
 2741لسنة  74قانون رقم 
 بشأن مجلس الدولة

 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 ؛دستوربعد اإلطالع على ال

 ؛2751لسنة  251وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 

 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ 2757لسنة  55وعلى القانون رقم 

 النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية؛ بإعادة تنظيم 2751لسنة  224وعلى القانون رقم 

يان أحكام قانون النيابة اإلدارية والمحاكمات ر في شأن س 2757لسنة  27وعلى القانون رقم 
 التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛

 بإصدار قانون العمل؛ 2757لسنة  72وعلى القانون رقم 

في شأن تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات والجمعيات  2791لسنة  51القانون وعلى 
 والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛

في شأن تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات والجمعيات  2791لسنة  272وعلى القانون رقم 
 والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛

 في شأن السلطة القضائية؛ 2795لسنة  71وعلى القانون رقم 

 ؛بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 2791لسنة  21وعلى القانون رقم 

 ؛بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 2791لسنة  15وعلى القانون رقم 

 بإصدار قانون المحكمة العليا؛ 2797لسنة  12وعلى القانون رقم 

 بشأن المجلس األعلى للهيئات القضائية؛ 2797لسنة  11القانون رقم وعلى 



 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛ 2797لسنة  15وعلى القانون رقم 

 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ 2742لسنة  51وعلى القانون رقم 

 بالقطاع العام؛بإصدار نظام العاملين  2742لسنة  92وعلى القانون رقم 

 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛ 2791لسنة  1211وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 الوزراء؛ وعلى موافقة مجلس

 وعلى ما ارتَاة مجلس الدولة؛

 قرر القانون ااَلتي

 
  2مادة 

وتلغقى  فى شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق  9151لسنة  55يستبدل بأحكام القانون رقم 
 .جميع األحكام المخالفة له

  1مادة 
جميققع الققد اوم المنظققور  همققام جيققاخ ق ققالية هخققرم و التققى هاققبحخ بمقت ققى  قق ا القققانون مققن 

 .لجياخ حتى يتم الفال فييا نيالياتظل همام تلك ا ،إختااص مجلس الدولة
لمجلقققس الدولقققة  و جميقققع القققد اوم و الولبقققاخ و التظلمقققاخ المنظقققور  همقققام محقققاكم هو لجقققان تاب قققة

 ،وهابحخ بمقت ى   ا القانون من إختااص محاكم هو مجالس هو لجان هخقرم تاب قة للمجلقس
 .لتيا و بغير رسومتحال إلييا بحا

الشقأن  و  لك ما لم تكن     الد اوم و الولباخ و التظلماخ قد تييأخ للحكم فييا و يخور  وو
ظم بال رالب و الرسوم فيادر قانون خقاص يقنهما بالنسبه للمناز اخ الخااه ، حاوهجمي ا باإل

 .كيفية نظر ا همام مجلس الدولة
  1مادة 

و توبق  هحكقام ققانون المراف قاخ فيمقا لقم يقرد  ،وب  األجراءاخ المناوص  لييا فى  ق ا الققانون
 .األجراءاخ الخااه بالقسم الق الىو  لك الى هن يادر قانون ب ،فيه نص



  7مادة 
بتحديد الرسوم الم مول بيا حاليا و  لك القى هن ياقدر ققانون الرسقوم همقام  سرم القوا د المت لقة

  .مجلس الدولة و ال تستح  رسوم  لى الو ون التى ترف يا  يلة مفو ى الدوله
 2 5مادة 
  9مادة 

من الناوص المرافقه  لقى ه  قاء  37من الماد   6ال يسرم الشرو المناوص  ليه فى البند 
المشقار  9151لسقنة  55الحاليين المتزوجين من هجنبياخ  ند ال مقل بالققانون رققم مجلس الدولة 

 إليه.
  4مادة 

مققن القققانون المرافقق  تسققتمر األ ققاراخ الخارجيققة القالمققة وقققخ ال مققل  91إسققتاناء مققن حكققم المققاد  
بقع سقنواخ بي ا القانون الى نياية المدد المبينة فى القراراخ الاادر  بشأنيا و لقو جقاوزخ مقد  األر 

المناقوص  لييقا فقى المقاد  المق كور  ، و ال يجققوز تجديقد ا هو مقد ا ب قد  لقك إال بمر قا  هحكققام 
 الماد  .
  1مادة 

 ينشر   ا القرار فى الجريد  الرسمية و يكون له قو  القانون و ي مل به من تاريخ نشر  .
 .(9133)هول هكتوبر سنة  9713سنة  ش بان 37ادر برياسة الجميورية فى 

 أنور السادات

                                                           
 .1711لسنة  11المادة ملغاه بالقانون رقم  1



2مادة   

 3.مجلس الدولة  يلة ق الية مستقلة
 1مادة 

 :يتكون مجلس الدولة من
 .)ا( القسم الق الى

 .لفتوم)ب( قسم ا
 .)ج( قسم التشريع

و يشقققكل المجلقققس مقققن رلقققيس و مقققن  قققدد كقققاك مقققن نقققواب القققرليس والقققوك ء والمستشقققارين ومقققن 
ويلحقق  بققالمجلس منققدوبون مسققا دون تسققرم  لققييم  ،المستشققارين المسققا دين والنققواب والمنققدوبين

 7.اخ ال ليا دا شرو الحاول  لى دبلومين من دبلوماخ الدراس األحكام الخااة بالمندوبين
 

 القسم الق الى -الباب األول 
 الفصل األول :

 الترتيب و التشكيل
 1مادة 

 يؤلك القسم الق الى من :
 .)ا( المحكمة االدارية ال ليا

 .الق اء االدارم)ب( محكمة 
 .)ج( المحاكم االدارية
 .)د( المحاكم التأديبيه

 .) ق(  يلة مفو ى الدولة
 7مادة 

ميا من دوالقر يكون مقر المحكمة االدارية ال ليا فى القا ر  و يرهسيا رليس المجلس وتادر هحكا
 .الو ون وتشكل من ا اة مستشارينتكون بيا دالر  هو هكار لفحص من خمسة مستشارين و 
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ويكون مقر محكمة الق اء االدارم مدينة القا ر  و يرهسيا نالب رلقيس المجلقس ليق   المحكمقة و 
  .تادر هحكاميا من دوالر تشكل كل منيا من ا اة مستشارين

 ويحدد إختااص كل دالر  من دوالر محكمة الق اء االدارم بقرار من رليس مجلس الدولة 
وا  ا  ،شقاء دوالقر للق قاء االدارم فقى المحافظقاخ االخقرمويجوز بقرار من رليس مجلقس الدولقة إن

هن ت ققققد  -بققققرار مقققن رلقققيس المجلقققس  -شقققمل إختاقققاص القققدالر  هكاقققر مقققن محافظقققة جقققاز ليقققا 
 .افظاخ الداخلة فى دالر  إختاااياجلساتيا فى  اامة هم من المح

 5مادة 
و يكقون ليق   المحقاكم نالقب رلقيس ي قاون  ،يكون مقار المحاكم االداريقة فقى الققا ر  و األسقكندرية

رليس المجلس فى القيام  لى تنظيميا و حسن سقير ال مقل بيقا و يجقوز إنشقاء محقاكم إداريقة فقى 
  .المحافظاخ األخرم بقرار من رليس المجلس

  قوية هانقين مقن النقواب ادر هحكاميا من دوالر تشقكل كقل منيقا برلاسقة مستشقار مسقا د و تو 
 . لى األقل

دالر  إختااص كل محكمة بقرار من رليس مجلس الدولة و إ ا شمل إختااص المحكمة  تحددو 
هكاقققر مقققن محافظقققة جقققاز ليقققا هن تن ققققد فقققى  ااقققمة هم محافظقققة مقققن المحافظقققاخ الداخلقققة فقققى 

 . لك بقرار من رليس مجلس الدولةو إختااايا 
 9مادة 

كققاك مققن المستشققارين تؤلققك  يلققة مفو ققى الدولققة مققن هحققد نققواب رلققيس المجلققس رليسققا و  ققدد 
 .المسا دين و النواب و المندوبين والمستشارين

من درجة مستشار  و يكون مفو و الدولة لدم المحكمه االدارية ال ليا و محكمة الق اء االدارم
 .مسا د  لى األقل

 4مادة 
 :تتكون المحاكم التأديبية من

  .من ي ادليم ( المحاكم التأديبية لل املين من مستوم االدار  ال ليا و9)
  .( المحاكم التأديبية لل املين من المستوياخ األول و الاانى و الاالث ومن ي ادليم3)
  .يكون لي   المحاكم نالب لرليس المجلس ي اون رليس المجلس فى القيام  لى شلونياو 
 



 1مادة 
األسقكندرية و تؤلقك يكون مقار المحاكم التأديبيه لل املين مقن مسقتوم االدار  ال ليقا فقى الققا ر  و 

و يكقون مققار المحقاكم التأديبيقة لل قاملين  ،من دالر  هو هكار تشكل كل منيقا مقن ا اقة مستشقارين
مققن المسققتوياخ األول و الاققانى و الاالققث فققى القققا ر  و األسققكندرية و تؤلققك مققن دوالققر تشققكل كققل 

و ياققدر ، ألقققلو   ققوية هانققين مققن النققواب  لققى ا ،منيققا برلاسققة مستشققار مسققا د  لققى األقققل
من رليس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فقى  بالتشكيل قرار من رليس المجلس و يجوز بقرار

د هخققق  رهم مقققدير المحافظقققاخ األخقققرم و يبقققين الققققرار  قققدد ا و مقار قققا و دوالقققر إختاااقققيا ب ققق
 .النيابة األدارية

تن ققققد فققى  ااقققمة هم ا ا شققمل إختاقققاص المحكمققه التأديبيقققة هكاققر مقققن محافظققة جقققاز ليققا هن و 
 .ةو  لك بقرار من رليس مجلس الدول ،محافظة من المحافظاخ الداخلة فى إختااايا

 7مادة 
 .األد اء همام المحاكم التأديبية يتولى ه  اء النيابة االدارية

 

 الفصل الثانى
 االختااااخ

 21مادة 
 تختص محاكم مجلس الدولة دون غير ا بالفال فى المسالل اآلتية :

 .لخااة بأنتخاباخ الييلاخ المحلية)هوال( الو ون ا
ة للمقوظفين ال مقوميين او )اانيا( المناز اخ الخااة بالمرتبقاخ و الم اشقاخ و المكافقأخ المسقتحق

 .لوراتيم
)االاا( الولباخ التى يقدميا  وو الشأن بالو ن فى القراراخ االدارية النيالية الاادر  بالت يين فقى 

  .و الترقية هو بمنح ال  واخالوظالك ال امة ه
)راب ا( الولباخ التى يققدميا الموظفقون ال موميقون بالغقاء الققراراخ األداريقة الاقادر  باحقالتيم القى 

 .ع هو فاليم بغير الوري  التأديبىالم اش هو األستيدا
 .لغاء القراراخ االدارية النياليه)خامسا( الولباخ التى يقدميا األفراد هو الييلاخ با



)سادسقققا( الو قققون فقققى الققققراراخ النياليقققة الاقققادر  مقققن الجيقققاخ االداريقققة فقققى مناز قققاخ ال قققرالب 
 .    المناز اخ امام مجلس الدولة والرسوم وفقا للقانون ال م ينظم كيفية نظر

 .)ساب ا( د اوم الجنسية
ص ق قالى )اامنا( الو ون التى ترفع  ن القراراخ النيالية الاادر  من جياخ إدارية ليقا إختاقا

و  لققك متققى كققان  ،فيمقا  ققدا القققراراخ الاققادر  مققن  يلققاخ التوفيقق  و التحكققيم فققى مناز ققاخ ال مققل
 ققدم االختاققاص هو  يبققا فققى التشققكيل هو مخالفققة القققوانين واللققوالح هو الخوققأ فققى  ،مرجققع الو ققن

 .توبيقيا هو تأويليا
 .راخ النياليه للسلواخ التأديبيه)تاس ا( الولباخ التى يقدميا الموظفون ال موميين بالغاء القرا

ة سققواء رف ققخ باققفه ) اشققرا( ولبققاخ الت ققويل  ققن القققراراخ المناققوص  لييققا فققى البنققود السققابق
 .هاليه هو تب ية

هو التوريقد هو بقأم  ققد إدارم )حادم  شر( المناز اخ الخااة ب قود االلتزام هو األشغال ال امقة 
 .آخر

 .اوص  لييا فى   ا القانونية المن)اانى  شر( الد اوم التأديب
)االقققث  شقققر( الو قققون فقققى الجقققزاءاخ الموق قققة  لقققى ال قققاملين بالقوقققاع ال قققام فقققى الحقققدود المققققرر  

 .قانونا
 .بع  شر( سالر المناز اخ االدارية)را

و يشترو فى ولباخ إلغاء القراراخ األدارية النياليقة هن يكقون مرجقع الو قن  قدم االختاقاص هو 
مخالفة القوانين هو اللوالح هو الخوأ فقى توبيقيقا هو تأويليقا هو إسقاء  إسقت مال  يبا فى الشكل هو 

 .لسلوةا
ي تبقر فقى حكقم الققراراخ االداريقة رفقل السقلواخ االداريقة هو إمتنا يقا  قن إتخقا  ققرار كقان مققن و 

 الواجب  لييا إتخا   وفقا للقوانين و اللوالح .
 22مادة 

 .الولباخ المت لقة بأ مال السياد ال تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى 
 21مادة 

 تقبل الولباخ اآلتية : ال
 .هشخاص ليسخ ليم فييا مالحة شخاية)ا( الولباخ المقدمة من 



)ب( الولباخ المقدمة رهسا بالو ن فى القراراخ االدارية النيالية المناوص  لييا فى البنود االاقا 
( و  لقك قبقل القتظلم منيقا القى الييلقة االداريقة التقى هاقدرخ الققرار 91و تاس ا من الماد  ) وراب ا

 .ا يد المقرر  للبخ فى   ا التظلمهو الى الييلاخ الرلاسية و إنتظار المو 
 .ل فيه بقرار من رليس مجلس الدولهتبين إجراءاخ التظلم و وريقة الفاو 

 21مادة 
 :االدارم  ( اختااص محكمة الق اء) هوال

(  قدا مقا 91تختص محكمة الق اء االدارم بالفال فقى المسقالل المناقوص  لييقا فقى المقاد  )
تختص به المحاكم االدارية و المحاكم التأديبية كما تختص بالفاقل فقى الو قون التقى ترفقع إلييقا 

 .الداريةا  ن األحكام الاادر  من المحاكم
 . يلة مفو ى الدولةأن هو من رليس و يكون الو ن من  وم الش

 27مادة 
 :اانيا ( اختااص المحاكم االدارية)

 :تختص المحاكم االدارية
( 91( بالفال فى ولباخ إلغاء القراراخ المناوص  لييا فى البنود االاا و راب قا مقن المقاد  )9)

و متى كانخ مت لقه بقالموظفين ال مقوميين مقن المسقتوم الاقانى و المسقتوم الاالقث و مقن ي قادليم 
 .فى ولباخ الت ويل المترتبة  لى     القراراخ

كقروا ( بالفال فى المناز قاخ الخااقة بالمرتبقاخ و الم اشقاخ و المكافقأخ و المسقتحقة لمقن  3)
 .فى البند الساب  هو لوراتيم

( متقققى كانقققخ قيمقققة 91( بالفاققل فقققى المناز قققاخ القققوارد  فققى البنقققد الحقققادم  شقققر مققن المقققاد  )7)
 .تجاوز خمسمالة جنيهالمناز اخ ال 

 25مادة 
 :الاا ( اختااص المحاكم التأديبية) ا

 :المالية و االدارية التى تقع من تختص المحاكم التأديبية بنظر الد اوم التأديبية  ن المخالفاخ
لقة فققى وزارخ الحكومققة و ماقالحيا ووحققداخ الحكققم )هوال( ال قاملين المققدنيين بالجيققاز االدارم للدو 

مقا يتب يقا مقن وحقداخ و بالشقركاخ التقى يلاخ ال امة و المؤسسقاخ ال امقة و لين باليال امالمحلى و 
 .دا هدنى من األرباحت من ليا الحكومة ح



)اانيققا( ه  ققاء مجققالس إدار  التشققكي خ النقابيققة المشققكلة وبقققا لقققانون ال مققل و ه  ققاء مجققالس 
 .شار إليهالم 9167لسنة  949ن رقم االدار  المنتخبين وبقا ألحكام القانو 

)االاا( ال قاملين بالجم يقاخ و الييلقاخ الخااقة التقى ياقدر بتحديقد ا ققرار مقن رلقيس الجميوريقة 
 .ز مرتباتيم خمسة  شر جنييا شيرياممن تجاو 

 ا و االقث  شققر مققن كمقا تخققتص  ق   المحققاكم بنظققر الو قون المناققوص  لييققا فقى البنققدين تاسقق
 .الماد  ال اشر 

 29مادة 
قققرارا بالفاققل فققى ولبققاخ وقققك هو مققد وقققك األشققخاص المشققار إلققييم فققى  ياققدر رلققيس المحكمققه

و لققك فققى الحققدود  المققاد  السققابقة  ققن ال مققل هو اققرك المرتققب كلققه هو ب  ققه هانققاء مققد  الوقققك
 .المقرر  قانونا

 24مادة 
يتحدد إختااص المحكمة التأديبية تب ا للمستوم الوظيفى لل امل وققخ إقامقة القد وم و إ ا ت قدد 

املون المقققدمون للمحاكمققة كانققخ المحكمققة المختاققة بمحاكمققة ه   ققم فققى المسققتوم الققوظيفى ال قق
 . ى المختاة بمحاكمتيم جمي ا

مقققع  لقققك تخقققتص المحكمقققة التأديبيقققة لل قققاملين مقققن المسقققتوم األول و الاقققانى و الاالقققث بمحاكمقققة و 
 .(95ى الماد  )اة المناوص  لييا فجميع ال املين بالجم ياخ و الشركاخ و الييلاخ الخا

 21مادة 
تكققون محاكمققة ال ققاملين المنسققوبة إلققييم مخالفققة واحققد  هو مخالفققاخ مرتبوققة بب  ققيا و مجققازاتيم 

فقا ا ت ق ر ت يقين ، المخالفة هو المخالفاخ الم كور  همام المحكمة التى وق خ فى دالر  إختااايا
 .ينيا رليس مجلس الدولة بقرار منهالمحكمه  

 27مادة 
اكم التأديبيقققة الجققققزاءاخ المناقققوص  لييققققا فقققى القققققوانين المنظمقققة لشققققلون مقققن تجققققرم توققققع المحقققق
 .محاكمتيم

حديققد ا قققرار مققن  لققى هنققه بالنسققبة الققى ال ققاملين بالجم يققاخ و الييلققاخ الخااققة التققى ياققدر بت
هدنققى مققن األربققاح فتكققون  ال ققاملين بالشققركاخ التققى ت ققمن ليققا الحكومققة حققدارلققيس الجميوريققة و 

 :الجزاءاخ



 .( األن ار9)
 .م من المرتب لمد  ال تجاوز شيرين( الخا3)
 .( خفل المرتب7)
 .( تنزيل الوظيفة4)
او ( ال ققزل مققن الوظيفققة مققع حفققظ الحقق  فققى الم ققاش هو المكافققأ  هو مققع الحرمققان مققن الم ققاش 5)

 .المكافأ  و  لك فى حدود الربع
 11مادة 

  :إنتياء خدمتيم إال فى الحالتين اآلتيتين ال تجوز إقامة الد وم التأديبية  لى ال املين ب د
 .  هو المحاكمة قبل إنتياء الخدمة( إ ا كان قد بدمء فى التحقي9)
( إ ا كانقخ المخالفققة مقن المخالفققاخ الماليقة التققى يترتقب  لييققا  قياع حقق  مقن الحقققو  الماليققة 3)

ك لمقد  خمقس سقنواخ مقن للدولة هو هحد األشخاص األ تبارية ال امة و الوحداخ التاب ه ليقا و  لق
 .تحقي  قبل  لكتاريخ إنتياء الخدمة لو لم يكن قد بدمء فى ال

 12مادة 
 :الجزاءاخ التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقي يا  لى من ترك الخدمة  ى

فقى ( غرامة ال تقل  ن خمسة جنيياخ وال تجاوز األجر األجمالى الق م كقان يتقا قا  ال امقل 9)
 .م وق خ فيه المخالفةالشير ال 

 .هشير 7 ( الحرمان من الم اش مد  ال تزيد  لى3)
 .ال يتجاوز الربع ن من الم اش فيما( الحرما7)

و فى جميع األحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى هم مرحلة مقن مراحقل التحقيق  هو القد وم وققك 
 .المحاكمه ز الربع الى حين انتياءارك جزء من الم اش او المكافأ  بمااليجاو 
بالخام من الم اش فقى حقدود الربقع شقيريا  3 ،9و يستوفى المبلغ المناوص  ليه فى البندين 

 .ر إن وجد هو بوري  الحجز االدارمهو من المكافأ  هو المال المدخ
 11مادة 

األحقققوال  هحكققام المحقققاكم التأديبيققة نياليقققة و يكققون الو قققن فييققا همقققام المحكمققة االداريقققة ال ليققا فقققى
 .المبينة فى   ا القانون



ي تبر من  وم الشأن فى الو ن الوزير المختص و رليس الجيقاز المركقزم للمحاسقباخ و مقدير و 
 النيابة االدارية.

الو ققن فققى و  لققى رلققيس  يلققة مفو ققى الدولققة بنققاء  لققى ولققب مققن ال امققل المفاققول هن يقققيم 
 .حاالخ الفال من الوظيفة

 11مادة 
 :المحكمة االدارية ال ليا اختااص )راب ا(

يجققوز الو ققن همققام المحكمققة األداريققة ال ليققا فققى األحكققام الاققادر  مققن محكمققة الق ققاء األدارم هو 
 :تأديبية و لك فى األحوال اآلتيةمن المحاكم ال

 .انون هو خوأ فى توبيقه هو تأويله( إ ا كان الحكم المو ون فيه مبنيا  لى مخالفة لق9)
 .بو ن فى األجراءاخ هار فى الحكمفى الحكم هو  ( إ ا وقع بو ن3)
سقواء دفقع بيق ا القدفع  ( إ ا ادر الحكم  لى خ ك حكم سقاب  حقاز ققو  الشقىء المحكقوم فيقه7)

 .هو لم يدفع
يكقون لق وم الشقأن و لقرليس  يلقة مفو قى الدولققة هن يو قن فقى تلقك األحكقام خق ل سقتين يومققا و 

ليققه القققانون فييققا الو ققن فققى األحققوال التققى يوجققب   مققن تققاريخ اققدور الحكققم و  لققك مققع مرا ققا 
 .الحكم

هما األحكام الاقادر  مقن محكمقة الق قاء االدارم فقى الو قون المقامقة هماميقا فقى هحكقام المحقاكم 
األداريققة فقق  يجققوز الو ققن فييققا همققام المحكمققة األداريققة ال ليققا إال مققن رلققيس  يلققة مفو ققى الدولققة 

الحكققم و  لققك إ ا اققدر الحكققم  لققى خقق ك مققا جققرم  ليققه خقق ل سققتين يومققا مققن تققاريخ اققدور 
ونى لقم يسقب  ق اء المحكمة االدارية ال ليا هو إ ا كان الفال فى الو قن يقت قى تقريقر مبقده ققان

 .لي   المحكمة تقرير 
 

 الفصل الثالث
 االجراءاخ

 17مادة 
 :ق اء االدارم و المحاكم االدارية( االجراءاخ همام محكمة ال)هوال



رفققع الققد وم همققام المحكمققة فيمققا يت لقق  بولبققاخ األلغققاء سققتون يومققا مققن تققاريخ نشققر القققرار مي ققاد 
ح ال امقققة هو االدارم المو قققون فيقققه فقققى الجريقققد  الرسقققمية هو فقققى النشقققراخ التقققى تاقققدر ا الماقققال

 .إ  ن ااحب الشأن به
و الييلقاخ الرلاسقية ، الققرار ه ينقوع سريان   ا المي اد بالتظلم الى الييلة االدارية التقى هاقدرخو 
 .ل م ى ستين يوما من تاريخ تقديمهيجب هن يبخ فى التولم قبو 
و ي تبققر م ققى سققتين يومققا  لققى تقققديم الققتظلم  ،ا  ا اققدر القققرار بققالرفل وجققب هن يكققون مسققبباو 

 . نه السلواخ المختاه بماابة رف هدون هن تجيب 
م ستين يوما من تاريخ إنق اء الستين يكون مي اد رفع الد وم بالو ن فى القرار الخاص بالتظلو 

 .الم كور  يوما
 15مادة 

امين يقققدم الولققب الققى قلققم كتققاب المحكمققة المختاققة ب ري ققة موق ققة مققن محققام مقيققد بجققدول المحقق
 .المقبولين همام تلك المحكمة

من يوجه إلييم الولب و افاتيم  تت من ال ري ة  دا البياناخ ال امة المت لقة بأسم الوالب وو 
حال إقامتيم مو وع الولب و تاريخ التظلم من الققرار إن كقان ممقا يجقب القتظلم منقه و نتيجقة مو 

  هو ملخص من القرار المو ون التظلم و بيانا بالمستنداخ المؤيد  للولب و يرف  بال ري ة اور 
 .فيه
للوالقققب هن يققققدم مقققع ال ري قققة مققق كر  يو قققح فييقققا هسقققانيد الولقققب و  ليقققه هن يقققودع قلقققم كتقققاب و 
 . ة و الم كر  و حافظة بالمستنداخلمحكمة  دا األاول  ددا كافيا من اور ال ريا

الققى  وم الشققأن فققى مي ققاد ال يجققاوز يققا الققى الجيققة االداريققة المختاققه و مرفقاتوت لققن ال ري ققة و 
 .لبريد بخواب مواى  ليه ب لم واولسب ة هيام من تاريخ تقديميا و يتم األ  ن بوري  ا

مى الموقققع  لققى ال ري ققة محقق  مختققارا للوالققب كمققا ي تبققر مكتققب المحققامى ي تبققر مكتققب المحققاو 
ك إال إ ا  ينقوا محق  كقل  لق ،ال م ينوب  ن  وم الشأن فقى تققديم م حظقاتيم محق  مختقار ليقم

 .مختار غير 
 19مادة 

 لى الجية االدارية المختاة هن تودع قلم كتاب المحكمقة خق ل ا اقين يومقا مقن تقاريخ إ  نيقا 
 .بالمستنداخ و األورا  الخااة بيام كر  بالبياناخ و الم حظاخ المت لقة بالد وم مشفو ة 



 و يكون للوالب هن يودع قلم كتاب المحكمة م كر  بالرد مشفو ة بما يكون لديه من مستنداخ فى
الميلة التى يحدد ا له المفول إ ا رهم وجيا ل لك فا ا إست مل الوالب حقه فى القرد كقان للجيقة 

 .الرد مع المستنداخ فى مد  مماالةاالدارية هن تودع م كر  بم حظاتيا  لى    
و يجوز لرليس المحكمة فى هحوال األست جال هن ياقدر همقرا غيقر قابقل للو قن بتقاقير المي قاد 
المبين فى الفقر  األولى من     الماد  و ي لن األمر الى  وم الشأن خ ل هربع و  شرين سا ة 

 .المي اد المقار من تاريخ األ  نمن تاريخ ادور  بوري  البريد و يسرم 
محكمقققة خققق ل هربقققع و  شقققرين سقققا ة مقققن إنق قققاء المي قققاد فقققى الفققققر  األولقققى يققققوم قلقققم كتقققاب الو 

 .الى  يلة مفو ى الدولة بالمحكمة بأرسال ملك األورا 
 14مادة 

تتولى  يلة مفو ى الدولة تح ير الد وم و تييلتيا للمراف ة و لمفقول الدولقة فقى سقبيل تييلقة 
يكققون الزمققا مققن بيانققاخ و   لققى مققا الققد وم األتاققال بالجيققاخ الحكوميققة  اخ الشققأن للحاققول

هورا  وهن يأمر  وم الشأن لسؤاليم  قن الوققالع التقى يقرم لقزوم تحقيقيقا هو بقدخول شقخص االقث 
فى الد وم هو بتكليك  وم الشأن بتقديم م كراخ هو مسقتنداخ تكميليقه و غيقر  لقك مقن إجقراءاخ 

 .لتحقي  فى األجل ال م يحدد  ل لكا
مققع  لققك يجققوز للمفققول إ ا رهم و ، الققد وم تكققرار التأجيققل لسققبب واحققد يجققوز فققى سققبيل تييلققة الو 

  جنيياخ يجوز منحيقا للوقرك منح هجل جديد هن يحكم  لى والب التأجيل بغرامة التجاوز  شر 
 .اآلخر

تقريققرا يحققدد فيققه الوقققالع و المسققالل القانونيققة التققى  -ب ققد إتمققام تييلققة الققد وم  -يققودع المفققول و 
يبدم رهيه مسببا و يجقوز لق وم الشقأن هن يول قوا  لقى تقريقر المفقول بقلقم كتقاب ياير ا النزاع و 
 .م ان يولبوا اور  منه  لى نفقتيمالمحكمة و لي

 .مفول فى ولباخ اال فاء من الرسوميفال الو 
 11مادة 

ن ي ققرل  لققى الوققرفين تسققوية النققزاع  لققى هسققاس المبققادمء القانونيققه التققى ابققخ هلمفققول الدولققة
ء المحكمة االدارية ال ليا خ ل هجل يحدد  فان تمخ التسويه هابتقخ فقى مح قر يوققع  لييا ق ا

مقن الخاققوم هو وك ليققم و تكققون للمح ققر فققى  قق   الحالققة قققو  السققند التنفيقق م و ت وققى اققورته 
 .نتياء النزاع فيياة من الجدول الو تستب د الق ي ،وفقا للقوا د المقرر  أل واء اور األحكام



ن لم تتم و  التسوية جاز للمحكمة  ند الفال فى الد وم هن تحكقم  لقى الم تقرل  لقى التسقوية ا 
 .جنييا و يجوز منحيا للورك اآلخر بغرامة ال تجاوز  شرين

 17مادة 
 33تقققوم  يلققة مفو ققى الدولققة خقق ل ا اققة هيققام مققن تققاريخ إيققداع التقريققر المشققار إليققه فققى المققاد  

 .يخ الجلسة التى ينظر فييا الد وملت يين تار ب رل ملك االورا   لى رليس المحكمة 
 11مادة 

م تبينقه ال لحقة الداخليقة يكون توزيع الق ايا  لى دوالقر المحقاكم بمرا قا  نو يقا وبققا للنظقام الق 
 .للمجلس

يكقون مي قاد الح قور امانيقة هيقام  لقى و  ،مة تاريخ الجلسقه القى  وم الشقأنيبلغ قلم كتاب المحكو 
 .ال رور  تقاير  الى ا اة هيام ةاألقل و يجوز فى حال

 12مادة 
 .المفول ما يرا  الزما من إي احاخلرليس المحكمة هن يولب الى  وم الشأن هو الى 

وال تقبل المحكمة هم دفع هو ولب هو هورا  مما كقان يلقزم تقديمقه قبقل إحالقة الق قية القى الجلسقة 
تلققك الورقققة وققرهخ ب ققد االحالققة هو كققان  إال إ ا ابققخ ليققا هن هسققباب  لققك الققدفع هو الولققب هو تقققديم

 الوالب يجيليا  ند االحاله.
مققع  لققك إ ا رهخ المحكمققة تحقيقققا لل دالققة قبققول دفققع هو ولققب هو ورقققة جديققد  جققاز ليققا  لققك مققع و 

جققواز الحكققم  لققى الوققرك القق م وقققع منققه األ مققال بغرامققة ال تجققاوز  شققرين جنييققا يجققوز منحيققا 
 خر.للورك االا 

حكمقة و األسباب المت لقة بالنظقام ال قام يجقوز إبقداؤ ا فقى هم وققخ كمقا يجقوز للم لى هن الدفوع 
 .هن تق ى بيا من تلقاء نفسيا

 11مادة 
لقق لك مققن  إ ا رهخ المحكمقة  ققرور  إجققراء تحقيقق  باشقرته بنفسققيا فققى الجلسققة هو قققام بقه مققن تندبققه

 .ه  اليا هو من المفو ين
 11مادة 

 . لنيةيادر الحكم فى الد وم فى جلسة 
 17مادة 



 :الجراءاخ همام المحاكم التأديبية( ا)اانيا
تقام الد و  التأديبية من النيابقة االداريقة بأيقداع هورا  التحقيق  و ققرار االحالقة قلقم كتقاب المحكمقة 
المختاقققة ، و يجقققب هن يت قققمن الققققرار المققق كور بيانقققا بأسقققماء ال قققاملين و فلقققاتيم و المخالفقققاخ 

 .وص القانونية الواجبة التوبي لناالمنسوبة إلييم و ا
اع  قق   األورا  قلققم كتققاب تنظقر الققد وم فققى جلسققة ت قققد خقق ل خمسققة  شقر يومققا مققن تققاريخ إيققدو 

و يتقققولى رلقققيس المحكمقققة تحديقققد ا خققق ل المي قققاد المققق كور  لقققى هن يققققوم قلقققم كتقققاب  ،المحكمقققة
 .من تاريخ إيداع األورا ل هسبوع المحكمة بأ  ن  وم الشان بقرار األحالة و تاريخ الجلسة خ 

بخوقاب مواقى  ليقه ماقحوب و يكون األ  ن فى محل إقامة الم لن إليقه هو فقى محقل  ملقه 
 .ب لم واول

 -ممقن تسقرم فقى شقأنيم هحكقام  ق االقانون  -يتم إ  ن هفراد القواخ المسلحة ومن فقى حكميقم و 
 .لق الية المختاة بالقواخ المسلحةبتسليمه الى االدار  ا

 15مادة 
تفال المحكمة التأديبة فى الق ايا التى تحال إلييا  لى وجه السر ة و  لى الوزراء و الرؤسقاء 

لققد وم المختاققين موافققا  المحكمققة بمققا تولبققه مققن بيانققاخ او ملفققاخ هو هورا  الزمققة للفاققل فققى ا
 .خ ل هسبوع من تاريخ الولب

ال تجققاوز فتقر  التأجيققل هسققبو ين ال يجقوز تأجيققل نظقر الققد وم هكاقر مققن مققر  لق اخ السققبب  لقى هو 
 .رين من تاريخ إحالة الد وم إليياوتادر المحكمة حكميا فى مد  ال تجاوز شي

 19مادة 
للمحكمه إستجواب ال امقل المققدم للمحاكمقة و سقماع الشقيود مقن ال قاملين و غيقر م و يكقون هداء 

يت لق  بقالتخلك  قن الح قور الشياد  همام المحكمة ب د حلك اليمين و يسقرم  لقى الشقيود فيمقا 
واالمتناع  ن هداء الشياد  هو شياد  الزور األحكام المقرر  ل لك قانونا و تحرر المحكمة مح را 

 .ا رهخ فى األمر جريمةبما يقع من الشا د و تحيله الى النيابة ال امة إ 
ك  قن الح قور ا  ا كان الشا د من ال املين ال ين تختص المحقاكم التأديبيقة بمحاكمقاتيم و تخلقو 

جقققاز  ،ب قققد تأجيقققل القققد وم و اخوقققار  بالجلسقققة المحقققدد  مقققر  هخقققرم هو إمتنقققع  قققن هداء الشقققياد 
 .رينللمحكمة هن تحكم  ليه باألن ار هو الخام من المرتب لمد  ال تجاوز شي

 



 14مادة 
 و ،لل امقل المقققدم القى المحاكمققه التأديبيققة هن يح قر جلسققاخ المحاكمققة هو هن يوكقل  نققه محاميققا

 .و للمحكمة هن تقرر ح ور  شخايا ،له هن يبدم دفا ه كتابة هو شفا ة
 11مادة 

قققة تققتم جميققع االخوققاراخ و اال  نققاخ بالنسققبة للققد اوم المنظققور  همققام المحكمققه التأديبيققة بالوري
 .(74المناوص  لييا فى الماد  )

 17مادة 
إ ا رهخ المحكمة هن الواق ة التى وردخ بأمر األحالة هو غير ا من الوقالع التقى ت قمنيا التحقيق  

 .فييا و فالخ فى الد وم التأديبيةتكون جريمة جنالية هحالتيا الى النيابة ال امة للتارك 
و مع  لقك إ ا كقان الحكقم فقى د قوم تأديبيقة تتوققك  لقى نتيجقة الفاقل فقى د قوم جناليقة وجقب 

 .األولى حتى يتم الفال فى الاانيةقك و 
 .قك الد وم من إستمرار وقك ال امليمنع و  الو 

 .نظر الد وم بمجرد زوال سبب الوقكو  لى النيابة االدارية ت جيل 
 71مادة 

تفال المحكمة فى الواق ة التى وردخ بقرار االحالة ، و مع  لك يجوز للمحكمقة سقواء مقن تلققاء 
نفسيا هو بناء  لى ولب النيابة االدارية التادم لوقالع لم ترد فى قرار االحالة و الحكم فييقا إ ا 

ير دفا قه مناسبا لتح قكانخ  ناار المخالفة اابتة فى األورا  ، و بشرو هن تمنح ال امل هج  
 .إ ا ولب  لك

 72مادة 
للمحكمه هن تقيم الد وم  لى  املين من غير من قدموا للمحاكمة هماميا إ ا قامخ لدييا هسباب 

و فى     الحالة يجب منحيم هجق  مناسقبا لتح قير دفقا يم إ ا ولبقوا  ،جدية بوقوع مخالفة منيم
لدولققة بنققاء  لققى ولققب يس مجلققس ا لققك ، و تحققال الققد وم برمتيققا الققى دالققر  هخققرم بقققرار مققن رلقق

 .رليس المحكمة
 71مادة 

مع مرا ا  ما  و مناوص  ليه فى قانون نظقام ال قاملين بالقوقاع ال قام المشقار إليقه ي مقل  نقد 
نظر الو ون المناوص  لييا فى البند الاالث  شر من الماد  ال اشقر  بالقوا قد و االجقراءاخ و 



مققن البققاب األول مققن  قق ا القققانون  ققدا  -هوال  -الققث الموا يققد المناققوص  لييققا فققى الفاققل الا
 .كام المت لقة بييلة مفو ى الدولةاألح

 71مادة 
مسققققببة و يوق يققققا الققققرليس و تاققققدر األحكققققام و ، يجققققوز تأجيققققل النوقققق  بققققالحكم هكاققققر مققققن مققققر  ال

 .األ  اء
 77مادة 
 :اخ همام المحكمة االدارية ال ليا( االجراء)االاا

مي اد رفع الو ن الى المحكمة االداريقة ال ليقا سقتون يومقا مقن تقاريخ اقدور الحكقم المو قون فيقه 
ويقدم الو ن من  وم الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين هماميا 
و يجققب هن يشققتمل التقريققر  قق و   لققى البيانققاخ ال امققة المت لقققة بأسققماء الخاققوم و اققفاتيم و 

 لقققى بيقققان الحكقققم المو قققون فيقققه وتقققاريخ و بيقققان باألسقققباب التقققى بنقققى  لييقققا  -مققوون كقققل مقققنيم 
 . لى   ا الوجه جاز الحكم ببو نهالو ن و ولباخ الوا ن فا ا لم يحال الو ن 

و يجقققب  لقققى  وم الشقققأن  نقققد التقريقققر بقققالو ن هن يود قققوا خزانقققة المجلقققس كفالقققة مققققدار ا  شقققر  
الو ون بماادرتيا فى حالة الحكم برفل الو ن ، و ال يسرم  ق ا جنيياخ تق ى دالر  فحص 

الحكقققم  لقققى الو قققون التقققى ترفقققع مقققن القققوزير المخقققتص و  يلقققة مفو قققى الدولقققة و رلقققيس الجيقققاز 
 .لمحساباخ ومدير النيابة االداريةالمركزم ل

 75مادة 
ل إحالتيقا يجب  لقى قلقم كتقاب المحكمقة  قم ملقك القد وم المو قون فقى الحكقم الاقادر فييقا قبق

 .الى  يلة مفو ى الدولة
 79مادة 

الو ن ب د سماع إي قاحاخ مفو قى الدولقة و  وم الشقأن إن رهم  -تنظر دالر  فحص الو ون 
و إ ا رهخ دالر  فحص الو ون هن الو ن جدير بال رل  لى المحكمة ، رليس الدالر  وجيا ل لك

إما ألن الو ن مرجح القبول هو ألن الفال فى الو ن يقت ى تقرير مبده قانونى  ،األدارية ال ليا
هنققه غيقققر  -بأجمقققاع اآلراء  -لققم يسقققب  للمحكمققة تقريقققر  هاققدرخ ققققرارا بأحالتققه إلييقققا همققا إ ا رهخ 

 .ر بال رل  لى المحكمة حكمخ برف همقبول شك  هو باول هو غير جدي



تبين المحكمة فى المح ر بايجاز وجية النظقر و ، الجلسةكر القرار هو الحكم بمح ر يكتفى ب و 
 .الو ن فيه بأم وري  من ور  الو نإ ا كان الحكم اادرا بالرفل ، وال يجوز 

ا  ا ققققررخ دالقققر  فحقققص الو قققون إحالقققة الو قققن القققى المحكمقققة االداريقققة ال ليقققا يؤشقققر قلقققم كتقققاب و 
 .مفو ى الدولة بي ا القرارو  يلة المحكمة ب لك  لى تقرير الو ن و يخور  وو الشأن 

 74مادة 
 لققى الو ققن همققام دالققر  فحققص تسققرم القوا ققد المقققرر  لنظققر الو ققن همققام المحكمققة االداريققة ال ليققا 

 .الو ون
حققص يجققوز هن يكققون مققن بققين ه  ققاء المحكمققة االداريققة ال ليققا مققن هشققترك مققن ه  ققاء دالققر  فو 

 .الو ون فى إادار قرار األحالة
 71مادة 

ا  ققو مناققوص  ليققه بالنسققبة الققى المحكمققة االداريققة ال ليققا ي مققل هماميققا بالقوا ققد و مققع مرا ققا  مقق
مققن البققاب األول مققن  قق ا  -هوال  -االجققراءاخ و الموا يققد المناققوص  لييققا فققى الفاققل الاالققث 

 .القانون
 77مادة 

 :هحكام  امة -(راب ا)
إلغقققاؤ   لقققى هنقققه يجقققوز ال يترتقققب  لقققى رفقققع الولقققب القققى المحكمقققة وققققك تنفيققق  الققققرار المولقققوب 

نتقققال   للمحكمقققة هن تقققأمر بوققققك تنفيققق   إ ا ولقققب  لقققك فقققى اقققحيفة القققد وم و رهخ المحكمقققة هن
 .التنفي  قد يت  ر تداركيا

بالنسققبة القققى القققراراخ التقققى ال يقبققل ولقققب إلغاليققا قبقققل الققتظلم منيقققا إداريققا ال يجقققوز ولققب وققققك و 
 لى هنه يجوز للمحكمة بناء  لقى ولقب المقتظلم هن تحكقم مؤقتقا بأسقتمرار اقرك مرتبقه  ،تنفي  ا

كلققه هو ب  ققه إ ا كققان القققرار اققادرا بالفاققل ، فققا ا حكققم لققه بيقق ا الولققب اققم رفققل تظلمققه و لققم 
 .كأن لم يكن و إسترد منه ما قب ه يرفع د وم األلغاء فى المي اد إ تبر الحكم

 51مادة 
همقرخ   قن همقام المحكمقة األداريقة ال ليقا وققك تنفيق  الحكقم المو قون فيقه إال إ اال يترتب  لى الو

 .دالر  فحص الو ون بغير  لك



كماال يترتب  لى الو ن همام محكمة الق اء االدارم فى األحكقام الاقادر  مقن المحقاكم االداريقة 
 .ا إال إ ا همرخ المحكمة بغير  لكوقك تنفي  

 52مادة 
األحكققام الاققادر  مققن محكمققة الق ققاء االدارم و المحققاكم االداريققة و المحققاكم يجققوز الو ققن فققى 

وص  لييققققا فققققى قققققانون اققققنالتأديبيققققة بوريقققق  إلتمققققاس إ ققققاد  النظققققر فققققى الموا يققققد و األحققققوال الم
ال يت قارل   لقك بمقاألجقراءاخ الجناليقة حسقب األحقوال و المراف اخ المدنيقة و التجاريقة هو ققانون ا

 .لمنظور  همام     المحاكمناز ة امع وبي ة الم
وال يترتب  لى الو ن وققك تنفيق  الحكقم إال إ ا همقرخ المحكمقة بغيقر  لقك و إ ا حكقم ب قدم قبقول 

ا ف ق   قن الت قويل الو ن هو برف ه جاز الحكم  لى الوا ن بغرامة ال تتجقاوز ا اقين جنييق
 .إن كان له وجه

 51مادة 
ة بققققو  الشقققىء المحكقققوم فيقققه  لقققى هن األحكقققام القوا قققد الخااققق ،تسقققرم فقققى شقققأن جميقققع األحكقققام

 .ر  باأللغاء تكون حجه  لى الكافةالااد
 51مادة 

مقرر  لرد مستشارم محكمة القنقل تسرم فى شأن رد مستشارم المحكمة االدارية ال ليا القوا د ال
تسققرم فققى شققأن رد مستشققارم محكمققة الق ققاء االدارم و المحققاكم التأديبيققة لل ققاملين مققن مسققتوم و 

 .رر  لرد مستشارم محكمة األستلناكاالدار  ال ليا القوا د المق
خقققرم القوا قققد المققققرر  لقققرد وتسققرم فقققى شقققأن رد ه  قققاء المحقققاكم األداريقققة و المحقققاكم التأديبيقققة األ

 .الق ا 
 57مادة 

 :التنفي ية مشمولة بالايغة اآلتيةاألحكام الاادر  باأللغاء تكون اورتيا 
 االح المختاين تنفي    ا الحكم و إجراء مقت ا  ". لى الوزراء و رؤساء الم"

 :ة بالايغة اآلتيةهما األحكام األخرم فتكون اورتيا التنفي ية مشمول
 لقى الجيققة التققى ينققاو بققه التنفيقق  هن تبققادر إليقه متققى ولققب منيققا و  لققى السققلواخ المختاققة هن "

 .است مال القو  متى ولب إلييا  لك"ت ين  لى إجراله و لو ب



 7مكرر 57مادة 
إ ا تبققين ألحققدم دوالققر المحكمققة االداريققة ال ليققا  نققد نظققر هحققد الو ققون هنققه اققدرخ منيققا هو مققن 

 إحدم دوالر المحكمة هحكام سابقة 
يخالك ب  يا الب ل هو رهخ ال دول  ن مبقده ققانونى قررتقه هحكقام سقابقة اقادر  مقن المحكمقة 

 . يلة تشكليات ين  لييا إحالة الو ن الى  ،االدارية ال ليا
مقة الجم ية ال امة لتلك المحكمة فى كل  ام ق الى من هحد  شر مستشارا برلاسقة رلقيس المحك

 .هو األقدم فاألقدم من نوابه
يجب  لى سكرتارية المحكمة هن ت رل ملك الد وم خ ل ا اة هيام من ادور قرار االحالقة و 

 .الد وم اين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيي لى رليس المحكمه لي 
ي لققن الخاققوم بيقق ا التققاريخ قبققل حلولققه بأرب ققة  شققر يومققا  لققى األقققل و تاققدر الييلققة المقق كور  و 

 ا بأغلبية سب ة ه  اء  لى األقل هحكامي
 

 الفصل الرابع
 الجم ياخ ال مومية للمحاكم

 55مادة 
 موميقة للنظقر فقى جتمع كل من المحكمة االدارية ال ليا و محكمةالق اء االدارم بييلة جم يقة ت

 المسالل المتالة بنظاميا و همور ا الداخلية و توزيع األ مال بين ه  اليا و بين دوالر ا .
تتقققألك الجم يةال موميقققة لكقققل محكمقققة مقققن جميقققع مستشقققارييا ال قققاملين بيقققا و تقققد ى إلييقققا  يلقققة و 

 .ةالمفو ين و يكون لمماليا اوخ م دود فى المداول
لب رليس المجلس هو رليس المحكمة هو ا اقة مقن ه  قاليا هو بنقاء تد ى ل ن قاد بناء  لى وو 

 لقققى ولقققب رلقققيس  يلقققة المفو قققين وال يكقققون إن قاد قققا اقققحيحا إال بح قققور األغلبيقققة المولققققة 
أل  قققاليا و تكقققون الرلاسقققة ألققققدم الحا قققرين و يجقققوز لقققرليس المجلقققس هن يح قققر هيقققة جم يقققة 

 .و فى     الحالة تكون له الرلاسة مومية 
ادر الققراراخ باألغلبيقة المولققة ألاقواخ الحا قرين و إ ا تسقاوخ اآلراء يقرجح الجانقب الق م تو 

 .الرليسمنه 
                                                           

 .1791لسنة  131بالقانون رقم المادة مضافة  1



 59مادة 
ر فقققى تجتمقققع المحقققاكم االداريقققة بييلقققة جم يقققة  موميقققة تتقققألك مقققن جميقققع ه  قققاليا و  لقققك للنظققق

يس المجلقس هو و تقد ى لنن ققاد بنقاء  لقى ولقب رلق ،همور قا الداخليقةالمسالل المت لققة بنظاميقا و 
نالققب رلققيس المجلققس المخققتص ليقق   المحققاكم هو رلققيس  يلققة المفو ققين هو ا اققة مققن ه  ققاليا 

 .بح ور األغلبية المولقة أل  الياوال يكون ان قاد ا احيحا إال  ، لى األقل
و تكقون الرلاسقه لنالقب  ،تد ى الييا  يلة المفو ين و يكون لمماليا اوخ م قدود فقى المداولقةو 

 رليس المجلس لي   المحاكم و فى حالة غيابه ألقدم الحا رين .
 يجوز لرليس المجلس هن يح ر هية جم ية  مومية و فى     الحاله تكون له الرلاسه .و 
تادر الققراراخ باألغلبيقة المولققة ألاقواخ الحا قرين و إ ا تسقاوخ اآلراء يقرجح الجانقب الق م و 

التكقون نافق   إال ب قد تاقديقه  لييقا ب قد هخقق  و  ،تبلقغ الققراراخ القى رلقيس المجلقس و ،منقه القرليس
 .   المحاكمرهم نالب رليس المجلس المختص لي

 54مادة 
تجتمققع المحققاكم التأديبيققة بييلققة جم يققة  موميققة تتققألك مققن جميققع ه  ققاليا للنظققر فققى المسققالل 

 .ء بين دوالر الية و توزيع األ  االمت لقة بنظاميا و همور ا الداخ
ت قد الجم ية بناء  لى ولب رليس المجلس هو نالقب رلقيس المجلقس للمحقاكم التأديبيقة هو ا اقة و 

 .من ه  اليا  لى األقل
رلاسققتيا و القققراراخ  تسققرم هحكققام المققاد  السققابقة فيمققا يت لقق  باققحة إن قققاد الجم يققة ال موميققة وو 

 .التى تادر ا

 الباب الثانى
 التشريعقسما الفتوم و 

 الفصل األول
 قسم الفتوم

 51مادة 



 يتكقققون قسقققم الفتقققوم مقققن إداراخ مختاقققة لرياسقققة الجميوريقققة و رياسقققة مجلقققس القققوزراء و القققوزاراخ
و ي ققين  ققدد االداراخ و  ،و يققرهس كققل إدار  منيققا مستشققار هو مستشققار مسققا د ،والييلققاخ ال امققة

 .للمجلسقرار من الجم ية ال مومية تحدد دوالر إختااايا ب
تخققتص األداراخ المقق كور  بأبققداء الققرهم فققى المسققالل التققى يولققب الققرهم فييققا مققن الجيققاخ المبينققة و 

 .األولى و يفحص التظلماخ االداريةفى الفقر  
أليققة وزار  هو  يلققة  امققة هو ماققلحة مققن ماققالح الدولققة هن تبققرم هو تقبققل هو تجيققز هم  ال يجققوزو 

يقه بغيقر محكمين فى ماد  تزيد قيمتيا  لى خمسقة آالك جن  قد هو الح هو تحكيم هو تنفي  قرار
 .إستفتاء االدار  المختاة

 57مادة 
برياسقة مجلقس القوزراء و بقالوزاراخ و بالمحافظقاخ و الييلقاخ اسقة الجميوريقة و يجوز هن يندب بري

ال امققة بنققاء  لققى ولققب رلققيس الجميوريققة هو رلققيس مجلققس الققوزراء هو الققوزراء هو المحققافظين هو 
ساء تلك الييلاخ مستشارون مسا دون هو نواب لل مل كمفو ين لمجلس الدولة لنست انة بيم رؤ 

فى دراسة الشلون القانونية و التظلماخ االدارية و متاب ة ماييم رياسة الجميورية و رياسة مجلس 
ل الوزراء و الوزارخ و المحافظاخ و الييلاخ ال امة لقدم المجلقس هو مقا للمجلقس لقدييا مقن مسقال

 .إختاااه وبقا للقوانين و اللوالحتدخل فى 
 .تى ي مل فيياوي تبر المفول ملحقا بادار  الفتوم المختاة بشلون الجية ال

 . ليه  ؤالء المفو ون فى ه ماليم تبين ال لحة الداخلية النظام ال م يسيرو 
 91مادة 

نالققب رلققيس المجلققس  يجتمققع رؤسققاء االداراخ  اخ األختاااققاخ المتجانسققة بييلققة لجققان يرهسققيا
 .لر إختااايا فى ال لحة الداخليةالمختص و تبين كيفية تشكيليا و تحديد دوا

كما يجوز بقرار من الجم ية ال مومية للمجلس إنشاء لجنه هو هكار تتخاص فقى نقوع م قين مقن 
 . من قرار الجم ية وريقة تشكيلياالمسالل يمتد إختااايا الى جميع إداراخ الفتوم و يت

يجققوز هن يح ققر إجتما ققاخ اللجنققة مستشققارون و مسققا دون و نققواب و منققدوبون مققن االداراخ و 
 .لمندوبين اوخ م دود فى المداوالخالمختاة و هن يشتركوا فى مداوالتيا وال يكون للنواب او ل

 
 



 92مادة 
لل التقى لرليس إدار  الفتوم هن يحيل الى اللجنة المختاة ما يرم إحالتقه إلييقا أل ميتقه مقن المسقا

 :يحيل الى اللجنة المسالل اآلتية ترد إليه ألبداء الرهم فييا ، و  ليه هن
و ماقققلحة مقققن )ا( كقققل إلتقققزام مو قققو ه إسقققتغ ل مقققورد مقققن مقققوارد الاقققرو  الوبي يقققة فقققى القققب د ه

 .ماالح الجميور ال امة
لتزامقاخ ماليقة و  لى وجه ال موم كل  قد يرتب حقوقا هو إ ،)ب(  قود التوريد و األشغال ال امة

للدولقققة و غير قققا مقققن األشقققخاص اال تباريقققة ال امقققة هو  لييقققا إ ا زادخ قيمتقققه  لقققى خمسقققين هلقققك 
  .جنيه

إنشقاؤ ا بقققرار مقن رلققيس )ج( التقرخيص فقى تأسققيس الشقركاخ التققى يقنص القققانون  لقى هن يكققون 
 .الجميورية

إحققدم إداراخ قسققم )د( المسققالل التققى يققرم فييققا هحققد المستشققارين رهيققا يخققالك فتققوم اققدرخ مققن 
 .الفتوم هو لجانه

ج القققققا ر  بمباشققققر  يجققققوز لققققرليس المجلققققس هن ي يققققد الققققى إدار  الفتققققوم التققققى يكققققون مقر ققققا خققققار و 
 .اختااص اللجنه

 

 الفصل الثانى
 قسم التشريع

 91مادة 
رلقيس المجلقس و مقن  قدد كقاك مقن المستشقارين والمستشقارين  يشكل قسم التشريع من هحد نقواب

 .سا دين و يلح  به نواب و مندوبونالم
 ، نققد إن قققاد القسققم يتققولى رياسققته نالققب رلققيس المجلققس و فققى حالققة غيابققه هقققدم مستشققارم القسققمو 

 و ليه هن يد و رليس إدار  الفتقوم المختاقة  نقد نظقر التشقري اخ الخااقة بادارتقه لنشقتراك فقى
 .القراراخ بأغلبية هاواخ الحا رينالمداوالخ و يكون له اوخ م دود فييا ، و تادر 

 
 



 91مادة 
 لقققى كقققل وزار  هو ماقققلحة قبقققل إستاقققدار هم ققققانون هو ققققرار مقققن رلقققيس الجميوريقققة  م اقققفة 

 و يجوز ليا هن ،تشري ية هواللحة هن ت رل المشروع المقترح  لى قسم التشريع لمراج ة اياغته
 .ت يد إليه با داد     التشري اخ

 97مادة 
تقوم بمراج ة اياغة التشري اخ التى يرم رليس مجلس الوزراء هو هحقد القوزراء هو رلقيس مجلقس 
الدولة نظر ا  لى وجه األست جال لجنة تشكل من رليس قسقم التشقريع هو مقن يققوم مقامقه و هحقد 

 .وم المختاةلقسم ورليس إدار  الفتمستشارم القسم يندبه رليس ا
 

 الفصل الثالث
 الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع

 95مادة 
تشكل الجم ية ال مومية لقسمى الفتقوم و التشقريع برياسقة نالقب لقرليس المجلقس و   قوية نقواب 

 .م التشريع و رؤساء إداراخ الفتومرليس المجلس بقسمى الفتوم و التشريع و مستشارم قس
 99مادة 

ا فققققققى المسققققققالل و الجم يققققققة ال موميققققققة لقسققققققمى الفتققققققوم و التشققققققريع بأبققققققداء الققققققرهم مسققققققببتخققققققتص 
 :المو و اخ اآلتية

)ا( المسقققالل الدوليقققة و الدسقققتورية و التشقققري ية و غير قققا مقققن المسقققالل القانونيقققة التقققى تحقققال إلييقققا 
وزراء هو بسبب ه ميتيا من رليس الجميورية هو من رليس الييلة التشري ية هو من رليس مجلس ال

 .الوزراء هو من رليس مجلس الدولة من هحد
)ب( المسالل التى ترم فييا إحدم لجان قسم الفتوم رهيا يخالك فتوم ادرخ من لجنة هخرم هو 

 .ية لقسمى الفتوم و التشريعمن الجم ية ال موم
 )ج( المسالل التى ترم إحدم لجان قسم الفتوم إحالتيا إلييا أل ميتيا.

)د( المناز ققاخ التققى تنشققأ بققين الققوزراخ هو بققين الماققالح ال امققة هو بققين الييلققاخ ال امققة هو بققين 
 .هو بين     الجياخ و ب  يا الب لالمؤسساخ ال امة هو بين الييلاخ المحلية 



 .فى     المناز اخ ملزما للجانبينيكون رهم الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع و 
إبققداء القققرهم فقققى المسققالل المناقققوص  لييقققا فققى الفققققر  )ا( ان يح قققر بنفسقققه يجققوز لمقققن ولقققب و 

جلسققاخ الجم يققة  نققد النظققر فققى  قق   المسققالل كمققا يجققوز لققه هن ينققدب مققن يققرا  مققن  وم الخبققر  
 .اوخ واحد فى المداوالخ -ت ددوا  و إن -كمستشارين غير  اديين و تكون ليم 

الجميورية  اخ الافة كما تختص الجم ية ال مومية بمراج ة مشرو اخ القوانين و قراراخ رليس 
 .التشريع إحالتيا إلييا أل ميتيا اللوالح التى يرم قسمالتشري ية و 

 94مادة 
كمقا  ،سقم الفتقوم و لجانقه و قسقم التشقريعتبين ال لحة الداخليقة للمجلقس نظقام ال مقل فقى إداراخ ق

تقى يبقخ فييقا كقل مقنيم باقفه كل   و من ه  اء إداراخ الفتوم و المسقالل ال تبين إختااص
 .نيالية

 .دون  ن المستشارين فى إختااااتيمقت اء هن ينوب المستشارون المسا ويجوز  ند اإل
 

 الباب الثالث
 هحكام  امة

 91مادة 
رلقيس المجلقس و تشكل الجم ية ال مومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين و يتقولى رياسقتيا 

 .ين من نواب الرليس ام المستشارين ند غيابه هقدم الحا ر 
وال يكققون  ،تققد ى الجم يققة ال موميققة لنن قققاد بنققاء  لققى ولققب الققرليس هو خمسققة مققن ه  ققالياو 

إن قاد ققا اققحيحا إال بح ققور األغلبيققة المولقققة أل  ققاليا و تخققتص الجم يققة ال موميققة  ققدا مققا 
 .الداخلية للمجلس ادار ال لحة و مبين فى   ا القانون بأ

 5مكرر 91مادة 
  وية هقدم ستة ة و ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشلون االدارية برياسة رليس مجلس الدول

ققدم فاألققدم مقن من نقواب رلقيس المجلقس و  نقد غيقاب هحقد م هو وجقود مقانع لديقه يحقل محلقه األ
 .نواب رليس المجلس
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يخققتص  قق ا المجلققس بققالنظر فققى ت يققين ه  ققاء مجلققس الدولققة و تحديققد هقققدمياتيم و ترقيققاتيم و و 
 لقى نقليم و نقدبيم خقارج المجلقس و إ قارتيم و التظلمقاخ المتاقله بق لك و كق لك سقالر شقلونيم 

 .الوجه المبين فى   ا القانون
 .خ القوانين المتالة بمجلس الدولةيجب هخ  رهيه فى مشرو او 
و تاققدر القققراراخ بأغلبيققة   قق ا المجلققس بققد و  مققن رليسققه و تكققون جميققع مداوالتققه سققريةيجتمققع و 

 .ه  اله
 29مكرر  91مادة 

 .المالية للدولة وتنتيى بنيايتيا تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة ، تبده ببداية السنة
قبققل بقققدء  ع الموازنققة، مشققرو اريققة ، باالتفققا  مققع وزيققر الماليققةوي ققد المجلققس الخققاص للشققلون اإلد

اإليقراداخ والماقروفاخ رقمقا ، ويرا ى فى إ داد المشقروع إدراج كقل مقن السنة المالية بوقخ كاك
 .مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويقدم واحدا
ولة ، وبالتنسي  مع وزير ، فور ا تماد الموازنة ال امة للدلى المجلس الخاص للشلون اإلداريةويتو 

اال تمققاداخ اإلجماليققة لموازنققة مجلققس الدولققة  لققى هبققواب ومجمو ققاخ وبنققود وبقققا  ، توزيققعالماليققة
 .تتبع فى الموازنة ال امة للدولة للقوا د التى

ويباشققر المجلققس الخققاص للشققلون اإلداريققة السققلواخ المخولققة لققوزير الماليققة فققى القققوانين واللققوالح 
، كمققا يباشققر رلققيس المجلققس درجققة ليققافققى حققدود اال تمققاداخ الم بشقأن تنفيقق  موازنققة مجلققس الدولققة

 .الجياز المركزم للتنظيم واإلدار السلواخ المخولة لوزير التنمية اإلدارية ولرليس 
مجلقققس الدولقققة فقققى الموا يقققد وي قققد المجلقققس الخقققاص للشقققلون اإلداريقققة الحسقققاب الختقققامى لموازنقققة 

ب الختقققامى للموازنقققة ، اقققم يحيلقققه رلقققيس المجلقققس إلقققى وزيقققر الماليقققة إلدراجقققه  قققمن الحسقققاالمققققرر 
 .ال امة للدولة

، يمققا لققم يققرد بققه نققص فققى  قق ا القققانونوتسققرم  لققى موازنققة مجلققس الدولققة والحسققاب الختققامى ليققا ف
 .ة ال امة والحساب الختامى للدولةهحكام القوانين المنظمة للخوة ال امة والموازن

 
  

                                                           
 .2009لسنة  192المادة مضافة بالقانون رقم  1



 97مادة 
ريرا الى رليس مجلس الوزراء مت قمنا يقدم رليس مجلس الدولة كل سنة كلما رهم  رور  ل لك تق

ما هظيرته األحكام هو البحوث من نقص التشريع القالم او غمول فيه هو حاالخ إساء  إست مال 
 .ر  هو مجاوز  تلك الجياخ لسلوتياالسلوة من هية جية من جياخ االدا

 41مادة 
 ،سو يقرهس الجم يقة ال موميقة للمجلق ،ينوب رليس مجلس الدولة  ن المجلقس فقى اق ته بقالغير

يجوز له هن يح ر جلساخ الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع و لجانه و جلساخ قسم و 
 .تكون له الرلاسة فى     الحاالخ التشريع و

يشرك رليس المجلس  لى ه مال هقسام المجلس المختلفة و توزيع ال مل بينيا كما يشرك  لى و 
 .جلسة و  لى األمانه ال امة للماأل مال االداري

 . ند غياب الرليس هو خلو منابه يحل محله فى إختااااته األقدم فاألقدم من نواب الرليسو 
 42مادة 

ي قققاون رلقققيس المجلقققس فقققى تنفيققق  إختاااقققاته المبينقققة فقققى المقققاد  السقققابقة همقققين  قققام مقققن درجقققة 
 .األقل يندب بقرار من رليس المجلسمستشار مسا د  لى 

 41 مادة
و ينقدب ه  قاؤ  بققرار مقن  ،يشكل باألمانة ال امة لمجلس الدولة مكتب فنى برياسة األمقين ال قام

 يلحق  بقه  قدد كقاك مقنو  ،رليس المجلس من بين المستشقارين المسقا دين و النقواب و المنقدوبين
 .الموظفين االداريين و الكتابيين

كمققا يشققرك ، يس المجلققس القيققام بيققاويخققتص المكتققب الفنققى با ققداد البحققوث التققى يولققب إلييققا رلقق
ام و الفتققققاوم و  لققققى ه مققققال الترجمققققة و المكتبققققة و إاققققدار مجلققققة المجلققققس و مجمو ققققاخ األحكقققق

 .تبويبيا وتنسيقيا
 

 الباب الرابع
 فى نظام ه  اء مجلس الدولة

 الفصل األول



 41مادة 
 الدولة :الترقية و تحديد األقدمية يشترو فيمن ي ين   وا فى مجلس فى الت يين و 

 .( هن يكون ماريا متمت ا باأل لية المدنية الكاملة9)
( هن يكون حاا   لى درجة الليسانس من إحدم كلياخ الحقو  بجميورية ماقر ال ربيقة هو 3)

 لى شياد  هجنبيقة م ادلقة ليقا و هن يقنجح فاالحالقة األخيقر  فقى إمتحقان الم ادلقة وبققا للققوانين و 
  .اللوالح الخااة ب لك

 .ير  حسن السم ةهن يكون محمود الس (7)
( هال يكون قد حكم  ليه من المحاكم هو مجالس التأديب ألمر مخل بالشقرك و لقو كقان ققد رد 4)

 .اليه ا تبار 
( ان يكون حاا   لى دبلومين من دبلومقاخ الدراسقاخ ال ليقا هحقدا ما فقى ال لقوم األداريقة هو 5)

 .ة مندوبا ا كان الت يين فى وظيف القانون ال ام
مع  لك يجوز بأ ن من رليس الجميورية اال فاء من   ا الشرو و  ،( هال يكون متزوجا بأجنبيه6)

 .جنسيتيا الى احدم الب د ال ربيةا ا كان متزوجا بمن تنتمى ب
وال يقل سن من ي ين   وا  ( هال تقل سن من ي ين مستشارا بالمحاكم  ن امان وا اين سنة3)

ن مندوبا مسا دا  قن تسقع  شقر  والتأديبية  ن ا اين سنة وال يقل سن من ي يبالمحاكم االدارية 
 3.سنة

 47مادة 
مع مرا ا  الشروو المناوص  لييا فى المقاد  السقابقة يكقون الت يقين فقى وظقالك مجلقس الدولقة 

 .ة من الوظالك التى تسبقيا مباشر بوري  الترقي
مناوص  لييا فى المواد المجلس فى الوظالك ال لى هنه يجوز هن ي ين رهسا من غير ه  اء 

ى كققل وظيفققة خقق ل بالشققروو المقققرر  بيققا و  لققك فققى حققدود ربققع  ققدد الققدرجاخ الخاليققة فققالتاليققة و 
 .سنة مالية كاملة

يققدخل فققى  قق   النسققبة وظققالك المنققدوبين و الوظققالك التققى تمققن بالتبققادل بققين شققاغلييا و مققن  وال
 .منشأ  لك الوظالك اليحل محليم من خارج المجلس و ك
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 45مادة 
ي تبقر المنققدوب المسققا د م ينقا فققى وظيفققة منقدوب مققن هول ينققاير التقالى لحاققوله  لققى الققدبلومين 

 .كانخ التقارير المقدمة  نه مر يهمتى  37( من الماد  5المناوص  لييما فى البند )
 :آلتيةمن الفلاخ ا و يجوز هن ي ين مباشر  فى وظيفة مندوب الحاالون  لى   ين الدبلومين

 .المندوبون السابقون بمجلس الدولة)ا( 
يقققة هو محقققام بقققادار  ق قققايا )ب( مقققن يشقققغلون وظيفقققة وكيقققل النالقققب ال قققام هو وكيقققل النيابقققة االدار 

 .الحكومة
)ج( الم يدون فى كلية الحقو  هو فى ماد  القانون بجام اخ جميورية مار ال ربيه متى هم ى 

 .راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوبالم يد ا ث سنواخ فى  مله و كان 
)د( المشققتغلون ب مققل ي تبققر بقققرار مققن المجلققس األ لققى للييلققاخ الق ققالية نظيققرا لل مققل الق ققالى 

 .واخ فى  ملهام ى كل منيم ا ث سنمتى 
 .كم األبتدالية مد  سنة  لى األقل) ق( المحامون المشتغلون همام المحا

 49مادة 
 :لبيجوز هن ي ين فى وظيفة نا

 .ا( النواب السابقون بمجلس الدولة)
)ب( ق ققا  المحققاكم األبتداليققة و وكقق ء النالققب ال ققام مققن الفلققة الممتققاز  هو وكقق ء النيابققة األداريققة 

 .  و النواب بأدار  ق ايا الحكومهالممتاز من الفلة 
)ج( ه  ققاء  يلققة التققدريس بكليققاخ الحقققو  و ه  ققاء  يلققة تققدريس القققانون بجام ققاخ جميوريققة 
ماققر ال ربيققة و المشققتغلون بققه ي تبققر بقققرار مققن المجلققس األ لققى للييلققاخ الق ققالية نظيققرا لل مققل 

القققانونى وكققانوا فققى درجققاخ مماالققة الق ققالى متققى هم ققوا جمي ققا تسققع سققنواخ متواليققة فققى ال مققل 
 .ن مرتبا يدخل فى حدود     الدرجهلدرجة نالب هو يتقا و 

)د( المحقققامون الققق ين هشقققتغلوا همقققام محقققاكم األسقققتلناك هربقققع سقققنواخ متواليقققة بشقققرو هن يكونقققوا ققققد 
مارسققوا ف قق  لمققد  تسققع سققنواخ المحامققا  هو هم  مققل ي تبققر بقققرار ياققدر مققن المجلققس األ لققى 

 .خ الق الية نظيرا لل مل الق الىاللييل
 44مادة 

 :يجوز هن ي ين فى وظيفة نالب



 .    الدرجة خمس سنواخ  لى األقل )ا( النواب السابقون بمجلس الدولة ال ين شغلوا
)ب( ق ا  المحاكم األبتداليه و وك ء النالب ال ام من الفلة الممتاز  و وك ء النيابة األدارية من 

 .اغلون لوظالك م ادلة بتلك الجياخالنواب بأدار  ق ايا الحكومة الش الفلة الممتاز  و
)ج( األسقققات   المسقققا دون بكليقققاخ الحققققو  و هسقققات   الققققانون و المسقققا دون بجام قققاخ جميوريقققة 
مار ال ربية و المشتغلون ب مل ي تبر بقرار يادر من المجلس األ لى للييلاخ الق الية نظيرا 

هرب ققة  شققر سققنة متواليققة فققى ال مققل القققانونى و كققانوا قققى درجققاخ  لل مققل الق ققالى متققى هم ققوا
 .   الدرجةمماالة لدرجة نالب هو يتقا ون مرتبا يدخل فى حدود  

)د( المحامون ال ين هشتغلوا همقام محقاكم األسقتلناك مقد  تسقع سقنواخ متتاليقة بشقرو هن يكونقوا ققد 
ل مقل لقس األ لقى للييلقاخ الق قاليةنظيرا لمارسوا المحاما  ف   هو هم  مل ي تبر بقرار من المج

 .الق الى مد  هرب ة  شر  سنه
 41مادة 

 يجوز هن ي ين فى وظيفة مستشار مسا د من الفلة )ب(:
 .المسا دون السابقون بمجلس الدولة)ا( المستشارون 

ابقة لحكومه و رؤسقاء الني)ب( رؤساء المحاكم األبتدالية و المستشارون المسا دون بأدار  ق ايا ا
 .االداريه

)ج( هسات   كلية الحقو  و هسات   القانون بجام اخ جميورية مارال ربيه هو األسات   المسا دون 
 .ا  مسا د مد ال تقل  ن خمس سنواخبي   الجام اخ ال ين هم وا فى وظيفة هست

يكونقوا  )د( المحامون ال ين هشتغلوا همام محاكم األستلناك مد  إانتى  شر  سنة متتاليقة بشقرو هن
قققد مارسققوا المحامققا  ف قق  هو هم  مققل ي تبققر بقققرار مققن المجلققس األ لققى للييلققاخ الق ققالية نظيققرا 

 .لق الى مد  سبع  شر  سنةلل مل ا
) ققق(المشتغلون ب مققل ي تبققر بقققرار مققن المجلققس األ لققى للييلققاخ الق ققالية نظيققرا لل مققل الق ققالى 

ونى و كانوا فى درجاخ مماالة لدرجة مستشار ممن هم وا سبع  شر  سنة متوالية فى ال مل القان
 مسا د من الفله )ب( هو يتقا ون مرتبا يدخل فى حدود     الدرجة.

 47مادة 
 يجوز هن ي ين فى وظيفة مستشار مسا د من الفلة )ا(:



 ق   الدرجقة اق ث سقنواخ )ا( المستشارون المسا دون السابقون بمجلقس الدولقة الق ين هم قوا فقى 
 . لى األقل

)ب( الرؤسققققاء بالمحققققاكم األبتداليققققة و رؤسققققاء النيابققققة ال امققققة و النيابققققة االداريققققة و المستشققققارون 
 .اغلون لوظالك م ادلة بتلك الجياخالمسا دون بادار  ق ايا الحكومة الش

)ج( هسقات   كليقاخ الحققو  و هسقات   الققانون بجام قاخ جميوريقة ماقر ال ربيقة الق ين هم قوا فقى 
 .مد ال تقل  ن سنتينهستا  مسا د  وظيفة

)د( المشققتغلون ب مققل ي تبققر بقققرار مققن المجلققس األ لققى للييلققاخ الق ققالية نظيققرا لل مققل الق ققالى 
ن مققد   شققرين سققنة و كققانوا فققى درجققاخ مماالققة لدرجققة مستشققار مسققا د مققن الفلققه )ا( هو يتقا ققو 

 .مرتبا يدخل فى حدود     الدرجة
األستلناك خمس  شر  سنة متواليه بشقرو هن يكونقوا ققد ) ق( المحامون ال ين هشتغلوا همام محاكم 

يرا لل مل مارسوا المحاما  ف   هو هم  مل ي تبر بقرار من المجلس األ لى للييلاخ الق الية نظ
 .الق الى مد   شرين سنة

 11مادة 
 يجوز هن ي ين فى وظيفة مستشار:

 .لمستشارون السابقون بمجلس الدولة)ا( ا
كم األسقققتلناك و المحقققامون ال قققامون بالنيابقققة ال امقققة و القققوك ء ال قققامون )ب( المستشقققارون بمحقققا

 بالنيابة االدارية و المستشارون بادار  ق ايا الحكومة.
)ج( هسقات   كليقاخ الحققو  و هسقات   الققانون بجام قاخ جميوريقة ماقر ال ربيقه الق ين هم قوا فقى 

 .ة هستا  مد  التقل  ن ا ث سنواخوظيف
 .م محكمة النقل خمس سنواخ متواليةين هشتغلوا هما)د( المحامون ال 

 12مادة 
يجققوز هن ي ققين رجققال الق ققاء و النيابققة  31،  39،  33،  36،  35إسققتاناء مققن هحكققام المققواد 

ال امة والنيابة االدارية و ه  اء إدار  ق ايا الحكومة و المشتغلون بالتدريس فقى كليقاخ الحققو  
خ جميورية مار ال ربية فى وظالك ه  اء مجلس الدولة التقى هو بتدريس ماد  القانون بجام ا

هن يسققبقوا زم ليققم  تلققى مباشققر  درجققاخ وظققالفيم فققى جيققاتيم األاققلية  لققى هال يترتققب  لققى  لققك
 .بمجلس الدولة



 11مادة 
يشقترو فقيمن يلحقق  مستشقارا بالمحكمقة االداريققة ال ليقا هن يكققون ققد شقغل وظيفققة مستشقار بمجلققس 

 .ا ث سنواخ  لى األقلالدولة مد  
 11مادة 

ي ين رليس مجلس الدولة بقرار من رليس الجميوريقة مقن بقين نقواب رلقيس المجلقس ب قد هخق  رهم 
 جم يققة  موميققة خااققة تشققكل مققن رلققيس مجلققس الدولققة و نوابققه و وك لققه و المستشققارين القق ين

 .شغلوا وظيفة مستشارا لمد  سنتين
موافقققة الجم يققة ال موميققة  قققرار مققن رلققيس الجميوريققة ب ققدي ققين نققواب رلققيس المجلققس و وكقق ؤ  بو 

 .للمجلس
قققة المجلققس ب ققد مواف ي ققين بققاقى األ  ققاء و المنققدوبون المسققا دون بقققرار مققن رلققيس الجميوريققةو 

 .الخاص للشلون االدارية
المجلس المشار اليقه حسقب  ي تبر تاريخ الت يين او الترقيه من وقخ موافقة الجم ية ال موميه هوو 
 9.حوالاأل

 17مادة 
ع ه مقاليم و ختيار النواب بوري  الترقية من بين المندوبين  لى هساس األقدمية و من واقايكون 

 .تقارير التفتيش  نيم
ه(  لقققى هسقققاس االقدميقققة مقققع تكقققون ترقيقققة النقققواب و المستشقققارين المسقققا دين مقققن الفلتقققين )ب و و 

 .األ لية
يحقل دور ققم فقى الترقيققة متقى هم ققوا فقى وظققالفيم سققنتين يجقوز تققرقيتيم للكفايقة الممتققاز  و لقو لققم و 

و بشقرو هال تزيقد نسقبة مقن يرققى مقنيم ليق ا السقبب  لقى ربقع  قدد الوظقالك الخاليققة  ، لقى األققل
 .ار م بترتيب األقدمية فيما بينيمفى كل درجة خ ل سنة مالية كاملة و يكون إختي

فققققى هخققققر  -رون المسققققا دون الحااققققلون و ي تبققققر مققققن  وم الكفايققققة الممتققققاز  النققققواب و المستشققققا
 لقى درجقة كقكء و بشقرو هال تققل تققديراتيم السقابقة  -تقريرين لكفايتيم فى تقارير التفتيش الفنى 
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جمي يا  ن درجة فو  المتوسو وفيما  دا  لك يجرم األختيار فى الوظالك األخرم  لى هساس 
 1.و  ند التساوم ترا ى األقدمية ،درجة األ لية

 15مادة 
ت ين باألقدمية وفقا لتاريخ الققرار الاقادر بقالت يين هو الترقيقة و إ ا  قين هانقان هو هكاقر فقى وققخ 

 واحد فى الدرجة  ينيا هو رقوا إلييا حسبخ هقدميتيم وفقا لترتيب ت يينيم هو ترقيتيم .
 ت تبر هقدمية ه  اء المجلس ال ين ي ادون الى مناابيم من تاريخ ت يينيم هول مر  .و 

وتحدد هقدمية من ي ينون من خارج المجلس فى قرار الت يين و  لك ب قد موافققة المجلقس الخقاص 
للشلون االدارية و يجوز هن تحدد هقدمية رجال الق اء و النيابقة ال امقة و النيابقة االداريقة و إدار  

س ق ايا الحكومة و غير م ممن ي ينون من خارج السلك الق الى  ن ت يينيم فقى وظقالك مجلق
 لققك ان الدولققة المماالققه لققدرجاتيم مققن تققاريخ ت ييققنيم فققى  قق   الققدرجاخ و بشققرو هال يترتققب  لققى 

 .يسبقوا زم ء م فى المجلس
تحقققدد هقدميقققة المحقققامين  نقققد ت ييقققنيم فقققى وظقققالك مجلقققس الدولقققة مقققن تقققاريخ إسقققتيفاليم لشقققروو و 

 .زم ء م فى المجلس لك هن يسبقوا الا حية للوظالك الم ينين فييا  لى هال يترتب  لى 
 19مادة 

 يؤدم ه  اء مجلس الدولة و المندبون المسا دون قبل إشتغاليم بوظالفيم اليمين االتيه :
 هقسم باهلل ال ظيم هن هحكم بال دل وهن هؤدم وظيفتى بال مه و الاد  و هن هحترم القوانين .

 .مجلس اليمين امام رليس الجميوريةيكون هداء رليسى الو 
ين همققام هداء اليمققين بالنسققبة لنققواب رلققيس المجلققس و المستشققارين و المستشققارين المسققا ديكققون و 

 .المحكمة االدارية ال ليا
 .ون اليمين همام رليس مجلس الدولةهما باقى األ  اء و المندوبون المسا دون فيؤد

 الفصل الثانى
 فى النقل و الندب و اال ار 

 14مادة 
بأقسامه المختلفة و ندبيم من قسقم القى آخقر هو بقين فقروع القسقم يتم إلحا  ه  اء مجلس الدولة 

 .لواحد بقرار من رليس مجلس الدولةا
                                                           

 .1713لسنة  50المادة مستبدلة بالقانون رقم  7



د ال قرور  بققرار مع  لك يجوز ندب المستشار بمحكمة الق اء االدارم من دالقر  القى هخقرم  نقو 
 .من رليس المحكمة

م  نقد ال قرور  بققرار مقن كما يجوز ندب رؤساء المحاكم االدارية والتأديبية من محكمقة القى هخقر 
نالققب رلققيس المجلققس للمحققاكم االداريققة هو التأديبيقققة و يجققوز هي ققا نققدب ه  ققاء  يلققة مفو قققى 

 .ند ال رور  بقرار من رليس الييلةالدولة من محكمة الى هخرم  
 11مادة 

يجوز ندب ه  اء مجلس الدولة كل الوقخ هو فقى غيقر هوققاخ ال مقل الرسقمية هو إ قارتيم للقيقام 
لقاخ ال امقة هو المؤسسقاخ ال امقة  مال ق الية هو قانونية لوزاراخ الحكومة و ماالحيا او الييبأ
 لك بقرار من رليس مجلس الدولة ب قد موافققة المجلقس الخقاص للشقلون االداريقة  لقى هن يتقولى و 

المجلققققس المقققق كور وحققققد  تحديققققد المكافققققأ  التققققى يسققققتحقيا ال  ققققو المنتققققدب هو الم ققققار  ققققن  قققق   
 .األ مال

همقققا بالنسقققبة القققى الييلقققاخ هو اللجقققان التقققى يرهسقققيا هو يشقققترك فقققى   قققويتيا بحكقققم الققققانون هحقققد 
كما تجقوز إ قار  ه  قاء مجلقس  ه  اء مجلس الدولة فيكون الندب ليا بقرار من رليس المجلس

 الدولة للقيقام بأ مقال ق قالية هو قانونيقة للحكومقاخ األجنبيقة هو للييلقاخ الدوليقة و  لقك بققرار مقن
 .خ الق اليةرليس الجميورية ب د موافقة المجلس األ لى للييلا

 .األ ار  االخ ل بحسن سير ال مل ال يجوز هن يترتب  لى الندب هوو 
 17مادة 

 .الى الخارج  لى هربع سنواخ متالةال يجوز هن تزيد مد  إ ار    و مجلس الدولة 
 .فاال زمنى يقل  ن خمس سنواخينيا ت تبر المد  متالة إ ا تتاب خ هياميا هو فال بو 
مقققع  لقققك يجقققوز هن تزيقققد المقققد   لقققى  ققق ا الققققدر إ ا إقت قققخ  لقققك ماقققلحة قوميقققة يققققدر ا رلقققيس و 

 91الجميورية 
 71مادة 

يجققوز شققغل وظيفققة الم ققار بققدرجتيا إ ا كانققخ مققد  اال ققار  ال تقققل  ققن سققنة فققا ا  ققاد الم ققار الققى 
لوظيفقققة الخاليقققة مقققن درجتقققه هو يشقققغل درجتقققه  ملقققه بمجلقققس الدولقققة قبقققل نيايقققة  ققق   المقققد  يشقققغل ا

 .لته  لى هول وظيفة تخلو من درجتهاألالية بافة شخاية  لى هن تسوم حا
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 72مادة 
ه  ققاء مجلققس الدولققة مققن درجققة منققدوب فمققا فوقيققا غيققر قققابلين لل ققزل و يسققرم بالنسققبه ليققؤالء 

منيقا مجلقس التأديقب  قى جميع ال ماناخ التى يتمتع بيقا رجقال الق قاء و تكقون الييلقة المشقكل 
 .لمختاه فى كل ما يتال بي ا الشأنالجية ا

مقققع  لقققك إ ا إت قققح هن هحقققد ما فققققد الاققققة و اال تبقققار اللققق ين تتولبيمقققا الوظيفقققه هو فققققد هسقققباب و 
الاقق حية ألداليقققا لغيقققر األسقققباب الاققحية إحيقققل القققى الم قققاش هو نقققل القققى وظيفقققه م ادلقققة غيقققر 

 99ة ب د موافقة مجلس التأديب.ق الية بقرار من رليس الجميوري
 71مادة 

غيققر ق ققالية مققن رلققيس مجلققس  يقققدم ولققب النظققر فققى االحالققة الققى الم ققاش هو النقققل الققى وظيفققة
 .الدولة

ال  ققو للح ققور همامققه  لققى مجلققس التأديققب او الييلققة المشققكل منيققا حسققب األحققوال هن يققد و و 
 .لسماع هقواله

در ققرار فقى الولقب تميقة بمرتقب كامقل القى هن ياقللمجلس هن يقرر إ تبار ال  قو فقى هجقاز  حو 
 .بقبوله هو رف ه

 71مادة 
أديب همر المستشارين المسقا دين ي رل رليس مجلس الدولة  لى الييلة المشكل منيا مجلس الت

النواب ال ين يحالون  لقى تقريقرين متقاليين بدرجقة هققل مقن المتوسقو ، و تققوم الييلقة بفحقص  و
حققالتيم و سققماع هققققواليم فققا ا تبقققين ليققا اقققحة التقققارير هو اقققيرورتيا نياليققة ققققررخ إحققالتيم القققى 

 .نقليم الى وظيفة هخرم غير ق اليةالم اش هو 
ة بنقاء  لقى ولقب رلقيس مجلقس يس الجميوريقيادر باالحالة الى الم اش هو بالنقل قرار مقن رلقو 

 .الدولة
 .رسميةي تبر تاريخ االحالة الى الم اش من يوم نشر قرار رليس الجميورية بالجريد  الو 
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 الفصل الرابع
 فى واجباخ ه  اء المجلس

 77مادة 
 يتفقق  ال يحققوز ل  ققو مجلققس الدولققة القيققام بققأم  مققل تجققارم كمققاال يجققوز لققه القيققام بققأم  مققل ال

ستق ل الق اء و كرامته  .وا 
يجوز للمجلس األ لى للييلاخ الق الية هن يقرر منع   و مجلس الدولة من مباشر  هم  مقل و 

 .مع واجباخ الوظيفة و حسن هداليا يرم هن القيام به يت ارل
 75مادة 

يحظققر  لققى ه  ققاء مجلققس الدولققة األشققتغال بال مققل السياسققى وال يجققوز ليققم الترشققيح ألنتخابققاخ 
 قق   الحالققة لققس الشقق ب هو الييلققاخ المحليققة إال ب ققد تقققديم إسققتقاالتيم و ت تبققر األسققتقالة فققى مج

 .مقبولة بمجرد تقديميا
 21مكرر 75مادة 

يسققوم الم ققاش المسققتح  ل  ققو مجلققس الدولققة المسققتقيل وبقققا لحكققم المققاد  السققابقة والقق م رشققح 
 :س الشق ب وفقا للقوا قققد اآلتيةنفسققه ل  و مجل

يحاقل  لقى م قاش  ،بلغخ مد  خدمتقه المحسقوبة فقى الم قاش سقب ا و شقرين سقنة فقأكار )ه( من
 يشققغليا هو هرب ققة هخمققاس المرتققب األاققلى يسققاوم هرب ققة هخمققاس آخققر مربققوو الوظيفققة التققى كققان

 .ال م كان يتقا ا  هييما هالح له
ت قاك و  شقرين  )ب( من بلغخ مد  خدمته المحسوبة فى الم اش  شقرين سقنة وتققل  قن سقبع

و بحيققث ال ، سققنة افترا ققا سققتين سققنة خمققس سققنواخ افترا ققية الققى مققد  خدمتققه بشققرو هال يجققاوز
ا اة هخماس آخر مربوو الوظيفة التى كان يشغليا هو ا اة  يقل الم اش ال م يحال  ليه  ن

 .ال م كان يتقا ا  هييما هالح له المرتب األالى هخماس
الم ققاش خمققس  شققر  سققنة وتقققل  ققن  شققرين ت ققاك )ج( مققن بلغققخ مققد  خدمتققه المحسققوبة فققى 

افترا ا ستين سقنة ، وبحيقث اليققل  خمس سنواخ افترا ية الى مد  خدمته بشرو هال يجاوز سنه
مربقوو الوظيفقة التقى كقان يشقغليا هو ناقك المرتقب  الم اش ال م يحال  ليه  ن ناقك آخقر

 .يتقا ا  اييما هالح له األالى ال م كان
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االنتخاباخ وحال  لى  شر  قدد االاقواخ الاقحيحة التقى  المستقيل فى وا ا لم ينجح ال  و
تققققديم  االققققل ، اقققرك لقققه الفقققر  بقققين المرتقققب االاقققلى الققق م كقققان يتقا قققا   نقققد ه ويقققخ  لقققى

و لققك لمققد  ا اققة سققنواخ مققن تققاريخ ، االسققتقالة وبققين الم ققاش القق م اسققتحقه وفقققا للقوا ققد السققابقة
 .لى الم اش هو الوفا  هييما هقربا االستقالة هو بلوغه سن االحالة

وتسقققرم هحكقققام البنقققود )ا ، ب ، ج(  لقققى   قققو مجلقققس الدولقققة الققق م ي قققين   قققوا فقققى مجلقققس 
   .الش ب
 79مادة 

 .مجلس الدولة إفشاء سر المداوالخ ال يجوز أل  اء
 74مادة 

 ال يجققوز ل  ققو مجلققس الدولققة هن ينقوققع  ققن  ملققه و هن يققرخص لققه فققى  لققك كتابققة إال إ ا كققان
هنقوا ه لسبب مفاجىء فا ا زادخ مد  األنقواع  ن سب ة هيام فى السنة حسبخ المد  الزالد  من 

 .جازته السنويةه
 71مادة 

ي تبر   و مجلس الدولة مستقي  إ ا هنقوع  ن  مله مد  ا اين يومقا متاقلة بقدون إ ن و لقو 
 .زته هو إ ارته هو ندبه لغير  ملهكان  لك ب د إنتياء هجا

لك إ ا  اد ال  و و قدم هسبابا تبرر إنقوا ه  ر يا رلقيس مجلقس الدولقة  لقى المجلقس مع  و 
الخقاص للشقلون االداريققة فقان تبققين لقه جققديتيا إ تبقر غيققر مسقتقيل و فققى  ق   الحالققه تحسقب مققد  

 .هو هجاز  إ تيادية بحسب األحوال الغياب هجاز  من نوع األجاز  السابقة
 

 الفصل الخامس
 ه  اء مجلس الدولة فى التفتيش  لى

 77مادة 
تشكل بمجلس الدولة إدار  للتفتيش الفنى  لى ه مال المستشارين المسا دين و النواب والمندوبين 

لمستشققارين والمستشققارين المسققا دين برلاسققة هحققد نققواب رلققيس المجلققس و  ققوية  ققدد كققاك مققن ا
 .المسا دين



 :ير الكفاية باحدم الدرجاخ اآلتيةيكون تقر و 
 .هقل من المتوسو -متوسو  -لمتوسو فو  ا -ككء 

ى يجب إجراء التفتيش مر   لى األقل كل سنتين و يجب إيقداع تقريقر التفتقيش خق ل شقيرين  لقو 
 .األقل من تاريخ إنتياء التفتيش

م مققن تقققارير هو كمققا يجققب هن يحققاو ا  ققاء مجلققس الدولققة  لمققا بكققل مققا يققودع بملفققاخ خققدمتي
 .م حظاخ هو هورا 

 لحة الداخلية لمجلس الدولة وريقة ال مل بادار  التفتتيش و إجراءاتقه و تبقين ال قماناخ وتنظم ال
 .أل  اء المجلس الخا  ين للتفتيش الواجب توفير ا

 211مادة 
مقن األ  قاء و  يخور رليس مجلس الدولة من تقدر كفايتقه بدرجقة متوسقو هو هققل مقن المتوسقو

و لمقققن هخوقققر الحققق  فقققى القققتظلم مقققن ، مقققن تققققدير كفايتقققه لقققك بمجقققرد إنتيقققاء إدار  التفتقققيش الفنقققى 
 التقدير خ ل خمسة  شر يوما من تاريخ األخوار.

 لققى المجلققس الخققاص  -قبققل  ققرل مشققروع حركققة الترقيققاخ  -كمققا يقققوم رلققيس مجلققس الدولققة 
للشلون االدارية ، با اين يوما  لى األقل باخوقار ه  قاء مجلقس الدولقة الق ين حقل دور قم و لقم 

هو  913  يم حركققة الترقيققاخ لسققبب غيققر متاققل بتقققارير الكفايققة التققى فاققل فييققا وفقققا للمققادتشققمل
 .فاخ مي اد التظلم منيا

المناوص  ليه فقى  و لمن إخور الح  فى التظلم فى المي اد ،ويبين باألخوار هسباب التخوى
 .الفقر  السابقة

 اى  ليه ماحوب ب لم الواول.يتم األخوار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخواب مو و 
 212مادة 

يكون التظلم ب ري ه تقدم الى ادار  التفتيش الفنقى و  لقى  ق   االدار  إحالقة القتظلم القى المجلقس 
 .خمسة هيام من تاريخ تقديم التظلمالخاص للشلون االدارية خ ل 

 211مادة 
يفاققل المجلققس الخققاص للشققلون االداريققة فققى الققتظلم ب ققد االوقق ع  لققى األورا  و سققماع هقققوال 

إلييا و قبل إجراء حركة المتظلم و تادر قرار ا خ ل خمسة  شر يوما من تاريخ إحالة األورا  
 .الترقياخ



يقة مقن تقوم اللجنة هي قا  نقد نظقر مشقروع حركقة الترقيقاخ بفحقص تققارير كفايقة المرشقحين للترقو 
ال يجوز للجنة النزول بي ا التقدير القى درجقه هدنقى إال ب قد إخوقار و  درجة فو  المتوسو هو ككء

ااحب الشأن بخواب مواى  ليه ماحوب ب لقم الواقول لسقماع اقوالقه و ب قد هن تبقدم إدار  
 .مسببا فى إقتراح النزول بالتقديرالتفتيش الفنى رهييا 

تقاب الكفاية هو القتظلم منقه نياليقا ويخوقر بقه اقاحب الشقأن بكيكون قرار اللجنة فى شأن تقدير و 
 97.مواى  ليه ماحوب ب لم الواول

 211مادة 
ت رل  لى المجلس األ لى للييلاخ الق الية  ند نظر مشقروع حركقة الترقيقاخ ققراراخ المجلقس 
الخقققاص للشقققلون االداريقققة الاقققادر  فقققى التظلمقققاخ مقققن التخوقققى لنسقققباب غيقققر المتاقققله بتققققارير 

 .و  لك ال اد  النظر فييا 911اد  الكفاية وبقا لما  و مقرر فى الفقر  الاانية من الم
تقاب مواقى  ليقه تكون قراراخ المجلس األ لى للييلاخ الق الية نيالية ويخور بيا المقتظلم بكو 

 94.ماحوب ب لم الواول
 217مادة 

الولبقاخ التقى يققدميا رجقال تختص إحدم دوالر المحكمقة األداريقة ال ليقا دون غير قا بالفاقل فقى 
مجلس الدولة بالغاء القراراخ األدارية النيالية المت لققة بقأم شقأن مقن شقلونيم و  لقك  قدا النققل و 
الندب متى كان مبنى الولب  يبا فى الشكل هو مخالفة للقوانين و اللوالح هو خوأ فى توبيقيا هو 

 95.تأويليا هو إساء  إست مال السلوة
 .ى ولباخ الت ويل  ن تلك القراراخالم كور  دون غير ا بالفال فكما تختص الدالر  

تخققتص هي ققا دون غير ققا بالفاققل فققى المناز ققاخ الخااققة بالمرتبققاخ و الم اشققاخ و المكافققأخ و 
 .ة لرجال مجلس الدولة هو لوراتيمالمستحق

ال يجقققوز هن يجلقققس للفاقققل فقققى  ققق   المسقققالل مقققن كقققان   قققوا فقققى المجلقققس األ لقققى للييلقققاخ و 
 .تحال رسوم  لى   ا الولب الو ه فى القرار ال م رفع الولب بسبب الق الية إ ا كان قد إشترك
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 الفصل السادس
 فى االجازاخ

 215مادة 
 .هول يولية و تنتيى فى آخر سبتمبرتبده ال ولة الق الية للمحاكم كل  ام من 

 219مادة 
التأديبيققة و المسققت جل مققن الق ققايا و تسققتمر المحققاكم هانققاء ال ولققة الق ققالية فققى نظققر الققد اوم 

 .ق ايا بقرار من رليس مجلس الدولةت ين     ال
هيققام لققة الق ققالية فت ققين  ققدد الجلسققاخ و تققنظم الجم يققة ال موميققة لكققل محكمققة ال مققل هانققاء ال وو 

 .و يادر ب لك قرار من رليس المجلسإن قاد ا و من يقوم من األ  اء بال مل فييا 
 214مادة 

  ققاء المحقققاكم فققى هجقققازاخ فققى غيقققر ال ولققة الق قققالية إال لمققن ققققام مققنيم بال مقققل ال يققرخص أل
خ ليققققا وكانققققخ حالققققة ال مققققل تسققققمح بقققق لك ، و مققققع  قققق ا يجققققوز التققققرخيص فققققى هجققققازاخ لظققققروك 

 .جازاخ ال املين المدنيين بالدولةإستانالية فى الحدود التى تقرر ا القوانين واللوالح الخااة بأ
 211مادة 

تزيقد مقد  األجقاز  السقنوية بمرتقب كامقل أل  قاء مجلقس الدولقة  لقى شقيرين بالنسقبة  ال يجوز هن
حقققاكم للمستشقققارين ، و شقققير و ناقققك بالنسقققبة القققى مقققن  قققدا م و تحقققدد الجم يقققاخ ال موميقققة للم

 .توزيع األجازاخ بين ه  اليا
 217مادة 

تمقققنح إال ب قققد ال ى مقققن خدمقققة ال  قققو خمسقققة  شقققر يومقققا و تكقققون مقققد  األجقققازاخ فقققى السقققنة األولققق
إنق اء ستة هشير  لى هول ت يين و مع  لك يجوز  ند ال رور  و بموافقة رليس المجلقس مقنح 

مققن  ال  ققو هجققاز  إ تياديققة لمققد  اسققبوع خقق ل األشققير السققتة األولققى مققن خدمتققه  لققى هن تخاققم
 .األجاز  السنوية المستحقة له

فقى هيقة سقنة  لقى ا اقة هشقير إال فقى  يجوز  م مدد األجاز السنوية الى ب  يا بشرو هال تزيدو 
 .الة المرل ف  تزيد  لى ستة هشيرح



تحدد موا يد األجاز  السنوية حسب مقت ياخ ال مقل و ظروفقه ، وال يجقوز تقاقير ا هو تأجيليقا و 
 .ألسباب قوية تقت ييا مالحة ال ملهو قو يا هو إلغاؤ ا إال 

 221مادة 
األ  ققاء بمرتققب كامققل لمققد  مجمو يققا سققنة كققل  تكققون األجققازاخ المر ققية التققى يحاققل  لييققا

ا ث سنواخ و إ ا لم يستوع ال  و ال ود  الى  ملقه ب قد إنق قاء السقنة جقاز للمجلقس الخقاص 
 .د  سنة هخرم با اة هرباع المرتبللشلون االدارية هن يرخص له فى إمتداد األجاز  لم

ة بجانققب مققا يسققتحقه مققن هجازاتققه متجمققد إجازاتققه األ تياديقق لل  ققو فققى حالققة المققرل هن يسققتنف و 
 .ن هالحالمر ية و  لك كله مع  دم االخ ل بأم قانو 

 222مادة 
يقققنظم رلقققيس مجلقققس الدولقققة بققققرار منقققه ب قققد موافققققة المجلقققس الخقققاص للشقققلون االداريقققة الخقققدماخ 

 .جتما ية أل  اء المجلس و شرووياالاحية و األ
ديقة الوظيفقة هو بسقببيا إسقترداد ماقاريك لل  و ال م يااب بجرح هو  ا ة هو مرل هانقاء تأو 

 .و  لك بقرار من رليس مجلس الدولةال  ج التى ي تمد ا القومسيون الوبى 
 

 الفصل السابع
 فى تأديب ه  اء مجلس الدولة

 221مادة 
 :س الدولة مجلس تأديب يشكل كاآلتىيختص بتأديب ه  اء مجل

 رليسا 111 1111 111 1111 111 111رليس مجلس الدولة 
سته من نواب رليس المجلقس بحسقب ترتيقب األقدميقة ه  قاء و  نقد خلقو وظيفقة رلقيس المجلقس 
هو غيابه هو وجود مانع لديه يحل محله األقدم فاألققدم مقن نوابقه و كق لك الحكقم بالنسقبة أل  قاء 
 مجلس التأديب فيحل محل كل منيم من يليه فى األقدمية من نواب الرليس ام من المستشارين .

 221مادة 
تقام الد وم التأديبية من نالب رليس مجلس الدولة الدار  التفتيش الفنقى بنقاء  لقى تحقيق  جنقالى 
هو بنققاء  لققى تحقيقق  إدارم يتققوال  هحققد نققواب رلققيس المجلققس بالنسققبة الققى المستشققارين ومستشققار 



مجلققس لتحقيقق  قققرار مققن رلققيس بالنسققبه الققى بققاقى ه  ققاء المجلققس و ياققدر بنققدب مققن يتققولى ا
 .الدولة

يجققب هن تشققتمل  ري ققة الققد وم  لققى التيمققة و األدلققة المؤيققد  ليققا و تققودع سققكرتارية مجلققس و 
 .قرار  با  ن ال  و للح ور همامهالتأديب ليادر 

 227مادة 
 لمجلس التأديب هن يجرم ما يرا  الزما من التحقيقاخ و له هن يندب هحد ه  اله لي ا الغرل .

ندبققه السققلوة المخولققة لمحققاكم الجققنح بالنسققبة للشققيود القق ين يققرم وجيققا و يكققون للمجلققس هو مققن ي
 .لسماع هقواليم

 225مادة 
إ ا رهم مجلقققس التأديقققب وجيقققا للسقققير فقققى إجقققراءاخ المحاكمقققة  قققن جميقققع القققتيم هو ب  قققيا كلقققك 

 .األقل بناء  لى همر رليس المجلس ال  و بالح ور بمي اد هسبوع  لى
 .هدلة األتياماك لمو وع الد وم و ور  لى بيان كيجب هن يشتمل التكليك بالح و 

 229مادة 
 ند تقرير السير فى إجراءاخ المحاكمة يجوز لمجلس التأديب هن يأمر بوقك ال  و  ن مباشر  
ه مققال وظيفتققه هو هن يقققرر إ تبققار  فققى هجققاز  حتميققة حتققى تنتيققى المحاكمققة ، و للمجلققس فققى كققل 

 .ألجاز  الم كور ى همر الوقك هو اوقخ هن ي يد النظر ف
 .ال إ ا قرر مجلس التأديب غير  لكال يترتب  لى وقك ال  و وقك مرتبه مد  الوقك هو 

 224مادة 
تنق ى الد وم التأديبية بأستقالة ال  و هو إحالته الى الم اش و ال تأاير للد وم التأديبية  لى 

 .لمدنية الناشلة  ن الواق ة  اتياالد وم الجنالية هو ا
 221مادة 

تكون جلساخ المحاكمقة التأديبيقة سقرية و يحكقم مجلقس التأديقب فقى القد وم ب قد سقماع رهم إدار  
 .ال  و و يكون ال  و هخر من يتكلمالتفتيش الفنى ودفاع 

ه  قاء يح ر ال  و بشخاه همام المجلس و له هن يقدم دفا ه كتابة هو هن ينقوب  نقه هحقد و 
 .مجلس الدولة فى الدفاع  نه

 .ما الح  فى ولب ح ور ال  و بشخاهللمجلس دالو 



 ا  ا لم يح ر ال  و هو لم ينب  نه هحد جاز الحكم فى غيبته ب د التحق  من احة إ  نه.و 
 227مادة 

 يجققب هن يكققون الحكققم الاققادر فققى الققد وم التأديبيققة مشققتم   لققى األسققباب التققى بنققى  لييققا وهن
 .تتلى  ند النو  به فى جلسة سرية

 الاادر فى الد وم التأديبية نياليا غير قابل للو ن بأم وري  من ور  الو ن.يكون الحكم و 
 211مادة 

 :وقي يا  لى ه  اء مجلس الدولة  ىال قوباخ التأديبية التى يجوز ت
 العزلاللوم و 

ا  ا اقدر حكققم مجلقس التأديققب ب قوبقة ال ققزل إ تبقر   ققو المجلقس فققى هجقاز  حتميققة مقن تققاريخ و 
 .نشر منووقه فى الجريد  الرسميةم ادور الحكم الى يو 

ي تبر تاريخ ال زل من يوم النشر فى الجريد  الرسمية هما  قوبة اللوم فياقدر بتنفيق  ا ققرار مقن و 
 .منوو  الحكم فى الجريد  الرسمية وال ينشر   ا القرار هو ،رليس مجلس الدولة

 212مادة 
م وقفققه  ققن مباشققر  ه مققال يترتققب حتمققا  لققى حققبس   ققو مجلققس الدولققة بنققاء  لققى همققر هو حكقق

 .مد  حبسهوظيفته 
يجوز لمجلس التأديب هن يأمر بوقك ال  و  ن مباشر  ه مال وظيفته هانقاء إجقراءاخ التحقيق  و 

بنققاء  لققى ولققب رلققيس مجلققس هو المحاكمققة  ققن جريمققة وق ققخ منققه ، و  لققك مققن تلقققاء  اتققه هو 
مقا لقم يققرر المجلقس المق كور  ال يترتب  لى وقك ال  و وققك اقرك مرتبقه مقد  الوققكالدولة و 

 .وقك ارك ناك المرتب
 . يد النظر فى همر الوقك و المرتبله فى كل وقخ هن يو 
 

 الفصل الثامن
 فى مرتباخ ه  اء مجلس الدولة و م اشاتيم

 211مادة 



تحدد مرتباخ ه  اء مجلس الدولة بجميع درجاتيم وفقا للجدول الملح  بي ا الققانون ، وال ياقح 
 ألحد منيم مرتب بافة شخاية هو هن ي امل م املة إستانالية بأية اور  .هن يقرر 

تسققرم فيمققا يت لققق  بيقق   المرتبقققاخ و البققدالخ و المزايقققا األخققرم و كققق لك بالم اشققاخ و بنظاميقققا و 
 جميع األحكام التى تقرر فى شأن الوظالك الممااله بقانون السلوه الق الية .

 211مادة 
الدولقة مقن جقاوز  الم اشقاخ ال يجقوز هن يبققى هو ي قين   قوا بمجلقس إستاناء مقن هحكقام ققوانين

 96. مر  سب ين  اما
ومع  لك إ ا كان بلوغ ال  و سن التقا د فى الفتر  من هول هكتوبر إلى هول يوليو فإنه يبقى فقى 

 93.مد  فى تقدير الم اش هو المكافأ الخدمة حتى   ا التاريخ دون هن تحتسب     ال
 217مادة 
يققر ر إسقتقالة   قو مجلقس الدولقة مقبولقة مققن تقاريخ تققديميا القى رلقيس المجلقس إ ا كانقخ غت تبق

 .مقترنة بقيد هو م لقة  لى شرو
سقققتاناء مقققن هحكقققام ققققوانين الم اشقققاخ ال يترتقققب  لقققى إسقققتقالة   قققو المجلقققس سققققوو حققققه و  فقققى ا 

 .الم اش هو المكافأ  هو خف يما
ال  قققو هو مكافأتقققه  لقققى هسقققاس آخقققر مربقققوو فقققى جميقققع حقققاالخ إنتيقققاء الخدمقققة يسقققوم م قققاش و 

الوظيفقققة التقققى كقققان يشقققغليا هو هخقققر مرتقققب كقققان يتقا قققا  هييمقققا هاقققلح لقققه ووفققققا للقوا قققد المققققرر  
 99بالنسبة للموظفين ال ين تنتيى خدمتيم بسبب إلغاء الوظيفة هو الوفر.

 215مادة 
األجقازاخ المققرر  فقى  إ ا لم يستوع   و مجلس الدولة بسبب مر قه مباشقر   ملقه ب قد إنق قاء

هو ظيقققر فقققى هم وققققخ هنققه ال يسقققتويع ألسقققباب اقققحية القيققام بوظيفتقققه  لقققى الوجقققه  991المققاد  
ال ل  إحيل الى الم اش بقرار من رليس الجميورية يادر بنقاء  لقى ولقب رلقيس مجلقس الدولقة 

 .قة المجلس الخاص للشلون االداريةوب د مواف
لققة هن يزيققد  لققى خدمققة ال  ققو المحسققوبة فققى الم ققاش هو يجققوز للمجلققس المقق كور فققى  قق   الحاو 

المكافأ  مد  إ افية بافه إستانالية  لقى هال تجقاوز  ق   المقد  األ قافية مقد  الخدمقة و ال المقد  
                                                           

 .2001لسنة  11الفقرة مستبدلة بالقانون رقم  11
 .1713لسنة  50المادة مستبدلة بالقانون رقم  11
 .1711لسنة  11الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون رقم  19



الباقية لبلوغ السن المقرر  لنحالة للم اش كماال يجوز هن تزيد تلك المد   لى امانى سنواخ و ال 
 .زيد  لى هرب ة هخماس مرتبهحقا فى م اش يهن يكون من شأنيا هن ت ويه 

مع  لك ال يجوز هن يقل الم اش  ن هرب ة هخماس هخر مرتب كان يتقا ا  ال  و هو يستحقه و 
  ند إنتياء خدمته إ ا كانخ مد  الخدمة المحسوبة فى الم اش ال تقل  ن  شرين سنة .

 .فقرتين السابقتين فى حالة الوفا تسرم هحكام الو 
ى المقققققرر بمقت ققققى قققققوانين األحققققوال ال يجققققوز هن يزيققققد الم ققققاش  لققققى الحققققد األقاققققفققققى جميققققع و 

 .الم اشاخ
 

 الباب الخامس
 الوظالك االدارية و الكتابية

 219مادة 
يكققون لققرليس مجلققس الدولققة سققلوة الققوزير المناققوص  لييققا فققى القققوانين و اللققوالح بالنسققبه الققى 

الكتابيققة كمققا يكققون ألمققين  ققام المجلققس بالنسققبة القققى ال ققاملين مققن شققاغلى الوظققالك االداريققة و 
 .ر  هو رليس المالحة بحسب األحوال ؤالء سلوة وكيل الوزا

 214مادة 
يجققققوز ت يققققين الحااققققلين  لققققى درجققققة الليسققققانس مققققن إحققققدم كليققققاخ الحقققققو  بأحققققدم الجام ققققاخ 

مقع شقياد   بجميورية مار ال ربية و الحاالين  لى  ق   الدرجقه مقن كليقاخ هجنبيقة م تقرك بيقا
لفتقققوم و التشقققريع هو الم ادلققة فقققى الوظقققالك االداريققة و يلحققق   قققؤالء بالقسقققم الق ققالى هو قسقققمى ا

 .المكتب الفنى
يجوز هن ي ين من  ؤالء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظير كفاية ممتاز  فى  مله ويحال و 

 .ال زمة للت يين فى     الوظيفة  لى المؤ  خ
 211مادة 

فى الوظالك الكتابية بالمجلس ب د إمتحان مسقابقة يجريقه المجلقس للمرشقحين وبققا  يكون الت يين
 .م تحدد  ال لحة الداخلية للمجلسللنظام ال 

 



 217مادة 
يجوز هن يندب ال املون بالوزارخ و وحداخ الحكم المحلى و الييلاخ ال امة لل مقل فقى الوظقالك 

 لمختاة و بين رليس مجلس الدولة .الكتابية بالمجلس و  لك باالتفا  بين الجية ا
و يكققون ألمققين  ققام المجلققس سققلواخ وكيقققل الققوزار  هو رلققيس الماققلحة حسققب األحققوال بالنسقققبة 

  .ليؤالء ال املين هاناء مد  ندبيم



 جدول الوظائف و المرتبات و البدالت
 2741لسنة 74الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 

 ) ب ( 2جدول رقم 
 المرتبات و البدالتجدول الوظائف و 

 بشأن مجلس الدولة 2741لسنة  74الملحق بالقانون رقم 
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 

 الوظالك المخاااخ السنوية ال  و 
 المرتب بدل ق اء بدل تمايل   الدورية

 السنوية
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 

 جنيه جنيه جنيه جنيه
 ربو اابخ 3111 ---- 3969رليس مجلس الدولة 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 
 نواب رليس مجلس

 911 9511 ---- 3969 - 3731الدولة 
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققق

 وك ء مجلس
 35 9311 ---- 3417 - 3931الدولة 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 
 35 ---- 451 3477 - 9631المستشارون 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 المستشارون
 المسا دون
 33 ---- 434.9 3764 - 9549فلة ) ا ( 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 



 المستشارون
 المسا دون
 33 ---- 756.4 3164 - 9719فلة ) ب ( 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 61 ----تزادالى 399 9969 - 9191النواب 
 ا ا بلغ734

 9191المرتب 
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 

 49 ---- 919 9464 - 391المندوبون 
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 

 المندوبون
 76 ---- 931.6 111 - 599المسا دون 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 
 ي امل رليس مجلس الدولة الم املة المقرر  لرليس محكمة النقل من حيث 

 الم اش .
بت ققديل  9136لسققنة  93يسققتمر ال مققل بالقوا ققد الملحقققه بجققدول المرتبققاخ الملحقق  بالقققانون رقققم 

ب ققل احكققام قققوانين الييلققاخ الق ققالية فيمققا اليت ققارل مققع احكققام  قق ا القققانون  لققى ان تسققتح  
يفقة وفققا  لقى مباشقر  متقى بلقغ المرتقب نيايقة مربقوو الوظ ال  واخ و البدالخ المقرر  للوظيفه اال

 ل لك الجدول.


