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(81/81/8991) 
 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

  

     .اسم القانون 
 " . 1998  لسنة  العامة  والحسبة  المظالـم  هيئة  قانون" القانون   هذا  يسمى      ـ1

  
  .إلغاء واستثناء 

 :يلغى       ـ2
   . 1995قانون جهاز الرقابة العامة والتقويم االدارى لسنة        (أ)
 , 1996قانون هيئة المظالم العامة لسنة      (ب)

على أن تظل جميع القواعد والقرارات الصادرة بموجبهما سارية إلى أن تلغى , أو 
 .تعدل 

  
       .تفسير 

 : 2في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر            ـ3
والوحـدات الحكومية القومية  والمصالح الـوزارات  به  يقصد   "أجهزة الدولة "

والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وغيرهما من 
 ,أجهزة الدولة القومية 

التدبير والطهر في عمل   وحسن  الكفاءة  بها تأمين  يقصد    "الحسبة العامة"
النهائية التنفيذية أو    والنظـم أو التصـرفات  الدولةأجهزة 
 ,اإلدارية 

يقصد بها أى مظلمة تنطوي على ظلم بين تقـدم للهيئة ضد    "المظلمة العامة "
أجهزة الدولة بعد استنفاذ مقدمها طرق الطعن القضائي أو 

 االدارى كافة ,

 .لعامة القومية يقصد بها هيئة المظالم والحسبة ا           "الهيئة " 
  

  

 الفصل الثاني

 الهيئة

  

   .ومسئوليتها   إنشاء الهيئة ومقرها
 " .هيئة المظالم والحسبة العامة " تنشأ هيئة مستقلة تسمى       (1)     ـ4

 .يكون مقر الهيئة الخرطوم       (2)
 .والمجلس الوطني   الجمهورية  رئيس  لدى مسئولة   تكون الهيئة      (3)
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  .العضوية  تكوين الهيئة وأجل

 .واالستقامة   الكفاءة  ذوى  وعضوين من  رئيس  من  الهيئة  تتكون      (1)      ـ5
 .الوطني رئيس الهيئة وعضويها   المجلس  بموافقة  الجمهورية  رئيس  يعين       (2)

 .الهيئة وعضويها   رئيس  خدمة  شروط   الجمهورية  رئيس  يحدد       (3)
 . تكون مدة والية رئيس الهيئة وعضويها خمس سنوات قابلة للتجديد        (4)

  

    .خلو المنصب 
 :يخلو منصب رئيس الهيئة وعضويها بقرار من رئيس الجمهورية في أى من الحاالت اآلتية       ـ6

 فقدان األهلية ,      ( أ)

 قبول االستقالة لدى رئيس الجمهورية ,     ( ب)

لإلدانة بجريمة من   أو  صحية  لعلة  الجمهورية  رئيس  من  اإلعفاء     ( ج)
 محكمة مختصة بأمر مخل بالشرف أو األمانة,

 .الوفاة      (د )
  

   .اختصاصات الهيئة
وتأمين   الصعيد القومي لرفع الظلم البين  عل  الهيئة  تعمل  القضاء  باختصاصات  المساس  دون      ـ7

من   العدل  أو اإلدارية وبسط  الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية  ر في عملالكفاءة والطه
وراء القرارات النهائية لألجهزة العدلية , ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع 

)3(:بالنظر والتقرير في اآلتي   الدولة  أجهزة
 

 ,المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة                   ( أ)
التـي تتجاوزهـا  األضرار البينة المترتبة على األحكام القضائية النهائيـة أو              ( ب)

 تلك األحكام دون المساس بنهائيتها,

ــة       (ج) األضــرار الناشــئة عــن ســوء اســتخدام الســلطة أو الفســاد مــن أجهــزة الدول
شــــريطة أن تكــــون قــــد اســــتنفدت كافــــة طــــرق الطعــــن المتاحــــة قانونــــا  لــــدى 

 الجهات المختصة ,

العليا في الدولة فيما  األضرار من أعمال الوزراء والوالة وشاغلي الوظائف       (د)
 ,لم يختص به القضاء 

النظـر فـي أى قـانون يـؤدى تطبيقـه إلــى ظلـم بـين ورفـع مـذكرة بـذلك للجهــات     (هــ)
 ,المختصة 

وترتـــب    أى مظــالم عامـــة أخـــرى مـــن أجهـــزة الدولـــة لـــم تتيســـر معالجتهـــا                ( و)
 عليها ظلم بين , 

أجهـــزة الدولــــة تعمـــل بكفـــاءة وفاعليــــة وطهـــارة بمـــا يحقــــق  التأكـــد مـــن أن                ( ز)
 ,سياسات الدولة العامة 
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بــراز نـــواحي                ( ح) التفتــيع علـــى أداء أجهــزة الدولـــة بمــا يتـــيح التقيــيم العلمـــي وا 
 .اإلخفاق واإلنجاز 

 ,التحقق من االستغالل األمثل لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة       (ط)
ـــوائح التـــي تحكـــم وتـــنظم       (ى) التأكـــد مـــن التطبيـــق الفعـــال والعـــادل للقـــوانين والل

 ,النشاط االدارى وعالقات العاملين فيها 
إجــراء التحقيقــات اإلداريــة فــي أى مــن أوجــه قصــور أو خلــل تكشــف عنهــا       (ك)

 .أى من إجراءات النشاط الرقابي 
النظــر فــي أى شــكاوى عامــة متــواترة مــن األفــراد إذا شــكلت فــي مجموعهــا       (ل)

 ,ظاهرة خلل عام في أداء أى من األجهزة القومية 
 .أى مهام أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني        (م)

  
         .سلطات الهيئة 

 :تكون للهيئة السلطات اآلتية  7ها في المادة لتنفيذ االختصاصات المنصـوص علي      (1)     ـ8
طلــب المعلومــات والوثــائق والمســتندات المتعلقــة بــأي موضـــوع أحيــل إليهــا        (أ)

 ,من أى من أجهـزة الدولة 
اســــتدعاء أى شــــخص تــــرى ضــــرورة اســــتدعائه للمثــــول أمامهــــا الســــتجوابه      (ب)

 ,للفصل في أى موضوع معروض أمامها 
جيــه باتخــاذ اإلجــراءات الصــحيحة الالزمــة لكــل أوجــه القصــور والخلــل التو       (ج)

 ,التي تكتشفها أعمال النشاط الرقابي 
 ,توجيه جهاز الدولة المعنى باتخاذ التدابير اإلدارية الوقائية الالزمة        (د)
 ,إصدار الئحة داخلية لتنظيم أعمالها     (هـ)
 ,هيئة ورفعه لرئيس الجمهورية دراسة اقتراح مشروع موازنة ال      (و)
 ,اقتراح شروط خدمة العاملين بالهيئة ورفعها لرئيس الجمهورية       (ز)
 .وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لرئيس الجمهورية       (ح)

, المجلس الوطني أو أى من أجهزة الدولة   أو  الجمهورية  لرئيس  رفع تقاريرها وتوصيتها      (2)
 .بحسب الحال 

  
                .الهيئة وسلطاته  اختصاصات رئيس

وفعليا  على جميع أعمالها , ومع عدم  إداريا    عنها ويشـرف  األول  المسئول التنفيذي  يكون رئيس الهيئة    ـ9
 : اإلخالل بعموم ما تقدم يختص باآلتي 

 ,رئاسة جلسات الهيئة        ( أ)
 ,هيئة أمام الجهات كافة تمثيل ال      ( ب)
 ,التنسيق بين الهيئة وأجهزة الدولة       ( ج)
 رفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن        ( د)

 ,أداء الهيئة           



 .أى اختصاصـات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني      (هـ)
  

          .الهيئة   نهائية قرارات
      .تكون قرارات الهيئة نهائية وواجبة التنفيذ    ـ11

   
  

  

 الفصل الثالث

 األحكام المالية

  

 .للهيئة  الموارد المالية
 :تتكون موارد الهيئة من اآلتى   ـ11

 ,ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات        (أ)
 ,المنح والهبات والوصايا      (ب)
 .ى يوافق عليها رئيس الجمهورية أى موارد أخر       (ج)

  
       .الحسابات 

لألســــس المحاســــبية الســــليمة المتبعــــة فــــي إعــــداد   وفقــــا    تعــــد  موازنــــة مســــتقلة  للهيئــــة  تكــــون      (1)    ـــــ12
 .الموازنات في الدولة 

 .لألسس المحاسبية السليمة   وفقا    والدفاتر  الحسابات  حفظ  يجب على الهيئة      (2)
 . جارية أو حسابات إيداع   تودع الهيئة حساباتها في المصارف في حسابات      (3)

  
                .المراجعة

بمراجعة حسابات الهيئة وذلك بعد   إشرافه  وتحت  يفوضه بذلك  المراجعة القومي أو من  يقوم ديوان     ـ13
 . (4)م المجلس الوطني لرفعها لرئيس الجمهورية ولوضعها أما, نهاية كل سنة مالية 

  
  

 الفصل الرابع

 أحكام عامة

  

  .المخالفات والجزاءات 
, أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الهيئة   يعد مرتكبا  مخالفة أى شخص يرفض أو يمتنع     ـ14

الحالة يرفع األمر لرئيس الجمهورية التخاذ ما يراه مناسبا  لتنفيذ القرار الصادر مع عدم  وفى هذه
 .اإلخالل بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في أى قانون آخر 
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            .أداء القسم 

 :يؤدى رئيس وأعضاء الهيئة قبل أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية القسم اآلتي نصه     ـ15
للهيئة أقسم باهلل العظيم أن أكرس وقتي لخدمة الهيئة وأن أقوم بأداء واجباتى ( عضوا  )أنا ـــــــ رئيسا              

أي معلومات   قانونا    غير مخول له  وأن ال أكشف ألي شخص  ,  دون خشية أو محاباة أو سوء نية
 .رة أو غير مباشرة تصل لعلمي أثناء تنفيذ واجباتي سواء كان ذلك بطريقة مباش

                              
            .الحصانة 

فيما عدا حاالت التلبس ال يجوز القبض على رئيس الهيئة أو أي من أعضائها أو حبسه أو اتخاذ أي     ـ16
من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده في أي عمل يتعلق بأداء مهامه إال بإذن من 

 .الجمهورية  رئيس
                            

 .اللوائح  سلطة إصدار
      .يجوز للهيئة أن تصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون    ـ17
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