الدفاع لمصـــلحة
عامة تســــــتق ال وحدها بتقديرها وفقـــــــــــــا ألحكام القانون ،فهي تحقق دفاع الدولةْ ،
وإن
جمع المعلومات والمســـتندات من الجهات اإلدارية ذات الصـــلة بمناســـبة
شـــرعت في
ل
دعوى تباشـــــــرها ،فيتعين عليها أن تجم ُع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام
منصة القضاء ،وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين ،فهي تهبا وتبارد التخاذ ما
ق حقه،باعتبارها تؤدي عمــ ً
ـــــــال
يلزم نحو تنفيذه طبقًا لما قضــى به ،فتعطي كل ذي ح ح
قانونيا ي ُ
تفق مع وظيفتها الق ضائية المتمثلة في النيابة عن الدولة كوحدة قانونية م ستقلة
عن أ شخا الم سؤولين الذين يمار سون ال سلطة ضمانا لمبدأ خضوع الدولة للقانون
ً
ونزوال بها منزلة األفراد على قدم المساواة أمام القانون.
فالهيئــات الممثلـ ـة للدولــة هــي خصــم فــي الدعــوى وليــس فــي وجدانها إال
التطبيــق الصحيــح للقانــون فــي المنازعــة القضائيــة المعروضــة علــى القضــاء،
فهي تحقــق دفــاع الدولــة وطلبــات اإلدارة ،فــإذا صــح أبدتــه وإذا حــادت عــن
الصــواب ردتــه ،فقــد أعطاهــا القانــون (بالنسبة للدول التي لديها هيئة قضايا الدولة)
حــق النيابــة عــن الدولــة بســلطاتها الثــالث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة،
وبالتالــي فإنهــا وظيفتها ت ُعــد وظيفــة قضائيــة ال تقــل شــأنـــــــًا عــن الوظيفــة
القضائيــة ألعضــاء النيابــة العامــة.

ومن المشرعين الذين تبنوا تلك الطبيعة المشرع المصري ،وكرسه ذلك تحديدًا الدستور
المصري الحالي الصادر في عام 2014م بنصه في المادة ( )196منه على
أنه " :قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ،تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من
دعاوى ،وفي اقتراح تسويتها وديـــا في أي مرحلة من مراحل التقاضي ،واإلشراف
الفنى على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز اإلدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي
تباشرها ،وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات االدارية وتكون
الدولة طرفـــًا فيها ،وذلك كله وفقــًا لما ينظمه القانون ،ويحدد القانون اختصاصاتها
األخرى ،ويكون ألعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء
السلطة القضائية ،وينظم القانون مساءلتهم تأديبيـــًا ".
وهــذه الهيئــة تسمى في مصــر هيئــة قضايــا الدولــة ،بينما تسمى فــي دولة
اإلمــارات العربية المتحدة إدارة قضايــا الدولــة التابعــة لوكيــل الــوزارة المســاعد
لشــؤون الفتــوى والتشــريع وقضايــا الدولــة ،وفــي الكويــت إدارة الفتــوى
والتشــريع والتــي تتبــع لرئاســة مجلــس الــوزراء ،وفــي األردن تســمى إدارة
قضايــا الدولــة ،وفــي قطر تسمى إدارة قضايا الدولة.
أما بالنسبة لسلطنة عمان فال توجد بها هيئة لقضايا الدولة ،حيه تتولى كل جهة
الترافع عن القضايا الخاصة بها من خالل ممثليها القانونيين ،أما فيما يتعلق بمراجعة
العقود واالتفاقيات التي تبرمها الدولة فأنه يختص بمراجعتها قبل اعتمادها جهة مركزية
متخصصة ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية وهذه االختصاصات مرفقة
بالمرسوم السلطاني رقم  ،2020/88والتي من بينها:
 -1مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز
االعتبارية العامة في األحوال
اإلداري للدولة ،وغيرها من األشخا
المنصو عليها قانونا.
 -2مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها خمسة ماليين لاير عماني،
واألوامر التغيرية المرتبطة بها...
 -3إصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة
بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات....
 -4إبداء الرأي القانوني االستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ
االتفاقيات الدولية  ،أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز اإلداري للدولة،
وغيرها من األشخا االعتبارية العامة.

 -5مراجعة مشروعات االتفاقيات الدولية ،ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة ،أو
إحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة ،وغيرها من األشخا االعتبارية العامة
توقيعها ،وإبداء الرأي القانوني في طلبات االنضمام إلى االتفاقيات الدولية
القائمة.
فاختصا وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة مشروعات العقود واالتفاقيات
الدولية التي تُبرمها الدولة من شأنه تجنيب الدولة من مخاطر بطالن هذه العقود
ً
وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة
مستقبال  ،كما أن اختصا
واالتفاقيات
مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات
االعتبارية العامة قبل إصدارها،
الجهاز اإلداري للدولة ،وغيرها من األشخا
ونشرها في الجريدة الرسمية.
عليه فأن عمل وزارة العدل والشؤون القانونية يعد دور رقابيا ووقائيا قبل اصدار
تلك التشريعات ،بحيه تكون متفقة مع أحكام النظام األساسي للدولة(الدستور)
والقوانين واالتفاقيات الدولية التي انظمت أو صادقت عليها السلطنة.

ثانيـــــــًا :دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات اإلدارية بالطرق الودية:
يُقصد بالمنازعات اإلدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد واإلدارة
والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير اإلدارة للمرافق التي تدار
وفقــًا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحـــًا وجه السلطة العامة ومظهرها،
ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة.
فالقضاء يُعتبر وسيلة أصيلة لحل النزاعات والخالفات ،وقد ظهرت الوسائل
البديلة عن القضاء لتلبية متطلبات العصر واألعمال الحديثة ،حيه إن المحاكم لم تعد
قادرة على استيعاب الكم الهائل من الخالفات بين األفراد والجماعات ،وظهرت الحاجة
إلى وجود سرعة وفعالية في بت هذه الخالفات؛ لذا تعد الوسائل البديلة آلية ف ّعالة
لتخفيف الضغط عن المحاكم والجهات القضائية.

وتبرز أهم الوسائل البديلة أو الودية لحل النزاعات في اآلتي:
( )1الوساطة :هي إحدى الوسائل الفعّالة والبديلة لحل النزاعات ،وتتسم بالطبيعة
الرضائية ،وتلجأ إليها الجهات المتنازعة لحل الخالفات بعيدًا عن القضاء العام ،وتتمثل
الوساطة بشخص محايد ذي كفاءة وخبرة يُطلق عليه اسم الوسيط ،ويوظف الوسيط
مهاراته لحل النزاعات بإرادة الطرفين المتنازعين ،حيه يسعى إلى إدارة التفاوض
والوصول لحل يُرضي الطرفين ويُوقف النزاع بينهما دون تدخل القضاء.
( )2التحكيم :هو أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات بين األفراد والجماعات ،وتتمثل
هذه الوسيلة بإعطاء بعض األفراد العاديين أو الهيئات غير القضائية الصالحية لحل
النزاعات ،ويُطلق عليهم اسم المحكم أو المحكمين ،وما يصدرونه من حكم فهو إلزامي
لجميع أطراف النزاع ،بعد منحة الصيغة التنفيذية وفقا ألحكام القانون.
( )3التفاوض :هو إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات ،وتتمثّل بالحوار المباشر بين
األطراف المتنازعة دون الضرورة إلى وجود طرف ثاله كما في التحكيم والوساطة،
لكن ال مانع من وجود من يُمثّل األطراف المتنازعة كمحاميين أو وكالء ينوبون عنهم،
ويملكون الصالحية الكاملة باتخاذ القرار باإلنابة عنهم.
( )4الصلح :هو إحدى اآلليات والوسائل البديلة لحل النزاعات بين األفراد والجماعات،
وهو عبارة عن عقد واتفاق يحسم النزاع القائم بين األطراف ،أو يجنب حصول نزاع
محتمل.
وتتباين موقف الدول العربية بخصو مدى منح الهيئة التي تُمثل الدولة أمام
القضاء وجهات التقاضي سلطة تسوية المنازعات اإلدارية وديـــــــًا ،فعلى سبيل المثال
خول المشــرع المصــري هيئــة قضايــا الدولــة تســوية المنازعــات التــي تكــون
الدولــة طرفــا فيهــا ،حيه أسند دستور جمهورية مصر العربية الجديد والصادر
دورا جديدًا ،فمنحها حق اقتراح تسوية النزاعات
2014م لهيئة قضايا الدولة في مصرً ،
التي تكون الدولة طرفــًا فيها بطريق ودي دون استكمال الخصومة أمام القضاء ،وكذلك
في صياغة عقود الدولة ،وفي اإلشراف على إداراتها القانونية ،فقد نصت المادة ()196
من الدستور المصري على أنه " :قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ،تنوب عن الدولة
فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ،وفي اقتراح تسويتها وديــًا في أي مرحلة من
مراحل التقاضي.". .... ،

وسار على ذات النهج المشرع القطري في القرار األميري رقم  25لسنة 2014
بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والذي أعطى وفقا لحكم البندين ( 5و  )6من المادة
( ) 11من القرار المشار إليه اختصا إدارة قضايا الدولية في إجراء الصلح أو
التسوية في القضايا التي تباشرها اإلدارة.
فدور هيئة قضايا الدولة لم يعُد مقصورا على النيابة القانونية عن الدولة بكافة
مؤسساتها وأجهزتها التي تتمتزع بالشخصية المعنوية أمام جهات القضاء بل أمتد للتشمل
اقتراح تسوية النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ،بما مؤداه تمكين الهيئة من
بدور وقائي من خالل اقتراح تسوية النزاعات القضائية والتسوية الودية لها
قيامها
ح
واقتراح الطريقة المالئمة للتفاوض وعرض الصلح وبما يضمن سرعة حصول
المتقاضي على حقه من الدولة أو حصول الدولة على حقوقها منه.

ثالثـــًا :دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي:
ت ُعبر هيئة قضايا الدولة عن إرادة الدولة بحكم نيابتها القانونية عنها في كل إجراء
قانوني ترغب في اتخاذه ،دفاعــــــا أو هجومـــا ،فهي الدرع الواقي ضد كل إجراء
قانوني ضد الدولة ،ويدها في اتخاذ كل إجــــراء يحافظ على المال العام ،حيه تلعب
هيئات قضايا الدولة دوراً مهما في استرداد األموال التي تم اختالسها والمهربة إلى
الخارج ،من خالل استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة ضد مهربي هذه األموال،
حتى يكون الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة األمر المقضي هو سند مطالبة الدول
األجنبية برد تلك األموال بحسب قوانينها الداخلية ،واالتفاقيات الدولية  ،واتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد ،والمعاهدات الثنائية بين الدول ،ويكون رد هذه األموال مباشرة
نفاذًا للحكم القضائي النهائي إذا كان قانون البلد األجنبي يسمح بذلك ،أو كانت ثمة
اتفاقيات دولية تُجيز ذلك مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أجازت ذلك،
حيه انضمت السلطنة إلى االتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم  ،2013/64كما
صادقت السلطنة إلى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم
 ،2014/28فالحكم القضائي الصادر داخل الدولة يُعد مقدمة وسندا إلجراء آخر هو
رفع دعاوى قضائية أمام محا كم الدول األجنبية التي توجد بها هذه األموال المهربة
للمطالبة بردها.

حيه تُستخدم األحكام القضائية المحلية ،سوا ًء األحكام الجنائية باإلدانة عن
وقائع فساد ومصادرة األموال التي تم اختالسها وتهريبها ،أو األحكام القضائية
الصادرة بالرد أو التعويض ،سنداً للمطالبة القضائية أمام محاكم الدول األجنبية التي
توجد بها األموال المنهوبة ورفع دعاوى قضائية وفقا ً للقوانين األجنبية المطبقة.
وتقوم هيئات قضايا الدولة  -باعتبارها النائب القانوني عن الدولة  -برفع
الدعاوى القضائية بالخارج مباشرة أو عن طريق التعاقد مع مكاتب محاماة ذات
العون إلى هذه المكاتب ،وتزودها بكافة المستندات
خبرات مناسبة إلقامتها ،وتقدم يد
ل
والمذكرات والمعلومات التي تُدعم حق الدولة في استرداد األموال المهربة ،كما تقوم
بإعداد كافة األدلة التي يُمكن التعويل عليها.

