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اعداد  :كالً من األستاذ  /محمد حسن الرميحي ( مستشار قانوني ورئيس قسم القضايا المدنية )
واألستاذة  /ن وف عبدهللا المهندي (محامي دولة .

نبذة عن نشأة إدارة قضايا الدولة )بدولة قطر (:
انشأت إدارة قضايا الدولة في عام  1991بموجب المرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 1991
بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصااااصاااات ا و ي وحد الوحدات ا دارية التابعة لوزارة العدل
وتختص في النيابة عن الوزارات واألج زة الحكومية األخرى فيما يرفع من ا وو علي ا من
دعاوي ومام المحاكم المختلفة ،وو يئات التحكيم المحلية وو الدولية ،وو الج ات األخرى التي
خول ا القانون اختصااااصاااا ي قضاااائيا ي ،وبالنسااابة لنيابة عن ال يئات والمؤساااساااات العامة إ ا ما
طلبت ه الج ات لك.
وبا ضااااافة إلك لك تقوم بمتابعة تنفي ما يصاااادر من وحكام لصااااال الج ات التي تنوب عن
ا دارة .ول ا ون تتعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوي بعد موافقة وزير العدل .
وصدر بعد لك القرار األميري رقم ()33لسنة  2009باختصاصات قضايا الدولة وابرز ا
إعطاء ا دارة سااااااالطة تقديرية في رفع الدعوى من عدمه والطعن علك األحكام من عدمه .
وك لك سلطت ا في إبداء الروي في طلب إجراء ال صل وو الت سوية في الق ضايا التي تبا شر ا
ا دارة وك لك اقتراح ما علك وصحاب الشأن .
ثم جاء القرار األميري رقم ( )25لسااانة  2014بال يكل التنظيمي لوزارة العدل و و ما يعد
وحدث قرار بشأن اختصاصات ا دارة وسنتعرض له الحقا ي بإيجاز .
وبعد ه النب ة المبسطة عن نشأة إدارة قضايا الدولة نتعرض بما سيتم مناقشته في االجتماع
حول المحاور العلمية المرسااال إلينا بالشاااأن المتعلر بإدارة قضاااايا الدولة ( دولة قطر ) وفقا ي
للمحاور الثالث االتية :
المحور األول  :التشريعات المستحدثة المتعلقة بإدارة قضايا الدولة ( دولة قطر ) :
أوالً :قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13لسنة  1990والمعدل بموجب
القانون رقم (  )3لسنة  2019الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات:
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف البيان المسائل المتعلقة في تسليم
صورة ا عالنات صحف الدعاوى والطعون واألحكام المتعلقة بالوزارات
والوحدات ا دارية واألج ـزة الحكومية األخرى ،عدا صحف الدعاوى وصحف
الطعون واألحكام ،إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
واالعفاء من الرسوم في الدعاوي التي ترفع ا الحكومة .ك لك الرسوم علك ما
يطلب من الصور والش ادات والملخصات والترجمة للحكومة.

ثانيا ً  :قانون المحاماة رقم 23لسنة 2006والمعدل بالقانون رقم 1لسنة :2018
نظم قانون المحاماة سالف البيان المسائل المتعلقة بشأن نيابة إدارة قضايا الدولة
بالوزارة و ي عن الوزارات واألج زة الحكومية األخرى وال يئات والمؤسسات
العامة .
وك لك المسائل المتعلقة عن حضور ا دارة و يعن وي الشأن ومام المحاكم،
والنيابة العامة ،و يئات التحكيم ،والج ات ا دارية ات االختصاص القضائي،
وج ات التحقير الجنائي وا داري ،والدفاع عن م في الدعاوى التي ترفع من م وو
علي م .
وك لك بين القانون ما يكون ل ا منالقيام بأعمال المرافعات وا جراءات القضائية
المتصلة ب لك و إبداء الروي والمشورة القانونية
كما وعطك ات القانون وعضاء إدارة قضايا الدولة ضمانات عديدة لتقديم له
التس يالت التي يقتضي ا حسن القيام بواجبه وك لك الضمانات األخرى لألعضاء
قضايا الدولة .
ثالثا ً  :القرار األميري رقم ( )25لسنة  2014بالهيكل التنظيمي لوزارة
العدل والذي جاء استناداً للقرار االميري رقم ( )16لسنة  2014بشأن
تعيين اختصاصات الوزارات:
بين القرار األميري سالف البيان في المادة ( )12باالتي " تختص إدارة
قضايا الدولة بما يلي :
 -1النيابة عن الج ات الحكومية في الدولة فيما يرفع من ا وو علي ا من
دعاوى وو طعون ومام المحاكم المختلفة ،وو الج ات األخرى التي خول ا
القانون اختصاصا ي قضائياي.
 -2النيابة عن الج ات الحكومية في الدولة فيما يرفع من ا وو علي ا من
دعاوى ومام يئات التحكيم المحلية وو الدولية.
 -3القيام بمتابعة تنفي ما يصدر من وحكام لصال الج ات التي تنوب عن ا.
 -4التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص ا دارة
بمباشرت ا ،و لك بعد موافقة الوزير ،بنا يء علك عرض وكيل الوزارة متك
تطلبت طبيعة الدعوى لك.
 -5البت في رفع الدعاوى وو الطعون في األحكام الصادرة ضد الدولة ،وإ ا
روت ا دارة عدم رفع الدعوى وو عدم الطعن في الحكم فال يجوز للج ة
ا دارية المعنية مخالفة روي ا دارة إال بقرار مسبب من الوزير وو الرئيس
المختص.
 -6إبداء الروي في طلب إجراء الصل وو التسوية في القضايا التي تباشر ا
ا دارة وال يجوز للج ة المعنية إجراء صل وو تسوية إال بعد وخ روي

ا دارة ،وموافقة الوزير ،ولإلدارة اقتراح الصل علك الج ة صاحبة الشأن
وو التسوية في دعوى تباشر ا ا دارة.
 -7متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا ي في ا ،بالتنسير مع
الج ات المختصة.
ويتض من خالل القرار األميري المشار إليه وعاله توسع اختصاصات
قضايا الدولة مقارنة بالمرسوم األميري المنشأ دارة قضايا الدولة الصادر
عام  . 1991ليشمل اختصاص ا دارة بالنيابة عن الج ات الحكومية علك
وج ة العموم ومن بين ا المؤسسات وال يئات العامة دون اقتران لك بطلب
الج ات  .ومنح ا اختصاص و و البت في رفع الدعاوى وو الطعون في
األحكام الصادرة ضد الدولة ،ول ا حر القرار في رفع الدعوى وو الطعن
علك الحكم من عدمه وال يجوز للج ات المعنية مخالفة ا الروي إال بقرار
من الوزير وو الرئيس المختص  .وك لك دور ا في الصل والتسوية بأبداء
الروي واالقتراح كما سنوض الحقاي.
المحور الثاني  :دور إدارة قضايا الدولة في حل المنازعات بالوسائل الودية :
نبين ون الادور ال اام الا ي تقوم باه إدارة قضاااااااااياا الادولاة في تحقير مبادو العادالاة وان ااء
المنازعات وإعطاء كل ي حر حقه دون اللجوء إلك ج ات التقاضي  ،و لك من خالل عدم
قيام ا برفع الدعوى إ ا روت ون المطلوب وقامه الدعوى ضاااااده صااااااحب حر  ،و لك ألن ا
تقدر الحر في ا وتزنه بميزان العدل في ضااوء ما يرد إلي ا من مسااتندات من الج ة صاااحبة
الشأن التي ترغب في رفع دعوى قضائية فإ ا ما روت إدارة قضايا الدولة رجحان الحر في
جانب الدولة بادرت إلك رفع الدعوى  ،إما إ ا روت ون المطلوب وقامه الدعوى ضده صاحب
حر فإن ا تنت ي إلك عدم رفع ا وتعيد األوراق إلك الج ة ا دارية مشااااااافوعة بما ينت ي إلية
روى االدارة وك لك بالنسبة للطعون علك األحكام القضائية إ ا كانت متفقه مع صحي القانون
 ،فإن االدارة ال تقوم بالطعن علي ا.
و لك اسااتنادا لنص البند  5من المادة  12من القرار االميري رقم  25لساانة  2014بال يكل
التنظيمي لوزارة العاادل "  ، ..واذا مااا رأت االدارة عاادم رفد الاادعود أو عاادم الطعن في
الحكم فال يجوز للجهة االدارية المعنية مخالفة رأي اإلدارة إال بقرار مساااابب من الوزير أو
الرئيس المختص " .
واسااااااتنادا لبند  6من المادة  12من القرار االميري سااااااالف البيان وال ي ينص علك "إبداء
الرأي في طلب إجراء صااااالا أو التساااااوية في القضاااااايا التي تباشااااارها اإلدارة وال يجوز
للجهة المعنية إجراء صلا أو تسوية إال بعد أخذ رأي اإلدارة وموافقة الوزير .
ولإلدارة اقتراح الصلا على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعود تباشرها اإلدارة"
.
ويتضااااا من خالل ا لبند وعاله دور إدارة قضاااااايا الدولة في الصااااال وتساااااوية المنازعات
القضاااائية بين الدولة والمواطنين عن طرير الصااال باعتباره وحد وساااائل إن اء وو تساااوية

المنازعة القضااااائية حيث ون روى إدارة قضااااايا الدولة في الصاااال باعتبار ا النائب القانوني
عن الدولة ولما ألعضاااائ ا من خبرة ودراية قانونية وروى ساااديد في النزاع  ،و األقدر علك
ف مه وإيجاد الحلول القانونية له يساااااااااعد علك تساااااااوية المنازعات القضااااااااائية بين الدولة
والمواطنين و يجنب الج ات ا دارية نفقات تقاضك ال طائل من ورائ ا و من شأنه ك لك ون
يجنب ا االستمرار في منازعات قضائية طويلة األمد .
المحور الثاني  :دور إدارة قضايا الدولة في المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي :
بالنساااابة للمنازعات الخارجية والتحكيم الدولي يتم مباشاااارت ا من خالل التنسااااير بين ا دارة
ممثله بوزارة العدل وبين وزارة الخارجية بشااااأن الحضااااور والتمثيل ومباشاااارة ا جراءات
عموما ي .

