
  قانون مجلس الدولة
  ١٩٥٩ لعام ٥٥الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  
   ١المادة 

  . مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء
  

   ٢المادة 
  : يتكون مجلس الدولة من

  
  .  القسم القضائي-أ 

  
  .  القسم االستشاري للفتوى والتشريع-ب 

  
  . والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانيةيشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوآالء 

  
  . يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم األحكام الخاصة بالمندوبين

  
   ٣المادة 

  : يؤلف القسم القضائي من
  
  .  المحكمة اإلدارية العليا-أ 

  
  .  محكمة القضاء اإلداري-ب 

  
  .  المحاآم اإلدارية-ج 

  
  . ئة مفوضي الدولة هي-د 

  
   ٤المادة 

اآم                 شاء مح ة في دمشق ويجوز إن ة اإلداري ة القضاء اإلداري والمحكم يكون مقر المحكمة اإلدارية العليا ومحكم
دم                          يس المجلس أو أق ا رئ ة العلي ة اإلداري رأس المحكم وزراء وي إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس ال

الطعون وتصدر أحكامها من ثالثة مستشارين، ويرأس محكمة القضاء اإلداري     الوآالء، وتكون بها دائرة لفحص      
شكل           شارين، وت ة مست ا من ثالث أحد وآالء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل آل منه

  . المحكمة اإلدارية برئاسة مستشار مساعد على األقل وعضوية اثنين من النواب على األقل
  

   ٥المادة 
   ٥٠/١٩٦١ من المرسوم التشريعي ٩ملغاة بالمادة 

  
   ٦المادة 

   ٥٠/١٩٦١ من المرسوم التشريعي ٩ملغاة بالمادة 
  

   ٧المادة 
واب             ساعدين ون شارين م شارين ومست ن مست سًا وم س رئي الء المجل د وآ ن أح ة م ي الدول ة مفوض ف هيئ تؤل

  . ومندوبين
  

ة العل ة اإلداري دى المحكم ة ل ى ويكون مفوضو الدول ساعد عل شار م ة مست ضاء اإلداري من درج ة الق ا ومحكم ي
  . األقل

  
   ٨المادة 



ة القضاء                  ا والي ه فيه ة، ويكون ل سائل التالي ره بالفصل في الم ة قضاء إداري دون غي ة بهيئ يختص مجلس الدول
  : آاملة

  
  . أوًال ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات اإلقليمية والبلدية

  
  . الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآتثانيًا ـ المنازعات 

  
ة    ثالثًا ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العام

  . أو بمنح عالوات
  

  . بيةرابعًا ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأدي
  

ى المعاش أو              التهم إل صادرة بإح ة ال رارات اإلداري اء الق ون بإلغ ون العمومي دمها الموظف ي يق خامسًا ـ الطلبات الت
أديبي      ق الت ادة         (االستيداع أو فصلهم عن غير الطري ام الم تنادًا ألحك ي تصدر اس رارات الت يم والق تثناء المراس باس

  ).  من قانون الموظفين األساسي٨٥
  

  .  الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائيةسادسًا ـ
  

  . سابعًا ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم
  

  . ثامنًا ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية
  

  . تاسعًا ـ دعاوى الجنسية
  

عًا ـ أن يكون           : ي الطلبات المنصوص عليها في البنود ويشترط ف ًا ـ وتاس ًا ـ وثامن ثالثًا ـ ورابعًا ـ وخامسًا ـ وسادس
ا               أ في تطبيقه وائح، أو الخط وانين أو الل ة الق شكل أو مخالف مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في ال

  . وتأويلها وإساءة استعمال السلطة
  

ا             ويعتبر في حكم القرارات      ان من الواجب عليه رار آ اذ ق ا عن اتخ ة أو امتناعه اإلدارية رفض السلطات اإلداري
  . اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح

  
   ٩المادة 

ي   ا ف رارات المنصوص عليه ات التعويض عن الق ي طلب ره ف ضاء إداري دون غي ة ق ة بهيئ يفصل مجلس الدول
  . يةالمادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبع

  
   ١٠المادة 

ة        غال العام زام واألش ود االلت ة بعق ات الخاص ي المنازع ره ف ضاء إداري دون غي ة ق ة بهيئ س الدول صل مجل يف
  . والتوريد أو بأي عقد إداري آخر

  
   ١١المادة 

د                          صادرة من لجان قي رارات ال يم في منازعات العمل والق فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحك
ي ال ضاء إداري ف ة ق ة بهيئ أديبهم، يفصل مجلس الدول اآم وت ام المح ة أم ولهم للمرافع ام وقب امين بالجدول الع مح

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى آان مرجع الطعن         
  . ئح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلهاعدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوا

  
   ١٢المادة 

  : ال يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة وال تقبل الطلبات اآلتية
  
  .  الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية-١
  



دين          الطلبات المقدمة رأسًا بإلغاء القرارات اإلدارية ال       -٢ ا في البن اً (منصوص عليه اً (و) ثالث ان        ) رابع ا آ دا م ـ ع
د   ة والبن الس تأديبي ا صادرًا عن مج سًا(منه ادة ) خام ن الم ي  ٨م ة الت ة اإلداري ى الهيئ ا إل تظلم منه ل ال ك قب  وذل

تظلم                   ذا ال ررة للبت في ه د المق ين إجراءات ال     . أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعي تظلم وتب
  . وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية

  
   ١٣المادة 

  : تختص المحاآم اإلدارية
  
ا      ) ثالثًا ورابعًا وخامساً  ( بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود           -١ من المادة الثامنة عدا م

  . مترتبة على هذه القراراتيتعلق منها بموظفي الحلقة األولى وما فوقها وفي طلبات التعويض ال
  
سابق أو                       -٢ د ال روا في البن ستحقة لمن ذآ آت الم ات والمعاشات والمكاف  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتب

  . لورثتهم
  

   ١٤المادة 
واد                   ا في الم ات والمنازعات المنصوص عليه  ١٠ و٩ و٨تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في آل الطلب

  .  المحاآم اإلدارية عدا ما تختص به١١و
  

   ١٥المادة 
ة             اآم اإلداري ة القضاء اإلداري أو المح صادرة عن محكم ام ال يجوز الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا في األحك

  : أو المحاآم التأديبية وذلك في األحوال اآلتية
  
  .  تأويله إذا آان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو-١
  
  .  إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم-٢
  
  .  إذا صدر الحكم خالفًا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع-٣
  

ار                        ًا من ت ام خالل ستين يوم ك األحك يخ صدور   ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تل
  . الحكم وذلك مع مراعاة األحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم

  
ام                       دا أحك ا ع ك فيم م وذل ذ الحك ه وقف تنفي ى رفع ه ويترتب عل اد الطعن في وات ميع ل ف م قب ذ الحك وال يجوز تنفي

رة فحص الطعون            فتكون واجبة التنفي    ٢١المحاآم التأديبية أو األحكام الصادرة بالتطبيق للمادة         ذ إال إذا أمرت دائ
  . بإجماع اآلراء بغير ذلك

  
م                ان الحك ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس آفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا آ

ان الحك  ات إذا آ سة جنيه ا أو خم ة العلي ة التأديبي ضاء اإلداري أو المحكم ة الق ه صادرًا عن محكم ون في م المطع
م                      ة الحك صادرًا من إحدى المحاآم اإلدارية أو المحاآم التأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حال

  . وال تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة. برفض الطعن
  

   ١٦المادة 
ا موق                     ة العلي ة اإلداري اب المحكم م آت ودع قل ر ي شأن بتقري ولين      يقدم الطعن من ذوي ال ام من المقب ه من مح ع علي

نهم    أمامها، ويجب أن يشمل التقرير ـ عالوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن آل م
م يحصل                           إذا ل ات الطاعن ف ا الطعن وطلب ي عليه ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان باألسباب التي بن

  . حكم ببطالنهالطعن على هذا الوجه جاز ال
  

   ١٧المادة 
ذلك،          ًا ل دائرة وجه يس ال شأن أن رأي رئ تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي ال
رجح  ا ألن الطعن م ا، إم ة العلي ة اإلداري ى المحكم العرض عل دير ب ون أن الطعن ج وإذا رأت إدارة فحص الطع

ر             ه                   القبول أو ألن الفصل في الطعن يقتضي تقري رارًا بإحالت ره، أصدرت ق ة تقري سبق للمحكم م ي انوني ل دأ ق  مب



  
ى                             ذلك عل ة ب اب المحكم م آت ا يؤشر قل ة العلي ة اإلداري ى المحكم وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إل

  . تقرير الطعن وُيخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة
  

   ١٨المادة 
رة فحص الطعون              تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أم      ام دائ ويجوز  . ام المحكمة اإلدارية العليا على الطعن أم

رار                     رة فحص الطعون في إصدار ق أن يكون من بين أعضاء المحكمة اإلدارية العليا من اشترك من أعضاء دائ
  . اإلحالة

  
   ١٩المادة 

اآم اإلدار ضاء اإلداري أو من المح ة الق صادرة من محكم ام ال ي األحك ادة يجوز الطعن ف ق التماس إع ة بطري ي
ول      انون أص ة وق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ي ق ا ف صوص عليه ول المن د واألص ي المواعي ر ف النظ

ذلك            . المحاآمات ول الطعن أو          . وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إال إذا أمرت المحكمة ب دم قب م بع وإذا حك
ا وجه،        برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة ال تجاوز          ان له ما قيمته ثالثين جنيهًا فضًال عن التضمينات إن آ

  . وال يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة
  

   ٢٠المادة 
تسري في شأن األحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به، على أن األحكام الصادرة باإللغاء تكون         

  . حجة على الكافة
  

   ٢١المادة 
أمر بوقف               ال يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن ت

  . تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدارآها
  

ه يجوز         وبالنسبة للقرارات التي ال يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منه     ى أن ذها، عل ًا ال يجوز طلب وقف تنفي ا إداري
رار صادرًا               ان الق ه أو بعضه إذا آ ه آل تمرار صرف مرتب ًا باس م مؤقت تظلم أن تحك ى طلب الم اًء عل ة بن للمحكم
أن                      م آ ر الحك بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى اإللغاء في الميعاد اعتب

  . واسترد منه ما قبضهلم يكن 
  

   ٢٢المادة 
رار اإلداري المطعون                  شر الق اريخ ن ًا من ت ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات اإللغاء ستون يوم

ذا      . فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعالن صاحب الشأن فيه               وينقطع سريان ه
ل                           الميعاد بالتظلم إلى ال    تظلم قب سية ويجب أن يبت في ال ات الرئي ى الهيئ رار أو إل ي أصدرت الق ة الت هيئة اإلداري

ًا                            وات ستين يوم ر ف سببًا، ويعتب الرفض وجب أن يكون م مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار ب
اد رف                      ة رفضه، ويكون ميع سلطات المختصة بمثاب ه ال الطعن في       على تقديم التظلم دون أن تجيب عن دعوى ب ع ال

  . القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذآورة
  

   ٢٣المادة 
د                  ام مقي ة من مح ة المختصة بعريضة موقع اب المحكم م آت ى قل آل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إل

  . بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس
  

   ٢٤المادة 
يهم الطلب وصفاتهم ومحال                    يجب أن    تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إل

ستندات                  ًا بالم تظلم وبيان ه ونتيجة ال تظلم من إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن آان مما يجب ال
  . ون فيهالمؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطع

  



وللطالب أن يقدم مع العريضة مذآرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم آتاب المحكمة عددًا آافيًا من                    
  . صور العريضة والمذآرة وحافظة المستندات وذلك إلجراء اإلعالن المنصوص عليه في المادة التالية

  
   ٢٥المادة 

يهم الطلب وصفاتهم ومحال                يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العام       ة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إل
ستندات                  ًا بالم تظلم وبيان ه ونتيجة ال تظلم من إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن آان مما يجب ال

  . المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه
  

ريضة مذآرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم آتاب المحكمة عددًا آافيًا من                وللطالب أن يقدم مع الع    
  . صور العريضة والمذآرة وحافظة المستندات وذلك إلجراء اإلعالن المنصوص عليه في المادة التالية

  
   ٢٦المادة 

وب عن ذوي    يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محًال مختارًا للطالب آما يعتبر مك            ذي ين تب المحامي ال
  . الشأن في تقديم مالحظاتهم محًال مختارًا لهم، آل ذلك إال إذا عينوا محًال مختارًا غيره

  
   ٢٧المادة 

ات            ذآرة بالبيان ا م اريخ إعالنه ًا من ت ين يوم على الجهة اإلدارية المختصة أن تودع قلم آتاب المحكمة خالل ثالث
  .  مشفوعة بالمستندات واألوراق والملفات الخاصة بهاوالمالحظات المتعلقة بالدعوى

  
ي                              ة الت ستندات في المهل ه من م ا يكون لدي الرد مشفوعة بم ذآرة ب ة م اب المحكم م آت ودع قل ويكون للطالب أن ي
ذآرة                         ودع م ة أن ت ة اإلداري ان للجه رد آ ه في ال يحددها له المفوض إذا رأى وجهًا لذلك، فإذا استعمل الطالب حق

  . تها على الرد مع المستندات في مدة مماثلةبمالحظا
  

   ٢٨المادة 
رة                            ين في الفق اد المب ل للطعن بتقصير الميع ر قاب رًا غي يجوز لرئيس المحكمة في أحوال االستعجال أن يصدر أم
األولى من المادة السابقة ويعلن األمر إلى ذوي الشأن خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق           

  . يدالبر
  

  . ويسري الميعاد المقصر من تاريخ اإلعالن
  

   ٢٩المادة 
ادة    ن الم ى م رة األول ي الفق ين ف اد المب ضاء الميع ن انق اعة م ع وعشرين س ة خالل أرب اب المحكم وم آت ، ٢٧يق

  . بإرسال ملف األوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة
  

ة العليا يتولى قلم آتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون           وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة اإلداري      
  . في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة

  
   ٣٠المادة 

ة ذات      تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضي الدولة االتصال بالجهات الحكومي
شأن              الشأن للحصول على ما يكون الزمًا لت       أمر باستدعاء ذوي ال هيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن ي

ديم  شأن بتق دعوى أو بتكليف ذوي ال ي ال ا أو دخول شخص ثالث ف زوم تحقيقه رى ل ي ي ائع الت سؤالهم عن الوق ل
  . مذآرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في األجل الذي يحدد لذلك

  
د، وفي            وال يجوز في سبي    نح أجل جدي ل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إال إذا رأى المفوض ضرورة م

  . هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة ال تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف اآلخر
  

ة القضاء اإلداري أ                سوية       وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى المحكم ة ت اآم اإلداري و المح
إن تمت                     ا خالل أجل يحدده، ف ة العلي ة اإلداري ا قضاء المحكم النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليه
م                             دعوى أن تحك د الفصل في ال ة عن تم جاز للمحكم م ت زاع وإن ل التسوية استبعدت القضية من الجدول النتهاء الن

  .  جنيهًا يجوز منحها للطرف اآلخر٢٠ على المعترض على التسوية بغرامة



  
زاع                 ا الن ي يثيره ة الت سائل القانوني دعوى والم ائع ال ه وق رًا يحدد في ودع المفوض تقري وبعد إتمام تهيئة الدعوى ي

  . ويبدي رأيه مسببًا
  

ت                     ى نفق ه عل وا صورة عن هم، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم آتاب المحكمة ولهم أن يطلب
  . ويفصل المفوض في طلبات اإلعفاء من الرسوم

  
   ٣١المادة 

سابقة بعرض ملف                      ادة ال ا في الم ذآرة المشار إليه داع الم اريخ إي تقوم هيئة مفوضي الدولة خالل ثالثة أيام من ت
ر                             ى دوائ ضايا عل ع الق دعوى ويكون توزي ا ال ي تنظر فيه سة الت اريخ الجل ين ت ة لتعي  األوراق على رئيس المحكم

  . محكمة القضاء اإلداري بمراعاة نوعها طبقًا للنظام الذي تبينه الالئحة الداخلية
  

   ٣٢المادة 
ل ويجوز في                              ى األق ام عل ة أي اد الحضور ثماني شأن ويكون ميع ى ذوي ال يبلغ قلم آتاب المحكمة تاريخ الجلسة إل

  . حالة الضرورة نقصه إلى ثالثة أيام
  

   ٣٣المادة 
راه                           يصدر الحكم في الدعو    ا ي ى المفوض م شأن أو إل ى ذوي ال ة أن يطلب إل رئيس المحكم ة ول سة علني ى في جل
  . الزمًا من إيضاحات

  
ا أن              سة إال إذا ثبت له وال تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما آان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجل

  .  اإلحالة أو آان الطالب يجهلها عند اإلحالةأسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد
  

ى               م عل ك مع جواز الحك ا ذل دة جاز له ة جدي ع أو طلب أو ورق ول دف ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقًا للعدالة قب
ا للطرف اآلخر              ة ال تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحه ال بغرام ه اإلهم ع من ذي وق دفوع  . الطرف ال ى أن ال عل

  . بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت آما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسهاواألسباب المتعلقة 
  

   ٣٤المادة 
ذلك من أعضائها أو من              ه ل ه من تندب ام ب إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ق

  . المفوضين
  

   ٣٥المادة 
سري في    .  العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض       تسري في شأن رد مستشاري المحكمة اإلدارية       وت

تئناف          اآم االس شاري مح رد مست ررة ل سري في شأن    . شأن رد مستشاري محكمة القضاء اإلداري القواعد المق وت
  . رد أعضاء المحاآم اإلدارية القواعد المقررة لرد القضاة

  
   ٣٦المادة 

  : التنفيذية مشمولة بالصيغة اآلتيةاألحكام الصادرة باإللغاء تكون صورتها 
  
  ). على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه(
  

  : وفي غير هذه األحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة اآلتية
  
و  على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن             (  تعين على إجرائه ول

  ). باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك
  

   ٣٧المادة 
  . تعين بقانون تعريفة الرسوم واإلجراءات المتعلقة بها وأوجه اإلعفاء منها

  
   ٣٨المادة 



ة                       ة عمومي ة جمعي ة بهيئ ة اإلداري يس المحكم تجتمع آل من المحكمة اإلدارية العليا ومحكمة القضاء اإلداري ورئ
  . ر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولةللنظ

  
ون   ة المفوضين ويك ا هيئ دعى إليه ا وت املين به شاريها الع ع مست ا من جمي ة لكل منه ة العمومي ستأنف الجمعي وت

ة أو ث                    يس المحكم ة من    لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى لالنعقاد بناًء على طلب رئيس المجلس أو رئ الث
ة      ة المطلق ا صحيحًا إال بحضور األغلبي ون انعقاده ة المفوضين وال يك يس هيئ ب رئ ى طل اًء عل ضائها أو بن أع
ذه   ي ه ة وف ة عمومي ة جمعي رئيس المجلس أن يحضر أي دم الحاضرين ويجوز ل ون الرياسة ألق ألعضائها، وتك

  . الحالة تكون له الرياسة
  

   ٣٩المادة 
   ٢٥/١٠/١٩٦١ تاريخ ٥٠ريعي رقم ألغيت بموجب المرسوم التش

  
   ٤٠المادة 

ة                     وزارات والمصالح العام ة وال يتكون القسم االستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهوري
ن     رار م صاصها بق ر اخت دد دوائ دد اإلدارات وتح ين ع ساعد ويع شار م شار أو مست ا مست ل إدارة منه رأس آ وي

  . الجمعية العمومية للمجلس
  

   ٤١المادة 
شكيلها                     ة ت ين آيفي ل المختص وتب يجتمع رؤساء اإلدارات ذات االختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوآي

  . وتحديد دوائر اختصاصها في الالئحة الداخلية
  

ي        شترآوا ف صة وأن ي ن اإلدارات المخت واب م ساعدون ون شارون م ة مست ات اللجن ضر اجتماع وز أن يح ويج
  .  يكون للنواب صوت معدود في المداوالتمداوالتها وال

  
ا في الموضوع                ة نظره داء وجه ة المختصة إلب ا في اجتماعات اللجن ولإلدارة الحق في طلب حضور ممثل عنه

ا ي                     وان المحاسبات آم ام دي سئولين أم ل   وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين الم دعى ممث
  . عن ديوان المحاسبات بناًء على طلب وزارة المالية إلبداء الرأي في تفسير النصوص المالية

  
   ٤٢المادة 

ة أو            يس الجمهوري ى طلب رئ اًء عل ة بن ات العام يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبالوزارات والمصالح والهيئ
م         الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساع        دون أو نواب آمفوضين لمجلس الدولة لالستعانة به

في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات اإلدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات         
  . لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقًا للقوانين واللوائح

  
  . دارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيهاويعتبر المفوض ملحقًا بإ

  
  . وتبين الالئحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤالء المفوضون في أعمالهم

  
   ٤٣المادة 

اء اإلدارات تشكل الجمعية العمومية للقسم االستشاري من نائب الرئيس والوآالء المختصين لهذا القسم ومن رؤس        
  . وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقًا للقانون

  
   ٤٤المادة 

وزارات       وزراء وال س ال ة مجل ن رئاس ا م رأي فيه ب ال ي يطل سائل الت ي الم ارير ف داد التق تختص اإلدارات بإع
  . والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي فيها

  
ذ                        وال يج  يم أو تنفي د أو صلح أو تحك ز أي عق ل أو تجي وز ألية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقب

  . قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آالف جنيه بغير استفتاء اإلدارة المختصة
  

   ٤٥المادة 



رارات      تتولى اإلدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وآذلك صي          وائح والق اغة مشروعات الل
  . التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية

  
  . وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى اإلدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة

  
   ٤٦المادة 

وزارة أو  لرئيس اإلدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليه        ا ألهميته من المسائل التي ترد إليه من ال
  : المصلحة إلبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل اآلتية

  
ور -أ  بالد أو مصلحة من مصالح الجمه ي ال ة ف روة الطبيعي وارد الث ورد من م تغالل م زام موضوعه اس  آل الت

  . العامة وآل احتكار
  
ا                      صفقات التوريد واأل   -ب   ة وغيره ة للدول ًا أو التزامات مالي د يرتب حقوق شغال العامة وعلى وجه العموم آل عق

  . من األشخاص االعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه
  
  .  الترخيص في تأسيس الشرآات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية-ج 

  
شاري أو                             المسا -د   سم االست وى صدرت من إحدى إدارات الق ًا يخالف فت شارين رأي ا أحد المست رى فيه ئل التي ي

  . لجانه
  
  .  إبداء الرأي في النصوص واألنظمة من النواحي المالية-ه 

  
  .  مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها-و 

  
   ٤٧المادة 

  : عية العمومية للقسم االستشاري بإبداء الرأي مسببًاتختص الجم
  
ا من                          -أ   سبب أهميته ا ب ي تحال إليه ة الت سائل القانوني ا من الم  في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيره

  . رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة
  
ة       في المسائل ال -ب   ة العمومي ة أخرى أو من الجمعي تي ترى إحدى اللجان رأيًا فيها يخالف فتوى صدرت من لجن

  . للقسم االستشاري
  
ات                              -ج   ين الهيئ وزارات والمصالح وب ين ال ة أو ب ين المصالح العام وزارات أو ب ين ال شأ ب ي تن  في المنازعات الت

  . اإلقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات
  

  : اجعةآما تختص بمر
  
ة    -١ ى الجمعي ا إل رى إحالته ان صياغتها وت ولى اللج ي تت ة الت رارات التنفيذي وائح والق وانين والل شروعات الق  م

  . ألهميتها
  
ي  -٢ ات ف ن الهيئ ره م ة أو غي يس الجمهوري ن رئ رارات م ا ق صدر به ي ي سيرية الت شريعات التف شروعات الت  م

  . األحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق
  

د          ) أ(ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة             ة عن سات الجمعي سه جل أن يحضر بنف
نهم                       النظر فيها آما يجوز له أن يندب من أهل الخبرة آمستشارين غير عاديين عددًا ال يجاوز أربعة ويكون لكل م

  . صوت معدود في المداوالت
  

   ٤٨المادة 



ة الداخلي ين الالئح شريعات  تب ة نظر الت ه وآيفي ه ولجان ي إدارات شاري وف سم االست ي الق ل ف ام العم ة للمجلس نظ
ا آل عضو                      ي يبت فيه سائل الت ين اختصاص آل عضو من أعضائه والم ا تب ة آم المستعجلة والمحدودة األهمي

  . همبصفة نهائية، ويجوز عند االقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصات
  

   ٤٩المادة 
   ٥٠/١٩٦١ من المرسوم التشريعي ٩ملغاة بالمادة 

  
   ٥٠المادة 

دم       ه أق د غياب يس المجلس وعن تها رئ ولى رياس شاريه ويت ع مست ة من جمي ة لمجلس الدول ة العمومي شكل الجمعي ت
ر                  ئيس أو خمسة    الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوآالء ثم من المستشارين وتدعى لالنعقاد بناًء على طلب ال

ذا                  من أعضائها وال يكون انعقادها صحيحًا إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها وتختص عدا ما هو مبين في ه
  . القانون بوضع الالئحة الداخلية للمجلس

  
   ٥١المادة 

ا أظهرت    ضمنًا م ة مت يس الجمهوري ى رئ رًا إل ك تقري ا رأى ذل هر وآلم ة أش ل ثالث ة آ يس مجلس الدول دم رئ ه يق
ة من              ة جه األحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حاالت إساءة استعمال السلطة من أي

  . جهات اإلدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها
  

   ٥٢المادة 
وب عن                            ة وين ة العام ى األمان ة للمجلس وعل ة واإلداري ال العام ى األعم ة اإلشراف عل يكون لرئيس مجلس الدول

ا                   الم ال بينه ع األعم ى توزي . جلس في ِصالته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعل
ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم االستشاري ولجانه، وفي                

  . هذه الحالة تكون له الرياسة
  

م               وعند غياب الرئيس يحل محله في اال       ا ث رئيس به ختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة اإلدارية العليا نائب ال
ل المختص          م الوآي األقدم فاألقدم من أعضائها وبالنسبة إلى المحاآم اإلدارية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ث

دم     لتلك المحاآم وفي أعمال هيئة المفوضين نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوآيل الم              ختص للهيئة ثم األق
  . فاألقدم من مستشاريها

  
دم من                               دم فاألق م األق سم ث ذا الق يس المجلس له شاري نائب رئ سم االست ى الق سبة إل ويحل محله في اختصاصه بالن

  . وآالئه ثم من المستشارين
  

  .  ثم من الوآالءوبالنسبة إلى ما عدا ذلك من االختصاصات يحل محله عند غيابه األقدم فاألقدم من نواب الرئيس
  

   ٥٣المادة 
ه         وب عن يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين األولى والثانية من المادة السابقة وآيل ين

  . في حال غيابه بتفويض منه في تسيير األعمال العامة واإلدارية والقضائية للمجلس ويعين بقرار منه
  

   ٥٤المادة 
يس المجلس من                  يشكل باألمانة الع   امة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة األمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئ

  . بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد آاف من الموظفين اإلداريين والكتابيين
  

ا   ام به يس المجلس القي ه رئ ي يطلب إلي ة الت داد البحوث الفني ذا المكتب بإع ال ويختص ه ى أعم شرف عل ا ي آم
  . الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات األحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها

  
   ٥٥المادة 

  : يشترط فيمن يعين عضوًا في مجلس الدولة
  
  .  أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاًً باألهلية المدنية الكاملة-١
  



ى شهادة                   أن يكون حاص   -٢ ة المتحدة أو عل ة العربي وق بالجمهوري ات الحق ًال على درجة الليسانس من إحدى آلي
ذلك                      أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة األخيرة في امتحان المعادلة وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة ب

  . نسبة لمن يعينون منهأو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في اإلقليم السوري بال
  
  .  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-٣
  
ان            -٤  أال تقل سن من يعين مستشارًا بالمحاآم عن أربعين سنة ميالدية ومن يعين عضوًا بالمحاآم اإلدارية عن ثم

  . وعشرين سنة ميالدية
  
  . ١٩٩٣ لعام ١ ملغاة بالقانون رقم -٥
  
ًا                  أال يكون متزوجًا بأجنبية، ومع       -٦ ان متزوج شرط إذا آ ذا ال ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من ه

  . بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البالد العربية
  

   ٥٦المادة 
شروط                    اة ال سبقها مباشرة مع مراع ي ت درجات الت ة من ال ق الترقي ة بطري يكون التعيين في وظائف مجلس الدول

سابقة،  ادة ال ي الم ا ف ع   المنصوص عليه دود رب ي ح ر أعضاء المجلس ف ن غي ًا م ين رأس وز أن يع ه يج ى أن  عل
  . الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية خالل سنة مالية آاملة

  
  

ذلك                    م من خارج المجلس وآ ين شاغليها ومن يحل محله ادل ب ي تمأل بالتب وال يدخل في هذه النسبة الوظائف الت
  . ل مرةالوظائف المنشأة عند شغلها أو

  
   ٥٧المادة 

  : إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس
  
  :.  في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوآالء والمستشارين-١
  
  . قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون• 
  
  . والسابقونمستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون • 
  
  . مستشارو محاآم االستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون• 
  
  . مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون• 
  
نتان                        •  ذين مضت س سابقون ال املون وال ة المتحدة الع ة العربي وق بإحدى الجامعات بالجمهوري أساتذة آليات الحق

ى د ى حصولهم عل سبة عل تاذ ذي آرسي بالن ى درجة أس يم المصري وعل ات اإلقل ى جامع سبة إل تاذ بالن رجة أس
  . لجامعة دمشق

  
  . المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات• 
  
ذين مضى                   •  ا ال ا يعادله أعلى وم ام ف دير ع ى تخرجهم     الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة م  عل

ات             دريس في آلي عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو النيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالت
ة                 ال مجلس الدول رًا ألعم ر نظي اة أو بعمل يعتب ة المتحدة أو بالمحام ة العربي الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهوري

  . مدة عشر سنوات
  
  : ء المجلس في باقي وظائف أعضا-٢
  



وق أو           •  ات الحق دريس في آلي شتغلون بالت ة والم ضايا الحكوم إدارة ق رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون ب
ين هؤالء في         ة المتحدة ويكون تعي بتدريس مادة القانون في الكليات األخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربي

  . ي تدخل درجات وظائفهم في جهاته األصليةوظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو الت
  
  : المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها الالزم توفرها لتعيينهم• 
  
  .  في وظيفة وآيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب-أ 

  
  .  في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب-ب 

  
  . ساعد في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار م-ج 

  
ة                        ضايا الحكوم ة أو إدارة ق رًا لعمل مجلس الدول ر نظي . وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتب

  . ويعين ما يعتبر نظيرًا ألعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية
  

   ٥٨المادة 
يس              يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرا      ين رئ ر من رئيس الجمهورية بناًء على عرض رئيس هذا المجلس ويع

ا من                     س، أم مجلس الدولة ونوابه والوآالء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لذلك المجل
ين في الال         ى الوجه المب نهم عل ة تعيي شؤون اإلداري ئحة  عدا هؤالء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص لل

  . الداخلية، ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم
  

  . ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص
  

   ٥٩المادة 
ة، وإذا عين عضوان                     التعيين أو الترقي صادر ب رار ال اريخ الق ًا لت ة وفق ر في وقت واحد وفي            تعين األقدمي  أو أآث

رقيتهم        ذين      . الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقًا لترتيب تعيينهم أو ت ة أعضاء المجلس ال ر أقدمي وتعتب
  . يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة

  
ة المجلس ا                     د موافق ك بع ين وذل رار التعي د    . لخاص وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في ق ويجوز تحدي

وق أو       ات الحق األقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة والمشتغلين بالتدريس في آلي
اريخ                 ة المتحدة والنظراء، من ت ة العربي ات األخرى بإحدى الجامعات بالجمهوري انون في الكلي ادة الق بتدريس م

ة أو بحسب ائف المماثل ي الوظ نهم ف دد  تعيي امين تح ى المح سبة إل ا وبالن اريخ حصولهم عليه اتهم وت دار مرتب  مق
  . أقدميتهم بين أغلبية زمالئهم داخل المجلس

  
   ٦٠المادة 

ة                    يشكل مجلس خاص للشؤون اإلدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشؤون أعضاء المجلس، من رئيس مجلس الدول
ا بحسب           رئيسًا وعضوية أربعة أعضاء من نوابه والوآالء وم        ن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العلي

رارات             ترتيب األقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في األقدمية، وتصدر الق
  . باألغلبية المطلقة وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

  
دبهم             ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين      ة ون سام المختلف اقهم باألق دمياتهم وإلح د أق  أعضاء المجلس وتحدي

سم الواحد                        روع الق خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون، أما الندب من قسم إلى آخر أو بين ف
  . أو بين أعضاء الفرع الواحد فيكون بقرار من رئيس المجلس

  
  . داري إلى مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمةويكون ندب مستشار محكمة القضاء اإل

  
   ٦١المادة 

ويكون حلف   . يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينًا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق       
ة ب       يس الجمهوري ام رئ وآالء أم يس المجلس وال واب رئ ة وحلف ن يس الجمهوري ام رئ يس المجلس أم حضور رئ



  
   ٦٢المادة 

رار يصدر من                      ك بق ة وذل ات العام يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئ
  : د موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط اآلتيةرئيس الجمهورية بع

  
  .  أن يكون المرشح لإلعارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة ال تقل عن ثالث سنوات-١
  
  .  أال تقل وظيفته عند اإلعارة عن وظيفة نائب-٢
  
  .  أال تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها-٣
  
  .  أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة-٤
  

درجتها ويكون              ار ب وال يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المع
  . لجهة المشار إليهاشأنه خالل مدة اإلعارة شأن المعارين للحكومات األجنبية ويتقاضى مرتبه من ا

  
ه                        ى عمل ار إل اد المع إذا ع دة محدودة ف ا ولم ار إليه ة المع ويكون تعيين المعار باإلدارة الالزمة للتعيين في الوظيف
ى       بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته األصلية بصفة شخصية عل

  . لو من درجتهأن تسوى حالته في أول وظيفة تخ
  

   ٦٣المادة 
ة                                ة الوظيف ة التجارة أو أي عمل آخر ال يتفق مع آرام ة ومزاول ال يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدول

  . واستقاللها
  

   ٦٤المادة 
ابلين  ) للتسريح(أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل        ويكون النواب غير ق

  .  أمضوا ثالث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينهاللعزل متى
  

ة                               ة التأديب والتظلمات هي الجه ضاة وتكون لجن ا الق ع به ي يتمت ضمانات الت ائر ال ويسري بالنسبة إلى هؤالء س
  . المختصة في آل ما يتصل بهذا الشأن

  
د الث            ك إذا اتضح أن أحدهم فق يس                   ومع ذل رار من رئ ى المعاش بق ل إل ة أحي ا الوظيف ذين تتطلبهم ار الل ة واالعتب ق

  . الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو
  

ة المشار                 ة اللجن د موافق ة وبع يس الجمهوري رار من رئ صلهم بق أما من عدا هؤالء من أعضاء المجلس فيكون ف
  . إليها

  
   ٦٥المادة 
  : الالئحة الداخلية األحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هيتنظم 

  
  اإلنذار، اللوم، العزل 

  
   ٦٦المادة 

تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل           
ا                      في طلبات إلغاء القرارات      ا مم ة عليه ات التعويض المترتب شؤون أعضاء المجلس وفي طلب ة ب ة المتعلق اإلداري

  . يدخل أصًال في اختصاص القضاء
  



وتفصل اللجنة فيما ذآر بعد سماع أقوال العضو واإلطالع على ما يبديه من مالحظات وتصدر قراراتها باألغلبية     
  .  ثلثي أعضائهاالمطلقة إال في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية

  
  . ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيًا وال يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة

  
   ٦٧المادة 

  . حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون
  

   ٦٨المادة 
ست م ي انون ول ًا للق تنفذ عضو المجلس اإلجازات المرضية طبق ى إذا اس ل إل ه أحي سبب مرضه مباشرة عمل طع ب
  . المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات

  
  . ويجوز أن يكون طلب اإلحالة إلى المعاش من العضو نفسه

  
ضو وإذا آان قرار اإلحالة إلى المعاش مبنيًا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة ع   

دة                   دة اإلضافية م ذه الم ى أن ال تجاوز ه تثنائية عل المجلس المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة اس
اني سنوات                            ى ثم د عل ى المعاش وال يجوز أن تزي ة عل ررة لإلحال الخدمة الفعلية وال المدة الباقية لبلوغ السن المق

  .  جنيهًا في السنة١٠٨٠د على ثالثة أرباع مرتبه وال على وال أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًا في معاش يزي
  

د                        دة إضافية ال تزي ة م دة الخدم ى م د عل ا أن تزي ة المشار إليه وإذا آان القرار مبنيًا على أسباب أخرى جاز للجن
  . على سنتين

  
   ٦٩المادة 

ن             سًا وستين س الهم خم د إآم ى التقاعد عن ًا عل ة حكم د    يحال رئيس وأعضاء مجلس الدول سية وال يجوز تمدي ة شم
  خدمتهم وال حرمانهم من التقاعد ألي سبب 

  
   ٧٠المادة 

أة في           سوى المعاش أو المكاف أة وي م في المعاش أو المكاف ال يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقه
  . وظيفة أو الوفرهذه الحالة وفقًا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء ال

  
   ٧١المادة 

وظفين   ى الم سبة إل وائح بالن وانين والل ي الق ا ف صوص عليه وزير المن لطة ال ة س س الدول رئيس مجل ون ل يك
والمستخدمين اإلداريين والكتابيين، آما يكون ألمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤالء سلطة وآيل الوزارة أو رئيس        

  . المصلحة بحسب األحوال
  

   ٧٢المادة 
ة    ة العربي ات بالجمهوري وق بإحدى الجامع ات الحق ن إحدى آلي سانس م ة اللي ى درج ين الحاصلين عل يجوز تعي
ة   ي الوظائف اإلداري ة ف هادة المعادل ع ش ا م ة معترف به ات أجنبي ذه الدرجة من آلي ى ه المتحدة والحاصلين عل

  . ويلحق هؤالء بالقسم القضائي أو القسم االستشاري أو المكتب الفني
  

ى المؤهالت                     ويجوز أن يعين من هؤالء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر آفاية ممتازة في عمله ويحصل عل
  . الالزمة للتعيين في هذه الوظيفة

  
   ٧٣المادة 

ذي                  ًا للنظام ال ه المجلس للمرشحين طبق سابقة يجري يكون تعيين الموظفين الكتابيين بالمجلس بعد إجراء امتحان م
  .  الداخلية للمجلستحدده الالئحة

  
   ٧٤المادة 

ين              ة المختصة وب ين الجه اق ب المجلس باالتف ة ب يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابي
.رئيس الدولة ويكون ألمين عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤالء الموظفين أثناء مدة ندبهم


