
  باسم الشعب،

 

  مجلس لٌادة الثورة،

 

  .والموانٌن المعدلة له.  م1962 لسنة 29بعد االطالع على لانون نظام المضاء رلم 

 

  .وعلى لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 

  . والموانٌن المعدلة له1965 لسنة 8وعلى لانون المحاماة رلم 

 

  . بإنشاء المجلس األعلى للهٌئات المضائٌة1971 لسنة 86وعلى المانون رلم 

 

  .وبناء على ما عرضه وزٌر العدل وموافمة رأي مجلس الوزراء

 

  -:أصدر المانون اآلتً

 

  (1)مادة 

 

إدارة لضاٌا الحكومة إدارة لائمة بذاتها وتلحك بوزارة العدل وٌجري تنظٌمها وفماً 

  .ألحكام هذا المانون وتعتبر من الهٌئات المضائٌة

 

  (2)مادة 

 

تشكل إدارة لضاٌا الحكومة من رئٌس ووكٌل وعدد كاف من المستشارٌن المساعدٌن 

  .والمحامٌن طبماً للجدول المرافك

 

  (3)مادة 

 

ٌجوز أن تنشؤ فروع إلدارة لضاٌا الحكومة، وٌصدر بإنشاء هذه الفروع وتحدٌد دائرة 



  .اختصاصها لرار من وزٌر العدل بناء على التراح رئٌس اإلدارة

 

  (4)مادة 

 

تنوب إدارة المضاٌا عن الحكومة والهٌئات والمإسسات العامة فٌما ٌرفع منها أو علٌها 

من دعاوى لدى المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات األخرى التً 

  .ٌخولها المانون اختصاصاً لضائٌاً، وفً غٌر ذلن من اإلجراءات المضائٌة

 

وٌجوز أن تنوب إدارة لضاٌا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التً تملن الدولة 

رأس مالها كله أو غالبٌته وغٌرها من الجهات الخاضعة إلدارة الدولة فٌما ٌرفع منها 

أو علٌها من دعاوى وذلن بمرار من وزٌر العدل ٌصدر بموافمة الشركة أو المنشؤة أو 

  .الجهة المذكورة

 

وٌجوز لرئٌس اإلدارة أن ٌعهد إلى المستشارٌن المانونٌٌن بالهٌئات أو المإسسات 

العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إلٌها فً الفمرة السابمة بتولً كل أو بعض 

الدعاوى التً ترفع من هذه الجهات أو لٌها أو بتولً إجراء من اإلجراءات المتعلمة 

  .بها

  (5)مادة 

 

ال ٌجوز إجراء صلح فً دعوى تباشرها إدارة لضاٌا الحكومة إال بعد أخذ رأٌها ولهذه 

  .اإلدارة أن تمترح على الجهة المختصة الصلح فً الدعاوى التً تباشرها

 

  (6)مادة 

 

إلدارة لضاٌا الحكومة أن تبدي رأٌها مسبباً لجهة اإلدارة بعدم رفع أو متابعة أي 

دعوى أو طعن إذا كانت ال تجد فائدة من رفع أو متابعة أٌهما، وال ٌجوز للجهة 

  .اإلدارٌة مخالفة هذا الرأي إال بمرار من الوزٌر المختص

 

  (7)مادة 



 

ٌجوز أن ٌكون إعالن صحف الدعاوى والطعون واألحكام وسائر األوراق المضائٌة 

المتعلمة بالحكومة والهٌئات والمإسسات العامة وغٌرها من الجهات التً تنوب عنها 

إدارة لضاٌا الحكومة وفماً ألحكام هذا المانون إلى هذه اإلدارة أو فرعها المختص 

وتسلم إلٌها صورها وتتولى إدارة المضاٌا إخطار الجهات ذات الشؤن بالدعاوى 

  .والطعون واألحكام واألوراق المذكورة

 

  (8)مادة 

 

على الوزارات والمصالح العامة وغٌرها من الجهات موافاة إدارة لضاٌا الحكومة 

بكافة المستندات والبٌانات المتعلمة بالدعاوى المرفوعة منها أو علٌها دون إبطاء وٌحك 

إلدارة المضاٌا طلب مندوبٌن من الوزارات والمصالح وغٌرها من الجهات لتمدٌم ما 

  .تطلبه إلٌهم من إٌضاحات

 

وعلى إدارة المضاٌا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي ٌصدر فً أٌة دعوى مرفوعة 

  .منها أو علٌها

 

  (9)مادة 

 

ٌنوب رئٌس إدارة لضاٌا الحكومة عن اإلدارة فً جمٌع صالتها بالجهات الرسمٌة 

وغٌرها وٌشرف على جمٌع أعمال اإلدارة وأعضائها وموظفٌها وله فً هذا الشؤن أن 

ٌتخذ اإلجراءات وٌصدر التعلٌمات التً تكفل حسن سٌر العمل، كما له أن ٌعهد إلى 

  .وكٌل اإلدارة ببعض اختصاصاته، وٌموم وكٌل اإلدارة ممام رئٌسها عند غٌابه

 

  (10)مادة 

 

ٌتولى رئٌس الفرع تحت إشراف رئٌس اإلدارة جمٌع األعمال الفنٌة واإلدارٌة فً 

دائرة اختصاص الفرع التابع له، وٌكون مسئوالً أمام رئٌس اإلدارة عن حسن سٌر 

العمل، وٌمدم إلٌه كل ستة أشهر تمرٌراً عن أعمال الفرع ٌتضمن بٌان المضاٌا 



المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فٌها، كما ٌتضمن ما ٌراه من مالحظات 

  .والتراحات

 

  (11)مادة 

 

مع مراعاة أحكام هذا المانون ٌسري على رئٌس إدارة لضاٌا الحكومة ووكٌلها 

ومستشارٌها ومستشارٌها المساعدٌن ومحامٌها بالنسبة للتعٌٌنات والترلٌات والعالوات 

وتمدٌر درجة الكفاٌة والنمل والندب والتؤدٌب وانتهاء الخدمة والحموق التماعدٌة ما 

ٌسري على شاغلً وظائف النٌابة العامة المعادلة لوظائفهم وٌختص المجلس األعلى 

للهٌئات المضائٌة بالنسبة لرجال إدارة لضاٌا الحكومة بما ٌختص به من هذه الشئون 

  .بالنسبة ألعضاء النٌابة العامة

 

  (12)مادة 

 

ٌجوز النمل بٌن رجال المضاء والنٌابة وأعضاء إدارة لضاٌا الحكومة بالطرٌمة التً 

  .ٌتم بها التعٌٌن فً الوظائف التً ٌجري النمل إلٌها

 

  (13)مادة 

 

  .أعضاء إدارة لضاٌا الحكومة تابعون لرإسائهم بترتٌب درجاتهم ثم لوزٌر العدل

 

  (14)مادة 

لوزٌر العدل ورئٌس إدارة لضاٌا الحكومة حك إنذار أعضاء اإلدارة من غٌر 

المستشارٌن إذا ولع منهم إخالل بواجباتهم، وٌكون لهم حك االعتراض أمام المجلس 

  .األعلى للهٌئات المضائٌة خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ توجٌه اإلنذار

 

  (15)مادة 

ٌتم التفتٌش على أعمال أعضاء إدارة لضاٌا الحكومة بالكٌفٌة التً ٌصدر بها لرار من 

  .وزٌر العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للهٌئات المضائٌة



 

  (16)مادة 

 

ٌكون تعٌٌن ممر عمل ونمل وندب أعضاء إدارة لضاٌا الحكومة من اإلدارة إلى 

  .فروعها أو من الفروع إلى اإلدارة بمرار من وزٌر العدل بعد أخذ رأي رئٌس اإلدارة

 

  .وٌكون منح اإلجازات السنوٌة ألعضاء اإلدارة بمرار من رئٌس اإلدارة

 

  (17)مادة 

 

ٌلحك بإدارة لضاٌا الحكومة العدد الكافً من الموظفٌن اإلدارٌٌن والكتابٌٌن، وٌسري 

على هإالء الموظفٌن أحكام لانون الخدمة المدنٌة واللوائح الصادرة بممتضاه، وٌكون 

  .لرئٌس اإلدارة بالنسبة لهم السلطات الممررة لرئٌس المصلحة

 

  (18)مادة 

 

ٌكون للموظفٌن اإلدارٌٌن والكتابٌٌن بإدارة لضاٌا الحكومة حك االطالع على ملفات 

الدعاوى فً المحاكم ونسخ بٌانات المستندات واألوراق التً تتضمنها هذه الملفات 

  .وذلن بتكلٌف من رئٌس إدارة المضاٌا أو رئٌس الفرع المختص

 

  (19)مادة 

 

ٌجوز أن ٌعٌن فً الوظائف الفنٌة بإدارة لضاٌا الحكومة غٌر اللٌبٌٌن ممن تتوافر فٌهم 

  .شروط التعٌٌن األخرى وذلن بعمود تتضمن تحدٌد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته

 

  (20)مادة 

 

ٌعٌن أعضاء إدارة لضاٌا الحكومة الحالٌون فً الوظائف الجدٌدة وفماً للجدول المرافك 

بمرار من رئٌس الوزراء ٌصدر بناء على التراح وزٌر العدل خالل ثالثة أشهر من 



  .تارٌخ العمل بهذا المانون

 

 

وٌكون تعٌٌن كل منهم فً الوظٌفة التً ٌدخل مرتبه فً حدود ربط درجتها فإن دخل 

  .مرتبه فً حدود ربط أكثر من درجة عٌن فً الدرجة األدنى

 

وٌحتفظ كل منهم بمرتبه الحالً وسائر المزاٌا الممررة له، على أنه إذا كان مرتب أي 

منهم ال ٌنتظم مع تسلسل المرتب فً الدرجة التً ٌعٌن فٌها منح زٌادة تجعل المرتب 

ٌنتظم مع هذا التسلسل وال ٌإثر منح هذه الزٌادة فً موعد استحماق العالوة السنوٌة 

  .التالٌة

 

وٌنمل من ال ٌتم تعٌٌنه طبماً للفمرة األولى إلى وظائف أخرى فً وزارة العدل أو 

  .غٌرها من الوزارات وذلن بمرار من مجلس الوزراء

 

  (21)مادة 

 

  .ٌلغى كل نص ٌخالف أحكام هذا المانون

 

  (22)مادة 

 

  .على وزٌر العدل تنفٌذ هذا المانون، وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 

 

 

  رئٌس مجلس الوزراء/معمر المذافً – العمٌد / مجلس لٌادة الثورة 

 

  وزٌر العدل/دمحم علً الجدي 

 

  .هـ1391 من رمضان 11صدر فً 



 

 .م1971 اكتوبر 30الموافك 


