
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
2741لسنة    74رقم    

 بشأن مجلس الدولة
 
 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على الدستور
؛2751لسنة  251وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم   

في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ 2757لسنة  55وعلى القانون رقم   
بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية؛ 2751لسنة  224قانون رقم وعلى ال  

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

بإصدار قانون العمل؛ 2757لسنة  72وعلى القانون رقم   
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها  2791لسنة  51وعلى القانون رقم 

 المدنيين ؛
في شأن تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات  2791لسنة  272وعلى القانون رقم 

 الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ 2791لسنة  21لى القانون رقم وع  

بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية؛ 2791لسنة  15وعلى القانون رقم   
بإصدار قانون المحكمة العليا؛ 2797لسنة  12وعلى القانون رقم   
ى للهيئات القضائية؛بشأن المجلس األعل 2797لسنة  11وعلى القانون رقم   
بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ 2742لسنة  51وعلى القانون رقم   
بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛ 2742لسنة  92وعلى القانون رقم   

بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛  2791لسنة  1211وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم   
ء ؛وعلى موافقة مجلس الوزرا  

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
 

 قرر القانون األتي
:2مادة  

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

 
:1مادة   

ون من اختصاص مجلس التي أصبحت بمقتضى هذا القان جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى و
 . يتم الفصل فيها نهائيا تظل أمام تلك الجهات حتى, الدولة 

محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا  و جميع الدعاوى و الطلبات و التظلمات المنظورة أمام
و ذلك , و بغير رسوم تحال إليها بحالتها , مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس  القانون من اختصاص محاكم أو

 تكن هذه الدعاوى و الطلبات و التظلمات قد تهيأت للحكم فيها و يخطر ذوو الشأن جميعا ما لم
 . باألحاطه 



 . فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة أما بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم
 

 :1مادة 

و ذلك , لم يرد فيه نص  و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما, ي هذا القانون تطبق اإلجراءات المنصوص عليها ف
 . إلى أن يصدر قانون باإلجراءات الخاصة بالقسم القضائي

 
 :7مادة 

تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا و ذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة و ال 
الطعون التي ترفعهاتستحق رسوم على  .هيئة مفوضي الدولة   

 
 :5مادة 

 . 9111لسنة  91ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم 
 

 :9مادة 
من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة  73 من المادة 1ال يسرى الشرط المنصوص عليه في البند 

 . المشار إليه 9151لسنة  55العمل بالقانون رقم  الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند

 :4مادة 
العمل بهذا القانون إلى نهاية  من القانون المرافق تستمر األعارات الخارجية القائمة وقت 91استثناء من حكم المادة 

, مدة األربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة  المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها و لو جاوزت
 .بعد ذلك إال بمراعاة أحكام المادة جديدها أو مدهاو ال يجوز ت

 
 :1مادة 

 . القانون و يعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يكون له قوه
 (.9113أكتوبر سنة  أول) 9213شعبان سنة  32صدر برئاسة الجمهورية في 

 أنور السادات
 
 

 قانون مجلس الدولة
 :2مادة 

 ." ولة هيئة قضائية مستقلةمجلس الد"
 

 :1مادة 
 : يتكون مجلس الدولة من

 . القسم القضائي( ا)
 . قسم الفتوى( ب)
 . التشريع قسم( ج)

  و يشكل المجلس من رئيس و من عدد كاف من نواب الرئيس والوكالء
 . والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين



  عدون تسرى عليهم األحكام الخاصة بالمندوبينمندوبون مسا ويلحق بالمجلس
  . دبلومين من دبلومات الدراسات العليا عدا شرط الحصول على

 
 
 

  القسم القضائى -الباب األول 
 : الفصل األول

 :1مادة 

  الترتيب و التشكيل

 : يؤلف القسم القضائي من
 . المحكمة اإلدارية العليا( ا 

 . محكمة القضاء االدارى( ب
 . المحاكم اإلدارية( ج
 . المحاكم التأديبية( د 

 . هيئة مفوضي الدولة( هـ
 
 

 :7مادة 
يرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة  يكون مقر المحكمة اإلدارية العليا في القاهرة و

 . أكثر لفحص الطعون و تشكل من ثالثة مستشارين مستشارين و تكون بها دائرة أو
يرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة و تصدر أحكامها  محكمة القضاء االدارى مدينة القاهرة وويكون مقر 

  . ثالثة مستشارين من دوائر تشكل كل منها من

 . ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء االدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة
 

وإذا شمل اختصاص , للقضاء االدارى في المحافظات األخرى  ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر
أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات  -بقرار من رئيس المجلس  -لها  الدائرة أكثر من محافظة جاز

 . دائرة اختصاصها الداخلة في
 

 :5مادة
اكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في و يكون لهذه المح, اإلسكندرية  يكون مقار المحاكم اإلدارية في القاهرة و

  تنظيمها و حسن سير العمل بها القيام على
  . بقرار من رئيس المجلس و يجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات األخرى
  . مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على األقل و تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة



المحكمة أكثر من محافظة  اص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة و إذا شمل اختصاصو تحدد دائرة اختص
في اختصاصها و ذلك بقرار من رئيس مجلس  جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة

 . الدولة

 :9مادة

مستشارين والمستشارين رئيسا و عدد كاف من ال تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس
 . المساعدين و النواب و المندوبين

 
 محكمة القضاء االدارى من درجة مستشار مساعد على األقل و يكون مفوضو الدولة لدى المحكمة اإلدارية العليا و

. 

 :4مادة

 : تتكون المحاكم التأديبية من
 . عادلهمالعليا و من ي المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى اإلدارة (1)
 . و الثاني و الثالث ومن يعادلهم المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات األول (2)

 . المجلس في القيام على شئونها و يكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس

 :1مادة

ندرية و تؤلف من دائرة أو أكثر اإلدارة العليا في القاهرة و اإلسك يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى
الثاني و الثالث  و يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات األول و, ثالثة مستشارين  تشكل كل منها من

و عضوية أثنين , مستشار مساعد على األقل  في القاهرة و اإلسكندرية و تؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة
قرار من رئيس المجلس و يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء  و يصدر بالتشكيل, ل من النواب على األق

النيابة  المحافظات األخرى و يبين القرار عددها و مقارها و دوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير محاكم تأديبية في
 . اإلدارية

تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات جاز لها أن  و إذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة
 . بقرار من رئيس مجلس الدولة و ذلك, الداخلة في اختصاصها 

 :7مادة 

 . يتولى أعضاء النيابة اإلدارية اإلدعاء أمام المحاكم التأديبية

 
 
 
 
 

 



 الفصل الثاني
 

 االختصاصات
 
 
 

 :21مادة 

 : ل اآلتيةالمسائ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في
 . الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية( أوال
 . المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و( ثانيا
ف العامة أو القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في( ثالثا

 . العالوات الترقية أو بمنح
 

بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو  الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون( رابعا
 . الطريق التأديبي االستيداع أو فصلهم بغير

 
 . النهائيةبإلغاء القرارات اإلدارية  الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات( خامسا
الجهات اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون  الطعون في القرارات النهائية الصادرة من( سادسا

 . المنازعات أمام مجلس الدولة الذي ينظم كيفية نظر هذه
 . دعاوى الجنسية( سابعا
لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات  الصادرة من جهات إدارية الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية( ثامنا

 عدم االختصاص أو, و ذلك متى كان مرجع الطعن , التوفيق و التحكيم في منازعات العمل  الصادرة من هيئات
 . عيبا في التشكيل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها

 . بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين( تاسعا
 . في البنود السابقة سواء رفعت بصفه أصليه أو تبعية طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها( عاشرا

 . األشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر المنازعات الخاصة بعقود االلتزام أو( حادي عشر
 . القانون تأديبية المنصوص عليها في هذاالدعاوى ال( ثاني عشر
 . العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا الطعون في الجزاءات الموقعة على( ثالث عشر
 . سائر المنازعات اإلدارية( رابع عشر

في الشكل أو أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص أو عيبا  و يشترط في طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية
 . أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة مخالفة القوانين أو اللوائح

اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها  و يعتبر في حكم القرارات اإلدارية رفض السلطات
 . اللوائح اتخاذه وفقا للقوانين و

 
 :22مادة 

 س الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادةال تختص محاكم مجل



 :21مادة 

 : تقبل الطلبات اآلتية ال
 . شخصية الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة( ا

 
اإلدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا و تاسعا  الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات( ب

الرئاسية و انتظار  ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات و( 91)ة من الماد
  . المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم

 . و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة

 :21مادة 

  :اختصاص محكمة القضاء االدارى: أوال 
 
تختص به المحاكم  عدا ما( 91)المادة  محكمة القضاء االدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في تصتخ

 ترفع إليها عن األحكام الصادرة من المحاكم تختص بالفصل في الطعون التي اإلدارية و المحاكم التأديبية كما
  . اإلدارية

  , دولةويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي ال
 . يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك خالل ستين

 :27مادة

  :اختصاص المحاكم اإلدارية : ثانيا
 : تختص المحاكم اإلدارية

 
متى كانت متعلقة ( 91)في البنود ثالثا و رابعا من المادة  بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها (1)

 ني و المستوى الثالث و من يعادلهم و في طلبات التعويض المترتبة على هذهالمستوى الثا بالموظفين العموميين من
 .القرارات

 
المعاشات و المكافآت و المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و (2)

 . لورثتهم
متى كانت قيمة المنازعات ال تجاوز ( 91)عشر من المادة  بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي (3)

 . خمسمائة جنيه

 :25مادة 

  :اختصاص المحاكم التأديبية :ثالثا
 

 : المخالفات المالية و اإلدارية التي تقع من تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن



الحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين في وزارت الحكومة و مص العاملين المدنيين بالجهاز االدارى للدولة( أوال
من  المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى بالهيئات العامة و

 . األرباح
 

المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين طبقا  أعضاء مجالس إدارة التشكيالت النقابية( ثانيا
 . المشار إليه 9112لسنة  949رقم  ألحكام القانون

يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم  العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التي( ثالثا
 . خمسة عشر جنيها شهريا

 . دة العاشرةالبندين تاسعا و ثالث عشر من الما كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في

 :29مادة 

المادة السابقة عن  يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف األشخاص المشار إليهم في
 . الحدود المقررة قانونا العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف و ذلك في

 :24مادة 

يفي للعامل وقت إقامة الدعوى و إذا تعدد العاملون المقدمون الوظ يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى
 . المحكمة المختصة بمحاكمة أعالهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا للمحاكمة كانت

المستوى األول و الثاني و الثالث بمحاكمة جميع العاملين  و مع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من
 .95المادة الهيئات الخاصة المنصوص عليها في  ت و الشركات وبالجمعيا

 :21مادة 

أو مخالفات مرتبطة يبعضها و مجازاتهم أمام المحكمة التي  تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحده
  . المخالفة أو المخالفات المذكورة وقعت في دائرة اختصاصها

 . رئيس مجلس الدولة بقرار منهفإذا تعذر تعيين المحكمة عينها 

 :27مادة 

 . القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في
الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية و  على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات و الهيئات

 : لها الحكومة حدا أدنى من األرباح فتكون الجزاءات العاملين بالشركات التي تضمن
 . اإلنذار (1)
 . الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز شهرين (2)
 . خفض المرتب (3)
 . تنزيل الوظيفة (4)
المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة و ذلك في  العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو (5)

 . حدود الربع



 :11مادة 

 : انتهاء خدمتهم إال في الحالتين اآلتيتين ال تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد
 . انتهاء الخدمة إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل (1)

 
أحد  يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي (2)

 الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة لو لم يكن قد األشخاص االعتبارية العامة و
 . بدئ في التحقيق قبل ذلك

 :12مادة 

 : توقيعها على من ترك الخدمة هي الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية
األجمالى الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت   تجاوز األجرغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال (1)

 . فيه المخالفة
 . أشهر 2الحرمان من المعاش مدة ال تزيد على  (2)
 . الحرمان من المعاش فيماال يتجاوز الربع (3)

صرف جزء من مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف  و في جميع األحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي
 . الربع إلى حين انتهاء المحاكمة يجاوز ال المعاش أو المكافأة بما

 
بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو  3,  9و يستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 

 . بطريق الحجز االدارى المال المدخر إن وجد أو

 :11مادة 

 . أمام المحكمة اإلدارية العليا في األحوال المبينة في هذا القانون هائية و يكون الطعن فيهاأحكام المحاكم التأديبية ن
 .رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و مدير النيابة اإلدارية و يعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص و
م الطعن في حاالت الفصل من العامل المفصول أن يقي و على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من

 . الوظيفة

 :11مادة 

  :اختصاص المحكمة اإلدارية العليا :رابعا
 

األحكام الصادرة من محكمة القضاء الدارى أو من المحاكم التأديبية و  يجوز الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا في
 : اآلتية ذلك في األحوال

 
 . لقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله لى مخالفةإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا ع (1)
 . أثر في الحكم إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات (2)
 . المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء (3)



في تلك األحكام خالل ستين يوما من تاريخ صدور  يطعن و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن
 . التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم الحكم و ذلك مع مراعاة األحوال

 
الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم اإلدارية فال يجوز  أما األحكام الصادرة من محكمة القضاء االدارى في

 ة العليا إال من رئيس هيئة مفوضي الدولة خالل ستين يوما من تاريخ صدور الحكماإلداري الطعن فيها أمام المحكمة
الفصل في الطعن  و ذلك إذا صدر الحكم على خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة اإلدارية العليا أو إذا كان

 . يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره

 

 

 الفصل الثالث
 

 اإلجراءات
 

 :17مادة 
 
 

  :المحاكم اإلدارية اإلجراءات أمام محكمة القضاء االدارى و : أوال
 

اإللغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار االدارى المطعون فيه  ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات
 . به في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعالن صاحب الشأن في الجريدة الرسمية أو

 
و يجب أن يبت , اإلدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية  و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة

  . ستين يوما من تاريخ تقديمه في التظلم قبل مضى

عنه التظلم دون أن تجيب  و يعتبر مضى ستين يوما على تقديم, و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا 
 . السلطات المختصة بمثابة رفضه

  .بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص

 :15مادة 

موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك  يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة

  . المحكمة

الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم  و تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب و من يوجه إليهم
يجب التظلم منه و نتيجة التظلم و بيانا بالمستندات المؤيدة  موضوع الطلب و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما

  للطلب و يرفق



 . المطعون فيهبالعريضة صورة أو ملخص من القرار 
 

أسانيد الطلب و عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا األصول  و للطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها
 . العريضة و المذكرة و حافظة بالمستندات عددا كافيا من صور

 
اوز سبعة أيام من تاريخ المختصة و إلى ذوى الشأن في ميعاد ال يج و تعلن العريضة و مرفقاتها إلى الجهة اإلدارية

 . اإلعالن بطريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم وصول تقديمها و يتم
مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوى  و يعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محال

 . ار غيرهكل ذلك إال إذا عينوا محال مخت, محال مختار لهم  الشأن في تقديم مالحظاتهم

 :19مادة 

المحكمة خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالنها مذكرة بالبيانات و  على الجهة اإلدارية المختصة أن تودع قلم كتاب
 . بالدعوى مشفوعة بالمستندات و األوراق الخاصة بها المالحظات المتعلقة

ن لديه من مستندات في المهلة التي بالرد مشفوعة بما يكو و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة
 وجها لذلك فإذا أستعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة اإلدارية أن تودع مذكره يحددها له المفوض إذا رأى

 . الرد مع المستندات في مدة مماثلة ابمالحظاتها على هذ
 

قصير الميعاد المبين في الفقرة أمرا غير قابل للطعن بت و يجوز لرئيس المحكمة في أحوال االستعجال أن يصدر
األمر إلى ذوى الشأن خالل أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره بطريق البريد و  األولى من هذه المادة و يعلن

 . الميعاد المقصر من تاريخ اإلعالن يسرى
 

سال ملف األوراق انقضاء الميعاد في الفقرة األولى بإر و يقوم قلم كتاب المحكمة خالل أربع و عشرين ساعة من
 . بالمحكمة إلى هيئة مفوضي الدولة

 :14مادة 

للمرافعة و لمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى االتصال  تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى و تهيئتها
ن يكون الزما من بيانات و أوراق وأن يأمر ذوى الشأن لسؤالهم ع للحصول على ما بالجهات الحكومية ذات الشأن

مذكرات أو  التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم الوقائع
 . مستندات تكميلية و غير ذلك من إجراءات التحقيق فا األجل الذي يحدده لذلك

 
 . واحد يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب و ال

تجاوز عشرة جنيهات  على طالب التأجيل بغرامة ال منح أجل جديد أن يحكمو مع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى 
 . يجوز منحها للطرف اآلخر

يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التي يثيرها النزاع و يبدى  تقريرا -بعد إتمام تهيئة الدعوى  -و يودع المفوض 
 ض بقلم كتاب المحكمة و لهم أن يطلبوا صورة منهلذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفو رأيه مسببا و يجوز

 . على نفقتهم
 . و يفصل المفوض في طلبات اإلعفاء من الرسوم



 :11مادة 

أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة  لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على
ة أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكالئهم و تكون للمحضر يحدده فان تمت التسوي اإلدارية العليا خالل أجل

و تستبعد القضية , األحكام  هذه الحالة قوة السند التنفيذي و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة إلعطاء صور في
  . من الجدول النتهاء النزاع فيها

التسوية بغرامة ال تجاوز  المعترض على و إن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على
 . عشرين جنيها و يجوز منحها للطرف اآلخر

 :17مادة 

بعرض ملف األوراق  31المادة  تقوم هيئة مفوضي الدولة خالل ثالثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فئ
 . الدعوى على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ينظر فيها

 :11مادة 

 . نوعها طبقا للنظام الذي تبينه الالئحة الداخلية للمجلس يكون توزيع القضايا على دوائر المحاكم بمراعاة
الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على األقل و يجوز في  و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى

 . إلى ثالثة أيام حالة الضرورة تقصيره

 :12مادة 

 . ما يراه الزما من إيضاحات س المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوضلرئي
يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إال إذا ثبت لها أن  وال تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان

 .يجهلها عند االحالهالطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد اإلحالة أو كان الطالب  أسباب ذلك الدفع أو
أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على  و مع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع

  . بغرامة ال تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف األخر الطرف الذي وقع منه اإلهمال

يجوز للمحكمة أن تقضى بها من  اؤها في أي وقت كماعلى أن الدفوع و األسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبد

 . تلقاء نفسها

 :11مادة 

لذلك من أعضائها أو من  إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه
 . المفوضين

 :11مادة 

 . يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية

 :17مادة 



  :المحاكم التأديبيةاإلجراءات أمام :ثانيا
 

و يجب , أوراق التحقيق و قرار اإلحالة قلم كتاب المحكمة المختصة  تقام الدعوة التأديبية من النيابة اإلدارية بإيداع
القانونية الواجبة  المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص أن يتضمن القرار

 . التطبيق
 

و يتولى , تاريخ إيداع هذه األوراق قلم كتاب المحكمة  ظر الدعوى في جلسة تعقد خالل خمسة عشر يوما منو تن
 الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعالن ذوى الشأن بقرار اإلحالة و رئيس المحكمة تحديدها خالل

 . تاريخ الجلسة خالل أسبوع من تاريخ إيداع األوراق
 . عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول اإلعالن في محل إقامة المعلن إليه أو في محلو يكون 

بتسليمه إلى اإلدارة  -ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون  - و يتم إعالن أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم
 . بالقوات المسلحة القضائية المختصة

 :15مادة 

على وجه السرعة و على الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة  ي القضايا التي تحال إليهاتفصل المحكمة التأديبية ف
 . بيانات أو ملفات أو أوراق الزمة للفصل في الدعوى خالل أسبوع من تاريخ الطلب المحكمة بما تطلبه من

 
سبوعين وتصدر المحكمة على أال تجاوز فترة التأجيل أ و ال يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب

 . تاريخ إحالة الدعوى إليها حكمها في مدة ال تجاوز شهرين من

 :19مادة 

الشهود من العاملين و غيرهم و يكون أداء الشهادة أمام المحكمة  للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع
الزور  واالمتناع عن أداء الشهادة أو شهادةيسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور  بعد حلف اليمين و

إلى النيابة العامة إذا رأت في  األحكام المقررة لذلك قانونا و تحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد و تحيله
 . األمر جريمة

 
الدعوى  التأديبية بمحاكماتهم و تخلف عن الحضور بعد تأجيل و إذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم

 جاز للمحكمة أن تحكم عليه باإلنذار أو الخصم, مرة أخرى أو أمتنع عن أداء الشهادة  و إخطاره بالجلسة المحددة
 . من المرتب لمدة ال تجاوز شهرين

 :14مادة 

و له أن يبدى دفاعه , محاميا  للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه
 . و للمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا, كتابة أو شفاهة 

 :11مادة 

 بالطريقة المنصوص عليها في تتم جميع اإلخطارات و اإلعالنات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية
  (.24)المادة 



 :17مادة 

التي تضمنها التحقيق تكون جريمة أو غيرها من الوقائع  إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة
 . العامة للتصرف فيها و فصلت في الدعوى التأديبية جنائية أحالتها إلى النيابة

نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف األولى حتى يتم  و مع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على
 . الفصل في الثانية

 . قف العاملو اليمنع وقف الدعوى من استمرار و
 . زوال سبب الوقف و على النيابة اإلدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد

 :71مادة 

تلقاء نفسها أو بناء على  و مع ذلك يجوز للمحكمة سواء من, تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار اإلحالة 
ها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في اإلحالة و الحكم في طلب النيابة اإلدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار

 . العامل أجال مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك و بشرط أن تمنح, األوراق 

 :72مادة 

أسباب جدية بوقوع مخالفة  للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها
و تحال الدعوى برمتها إلى دائرة , دفاعهم إذا طلبوا ذلك  ال مناسبا لتحضيرو في هذه الحالة يجب منحهم أج, منهم 

 . الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس

 :71مادة 

عند نظر الطعون  مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل
اإلجراءات و المواعيد المنصوص عليها في  د الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والمنصوص عليها في البن

 . هذا القانون عدا األحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة من الباب األول من -أوال  -الفصل الثالث 

 :71مادة 

 . األعضاء رئيس وو تصدر األحكام مسببة و يوقعها ال, يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة  ال

 :77مادة 

  :العليا اإلجراءات أمام المحكمة اإلدارية : ثالثا
 

يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من  ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة اإلدارية العليا ستون
ن يشتمل التقرير عالوة كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها و يجب أ ذوى الشأن بتقرير يودع قلم

على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ  -منهم  العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل البيانات على
 . طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطالنه و بيان باألسباب التي بنى عليها الطعن و

 



خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة  لتقرير بالطعن أن يودعواو يجب على ذوى الشأن عند ا
و ال يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من , الحكم برفض الطعن  فحص الطعون بمصادرتها في حالة

 . هيئة مفوضي الدولة و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة اإلدارية الوزير المختص و

 :75مادة 

إلى هيئة مفوضي  يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها
 . الدولة

 :79مادة 

مفوضي الدولة و ذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها  الطعن بعد سماع إيضاحات -تنظر دائرة فحص الطعون 
إما ألن الطعن , الطعن جدير بالعرض على المحكمة اإلدارية العليا  الطعون أن و إذا رأت دائرة فحص, لذلك 

قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته  القبول أو ألن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ مرجح
ة حكمت أنه غير مقبول شكال أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكم -اآلراء  بإجماع -إليها أما إذا رأت 

 . برفضه
  . و يكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة

يجوز الطعن فيه بأي طريق  وال, و تبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض 

 . من طرق الطعن

المحكمة بذلك على  المحكمة اإلدارية العليا يؤشر قلم كتاب و إذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى
 . الشأن و هيئة مفوضي الدولة بهذا القرار تقرير الطعن و يخطر ذوو

 :74مادة 

 . اإلدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة
ائرة فحص الطعون في إصدار العليا من أشترك من أعضاء د و يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة اإلدارية

 . قرار اإلحالة

 :71مادة 

بالقواعد و اإلجراءات و المواعيد  مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة اإلدارية العليا يعمل أمامها
 . األول من هذا القانون من الباب -أوال  -المنصوص عليها في الفصل الثالث 

 :77مادة 

  :أحكام عامة - رابعا
القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف  ال يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ

 . صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها تنفيذه إذا طلب ذلك في



على أنه , ا ال يجوز طلب وقف تنفيذها قبل التظلم منها إداري و بالنسبة إلى القرارات التي ال يقبل طلب إلغائها
 طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا يجوز للمحكمة بناء على

أعتبر الحكم كأن لم يكن و  فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى اإللغاء في الميعاد, بالفصل 
 . هأسترد منه ما قبض

 
 :51مادة 

وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إال إذا أمرت دائرة فحص الطعون  ال يترتب على الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا
 . بغير ذلك

في األحكام الصادرة من المحاكم اإلدارية وقف تنفيذها إال إذا  كماال يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء االدارى
 . ذلكأمرت المحكمة بغير 

 
 :52مادة 

االدارى و المحاكم اإلدارية و المحاكم التأديبية بطريق  يجوز الطعن في األحكام الصادرة من محكمة القضاء
 المواعيد و األحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية أو قانون التماس إعادة النظر في

 . أمام هذه المحاكم ال يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة ااإلجراءات الجنائية حسب األحوال و ذلك بم
المحكمة بغير ذلك و إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه  وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إال إذا أمرت

 . ال تتجاوز ثالثين جنيها فضال عن التعويض إن كان له وجه جاز الحكم على الطاعن بغرامة
 

 :51مادة 

 
الصادرة باإللغاء تكون  القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن األحكام, ى في شأن جميع األحكام تسر

 . حجه على الكافة
 

 :51مادة 

القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض و تسرى في  تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة اإلدارية العليا
رى و المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى االداره العليا القواعد المقررة االدا شأن رد مستشاري محكمة القضاء

 . مستشاري محكمة االستئناف لرد
 . التأديبية األخرى القواعد المقررة لرد القضاة و تسرى في شأن رد أعضاء المحاكم اإلدارية و المحاكم

 
 :57مادة 

 
 : مشمولة بالصيغة اآلتية األحكام الصادرة باإللغاء تكون صورتها التنفيذية

 ." الحكم و إجراء مقتضاه على الوزراء و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا "
 : بالصيغة اآلتية أما األحكام األخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة

إجرائه و لو  متى طلب منها و على السلطات المختصة أن تعين على على الجهة التي يناط به التنفيذ أن تبادر إليه "
 . " طلب إليها ذلك باستعمال القوة متى

 :مكرر 57مادة 



منها أو من إحدى دوائر المحكمة  نظر أحد الطعون أنه صدرت إذا تبين ألحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا عند
حكمة من الم مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن أحكام سابقة

أحد  الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها تعين عليها, اإلدارية العليا 
 . رئيس المحكمة أو األقدم فاألقدم من نوابه عشر مستشارا برئاسة

على رئيس  صدور قرار اإلحالة على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خالل ثالثة أيام من و يجب
 . المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى

المذكورة أحكامها بأغلبية  تصدر الهيئة الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوما على األقل و و يعلن
 . سبعة أعضاء على األقل

 الفصل الرابع
 الجمعيات العمومية للمحاكم

 
 

 :55مادة 

االدارى بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة  اإلدارية العليا و محكمة القضاء تجتمع كل من المحكمة
 . توزيع األعمال بين أعضائها و بين دوائرها بنظامها و أمورها الداخلية و

 
مستشاريها العاملين بها و تدعى إليها هيئة المفوضين و يكون  و تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع

 . المداولة ممثلها صوت معدود فيل
 

المحكمة أو ثالثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس  و تدعى لالنعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس
صحيحا إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها و تكون الرئاسة ألقدم  هيئة المفوضين وال يكون انعقادها

 . يحضر أية جمعية عمومية و في هذه الحالة تكون له الرئاسة لرئيس المجلس أن الحاضرين و يجوز
  و إذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس و تصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين

 

 :59مادة 

علقة بنظامها و من جميع أعضائها و ذلك للنظر في المسائل المت تجتمع المحاكم اإلدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف
أو  تدعى لالنعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم و, أمورها الداخلية 

إال بحضور األغلبية المطلقة  وال يكون انعقادها صحيحا, رئيس هيئة المفوضين أو ثالثة من أعضائها على األقل 
 . ألعضائها

و تكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس , معدود فئ المداولة  و يكون لممثلها صوت و تدعى إليها هيئة المفوضين
 . غيابه ألقدم الحاضرين لهذه المحاكم و في حالة

 . هذه الحالة تكون له الرئاسة و يجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية و في
و , اوت اآلراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس و إذا تس و تصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين

و التكون نافذة إال بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص  تبلغ القرارات إلى رئيس المجلس
 . المحاكم لهذه



 :54مادة 

لقة بنظامها و من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتع تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف
 . األعضاء بين دوائرها أمورها الداخلية و توزيع

رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثالثة من أعضائها على  و تعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب
 . األقل

 . ات التي تصدرهاانعقاد الجمعية العمومية و رئاستها و القرار و تسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة

 

 الباب الثاني
 قسما الفتوى و التشريع

 الفصل األول
 قسم الفتوى

 
 :51مادة 

 
, و رياسة مجلس الوزراء و الوزارات والهيئات العامة  يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية

حدد دوائر اختصاصها بقرار من و يعين عدد اإلدارات و ت, مستشار مساعد  و يرأس كل إدارة منها مستشار أو
 . العمومية للمجلس الجمعية

 
التي يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة األولى و  و تختص اإلدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل

 . يفحص التظلمات اإلدارية
تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو  مصالح الدولة أن تبرم أو و ال يجوز ألية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من

 . فئ مادة تزيد قيمتها على خمسة آالف جنيه بغير استفتاء اإلدارة المختصة تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين

 :57مادة 

الوزراء و بالوزارات و بالمحافظات و الهيئات العامة بناء على  يجوز أن يندب برياسة الجمهورية و برياسة مجلس
رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون  ية أوطلب رئيس الجمهور

  مساعدون
 في دراسة الشئون القانونية و التظلمات اإلدارية و متابعة ما أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة لالستعانة بهم

 ت و الهيئات العامة لدى المجلس أو مارياسة مجلس الوزراء و الوزارات و المحافظا يهم رياسة الجمهورية و
 . للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين و اللوائح

 . الجهة التي يعمل فيها ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون
 . هؤالء المفوضون في أعمالهم و تبين الالئحة الداخلية النظام الذي يسير عليه

 :91مادة 

بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص و تبين  تمع رؤساء اإلدارات ذات االختصاصات المتجانسةيج
 . اختصاصها في الالئحة الداخلية كيفية تشكيلها و تحديد دوائر



لجنه أو أكثر تتخصص في نوع معين من المسائل يمتد  كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء
 . يتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها إلى جميع إدارات الفتوى واختصاصها 

 
و نواب و مندوبون من اإلدارات المختصة و أن  و يجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون و مساعدون

 . أو للمندوبين صوت معدود في المداوالت يشتركوا فئ مداوالتها وال يكون للنواب
 
 

 :19مادة 
يرى إحالته إليها ألهميته من المسائل التي ترد إليه إلبداء  ى أن يحيل إلى اللجنة المختصة مالرئيس إدارة الفتو

 : يحيل إلى اللجنة المسائل اآلتية و عليه أن, الرأي فيها 
 الطبيعية في البالد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة كل التزام موضوعه استغالل مورد من موارد الثروة( ا
. 
 
العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة و غيرها  و على وجه, التوريد و األشغال العامة  عقود( ب

 . العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه من األشخاص االعتبارية
 . يةأن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهور الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على( ج
 . يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا( د
 

  يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة و يجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي
 
 

  الفصل الثاني
  قسم التشريع

 
 

 :91مادة 
 

كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين و يلحق  يع من أحد نواب رئيس المجلس و من عدديشكل قسم التشر
 . به نواب و مندوبون

 
وعليه أن يدعو , و في حالة غيابه أقدم مستشاري القسم  و عند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس

إدارته لالشتراك في المداوالت و يكون له صوت نظر التشريعات الخاصة ب رئيس إدارة الفتوى المختصة عند
 . تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و, معدود فيها 

 

 :91مادة 

الئحة أن  تشريعية أو على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة
 . لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات و يجوز ,تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته 



 :97مادة 

مجلس الدولة نظرها  تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس
مقامه و أحد مستشاري القسم يندبه رئيس  على وجه االستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم

 . ورئيس إدارة الفتوى المختصةالقسم 

 الفصل الثالث
  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع

 :95مادة 
 

برياسة نائب لرئيس المجلس و عضوية نواب رئيس المجلس  تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع
 . مستشاري قسم التشريع و رؤساء إدارات الفتوى بقسمي الفتوى و التشريع و

 :11مادة 

 : بإبداء الرأي مسببا في المسائل و الموضوعات اآلتية تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع
 
غيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس  المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و( ا

 من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس رئيس الهيئة التشريعية أو الجمهورية أو من
 . الدولة

رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية  المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى( ب
 . العمومية لقسمي الفتوى و التشريع

 .إليها ألهميتها المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها( ج
المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو  المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين( د

 . المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض بين الهيئات
 . التشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين و يكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و

أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند ( ا)عليها في الفقرة  ن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوصو يجوز لم
 و إن -يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين و تكون لهم  النظر في هذه المسائل كما

 . صوت واحد في المداوالت -تعددوا 
 

القوانين و قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية و  عة مشروعاتكما تختص الجمعية العمومية بمراج
 . التشريع إحالتها إليها ألهميتها اللوائح التي يرى قسم

 :94مادة 

كما تبين اختصاص كل ,  قسم الفتوى و لجانه و قسم التشريع  تبين الالئحة الداخلية للمجلس نظام العمل في إدارات
  . فتوى و المسائل التي يبت فيها كل منهم بصفه نهائيةال عضو من أعضاء إدارات

 . و يجوز عند االقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم



  الباب الثالث
 

  أحكام عامة

 :91مادة 

يابه أقدم المستشارين و يتولى رياستها رئيس المجلس و عند غ تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع
 . ثم المستشارين الحاضرين من نواب الرئيس

وال يكون انعقادها صحيحا إال , الرئيس أو خمسة من أعضائها  و تدعى الجمعية العمومية لالنعقاد بناء على طلب
 ألعضائها و تختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين في هذا القانون بإصدار الالئحة بحضور األغلبية المطلقة

 . اخلية للمجلسالد

 :مكرر 91مادة 

أقدم ستة من نواب رئيس  رئيس مجلس الدولة و عضوية ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون اإلدارية برياسة
  المجلس و عند غياب أحدهم

 . األقدم فاألقدم من نواب رئيس المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله
أقدميتهم و ترقياتهم و نقلهم و ندبهم خارج  جلس الدولة و تحديدم و يختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء

  إعارتهم و التظلمات المجلس و
 . القانون المتصلة بذلك و كذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا

 . و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة
 . بأغلبية أعضائه القرارات يع مداوالته سرية و تصدريجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه و تكون جم و

 (:2)مكرر  91مادة 

 .تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة , تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها 

يرة بوقرت ويعد المجلس الخاص للشئون اإلدارية , باالتفاق مع وزيرر الماليرة , مشرروع الموازنرة قبرل بردء السرنة المال

كاف , ويراعى في إعداد المشروع إدراج كرل مرن اإليررادات والمصرروفات رقمرا واحردا , ويقردم مشرروع الموازنرة 

 .إلى وزير المالية 

ويتررولى المجلررس الخرراص للشررئون اإلداريررة , فررور اعتمرراد الموازنررة العامررة للدولررة , وبالتنسرريق مررع وزيررر الماليررة ,  

وازنررة مجلررس الدولررة علررى أبررواب ومجموعررات وبنررود طبقررا للقواعررد الترري تتبررع فرري توزيررع االعتمررادات اإلجماليررة لم

 .الموازنة العامة للدولة 

ويباشر المجلس الخاص للشئون اإلدارية السرلطات المخولرة لروزير الماليرة فري القروانين واللروائح بشرأن تنفيرذ موازنرة 

يس المجلررس السررلطات المخولررة لرروزير التنميررة مجلررس الدولررة فرري حرردود االعتمررادات المدرجررة لهررا , كمررا يباشررر رئرر

  .اإلدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 



ويعرد المجلررس الخراص للشررئون اإلداريرة الحسرراب الخترامي لموازنررة مجلرس الدولررة فري المواعيررد المقرررة , ثررم يحيلرره 

 .العامة للدولة رئيس المجلس إلى وزير المالية إلدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة 

وتسررى علرى موازنرة مجلررس الدولرة والحسراب الخترامي لهررا فيمرا لرم يرررد بره نرص فري هررذا القرانون , أحكرام القرروانين 

 .المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة 

 :97مادة 

متضمنا ما أظهرته  الوزراء يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس
إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات  األحكام أو البحوث من نقص التشريع القائم او غموض فيه أو حاالت

 . اإلدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها

 :41مادة 

و يجوز له أن , و يرأس الجمعية العمومية للمجلس  , ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صالته بالغير
الفتوى و التشريع و لجانه و جلسات قسم التشريع و تكون له الرئاسة في  يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي

 . الحاالت هذه
المختلفة و توزيع العمل بينها كما يشرف على األعمال اإلدارية  و يشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس

 . سللمجل و على أألمانه العامة
 . اختصاصاته األقدم فاألقدم من نواب الرئيس و عند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في

 :42مادة 

مستشار مساعد على األقل  يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجة
 . يندب بقرار من رئيس المجلس

 :41مادة 

و يندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من , األمين العام  مة لمجلس الدولة مكتب فني برياسةيشكل باألمانة العا
 . و يلحق به عدد كاف من الموظفين اإلداريين و الكتابيين, النواب و المندوبين  بين المستشارين المساعدين و

كما يشرف على أعمال الترجمة , ها رئيس المجلس القيام ب ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب إليها
 . المجلس و مجموعات األحكام و الفتاوى و تبويبها وتنسيقها و المكتبة و إصدار مجلة

 

 

 الباب الرابع
 في نظام أعضاء مجلس الدولة

 الفصل األول



  في التعيين و الترقية و تحديد األقدمية
 

 :41مادة 

 : فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة يشترط
 الكاملة ن يكون مصريا متمتعا باألهلية المدنيةأ (1)
مصر العربية أو على شهادة أجنبية  أن يكون حاصال على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية (2)

  الحالة األخيرة معادلة لها و أن ينجح في
 . امتحان المعادلة طبقا للقوانين و اللوائح الخاصة بذلك في

 . السيرة حسن السمعة دأن يكون محمو (3)
 .بالشرف و لو كان قد رد إليه اعتباره مخل أال يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب ألمر (4)
في العلوم اإلدارية أو القانون العام إذا  دبلومات الدراسات العليا أحداهما أن يكون حاصال على دبلومين من (5)
 . التعيين في وظيفة مندوب كان

اإلعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا  رئيس الجمهورية و مع ذلك يجوز بأذن من, أال يكون متزوجا بأجنبية  (6)
 . العربية إحدى البالد بمن تنتمي بجنسيتها إلى

 . وثالثين سنة أال تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان (7)

سن من يعين مندوبا مساعدا عن  يقل يبية عن ثالثين سنة واليقل سن من يعين عضوا بالمحاكم اإلدارية والتأد وال
 . تسع عشرة سنة

 :47مادة 

يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من  مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة
  . الوظائف التي تسبقها مباشرة

المواد التالية و بالشروط  ي الوظائف المنصوص عليها فيعلى أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس ف
 . وظيفة خالل سنة مالية كاملة المقررة بها و ذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل

التي تمأل بالتبادل بين شاغليها و من يحل محلهم من خارج  يدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين و الوظائف و ال
 . المنشأة لوظائفالمجلس و كذلك ا

 :45مادة 

يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في  يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من أول
 . كانت التقارير المقدمة عنه مرضيه متى 12من المادة ( 5)البند 

 : الفئات اآلتية هذين الدبلومين من و يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة مندوب الحاصلون على
 . المندوبون السابقون بمجلس الدولة( ا

 
 . النيابة اإلدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل( ب
 



بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثالث  المعيدون في كلية الحقوق أو في مادة القانون( ج
 . في حدود مرتب مندوب ه و كان راتبه يدخلسنوات في عمل

للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى امضي كل منهم  المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس األعلى( د
 . ثالث سنوات في عمله

 . مدة سنة على األقل المحامون المشتغلون أمام المحاكم االبتدائية( هـ

 :49مادة 

 : يفة نائبيجوز أن يعين في وظ
 . النواب السابقون بمجلس الدولة( ا

اإلدارية من الفئة الممتازة و  أو وكالء النيابة المحاكم االبتدائية و وكالء النائب العام من الفئة الممتازة قضاة( ب
 . الحكومة النواب بإدارة قضايا

و  ت جمهورية مصر العربيةبجامعا التدريس بكليات الحقوق و أعضاء هيئة تدريس القانون أعضاء هيئة( ج
القضائي متى أمضوا جميعا تسع  األعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل المشتغلون به يعتبر بقرار من المجلس

مرتبا يدخل في حدود هذه  مماثلة لدرجة نائب أو يتقاضون متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات سنوات
 . الدرجة

مارسوا فعال لمدة تسع  بشرط أن يكونوا قد أمام محاكم االستئناف أربع سنوات متوالية الذين أشغلوا المحامون( د
 . األعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي بقرار يصدر من المجلس سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر

 :44مادة 

 : يجوز أن يعين في وظيفة نائب
 . على األقل الدرجة خمس سنوات لوا هذهالنواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغ( ا

و وكالء النيابة اإلدارية من الفئة الممتازة و  العام من الفئة الممتازة و وكالء النائباالبتدائية قضاة المحاكم ( ب
 . الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات بإدارة قضايا النواب

العربية و  بجامعات جمهورية مصر ة القانون و المساعدونالمساعدون بكليات الحقوق و أساتذ األساتذة( ج
نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة  المجلس األعلى للهيئات القضائية المشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من

 يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه ى درجات مماثلة لدرجة نائب أوفكانوا  سنة متوالية في العمل القانوني و عشر
 . الدرجة

بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعال  متتالية المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم االستئناف مدة تسع سنوات( د
 . سنه نظيرا للعمل القضائي مدة أربعة عشرة األعلى للهيئات القضائية من المجلس أو أي عمل يعتبر بقرار

 :41مادة 

 :ب عد من الفئةيجوز أن يعين في وظيفة مستشار مسا
 . المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة( ا

 . المساعدون بإدارة قضايا الحكومة و رؤساء النيابة االداريه رؤساء المحاكم االبتدائية و المستشارون( ب
الجامعات العربية أو األساتذة المساعدون بهذه  جمهورية مصر أساتذة كلية الحقوق و أساتذة القانون بجامعات( ج

 . ال تقل عن خمس سنوات أستاذ مساعد مدة الذين أمضوا في وظيفة

مدة إثنتى عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة  المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم االستئناف( د
 . سنة مدة سبع عشرة يعتبر بقرار من المجلس األعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي فعال أو أي عمل



للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع  المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس األعلى(هـ
 أو يتقاضون( ب)القانوني و كانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة  عشرة سنة متوالية في العمل

 . مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة

 

 :47ة ماد

 :ا يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة
 . الذين أمضوا في هذه الدرجة ثالث سنوات على األقل المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة( ا

 العامة و النيابة اإلدارية و المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الرؤساء بالمحاكم االبتدائية و رؤساء النيابة( ب
 . لوظائف معادلة بتلك الجهات الحكومة الشاغلون

جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد  أساتذة كليات الحقوق و أساتذة القانون بجامعات( ج
 . ال تقل عن سنتين مدة

عشرين سنة و  للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس األعلى( د
 . أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة( ا)مستشار مساعد من الفئة  كانوا في درجات مماثلة لدرجة

خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة  المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم االستئناف( هـ
 . للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة بقرار من المجلس األعلى فعال أو أي عمل يعتبر

 :11مادة 

 :يجوز أن يعين في وظيفة مستشار
 . المستشارون السابقون بمجلس الدولة( ا

 
العامون بالنيابة العامة و الوكالء العامون بالنيابة اإلدارية و  المستشارون بمحاكم االستئناف و المحامون( ب

 .ايا الحكومةقض المستشارون بإدارة
 
 جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة ال أساتذة كليات الحقوق و أساتذة القانون بجامعات( ج

 . تقل عن ثالث سنوات
 . سنوات متوالية المحامون الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض خمس( د

 :12مادة 

النيابة العامة والنيابة اإلدارية  جوز أن يعين رجال القضاء وي 11,  19,  11,  11,  15استثناء من أحكام المواد 
بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون بجامعات  و أعضاء إدارة قضايا الحكومة و المشتغلون

وظائف أعضاء مجلس الدولة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم األصلية  جمهورية مصر العربية في
 . يترتب على ذلك أن يسبقوا زمالئهم بمجلس الدولة على أال

 :11مادة 



بمجلس الدولة مدة ثالث  يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة اإلدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار
 سنوات على األقل

 :11مادة 

أخذ رأى جمعية عمومية  نواب رئيس المجلس بعد يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين
 . سنتين المستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشارا لمدة الدولة و نوابه و وكالئه و خاصة تشكل من رئيس مجلس

 . موافقة الجمعية العمومية للمجلس و وكالؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد و يعين نواب رئيس المجلس
المجلس الخاص للشئون  بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقةيعين باقي األعضاء و المندوبون المساعدون  و

المجلس المشار إليه حسب  الجمعية العمومية أو و يعتبر تاريخ التعيين آو الترقية من وقت موافقة. اإلدارية
 .األحوال

 :17مادة 

هم و تقارير التفتيش واقع أعمال أساس األقدمية و من يكون اختيار النواب بطريق الترقية من بين المندوبين على
 . عنهم

 . أساس األقدمية مع األهلية على( ب و أ)المساعدين من الفئتين  و تكون ترقية النواب و المستشارين
و , سنتين على األقل  أمضوا في وظائفهم ترقيتهم للكفاية الممتازة و لو لم يحل دورهم في الترقية متى و يجوز

 الوظائف الخالية فى كل درجة خالل سنة مالية كاملة ذا السبب على ربع عددله بشرط أال تزيد نسبة من يرقى منهم
 . األقدمية فيما بينهم و يكون اختيارهم بترتيب

في أخر تقريرين لكفايتهم في  -الحاصلون  المساعدون و يعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب و المستشارون
 أال تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط وفيما كفء و بشرط درجة على -تقارير التفتيش الفني 

 . " التساوي تراعى األقدمية و عند, عدا ذلك يجرى االختيار في الوظائف األخرى على أساس درجة األهلية 

 :15مادة 

ت واحد في الدرجة أو أكثر في وق عين اثنان تعين باألقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية و إذا
 . تعيينهم أو ترقيتهم أقدميتهم وفقا لترتيب عينها أو رقوا إليها حسبت

 . تعيينهم أول مرة تاريخ و تعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من
اإلدارية و موافقة المجلس الخاص للشئون  التعيين و ذلك بعد و تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار

يعينون  غيرهم ممن و النيابة العامة و النيابة اإلدارية و إدارة قضايا الحكومة و رجال القضاء يجوز أن تحدد أقدمية
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه  المماثلة من خارج السلك القضائي عن تعيينهم في وظائف مجلس الدولة

و تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في . وا زمالءهم في المجلسيسبق أن الدرجات و بشرط أال يترتب على ذلك
أن  يترتب على ذلك استيفائهم لشروط الصالحية للوظائف المعينين فيها على أال مجلس الدولة من تاريخ وظائف

 . يسبقوا زمالءهم في المجلس

 :19مادة 

 : االتيه اليمين ائفهميؤدى أعضاء مجلس الدولة و المندوبون المساعدون قبل إشتغالهم بوظ
 . الصدق و أن أحترم القوانين أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة و



و يكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس و . الجمهورية و يكون أداء رئيسي المجلس اليمين أمام رئيس
  .حكمة اإلدارية العلياالمستشارين المساعدين أمام الم المستشارين و

 . الدولة المندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس أما باقي األعضاء و

 الفصل الثاني
 

 في النقل و الندب و اإلعارة

 :14مادة 

ندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من  يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة و
 . مجلس الدولة رئيس

من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس  و مع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء االدارى
 . المحكمة

محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس  كما يجوز ندب رؤساء المحاكم اإلدارية والتأديبية من
ز أيضا ندب أعضاء هيئة مفوضي الدولة من محكمة إلى أخرى عند التأديبية و يجو المجلس للمحاكم اإلدارية أو

 . بقرار من رئيس الهيئة الضرورة

 :11مادة 

للقيام بأعمال قضائية أو  أو إعارتهم يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية
 ؤسسات العامة و ذلك بقرار من رئيس مجلس الدولةأو الم آو الهيئات العامة قانونية لوزارات الحكومة و مصالحها

 وحده تحديد المكافأة التي يستحقها للشئون اإلدارية على أن يتولى المجلس المذكور بعد موافقة المجلس الخاص
 . األعمال العضو المنتدب أو المعار عن هذه

 م القانون أحد أعضاء مجلس الدولةبحك اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها أما بالنسبة إلى الهيئات أو
 للقيام بأعمال قضائية أو قانونية كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة المجلس فيكون الندب لها بقرار من رئيس

موافقة المجلس األعلى للهيئات  بقرار من رئيس الجمهورية بعد للحكومات األجنبية أو للهيئات الدولية و ذلك
 . القضائية

 . ن يترتب على الندب أو اإلعارة اإلخالل بحسن سير العمليجوز أ و ال

 :17مادة 

  . أربع سنوات متصلة ال يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على

 . سنوات فاصل زمني يقل عن خمس و تعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها
 " قومية يقدرها رئيس الجمهورية القدر إذا اقتضت ذلك مصلحةو مع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا 

 :71مادة 



إلى عمله بمجلس الدولة  يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة اإلعارة ال تقل عن سنة فإذا عاد المعار
ن تسوى حالته درجته األصلية بصفة شخصية على أ قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل

 . على أول وظيفة تخلو من درجته

 :72مادة 

لهؤالء جميع الضمانات التي  للعزل و يسرى بالنسبة أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين
 بهذا الشأن مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل و تكون الهيئة المشكل منها يتمتع بها رجال القضاء

. 
الصالحية ألدائها لغير  الوظيفة أو فقد أسباب اتضح أن أحدهما فقد الثقة و االعتبار اللذين تتطلبهما و مع ذلك إذا

موافقة  غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة األسباب الصحية أحيل إلى
 . مجلس التأديب

 :71مادة 

  . وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة الة إلى المعاش أو النقل إلىيقدم طلب النظر في اإلح

 . أمامه لسماع أقواله و على مجلس التأديب آو الهيئة المشكل منها حسب األحوال أن يدعو العضو للحضور

 . فضهبمرتب كامل إلى أن يصدر قرار في الطلب بقبوله أو ر و للمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازة حتمية

 :71مادة 

التأديب أمر المستشارين المساعدين و النواب الذين  يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس
و تقوم الهيئة بفحص حالتهم و سماع أقوالهم فإذا تبين , أقل من المتوسط  يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة

 . قضائية إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غيرالتقارير أو صيرورتها نهائية قررت  لها صحة
 . الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الدولة و يصدر باإلحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس

 رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية و يعتبر تاريخ اإلحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار
 
 . 

 الفصل الرابع
 أعضاء المجلسفي واجبات 

 :77مادة 

كماال يجوز له القيام بأي عمل ال يتفق واستقالل القضاء و  ال يحوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى
 . كرامته

 
عضو مجلس الدولة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به  و يجوز للمجلس األعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع

 . أدائها ة و حسنيتعارض مع واجبات الوظيف



 :75مادة 

النتخابات مجلس الشعب أو  يحظر على أعضاء مجلس الدولة االشتغال بالعمل السياسي وال يجوز لهم الترشيح
 . االستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها الهيئات المحلية إال بعد تقديم استقاالتهم و تعتبر

 :مكرر  75مادة

نفســه لعضو مجلس  مجلس الدولة المستقيل طبقا لحكم المادة السابقة والذي رشح يسوى المعاش المستحق لعضو
 : الشـعب وفقا للقواعـــد اآلتية

 يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس, المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر من بلغت مدة خدمته( أ
 . يتقاضاه أيهما أصلح له األصلي الذي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب آخر مربوط الوظيفة التي كان

و عشرين تضاف خمس سنوات  وتقل عن سبع من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة( ب
 و بحيث ال يقل المعاش الذي يحصل عليه عن, يجاوز سنة افتراضا ستين سنة  افتراضية إلى مدة خدمته بشرط أال

يتقاضاه أيهما أصلح  المرتب األصلي الذي كان التي كان يشغلها أو ثالثة أخماسأخماس آخر مربوط الوظيفة  ثالثة
 . له
وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية  من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة( ج

عن نصف آخر يقل المعاش الذي يحصل عليه  وبحيث ال, افتراضا ستين سنة  سنه إلى مدة خدمته بشرط أال يجاوز
  . يتقاضاه أيهما أصلح له الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب األصلي الذي كان مربوط

, األقل  التي أعطيت على االنتخابات وحصل على عشر عدد األصوات الصحيحة وإذا لم ينجح العضو المستقيل في
تقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد تقديم االس عند صرف له الفرق بين المرتب االصلى الذي كان يتقاضاه

 . أيهما أقرب إلى المعاش أو الوفاة لمدة ثالثة سنوات من تاريخ االستقالة أو بلوغه سن اإلحالة وذلك, السابقة
 . عضوا في مجلس الشعب على عضو مجلس الدولة الذي يعين( ج, ب , ا )وتسرى أحكام البنود 

 :79مادة 

 . س الدولة إفشاء سر المداوالتال يجوز ألعضاء مجل

 :74مادة 

انقطاعه لسبب مفاجئ  ال يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله و أن يرخص له في ذلك كتابة إال إذا كان
 .الزائدة من أجازته السنوية فإذا زادت مدة االنقطاع عن سبعة أيام في السنة حسبت المدة

 :71مادة 

إذن و لو كان ذلك بعد انتهاء  متصلة بدون يال إذا أنقطع عن عمله مدة ثالثين يومايعتبر عضو مجلس الدولة مستق
 . عمله أجازته أو إعارته أو ندبه لغير

الخاص للشئون  الدولة على المجلس إذا عاد العضو و قدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس و مع ذلك
تحسب مدة الغياب أجازة من نوع األجازة السابقة  في هذه الحالة مستقيل و اإلدارية فان تبين له جديتها أعتبر غير

 . أجازة اعتيادية بحسب األحوال أو



  الفصل الخامس
  فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة

 

 :77مادة 

المستشارين المساعدين و النواب والمندوبين المساعدين  تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال
 . عضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين أحد نواب رئيس المجلس و برئاسة

 
 : و يكون تقرير الكفاية بإحدى الدرجات اآلتية

 . أقل من المتوسط -متوسط  -فوق المتوسط  -كفء 
من تاريخ إيداع تقرير التفتيش خالل شهرين على األقل  و يجب إجراء التفتيش مرة على األقل كل سنتين و يجب

 . انتهاء التفتيش
 . يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو مالحظات أو أوراق كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما
بإدارة التفتيش و إجراءاته و تبين الضمانات الواجب توفيرها  و تنظم الالئحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل

 . تيشللتف ألعضاء المجلس الخاضعين

 :211مادة 

و ذلك بمجرد انتهاء  من األعضاء يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط
 التظلم من التقدير خالل خمسة عشر يوما من تاريخ لمن أخطر الحق في و, إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته 

 .األخطار
 , المجلس الخاص للشئون اإلدارية على -عرض مشروع حركة الترقيات  قبل -الدولة  كما يقوم رئيس مجلس

حركة الترقيات لسبب غير  مجلس الدولة الذين حل دورهم و لم تشملهم بثالثين يوما على األقل بإخطار أعضاء
 . فات ميعاد التظلم منها أو 913بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة  متصل

 . المنصوص عليه في الفقرة السابقة و لمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد, باب التخطي و يبين باألخطار أس
 . مصحوب بعلم الوصول السابقتين بخطاب موصى عليه و يتم األخطار المشار إليه في الفقرتين

 :212مادة 

إلى المجلس الخاص للشئون التظلم  إحالة يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني و على هذه اإلدارة
 . تقديم التظلم اإلدارية خالل خمسة أيام من تاريخ

 :211مادة 

أقوال المتظلم و تصدر  األوراق و سماع يفصل المجلس الخاص للشئون اإلدارية في التظلم بعد اإلطالع على
 . اتو قبل إجراء حركة الترقي إحالة األوراق إليها قرارها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

المرشحين للترقية من درجة فوق  بفحص تقارير كفاية و تقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات
صاحب الشأن بخطاب  للجنة النزول بهذا التقدير إلى درجه أدنى إال بعد إخطار و ال يجوز المتوسط أو كفء

مسببا في اقتراح  التفتيش الفني رأيهاتبدى إدارة  عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله و بعد أن موصى
 . النزول بالتقدير



به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه  التظلم منه نهائيا ويخطر و يكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية أو
 . مصحوب بعلم الوصول

 :211مادة 

المجلس الخاص للشئون  الترقيات قرارات تعرض على المجلس األعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة
الفقرة  المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر في من التخطي لألسباب غير اإلدارية الصادرة في التظلمات

 . ذلك إلعادة النظر فيها و 911الثانية من المادة 
مصحوب بعلم المتظلم بكتاب موصى عليه  ويخطر بها و تكون قرارات المجلس األعلى للهيئات القضائية نهائية

 . الوصول

 :217مادة 

يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء  بالفصل في الطلبات التي تختص إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا دون غيرها
متى كان مبنى الطلب عيبا في  من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب اإلدارية النهائية المتعلقة بأي شأن القرارات

 . في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة لقوانين و اللوائح أو خطأل الشكل أو مخالفة
 . القرارات كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك

المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال  و تختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و
 . لة أو لورثتهممجلس الدو

كان قد  األعلى للهيئات القضائية إذا يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس و ال يجوز أن
 . بسببه أشترك في القرار الذي رفع الطلب

 " تحصل رسوم على هذا الطلب و ال

 الفصل السادس
 في األجازات

 

 :215مادة 

 . و تنتهي في آخر سبتمبر أول يوليه تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من
 

 :219مادة 
 

الدعاوى التأديبية و المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار  تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر
 . الدولة من رئيس مجلس

و أيام انعقادها و من يقوم  العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء
 . فيها و يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس من األعضاء بالعمل

 
 
 
 



 :214مادة 
 

خاللها وكانت حالة  ال يرخص ألعضاء المحاكم في أجازات في غير العطلة القضائية إال لمن قام منهم بالعمل
ثنائية في الحدود التي تقررها القوانين و است و مع هذا يجوز الترخيص في أجازات لظروف, العمل تسمح بذلك 

 . المدنيين بالدولة اللوائح الخاصة بأجازات العاملين
 

 :211مادة 

و , بالنسبة للمستشارين  ال يجوز أن تزيد مدة األجازة السنوية بمرتب كامل ألعضاء مجلس الدولة على شهرين
 . للمحاكم توزيع األجازات بين أعضائها شهر و نصف بالنسبة إلى من عداهم و تحدد الجمعيات العمومية

 
 :217مادة 

 
خمسة عشر يوما و ال تمنح إال بعد انقضاء ستة أشهر على  تكون مدة األجازات في السنة األولى من خدمة العضو

الضرورة و بموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خالل  أول تعيين و مع ذلك يجوز عند
 . الستة األولى من خدمته على أن تخصم من األجازة السنوية المستحقة له األشهر

تزيد في أية سنة على ثالثة أشهر إال في حالة المرض فال  و يجوز ضم مدد األجازة السنوية إلى بعضها بشرط أال
 . تزيد على ستة أشهر

تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو وال يجوز , ظروفه  و تحدد مواعيد األجازة السنوية حسب مقتضيات العمل و
 . مصلحة العمل إلغاؤها إال ألسباب قوية تقتضيها

 
 :221مادة 

 
ثالث سنوات و إذا لم  مجموعها سنة كل تكون األجازات المرضية التي يحصل عليها األعضاء بمرتب كامل لمدة

 إلدارية أن يرخص له في امتدادالخاص للشئون ا انقضاء السنة جاز للمجلس يستطع العضو العودة إلى عمله بعد
    . أرباع المرتب األجازة لمدة سنة أخرى بثالثة

ما يستحقه من أجازاته المرضية و ذلك كله  متجمد إجازاته االعتيادية بجانب و للعضو في حالة المرض أن يستنفذ
 . عدم اإلخالل بأي قانون أصلح مع

 :222مادة 

الخدمات الصحية و االجتماعية  اإلدارية موافقة المجلس الخاص للشئونينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد 
  . ألعضاء المجلس و شروطها

مصاريف العالج التي  استرداد الذي يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها و للعضو
 . الدولة يعتمدها القومسيون الطبي و ذلك بقرار من رئيس مجلس

 

 

 



 

 ابعالفصل الس
 في تأديب أعضاء مجلس الدولة

  
 

 :221مادة 
 : كاآلتي يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل

 رئيسا ---------------------رئيس مجلس الدولة 
و عند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود  ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب األقدمية أعضاء

من نوابه و كذلك الحكم بالنسبة ألعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من  ه األقدم فاألقدممانع لديه يحل محل
 . األقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين يليه في

 
 :221مادة 

إلدارة التفتيش الفني بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق  تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة
 نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس و إداري يتواله أحد

  . يصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة

مجلس التأديب ليصدر قراره  و يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة و األدلة المؤيدة لها و تودع سكرتارية
 . الن العضو للحضور أمامهبإع

 :227مادة 
 

  . و له أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه الزما من التحقيقات

 . يرى وجها لسماع أقوالهم و يكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين

 :225مادة 

المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد  ها للسير في إجراءاتإذا رأى مجلس التأديب وج
 . على أمر رئيس المجلس أسبوع على األقل بناء

 . لموضوع الدعوى و أدلة االتهام و يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف

 :229مادة 

ديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو التأ عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس
 و للمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو, حتمية حتى تنتهي المحاكمة  أن يقرر اعتباره في أجازة

 . األجازة المذكورة
 . إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك و ال يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف أال

 :224مادة 



التأديب في الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفني ودفاع  تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية و يحكم مجلس
 . من يتكلم العضو و يكون العضو أخر

كتابة أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في  و يحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه
 . الدفاع عنه

 . لس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصهو للمج
 . في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه و إذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم

 :221مادة 

التأديب في الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفني ودفاع  تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية و يحكم مجلس
 . من يتكلم أخر العضو و يكون العضو

 
كتابة أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في  و يحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه

 . الدفاع عنه
 . و للمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصه

 . في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه و إذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم

 :227مادة 

مشتمال على األسباب التي بنى عليها وأن تتلى عند النطق به في  يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية
 . جلسة سرية

 . غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن و يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا

 :211مادة 

 : ها على أعضاء مجلس الدولة هيالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيع

 و العزل, اللوم 
المجلس في أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى  و إذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل أعتبر عضو

  . يوم نشر منطوقة في الجريدة الرسمية

فيذها قرار من رئيس مجلس بتن و يعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية أما عقوبة اللوم فيصدر
 . الجريدة الرسمية وال ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في, الدولة 

 :212مادة 

 . أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر
أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن أعمال وظيفته  و يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة

تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة و ال يترتب على وقف العضو  و ذلك من, جريمة وقعت منه 
 .نصف المرتب  مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف وقف صرف

 .و له في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف و المرتب  



 
 

 الفصل الثامن
 في مرتبات أعضاء مجلس الدولة و معاشاتهم

 

 :211مادة 

وال يصح أن يقرر ألحد , للجدول الملحق بهذا القانون  تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا
 . يعامل معاملة استثنائية بأية صورة منهم مرتب بصفة شخصية أو أن

المزايا األخرى و كذلك بالمعاشات و بنظامها جميع األحكام التي  ات و البدالت وو تسرى فيما يتعلق بهذه المرتب
 بقانون المماثلة تقرر في شأن الوظائف

 . السلطة القضائية 

 :211مادة 

 . جاوز عمره سبعين عاما استثناء من أحكام قوانين المعاشات ال يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من
    

الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا  كان بلوغ العضو سن التقاعد في ومع ذلك إذا
 . تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة التاريخ دون أن

 
 :217مادة 

قيد أو معلقة كانت غير مقترنة ب المجلس إذا تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس
  . على شرط

المكافأة أو  حقه في المعاش أو قوانين المعاشات ال يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط و استثناء من أحكام
 . خفضهما

آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها  معاش العضو أو مكافأته على أساس و في جميع حاالت انتهاء الخدمة يسوى
إلغاء  خدمتهم بسبب أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي ه أيهماكان يتقاضا أو أخر مرتب

 .الوظيفة أو الوفر

 :215مادة 

أو  991المقررة في المادة  األجازات إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء
بوظيفته على الوجه الالئق أحيل إلى المعاش بقرار من  صحية القيام ظهر في أي وقت أنه ال يستطيع ألسباب

 . للشئون اإلدارية على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص الجمهورية يصدر بناء رئيس
أو المكافأة مدة إضافية  في المعاش يجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة و

لإلحالة للمعاش  الخدمة و ال المدة الباقية لبلوغ السن المقررة المدة اإلضافية مدة ية على أال تجاوز هذهبصفه استثنائ
يزيد على أربعة  يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش تزيد تلك المدة على ثماني سنوات و ال أن كماال يجوز أن
 . أخماس مرتبه

العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته  أخر مرتب كان يتقاضاه أخماس و مع ذلك ال يجوز أن يقل المعاش عن أربعة



 . المعاش ال تقل عن عشرين سنة المحسوبة في إذا كانت مدة الخدمة
 . في حالة الوفاة و تسرى أحكام الفقرتين السابقتين

 . تبمقتضى قوانين المعاشا المقرر و في جميع األحوال ال يجوز أن يزيد المعاش على الحد األقصى

 الباب الخامس
 الوظائف اإلدارية و الكتابية

 

 :219مادة 

في القوانين و اللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي  يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها
كما يكون ألمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤالء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس  الوظائف اإلدارية و الكتابية

 . بحسب األحوال لمصلحةا
 

 :214مادة 
كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية و  يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى

 كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف اإلدارية و يلحق هؤالء الحاصلين على هذه الدرجة من
 . الفني فتوى و التشريع أو المكتببالقسم القضائي أو قسمي ال

يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهالت  و يجوز أن يعين من هؤالء في وظيفة مندوب بالمجلس من
 . الالزمة للتعيين في هذه الوظيفة

 :211مادة 

للنظام الذي تحدده  طبقا يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين
 . الالئحة الداخلية للمجلس

 :217مادة 

المحلى و الهيئات العامة للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس  يجوز أن يندب العاملون بالوزارات و وحدات الحكم
 . الجهة المختصة و بين رئيس مجلس الدولة و ذلك باالتفاق بين

رئيس المصلحة حسب األحوال بالنسبة لهؤالء العاملين أثناء  ارة أوو يكون ألمين عام المجلس سلطات وكيل الوز
 . مدة ندبهم

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 (ب)2جدول رقم 
  جدول الوظائف و المرتبات و البدالت

 
 2741لسنة 74الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 

 

  الوظائف

 المخصصات السنوية

 العالوة الدورية السنوية

  بدل تمثيل بدل قضاء المرتب 

---------  3919 رئيس مجلس الدولة  ربط ثابت 3111

-3231 نواب رئيس مجلس الدولة
3919 

 ----------- 9511 911 

-3931 وكالء مجلس الدولة
3412 

 ---------- 9311 15 

-9131 المستشارون
3422 

451  -------- 15 

المستشارون المساعدون 
 ".أ"فئة 

المستشارون المساعدون 
 "ب"فئة 

9549-
3214 

9219-
3114 
  
 

43429 

 

25124 

 ---------------

 

 

--------------- 

15 

 
 

15 

-9191 النواب
9919 

تزداد  399
إذا  234إلى 

بلغ الراتب 
9191 

 

--------------- 

 

11 

-191 المندوبون
9414 

919  --------------- 49 

----------------  93121 111-599 المندوبون المساعدون 21 

 

 



  مجلس الدولة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث يعامل رئيس
 . المعاش

  91يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 
على أن تستحق , القانون  أحكام هذا يتعارض مع بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما ال 1976 لسنة

 بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول األعلى مباشرة متى مقررة للوظيفةالعالوات و البدالت ال
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