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 3691 لسنة 57 رقم قانون

 وتعديالته فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة

 باسم األمة

 بعد اإلطالع عمى الدستور المؤقت؛

 ؛3697سبتمبر سنة  75وعمى اإلعالن الدستوري الصادر في 

 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛  3676لسنة  75وعمى القانون رقم 

 وعمى ما ارتَاة مجمس الدولة؛

 وعمى موافقة مجمس الرياسة؛

 3المادة 

 .المشار إليو األحكاـ المرفقة >8>9لسنة  ;8تستبدؿ بنصوص القانوف رقـ 

 7المادة 

مف الفئة  مستشار مساعد يعتبر الثالثوف األوؿ مف المستشاريف المساعديف الحالييف فى وظيفة
األوؿ مف النواب  االربعوفيعتبر و ، (ب)و الباقوف فى وظيفة مستشار مساعد مف الفئو( أ)

 (.ب)مف الفئة والباقوف فى وظيفة نائب( أ)الحالييف فى وظيفة نائب مف الفئو 

 1المادة 

 . و يعمؿ بو مف تاريخ نشره، ينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية 
  (91>9اغسطس سنة 92) 1;91ربيع االوؿ سنة  22الجميورية فى  صدر برياسة

 

 جماؿ عبد الناصر

   



2 
 

 3المادة 

 . ىيئة قضائيو مستقمو تمحؽ بوزير العدؿ ،ىيئة قضايا الدولة
 7المادة 

المستشاريف  تشكؿ ىذه الييئة مف رئيس و عدد كاؼ مف نواب الرئيس و الوكالء والمستشاريف و
 .المندوبيف المساعديف و النواب والمحاميف و المندوبيف و( ب)و ( أ)المساعديف مف الفئتيف 

 1المادة 
 . العدؿ أعضاء ىيئة قضايا الدولة تابعوف لرؤسائيـ بترتيب درجاتيـ ثـ لوزير

 4المادة 
غياب  نواب الرئيس و عند يشكؿ مجمس أعمى لمييئة برئاسة رئيسيا و عضوية أقدـ ستة مف

 .الييئة فاألقدـ مف نواب رئيس أحدىـ أو وجود مانع لديو يحؿ محمو األقدـ
مايتعمؽ بتعييف أعضاء الييئة و ترقيتيـ ونقميـ و إعارتيـ و يختص ىذا المجمس بنظر كؿ و 

 . فى ىذا القانوف المبيف ندبيـ خارج الييئة و كذلؾ سائر شئونيـ عمى الوجو
بناء عمى إقتراح رئيس  العدؿ يكوف نظر المسائؿ المتعمقة بالتعييف و الترقيو بطمب مف وزيرو 

 . الييئة
 .قوانيف المتصمة بالييئةال يجب أخذ رأى المجمس فى مشروعاتو 

 مكرر 4المادة 
 وتكوف ،األعمى لمييئة بمقرىا أو بوزارة العدؿ بدعوة مف رئيسو أو مف وزير العدؿ يجتمع المجمس

 .وتصدر القرارات بأغمبية أعضائو ،جميع مداوالتو سرية
 . الئحة بالقواعد التى يسير عمييا فى مباشرة اختصاصاتو ويضع المجمس األعمى لميئية

 7المادة 
نواب الرئيس و  الفروع كما تبيف إختصاص تبيف الالئحة الداخمية لمييئة نظاـ العمؿ فييا و فى

 . نيائية التى يبت فييا كؿ عضو بصفة الوكالء و باقى األعضاء و المسائؿ
بعد أخذ رأى المجمس ، و تصدر الالئحة بقرار مف وزير العدؿ بناء عمى إقتراح رئيس الييئة

 9.لمييئات القضائيةاألعمى 

 مكرر 7المادة 

 .ة السنة المالية وتنتيى بنيايتيا، تبدأ ببدايضايا الدولة موازنة سنوية مستقمةتكوف لييئة ق
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قبػػؿ بػػدء  ، باالتفػػاؽ مػػع وزيػػر الماليػػة مشػػروع الموازنػػةلمجمػػس األعمػػى لييئػػة قضػػايا الدولػػةويعػػد ا

اإليػػرادات والمصػػروفات رقمػػػا ، ويراعػػى فػػػى إعػػداد المشػػروع إدراج كػػػؿ السػػنة الماليػػة بوقػػػت كػػاؼ

 .مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويقدـ واحدا

ر اعتمػػاد الموازنػػة العامػػة لمدولػػة، وبالتنسػػيؽ مػػع ويتػػولى المجمػػس األعمػػى لييئػػة قضػػايا الدولػػة فػػو 

لدولػػة عمػػى أبػػواب ومجموعػػات ، توزيػػع االعتمػػادات اإلجماليػػة لموازنػػة ىيئػػة قضػػايا اوزيػػر الماليػػة

 .تتبع فى الموازنة العامة لمدولة وبنود طبقا لمقواعد التى

ويباشر المجمس األعمى لييئة قضايا الدولة السػمطات المخولػة لػوزير الماليػة فػى القػوانيف والمػوائ  

لييئػة ، كما يباشػر رئػيس احدود االعتمادات المدرجة ليابشأف تنفيذ موازنة ىيئة قضايا الدولة فى 

 .السمطات المخولة لوزير التنمية اإلدارية ولرئيس الجياز المركزى لمتنظيـ واإلدارة 

، ثـ ازنة الييئة فى المواعيد المقررةويعد المجمس األعمى لييئة قضايا الدولة الحساب الختامى لمو 

 .الحساب الختامى لمموازنة العامة يحيمو رئيس الييئة إلى وزير المالية إلدراجو ضمف

وتسرى عمى موازنة ىيئة قضايا الدولة والحساب الختامى ليا فيما لـ يرد بو نص فى ىذا القانوف 

 .ة العامة والحساب الختامى لمدولة، أحكاـ القوانيف المنظمة لمخطة العامة والموازن

 9المادة 
عمييا مف  يرفع منيا أو تنوب ىذه الييئة عف الدولة بكافة شخصياتيا االعتبارية العامة فيما

التى خوليا القانوف  لدى الجيات األخرىو  قضايا لدى المحاكـ عمى إختالؼ أنواعيا و درجاتيا
الدعاوى و صحؼ الطعوف و  االعالنات الخاصة بصحؼ إختصاصا قضائيا و تسمـ إلييا صور

 العادى أو جية القضاء االدارى أو الجيات ما أتصؿ منيا بجية القضاء األحكاـ المتعمقة بتمؾ
 . ىيئة قضائية أخرى أية

المقبوليف لممرافعة أماـ  الدولة أو لمف يفوضو أف يتعاقد مع المحاميف و لرئيس ىيئة قضايا
 .2 االعتباريو العامة أماـ المحاكـ األجنبية مباشرة دعوى خاصو باحدى الشخصيات المحاكـ فى
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 مكرر 9المادة 

باألشارة أو القوؿ أو التيديد أثناء قيامو بأعماؿ أحد أعضاء الييئة أو أىانو  كؿ مف تعدى عمى
 بالعقوبة المقررة لمف يرتكب ىذه، أو بسببيا يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجمسة  وظيفتو

تقع فى  و تتبع فى ىذه األحكاـ المقررة لمجرائـ التى، الجريمة ضد أحد أعضاء ىيئة المحكمة 
 . الجمسات

فييا المنصوص عمييا فى  بنظاـ الجمسات والجرائـ التى تقع واستثناء مف األحكاـ الخاصة
أثناء وجوده فى الجمسة الداء  قانونى المرافعات واالجراءات الجنائية اذا وقع مف عضو الييئة

، يستدعى محاسبتو جنائيا أو تأديبيا أعماؿ وظيفتو أو بسببيا اخالؿ بنظاـ الجمسة أو أى أمر
 . الى المحامى العاـ المختص ة بما حدث ويحيميايأمر رئيس الجمسة بتحرير مذكر 

األحواؿ اليجوز القبض عمى عضو الييئة  وفى ىذه، ويخطر رئيس الفرع التابع لو العضو بذلؾ 
فييا اال بأمر مف النائب العاـ أو مف ينوب عنو مف  أو حبسو احتياطيا والترفع الدعوى الجنائية

لعاميف األوؿ واليجوز أف يشترؾ فى نظر الدعوى المحاميف ا النواب العاميف المساعديف أو
 . المحكمة التى وقع االعتداء عمييا الجنائية أحد مف أعضاء ىيئة

 3مكرر  9المادة 
وفى غير . ال بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامةإتحقيؽ جنائى مع عضو الييئة  يجوز اجراء ال

 أو حبسو أو رفع الدعوى الجنائية االالتمبس بالجريمة اليجوز القبض عمى عضو الييئة  حاالت
 . بأمر مف المحامى العاـ المختص

عند القبض عمى أحد أعضائيا أو حبسو  يجب اخطار رئيس الييئة أو رئيس الفرع المختصو 
 . خالؿ األربع والعشريف ساعة التالية

 صة لحبستنفيذ الحبس و العقوبات المقيدة لمحرية فى أماكف مستقمة عف األماكف المخص يجرىو 
 . السجناء اآلخريف

 5المادة 
صاحبة الشأف  لمجية االدارية إذا أبدت ىيئة القضايا رأييا بعدـ رفع الدعوى أو الطعف فال يجوز

 . المختص مخالفة ىذا الرأى إال بقرار مسبب مف الوزير
 5المادة

 ،إجراء الصم  رأييا فى ال يجوز إجراء صم  فى دعوى تباشرىا ىيئة قضايا الدولة إال بعد أخذ
مع عدـ  ا، وذلؾتباشرى الصم  فى دعوى كما يجوز ليذه الييئة أف تقترح عمى الجيةالمختصة

 . االخالؿ بأحكاـ قانوف مجمس الدولو
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 مكرر 5المادة 
فى شأف  88>9لسنة  ;10اجراءات الحجز االدارى المبينة فى القانوف رقـ  يجوز أف تتبع
المحكـو بيا بأحكاـ نيائية لصال  احدى الجيات التى تنوب لتحصيؿ المبالغ  الحجز االدارى

 . قانونا عنيا الييئة
 6المادة 

عمى إقتراح  العدؿ بناء تنشأ ليذه الييئة فروع فى المدف التى يصدر بتحديدىا قرار مف وزير
 . رئيس الييئة بعد أخد رأى المجمس األعمى

أعضاء الييئة أو أكثر  تص عمى ندب أحدالوزير أو المحافظ المخ ولرئيس الييئة أف يتفؽ مع
 الييئة والوزارة أو المحافظة التى يندب مستشار مساعد وذلؾ لتنسيؽ العمؿ بيف التقؿ درجتو عف

 . لمييئة الييا بموافقة المجمس األعمى
 31المادة 

االشراؼ عمى  ويكوف لو ينوب الرئيس عف الييئة فى جميع صالتيا بالمصال  العامة أو بالغير
 .جميع أعماليا و موظفييا

فاألقدـ مف نواب  محمو فى اختصاصاتو األقدـ فى حالة غياب الرئيس أو خمو منصبو يحؿو 
 . الرئيس ثـ األقدـ فاألقدـ مف الوكالء

 33المادة 
درجة مستشار  أميف عاـ مف يعاوف رئيس الييئة فى تنفيذ إختصاصاتو المبينة بالمادة السابقة

 . بقرار مف رئيس الييئة مساعد عمى األقؿ يندب
 37المادة 

متضمنا مالحظاتو  العدؿ تقريرا الى وزير -و كمما رأى ذلؾ  -يقدـ رئيس ىيئة القضايا كؿ سنو 
 . عمى سير العمؿ بالييئة مع بياف وجوه األصالح

 31المادة 
 : يشترط فيمف يعيف عضوا بالييئة

 . باألىميو المدنية الكاممو يكوف متمتعاو  أف تكوف لو جنسية الجميورية العربية المتحدة( 9)
بالجميورية العربية المتحدة  الميسانس مف إحدى كميات الحقوؽ أف يكوف حاصال عمى درجة( 2)

ليا و أف ينج  فى ىذه الحالة األخيرة فى إمتحاف المعادلة  تعتبر معادلة أو عمى شيادة أجنبية
 . لمقوانيف و الموائ  الخاصة بذلؾ وفقا
بالشرؼ و لو كاف قد رد  مجالس التأديب ألمر مخؿ يكوف قد حكـ عميو مف المحاكـ أو أال( 1)

 . اليو اعتباره
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 . محمود السيرة حسف السمعة أف يكوف( 4)
  . أال يكوف متزوجا بأجنبيو( 8)
بأجنبيو تنتمى  إعفاؤه مف ىذا الشرط إذا كاف متزوجا مع ذلؾ يجوز باذف مف رئيس الجميوريةو 

 . احدى البالد العربية لىبجنسيتيا ا
 34المادة 

   مباشرة يكوف التعييف فى وظائؼ الييئة بطريؽ الترقية مف الدرجات التى تسبقيا
تحدد النسبو عمى  عدد الوظائؼ و ال يجوز أف تزيد نسبة التعييف مف غير رجاؿ الييئة عمى ربعو 

الوظائؼ التى تمؤل بالتبادؿ  اليدخؿ فى ىذه النسبة أساس الوظائؼ الخالية خالؿ سنة مالية و
 . الوظائؼ المنشأة عند شغمياالوؿ مرة محميـ مف خارج الييئة وكذلؾ بيف شاغمييا و مف يحؿ

 37المادة 
الرئيس ونواب  التعييف شأف يكوف شأف رئيس الييئة ونواب الرئيس والوكالء بالنسبة الى شروط

 . الرئيس والوكالء بمجمس الدولة
 : تىالتفصيؿ االا  شأف أقرانيـ فى القضاء و النيابة حسب ضاء فى ذلؾيكوف شأف باقى األعو 

 . شأف المستشار بمحاكـ االستئناؼ المستشار شأنو فى ذلؾ
 (.ا)األبتدائية مف الفئة  الرئيس بالمحكمة شأنو فى ذلؾ شأف( ا)المستشار المساعد فئة 
 (.ب)األبتدائيو مف الفئة  فى ذلؾ شأف الرئيس بالمحكمة شأنو( ب)المستشار المساعد فئة 

 (.ا)فى ذلؾ شأف القاضى مف الفئة  شأنو( ا)النائب فئو 
 (.ب)الفئة  شأنو فى ذلؾ شأف القاضى مف( ب)النائب فئة 

 . المحامى شأنو فى ذلؾ شأف وكيؿ النيابة
 . مساعد النيابة المندوب شأنو فى ذلؾ شأف

 . المندوب المساعد شأنو فى ذلؾ شاف معاوف النيابة
 39المادة 

 . الجميورية رئيس يكوف شغؿ وظائؼ أعضاء الييئة سواء بالتعييف أو بالترقية بقرار مف
 . لمييئة يعيف رئيس الييئة مف بيف نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجمس األعمىو 
عمى ترشي  جمعية عمومية  يعيف نواب الرئيس و الوكالء بموافقة المجمس األعمى لمييئة و بناءو 

يكوف إنعقادىا صحيحا إال بحضور  وال، تشكؿ مف رئيس الييئة و نوابو و الوكالء خاصة 
 . األغمبية المطمقة ألعضائيا

 . بموافقة المجمس األعمى لمييئة يعيف باقى األعضاءو 
األعمى لمييئة بحسب  رأى أو موافقة المجمس يعتبر تاريخ التعييف أو الترقية مف وقت أخذو 
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 . األحواؿ
 . مف فرع الى أخر بقرار مف رئيس الييئة عضاء الييئةيكوف ندب أو 

 مكرر 39المادة 
 : يؤدى أعضاء الييئة قبؿ مباشرة أعماؿ وظائفيـ اليميف اآلتية

 أحافظ عمى أسرار الدولة و العظيـ أف أؤدى أعماؿ وظيفتى بالشرؼ و األمانة و أف أقسـ باهلل"
 " أف أحتـر الدستور و القانوف

الييئة األخروف فيؤدوف  أما أعضاء، الجميورية  الييئة اليميف أماـ رئيسيكوف أداء رئيس و 
 . رئيس الييئة اليميف أماـ وزير العدؿ بحضور

 35المادة 
  .تعيف األقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعييف أو الترقية

ذاو  قدميتيـ وفقا أ عيف عضواف أو أكثر فى وقت واحد و فى الدرجة عينيا أو رقوا إلييا حسبت ا 
  .لترتيب تعيينيـ أو ترقيتيـ

  .مرة الذيف يعادوف الى مناصبيـ مف تاريخ تعيينيـ أوؿ تعتبر أقدمية أعضاء الييئةو 
 رأى المجمس و ذلؾ بعد أخذ، يعينوف مف خارج الييئة فى قرار التعييف  تحدد أقدمية مفو 

مجمس الدولة و المشتغميف  النيابةالقضاء و  يجوز تحديد األقدمية لمف يعينوف مف رجاؿاألعمى و 
فى الكميات األخرى بأحدى جامعات  القانوف بالتدريس فى كميات الحقوؽ أو بتدريس مادة

تعيينيـ فى الوظائؼ المماثمة أو بحسب مقدار  النظراء مف تاريخ لعربية المتحدة واالجميورية 
زمالئيـ داخؿ  أقدميتيـ بيف أغمبيةوبالنسبة لممحاميف تحدد ، مرتباتيـ وتاريخ حصوليـ عمييا

 . بعد أخذ رأى المجمس األعمى ويصدر بتحديد مف يعتبر نظيرا قرار مف وزير العدؿ .الييئة
 35المادة 

  إذا قدر عضو الييئة بدرجة أقؿ مف المتوسط أو متوسط فال تجوز ترقيتو
  سنتيف او الفئة األعمى إال بعد حصولو عمى تقريريف متتالييف فى الى الدرجة
 . المتوسط عمى األقؿ بدرجة فوؽ

 36المادة 
أخذ رأى  الييئة بعد يكوف نقؿ أعضاء الييئة بقرار مف وزير العدؿ بناء عمى إقتراح رئيس

 . المجمس األعمى
 71المادة 

لرئيس الفرع أو القسـ أف  ال يجوزو  . يجب أف يقيـ أعضاء الييئة فى البمد الذى بو مقر عمميـ
أف ينقطع عف عممو لسبب غير مفاجىء قبؿ  وال عممو قبؿ إخطار رئيس الييئةيتغيب عف مقر 

  . أف يرخص لو فى ذلؾ كتابة
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وجب رفع  المخالفة أخؿ بيذا الواجب نبيو رئيس الييئة الى ذلؾ كتابة و إف إستمر فى فاذا
رئيس الييئة فى ىذه  و يحؿ رئيس الفرع أو القسـ محؿ. األمر الى مجمس التأديب

  الذى يتولى رئاستو بالنسبو لؤلعضاء الذيف يعمموف بالفرع أو القسـ الختصاصاتا
البالد المختمفة و األقساـ  العضو فى و تبيف الالئحو الداخمية الحد األقصى لممدد التى يقضييا

 . التى تستثنى مف ذلؾ
 مكرر 71المادة 

النتخابات مجمس  الترشي  ليـيجوز  وال ،يحظر عمى أعضاء الييئة االشتغاؿ بالعمؿ السياسى
 . تقديـ إستقالتيـ السياسية اال بعد الشعب أو الييئات االقميمية أو التنظيمات

الشعب أو الذى  مجمس يسوى المعاش المستحؽ لمعضو المستقيؿ الذى رش  نفسو لعضويةو 
بمناسبة معاش القاضى الذى يستقيؿ  عيف عضوا فيو طبقا لمقواعد المقررة فى ىذا الشأف لتسوية

 ،فاذا لـ ينج  العضو المستقيؿ فى االنتخابات . فيو الترشي  لعضوية مجمس الشعب أو التعييف
صرؼ لو الفرؽ بيف ، الصحيحة التى أعطيت عمى األقؿ  األصوات وحصؿ عمى عشر عدد

لمقواعد  يتقاضاه عند تقديـ االستقالة و بيف المعاش الذى أستحقو وفقا الذى كاف المرتب األصمى
االحالة  االستقالة أو بموغو سف الييا فى الفقرة السابقة و ذلؾ لمدة ثالث سنوات مف تاريخ المشار

 .الى المعاش أو الوفاة أييما أقرب
 73المادة 

مصالحيا أو  الحكومة أو يجوز إعارة أعضاء ىيئة القضايا ألعماؿ قانونية أو فنية بوزارات
بقرار يصدر مف وزير العدؿ  الييئات الدولية و ذلؾ األجنبية أوالييئات العامة أو الى الحكومات 

ىيئة القضايا مؤقتا ألعماؿ أخرى قانونية  كما يجوز ندب أعضاء ،األعمى بعد أخذ رأى المجمس
المجمس  عمميـ و ذلؾ بقرار مف وزير العدؿ بعد أخذ رأى غير عمميـ أو باألضافة الى أو فنية
 . األعمى
 77المادة 

أف  وال، ثالث سنوات متصمة  أف تزيد مدة ندب العضو طوؿ الوقت لغير عممو عمىيجوز  ال
  .تزيد مدة إعارتو عمى أربع سنوات متصمة

مع و ، سنوات وتعتبر المدة متصمة إذا تتابعت أياميا أو فصؿ بينيا فاصؿ زمنى يقؿ عف خمس
ذلؾ مصمحة قومية يقدرىا  إقتضت ذلؾ يجوز أف تزيد مدة االعارة الى الخارج عمى ىذا القدر إذا

  .رئيس الجميورية
فاذا عاد المعار الى  ، بدرجتيا إذا كانت مدة االعارة ال تقؿ عف سنة ويجوز شغؿ وظيفة المعار

 درجتو أو يشغؿ درجتو األصمية بصفة نياية ىذه المدة يشغؿ الوظيفة الخالية مف عممو قبؿ
 . درجتو تخمو مف شخصية عمى أف تسوى حالتو عمى أوؿ وظيفة
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  سير العمؿ يجب أال يترتب عمى االعارة أو الندب االخالؿ بحسف فى جميع األحواؿو 
 71المادة 

 1. تحدد مرتبات أعضاء ىيئة القضايا وفقا لمجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف
 74المادة 

األقؿ و عدد  مستشار عمى يكوف لييئة القضايا ادارة لمتفتيش الفنى تتألؼ مف رئيس فى درجة
  .كاؼ مف المستشاريف و المستشاريف المساعديف

الييئة لمدة سنو  يكوف ندبيـ لمعمؿ بيذه االدارة بقرار مف وزير العدؿ بناء عمى إقتراح رئيس و
 .قابمة لمتجديد بعد أخذ رأى المجمس األعمى

 بعد أخذ رأى المجمس العدؿ الئحة لمتفتيش الفنى بناء عمى إقتراح رئيس الييئة يضع وزيرو 
مف  أقؿ -متوسط  -فوؽ المتوسط  -كؼء  : المذكور و يكوف التقدير بأحدى الدرجات االتية

 . و يجب اف يحاط رجاؿ االدارة عمما بكؿ مايالحظ عمييـ ،المتوسط
 77المادة 

أعضاء  ومػف عشرة , تشكؿ لجنة التأديب والتظممات مف رئيس الييئة أو مف يحؿ محمو رئيسا
 -وتختص ىذه المجنة  . والمستشاريف األقدمية مػف نواب الرئيس والوكالءبحسػب ترتيبيػـ فػى 

وفػى طمبات الغاء ، بأعضاء الييئة  بالفصؿ فػى الدعاوى التأديبية الخاصة -دوف غيرىا 
وتفصؿ كذلؾ دوف غيرىا ، بشئونيـ وطمبات التعويض عنيا  القرارات االدارية النيائية المتعمقة

 .اصة بمرتباتيـ ومكافآتيـ ومعاشاتيـ المستحقة ليـ أو لممستحقيف عنيـالخ فى كافة المنازعات
العضو أو  أقواؿ وتفصؿ المجنة فى الدعاوى والطمبات والتظممات المقدمة الييا بعد سماع

قراراتيا فى الدعاوى  وتصدر المجنة . يبدونو مف مالحظات المستحقيف عنو واالطالع عمى ما
يجػوز أف يكوف  وال. المطمقة ألعضائو وفى غيرىا باألغمبية، أعضائياالتأديبية بأغمبية ثمثى 

شارؾ فػى اجراءات التحقيؽ أو أبدى رأيا أو  أو ،التأديبية عضوا بالمجنة مػف طمب إقامة الدعوى
 ويكوف قرار المجنة نيائيا ،المتظمـ منو أو المطالب بالتعويض عنو فػيو أو أصدر القػرار المطعوف

 .عف بأى وجو مف أوجو الطعفغير قابؿ لمط
 79المادة 

وتقاـ  . العزؿ - المـو - العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعيا عمى أعضاء الييئة ىى االنذار
واليقدـ ىذا  . الييئة أو أحد نوابو الدعوى التأديبية بقرار مػف وزير العدؿ بناء عمػى طمب رئيس

ويتولى إجراء  . أقواؿ العضو تسمع فيو، إدارى  أو تحقيؽ، الطمب إال بعد تحقيؽ جنائى 
أف يكوف سابقا فػى ترتيب األقدمية  عمى، وزير العدؿ ليذا الغرض  التحقيؽ االدارى عضو ينتدبو

                                                           
3
 .1992لسنة  105المادة مستبدلة بالقانون رقم  
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 وبشػرط أال تقؿ وظيفتو عػف نائب رئيس بالنسبة لمتحقيؽ , الػذى يجرى التحقيؽ معو عمػى العضو
 مستشار مػف وعف ،سبة لمتحقيؽ مع الوكالء والمستشاريفو وكيؿ الييئة بالن مػع نػواب الػرئيس

 الوظائؼ األدنى شاغمى إدارة التفتيش الفنى بالنسبة لمتحقيؽ مػع غيرىػـ مػف األعضاء مػف
 .بتأديب أعضاء الييئة وتنظـ الالئحة الداخمية األحكاـ األخرى الخاصة.

 75المادة 
متوالية  أربعة تقارير بدرجو أقؿ مف المتوسط أوإذا حصؿ عضو الييئة عمى تقريريف متوالييف 

  .التظممات النظر فى أمره بدرجة متوسط طمب وزير العدؿ الى لجنة التأديب و
إحالتو الى المعاش أو  تبينت صحة التقارير قررت تقـو المجنو بفحص حالتو و سماع أقوالو فاذاو 

 .نقمو الى وظيفة عامة أخرى
 .أماـ أية جية نيائيا غير قابؿ لمطعف فيو بأى وجو مف الوجوهيكوف قرارىا فى ىذا الشأف و 

 مكرر 75المادة 
الطريؽ  قضائية بغير يجوز لممجمس األعمى فصؿ المندوب المساعد أو نقمو الى وظيفة غير

 . التأديبى و يصدر بذلؾ قرار مف رئيس الجميورية
 ;2المادة 

مخالفا  يقع منيـ إختصاصو الى كؿ مالرئيس القسـ أو الفرع حؽ تنبيو األعضاء فى دائرة 
  .أو كتابة التنبيو شفاىا و يكوف، لواجباتيـ أو مقتضيات وظيفتيـ بعد سماع أقواليـ 

لمعضو فى حالة  و . الذى يبمغيا لوزير العدؿ فى الحالة األخيره تبمغ صورة لرئيس الييئةو 
أف يطمب خالؿ أسبوع مف  رعالقسـ أو الف إعتراضو عمى التنبيو الصادر إليو كتابة مف رئيس

  تحقيؽ عف الواقعو التى كانت محال لمتنبيو التأديب و التظممات إجراء تاريخ تبميغو اياه الى لجنة
بعد سماع أقواؿ  ليذه المجنة أف تجريو بمعرفة أحد أعضائيا أو مف ترى ندبو مف المستشاريفو 

 .العضو إف رأت وجيا لذلؾ
فاذا كاف التنبيو  ،العدؿ تعتبره كأف لـ يكف و تبمغ قرارىا الى وزير ليا أف تؤيد التنبيو أو أفو 

  .مف يميو فى األقدمية صادرا مف واحد ممف تؤلؼ منيـ المجنة حؿ محمو فييا
يكوف ليـ حؽ  الييئة بعد سماع أقواليـ عمى أف ولوزير العدؿ و لرئيس الييئة حؽ تنبيو أعضاء

 .إلييا االعتراض أماـ المجنةالمشار
نيائيا رفعت الدعوى  تكررت المخالفة أو إستمرت بعد صيرورة التنبيو فى جميع األحواؿ إذاو 

 .التأدبية
 76المادة 

 . ال يجوز أف يبقى أو يعيف بييئة قضايا الدولة مف جاوز عمره سبعيف عاما



11 
 

يبقى فى الفترة مف أوؿ أكتوبر إلى أوؿ يوليو فإنو  ومع ذلؾ إذا كاف بموغ العضو سف التقاعد فى
 .تحسب ىذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة الخدمة حتى ىذا التاريخ دوف أف

 
 11المادة 

مباشرة عممو  بسبب مرضو إذا استنفذ عضو الييئة األجازات المرضيو طبقا لمقانوف و لـ يستطيع
 .عمىرأى المجمس اال التعييف و ذلؾ بعد أخذ احيؿ الى المعاش بقرار مف السمطة التى تممؾ

يجوز أف تضاؼ و ، العضو نفسو يجوز أف يكوف طمب االحالو الى المعاش ألسباب صحية مفو 
أضافيو بصفة إستثنائية عمى أال تجاوز  الى مدة خدمتو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة

، المعاش ف المقرر لآلحالو الى الفعمية وال المدة الباقية لبموغ الس ىذه المدة األضافيو مدة الخدمة
يزيد عمى  المعاش يجوز أف تزيد عمى ثمانى سنوات وال أف يكوف مف شأنيا أف تعطيو حقا فى الو 

 4.جنييا فى السنة 0;90ثالثة أرباع مرتبو وال عمى 
 13المادة 

أعضاء ىيئة  إستقالة إستثناء مف أحكاـ قانوف موظفى الدولة و قوانيف المعاشات ال يترتب عمى
فى ىذه الحالة وفقا  المعاش أو المكافأة فى المعاش أو المكافأة ويسوى القضايا سقوط حقيـ

 . بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر المقررة لمموظفيف المفصوليف لقواعد المعاشات و المكافأت
 17المادة 

مستقيال و لو كاف  إذف يعتبر إذا أنقطع عضو الييئة عف عممو خمسة عشر يوما كاممة بدوف
  .عممو لغير نتياء مدة أجازتو أو إعارتو أو ندبواألنقطاع بعد إ

يقرر عدـ إعتباره  الييئة أف فاذا قدـ أسبابا مقبولة جاز لوزير العدؿ بناء عمى إقتراح رئيس
تحسب مدة الغياب أجازه مف  و فى ىذه الحالة. مستقيال و ذلؾ بعد أخذ رأى المجمس األعمى

 .بحسب األحواؿأجازة إعتيادية  نوع األجازه السابقة أو
 11المادة 

 . فى الحكومة العامة لمتوظؼ تطبؽ عمى الموظفيف االدارييف و الكتابييف و المستخدميف القواعد
 14المادة 

شفويا فى المواد  تحريريا و يكوف األمتحاف لمتعييف أو الترقية فى الوظائؼ االدارية و الكتابية
 :اآلتية

باالجراءات و القانوف  التشريعات الخاصة الموظفوف مف عمؿ فىما تعمؽ بما يقـو بو ىؤالء ( 9)
 .المدنى و قانوف التجارة

                                                           
4
 .2006لسنة  139المادة مستبدلة بالقانون رقم  
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 . الميزانية الحسابات و معمومات عامة عف قوانيف الرسـو و نظاـ موظفى الدولة و لوائ ( 2)
 .دارةاألميف العاـ لال و يؤدى األمتحاف فى المكاف الذى يحدده . الخط واآللة الكاتبة( 1)
فى االمتحانيف  درجات كؿ مادة عمى األقؿ مف مجموع%  40لمنجاح فيو الحصوؿ عمى يجب و 

بنتيجة األمتحاف لمدة السنوات  يعمؿ مف المجموع الكمى و%  90التحريرييف و الشفوييف و 
 .الثالث التالية لو

 17المادة 
الى الدرجة التى  فيياعيف  ال يجوز ترقية أحد الموظفيف األدارييف أو الكتابييف مف الدرجة التى

  . كتابة و شفاىا إمتحاف يختبر فيو تمييا إال إذا حسنت الشيادة فى حقو و نج  فى
 . األمتحاف يعفى حممة الشيادات العميا مف شرطو 

 19المادة 
لجنو تشكؿ بقرار  و ترقيتيـ تتولى إجراء األمتحاف الخاص بتعييف الموظفيف االدارييف و الكتابييف

 .ئة وتكوف رئاستيا لؤلميف العاـمف رئيس اليي
 15المادة 

بالنسبة الى  والموائ  يكوف لرئيس ىيئة القضايا سمطة الوزير المنصوص عمييا فى القوانيف
ىيئة القضايا بالنسبة الى  كما يكوف ألميف عاـ . الموظفيف والمستخدميف االدارييف والكتابييف

 . األحواؿ أو رئيس المصمحة بحسب ىؤالء سمطة وكيؿ الوزارة
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 9ممحؽ  9مادة 

 (د) 9جدوؿ رقـ 
 1:>9لسنة  >;رقـ  جدوؿ الوظائؼ والمرتبات والبدالت الممحؽ بالقانوف

 
 الحكومة ببعض األحكاـ الخاصة بأعضاء إدارة قضايا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العالوةالوظائؼ المخصصات السنوية 
 الدورية المرتب بدؿ قضاء بدؿ تمثيؿ

 السنوية
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جنيو جنيو جنيو جنيو
 رئيس إدارة قضايا

 ثابت ربط 2000 ---- ;9;2الحكومة 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نواب رئيس إدارة
 900 9800 ---- ;9;2 - 2120قضايا الحكومة 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 8: 9200 ---- 1>24 - 2920الوكالء 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  8: ---- 480 2411 - 9920المستشاروف 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المستشاروف

 2: ---- ;4242 2194 - ;984( ا)المساعدوف فئة 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المستشاروف

 2: ---- 18924 2094 - ;910( ب)المساعدوف فئة
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 90 ----يزادالى ;;2 ;9;9 - 0;90النواب 
 124اذا بمغ 
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 0;90 المرتب
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ;4 ---- ;>9 9494 - 0;:المحاموف 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 19 ---- 29>92 00> - ;;8المندوبوف 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المندوبوف

 ثابت ربط ---- ;90 899المساعدوف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . لرئيس محكمة النقض مف حيث المعاش يعامؿ رئيس إدارة قضايا الحكومة المعاممة المقررة

بتعديؿ  9:>9لسنة  :9الممحؽ بالقانوف رقـ  يستمر العمؿ بالقواعد الممحقة بجدوؿ المرتبات
عمى أف تستحؽ ، اـ ىذا القانوف ال يتعارض مع أحك بعض إحكاـ قوانيف الييئات القضائية فيما

األعمى مباشرة متى بمغ المرتب نياية مربوط الوظيفة وفقا  العالوات و البدالت المقررة لموظيفة
 . لذلؾ الجدوؿ

 


