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 ةالمقدم

 أواًل: تعريؼ وأهمية الموضوع
بػػيف الػػوزارات  يتطمػػب التنظػػيـ ال ػػديث لمدولػػة المعاعػػرة توزيػػ  اال تعاعػػات

والدوائر والمؤسسات، وذلؾ إلنجاز األعماؿ الموكمة إليها، لكونها م تعة بنوع مػف 
هػػػذأل األعمػػػاؿ، ومػػػف شػػػـ يمكػػػف  مػػػد الكلػػػاةات واإلمكانيػػػات العمميػػػة واللنيػػػة لتكػػػوف 
م تعػػة بنػػوع معػػيف مػػف األعمػػاؿ التػػة يتطمػػب مهػػارة وا تعاعػػًا معينػػًا، و ػػة هػػذا 

و نية لتتػول  إعػداد التمػريعات وعػيا تها وتلسػيرها،  السياؽ، وجدت مؤسسة عممية
بػػداة الممػػورة القانونيػػة لمدولػػة، و ػػة كػػؿ مػػا يعترضػػها مػػف ممػػاكؿ  انونيػػة، لػػذلؾ  وا 

إنمػػػاة مجمػػػس الدولػػػة، لمقيػػػاـ بهػػػذأل المهػػػاـ الجسػػػيمة، ويضػػػطم  إلػػػ   اتجهػػػت الدولػػػة
ص يال ػظ لممارسة هذأل المهاـ مجموعة مػف األمػ اص والهيئػات،  بالنسػبة ل مػ ا

أف أهميػػة الوظػػائؼ التػػة يقػػوـ بهػػا المجمػػس  ػػد ألقػػت بظاللهػػا عمػػ  طبيعػػة العػػامميف 
نمػػا هػػـ  ئػػة  اعػػة مػػف العػػامميف  ػػة الدولػػة،   يػػ ،  هػػـ ليسػػوا مجػػرد رجػػاؿ  ػػانوف، وا 
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ينبغػػة أف تتػػو ر  ػػيهـ مػػروط معينػػة، كمػػا يجػػب إ ػػاطتهـ بضػػمانات  اعػػة تميػػزهـ 
مهػػػاـ المناطػػػة لهػػـ، لػػػذلؾ مػػػف الضػػػروري عػػف  يػػػرهـ وتكلػػػؿ  يػػػادهـ  ػػة ممارسػػػة ال

 االهتماـ با تيار أعضاة المجمس ووض   واعد تناسب نظامهـ القانونة. 
  :شانيًا: منهجية الب ث

يسػػػػتند ب شنػػػػا هػػػػذا عمػػػػ  منهجيػػػػة مقارنػػػػة تتمشػػػػؿ بعػػػػرض النعػػػػوص القانونيػػػػة 
مف  العرا ية المتعمقة بالموضوع. وما جرى عمي  الوا   العممة  ة مجمس الدولة كؿ

القػػانوف اللرنسػػة والمعػػري، وذلػػؾ بغيػػة التعػػرؼ عمػػ  أ ضػػؿ ال مػػوؿ التػػة تناسػػب 
 يػػػث عػػادة مػػػا تكػػػوف هػػذأل الممارسػػػة العمميػػػة ملقػػودة  ػػػة الدراسػػػات ، الوا ػػ  العرا ػػػة

 والب وث. 
 شالشًا:  طة الب ث: 

لغػػػرض م اولػػػة جمػػػ  مػػػتات الموضػػػوع المتمشػػػؿ بػػػالتنظيـ القػػػانونة ألعضػػػاة 
راؽ ومقارنتها بكؿ مف  رنسا ومعر، واإل اطػة بجوانبػ  ور بػة مجمس الدولة  ة الع

 إننػػػا ، منػػػا  ػػػة إظهػػػار واسػػػتبياف أهميػػػة الموضػػػوع مػػػف النػػػا يتيف النظريػػػة والعمميػػػة
سنبيف  ة هذا المب ث،  ئات أعضاة مجمس الدولة ومروط تعيينهـ وما يقابؿ ذلػؾ 

مػػػػب الشػػػػانة  ػػػػة كػػػػؿ مػػػػف  رنسػػػػا ومعػػػػر وذلػػػػؾ  ػػػػة المطمػػػػب األوؿ، بينمػػػػا  ػػػػة المط
 سن عع  لضمانات أعضاة المجمس  ة أ واؿ انتهاة ال دمة. 

شـ سػن تتـ الدراسػة ب اتمػة والػذي سػنبيف  يهػا أهػـ االسػتنتاجات التػة توعػمنا 
 بعض المقتر ات. إل   إليها  وؿ الموضوع م  اإلمارة

 املطلب األول 
 فئبت أعضبء جملس الدولة وشروط تعيينهم 

مطمب  ئات أعضػاة المجمػس الػذي يتػولؼ ويتمػكؿ سنب ث وسنبيف  ة هذا ال
منػػػ  المجمػػػس ومػػػا يقابػػػؿ ذلػػػؾ  ػػػة كػػػؿ مػػػف  رنسػػػا ومعػػػر، ومػػػا هػػػة مػػػروط تعيػػػيف 
أعضػػػاة مجمػػػس الدولػػػة، وذلػػػؾ ألف  التعيػػػيف  ػػػة مجمػػػس الدولػػػة يعػػػد  مػػػف أولػػػ  وأهػػػـ 

  طوات  ة تكويف الرابطة القانونية بيف العضو والمجمس. 
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اللػػػػرعيف انتيػػػػيف:  ػػػػة اللػػػػرع األوؿ سػػػػنبيف إلػػػػ   وبهػػػػذا سنقسػػػػـ هػػػػذا المطمػػػػب
وسػنعطة نبػذة عػف كػؿ  ئػة مػف أعضػاة مجمػس الدولػة، ومػا يقابػؿ ذلػؾ  ػة كػؿ مػف 

 أما اللرع الشانة سي عص لمروط تعييف أعضاة مجمس الدولة. ،  رنسا ومعر
  ئات أعضاة مجمس الدولة: اللرع األوؿ

 أواًل: رئيس مجمس الدولة ونائب : 
عرا ة رئػيس  ػاص بػ  يرأسػ ، كمػا هػة ال ػاؿ أيضػًا لمجمػس لمجمس الدولة ال

؛ ذلػؾ ألف  القػانوف (1)الدولة المعري عم   الؼ ما هػو  ػة مجمػس الدولػة اللرنسػة
رئػػػػػيس السػػػػػمطة إلػػػػػ   أسػػػػػند رئاسػػػػػة مجمػػػػػس الدولػػػػػة اللرنسػػػػػة 1945العػػػػػادر سػػػػػنة 

س التنليذيػػة، و ػػة  ػػاؿ  يابػػ  ي ػػؿ م مػػ  وزيػػر العػػدؿ، وهػػذا يعنػػة أف  رئػػيس مجمػػػ
الدولػػػة اللرنسػػػة مػػػف النا يػػػة القانونيػػػة هػػػو رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراة،  يػػػر أف  الرئاسػػػة 
اللعمية  ة الوا   لنائػب الػرئيس )نائػب رئػيس مجمػس الدولػة( و ػة  الػة  يابػ  ي ػؿ 

، ويتػول  رئػيس مجمػس الدولػة العرا ػة  ػة (2)م م  أ دـ رؤسػاة األ سػاـ  ػة المجمػس
يتػػػػول  رئاسػػػة الهيئػػػػة العامػػػة، وهيئػػػػة الرئاسػػػػة، إدارة مػػػؤوف المجمػػػػس اإلداريػػػة، كمػػػػا 

 . (3)وكذلؾ يجوز ل  أف يترأس جمسات الهيئة الموسعة
أمػػا  ػػة معػػر  قػػد نعػػت  ػػوانيف مجمػػس الدولػػة المعػػري المتعا بػػة عمػػ  أف 
يكوف لممجمس رئيس، ويكػوف هػذا الػرئيس  ػة  مػة السػمـ الػوظيلة ألعضػائ  اللنيػيف 

مجمػػس بمرسػػوـ جمهػػوري ويػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ والػػذي يعػػي ف مػػف بػػيف نػػواب رئػػيس ال
جمعية عمومية  اعة التة تمكؿ لهذا الغرض، ويراع   ػة ذلػؾ األ دميػة مػف بػيف 
النػػواب، وهػػذا يعنػػة أف  األ ػػدـ مػػف بػػيف النػػواب هػػو األجػػدر لمنعػػب رئػػيس المجمػػس 

                                                           

د. محمد علٓ جُاد كاظم، القضاء اإلدارْ، طبع َزارة الخعلٕم العالٓ، دَن  -د. وجٕب خلف أحمد( 1)

 .66سىت الطبع، ظ

، مىطييُراث الحلبييٓ الحقُقٕييت، سييىت 1د. حسييٕه عامييان محمييد عامييان، قيياوُن القضيياء اإلدارْ، ط( 2)

 .105، ظ2006

 .136، ظ2013، 2ارْ، طد. غازْ فٕصل مٍدْ َد. عدوان عاجل عبٕد، القضاء اإلد (3)
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. ولمػػػرئيس المجمػػػس سػػػمطة (1)بعػػػد أ ػػػذ رأي الجمعيػػػة العموميػػػة ال اعػػػة بهػػػذا المػػػوف
وذلؾ بالنسبة لموظليف المجمس، اإلدارييف والكتػابييف،  سػب مػا أ ػرأل  ػانوف  الوزير،

 . (2)مجمس الدولة المعري
ولػػػرئيس مجمػػػس الدولػػػة العرا ػػػة نائبػػػاف بدرجػػػة مستمػػػار، إذ نػػػص القػػػانوف أف 

الػػػرأي يتػػػولؼ مجمػػػس الدولػػػة مػػػف رئػػػيس ونػػػائبيف لمػػػرئيس ا ػػػدهما لمػػػؤوف التمػػػري  و 
. ومف هذا النص يتبػيف عمػ  ت ديػد عػدد (3)اإلداري واللتوى، وان ر لمؤوف القضاة

النػػواب وهػػـ نػػائبيف،  يػػر أف  القػػانوف لػػـ يػػذكر تلعػػيالت د يقػػة عػػف كيليػػة ا تيػػارهـ 
 مف بيف المستماريف. 

عمػػ   ػػالؼ مػػا جػػاة  ػػة  ػػانوف مجمػػس الدولػػة المعػػري الػػذي لػػـ ي ػػدد عػػدد 
 .(4)نواب الرئيس جعؿ لمرئيس عدد كاؼ مف نواب

 مستماروفشانيًا: ال
( لسػنة 65نعت المادة األولػ  مػف  ػانوف مجمػس مػورى الدولػة العرا ػة ر ػـ )

( 55المعدؿ، إف  مجمس الدولة يتولؼ مف عدد مف المستماريف ال يقؿ عف ) 1979
(  مسػػػػة 25 مسػػػػيف مستمػػػػارًا، ومػػػػف عػػػػدد المستمػػػػاريف المسػػػػاعديف ال يقػػػػؿ عػػػػف )

 .(5)المستماريفوعمروف مستمارًا مساعدًا وال يزيد عف نعؼ عدد 
ومف هذا يتبيف أف  نص القانوف المذكور  د  دد ال د األدن  لعددهـ، وكػذلؾ 
يتبػػػيف مػػػػف الػػػنص عمػػػػ  وجػػػػود عال ػػػة طرديػػػػة بػػػػيف عػػػدد المستمػػػػاريف والمستمػػػػاريف 
المسػػػػػػاعديف، عمػػػػػػ  أف ال يزيػػػػػػد عػػػػػػدد المستمػػػػػػاريف المسػػػػػػاعديف عػػػػػػف نعػػػػػػؼ عػػػػػػدد 

عػػػػػنليف وهػػػػػـ: المستمػػػػػاروف  إلػػػػػ  المستمػػػػػاريف، وينقسػػػػػـ مستمػػػػػارو مجمػػػػػس الدولػػػػػة
 المعينوف عم  مالؾ المجمس، والمستماروف المنتدبوف. 

                                                           

، 1995د. ماجييييد راغييييب الحلييييُ، القضيييياء اإلدارْ، دار المطبُعيييياث الجامعٕييييت، اإلسيييي ىدرٔت،  (1)

 . 105ظ

علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، الضماواث الُظٕفٕت ألعضاء مجلس ضُرِ الدَليت، رسيالت ماجسيخٕ ، (2)

 . 22، ظ2013كلٕت القاوُن، جامعت المسخىص ٔت، 

 المعدل. 1999( لسىت 65قاوُن ضؤَن الدَلت الع اقٓ رقم )( مه 1المادة ) (3)

 المعدل.  1992( لسىت 49( مه قاوُن مجلس الدَلت المص ْ رقم )2المادة ) (4)

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل.1المادة ) (5)
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 المستماروف المعينوف عم  مالؾ المجمس: -1
ف  هػػػػذأل اللئػػػػة مػػػػف المستمػػػػاروف متمػػػػشاًل ب مسػػػػيف مستمػػػػارًا، الػػػػذيف يعي نػػػػوف  وا 
بمروط  اعة مف  يػث  عػولهـ عمػ  مػهادة معينػة، وكػذلؾ مػف  يػث ممارسػتهـ 

هػذأل اللئػة المستمػاروف إلػ   ف ال دمة  ة المجاؿ القػانونة، ويضػاؼلمدة م دودة م
درجػػػة المستمػػػار، وذلػػػؾ عنػػػد إلػػػ   المسػػػاعدوف، إذ يجػػػوز تر يػػػة المستمػػػار المسػػػاعد

تػػػوا ر المػػػروط، عمػػػ  أف يكػػػوف  ضػػػ  مػػػدة ال تقػػػؿ عػػػف شػػػالث سػػػنوات  ػػػة وظيلتػػػ  
ف  يمػيف، ويػتـ واشبت  اللها كلاةة جيدة، ومقدرة عم  العمؿ ونمر عم  األ ػؿ ب شػي

 .(1)ذلؾ بناًة عم  تقييـ وتوعية مف هيوة رئاسة المجمس
 المستماروف المنتدبوف:  -2

وهػػػذأل اللئػػػة يػػػتـ انتػػػدابهـ لمعمػػػؿ  ػػػة المجمػػػس لمػػػدة سػػػنتيف  ابمػػػة لمتجديػػػد لمػػػرة 
وا دة،  يث لرئيس المجمس انتداب  ضاة العؼ األوؿ والمدراة العاميف  ػة دوائػر 

ف العدلييف، ورئيس االدعاة العػاـ، والمػدعيف العػاميف لمعمػؿ وأجهزة الوزارة، والملتمي
. وكػػذلؾ لػػرئيس المجمػػس االسػػتعانة ب بػػرة عضػػو الهيئػػة (2) ػػة المجمػػس كمستمػػاريف

التدريسػػية  ػػة الجامعػػات العرا يػػة لمممػػاركة  ػػة بعػػض أعمػػاؿ المجمػػس ذات العػػمة 
ة، ويتقاضػػػ  با تعاعػػػات ، وذلػػػؾ بعػػػد موا قػػػة وزيػػػر التعمػػػيـ العػػػالة والب ػػػث العممػػػ

عضػػو الهيػػػوة التدريسػػػية المنتػػػدب لمعمػػػؿ كمستمػػار  ػػػة مجمػػػس الدولػػػة، مػػػا يتقاضػػػاأل 
المستمػػار  ػػة المجمػػس مػػف راتػػب وم ععػػات وامتيػػازات ماليػػة، وال يجػػوز  ػػة كػػؿ 

 .(3)األ واؿ أف يتجاوز عدد المستماريف المنتدبيف شمث عدد المستماريف
تػداب ولػـ يجعػؿ االنتػداب لمػدة ويال ظ أف   ػانوف مجمػس الدولػة  ػدد مػدة االن

 يػػر م ػػددة، ذلػػؾ ألف  مػػف طبيعػػة االنتػػداب واألعػػوؿ الشابتػػة والمقػػررة لػػ  أف يكػػوف 
 .(4)لمدة م ددة

                                                           

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت الع اقٓ المعدل. 23المادة ) (1)

 ُن وفسً.( مه القاو24المادة )( 2)

 ( مه القاوُن وفسً.26( َ)25المادة ) (3)

 . 229، ظ1962د. محسه خلٕل، القضاء اإلدارْ اللبىاوٓ، دار الىٍضت الع بٕت، بٕ َث،  (4)
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 ضػػاًل عػػف المستمػػاريف العػػادييف  إنػػ   أمػػا  ػػة  ػػانوف مجمػػس الدولػػة اللرنسػػة
 الػػذيف يعينػػوف كمستمػػاريف بطريػػؽ التر يػػة مػػف بػػيف نػػواب الدرجػػة األولػػ ، وذلػػؾ  ػػة

بطريػػػؽ التعيػػػيف مػػػف  ػػػارج المجمػػػس الػػػذي يػػػتـ تعييػػػنهـ  ػػػة  ػػػدود أو   ػػػدود الشمشػػػيف
. و ػػػد عمػػػؿ القػػػانوف عمػػػ  االسػػػتعانة بػػػبعض األمػػػ اص مػػػف ذوي ال بػػػرات (1)الشمػػػث

والمؤهالت مػف  ػارج المجمػس لمعمػؿ  ػة المجمػس وهػؤالة يمقبػوف بالمستمػاريف  يػر 
 .(2)العادييف

وليس ضروريًا ، ص الممهود لهـ بالكلاةةوهؤالة يتـ ا تيارهـ مف بيف األم ا
أف يكونػػوا مػػف المػػوظليف، ويال ػػظ أف  هػػؤالة )المستمػػاريف  يػػر العػػادييف( لػػيس لهػػـ 
 ؽ ممارسػة الوظيلػة القضػائية لمجمػس الدولػة، إذ إف  عممهػـ يكػوف مقعػور وم ػدد 

 .(3) قط بالجانب اإلداري
مجمػس عمػ  أعضػاة  ػة ال أما  انوف مجمس الدولة المعري  قػد  عػر العمػؿ

المجمس الذيف يعينػوف  ػة سػمؾ وظائلػ  اللنيػة، إال أف  القػانوف  ػد أجػاز التعيػيف  ػة 
مف  ارج المجمس، لكف جعؿ التعيػيف ب ػدود أي  وظائل  اللنية بغير طريقة التر ية،

معينػػة، و ػػد امػػترط كػػذلؾ أف يكػػوف هػػؤالة المعينػػوف مػػف ال قػػو ييف الػػذيف يمػػتغموف 
 .(4)تدريس القانوف بالجامعاتأو  ماةالم اأو  بالقضاة

وهو المسمؾ نلس  الذي أ ذ ب  الممرع العرا ة  ينما  رر االنتداب، إذ جعػؿ 
االنتػػداب مػػف ضػػمف  ئػػات تكػػوف  اعػػمة عمػػ  مػػهادة  قو يػػة، وهػػذا يعنػػة أن ػػ  لػػـ 
يجعؿ االنتداب مف ضمف أم اص يتمتعوف بال برة والكلاةة  قط، إال أف  اللرؽ بيف 

ف العرا ػػة والقػػانوف المعػػري هػػو أف  القػانوف العرا ػػة جعػػؿ االسػػتعانة بهػػـ عػػف القػانو 

                                                           

 . 105د. حسٕه عامان محمد عامان، م جع سابق، ظ (1)

رسيالت  سىاء عبد طارش الزبٕيدْ، مجليس ضيُرِ الدَليت حى ٕميً َتفياه حطيُري )دراسيت مقارويت( (2)

 . 105.، ظ2005ماجسخٕ ، كلٕت الحقُه، جامعت الىٍ ٔه، 

 .105د. حسٕه عامان محمد عامان، الم جع السابق، ظ( 3)

.، 1995د. ماجيييد راغييييب الحلييييُ، القضيييياء اإلدارْ، دار المطبُعيييياث الجامعييييت، اإلسيييي ىدرٔت، ( 4)

 .106ظ
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طريػػػؽ االنتػػػداب ولمػػػدة م ػػػددة، بينمػػػا القػػػانوف المعػػػري  ػػػد جعػػػؿ االسػػػتعانة بهػػػؤالة 
 األم اص عف طريؽ التعييف. 

 شالشًا: المستماروف المساعدوف:
مسػػاعدوف، جػػاة  ػػانوف مجمػػس الدولػػة العرا ػػة بلئػػة أ ػػرى وهػػـ المستمػػاروف ال

وهػػـ اللئػػة الشالشػػة  سػػب ترتيػػب أعضػػاة المجمػػس الػػذيف يعينػػوف بعػػورة مبامػػرة  ػػة 
المجمس وبمرسوـ جمهوري. كما أف  عدد المستماريف المسػاعديف يكػوف نعػؼ عػدد 
المستماريف، إذ ال يجوز أف يتجاوز عددهـ نعؼ عدد مستماري المجمػس وهػذا مػا 

مورى الدولػة، الػذي نػص عمػ  أف  عػدد نعت عمي  المادة األول  مف  انوف مجمس 
 مسػػػة وعمػػػروف مستمػػػارًا وال يزيػػػد عمػػػ   25المستمػػػاريف المسػػػاعديف ال يقػػػؿ عػػػف 

نعػػؼ عػػدد المستمػػاريف المؤلػػؼ مػػف  مسػػيف مستمػػارًا، و ػػد  ػػدد القػػانوف الوظػػائؼ 
والمهػػاـ التػػػة يمارسػػها المستمػػػاروف المسػػاعدوف  ػػػة المجمػػس مػػػف  يػػث العمػػػؿ  ػػػة 

 تملة.أ ساـ المجمس الم 
وكػػػػػذلؾ بػػػػػيف القػػػػػانوف المػػػػػذكور أف  المستمػػػػػاروف المسػػػػػاعدوف ي ضػػػػػروف  ػػػػػة 
اجتماعػػات الهيئػػة العامػػة، والهيئػػة الموسػػعة، وهػػـ يمػػتركوف  ػػة النقػػاش مػػف دوف أف 

. ومػػػف هػػػذا يتبػػػيف أف  (1)يكػػػوف لهػػػـ  ػػػؽ التعػػػويت  ػػػة  ػػػرارات دا ػػػؿ هػػػذأل الهيئػػػات
 رائهـ.  ضورهـ  ة هذأل الهيئات تتمشؿ  ة االستلادة مف آ

ويقابؿ  ئة المستماريف المساعد  ة  ػانوف مجمػس الدولػة اللرنسػة  ئػة النػواب 
والػػذي يػػتـ ا تيػػار شالشػػة أربػػاعهـ مػػف بػػيف المنػػدوبيف مػػف الدرجػػة األولػػ ، أمػػا الربػػ  
البا ة  قد منح الممرع السمطة التنليذية مف تعيينهـ  ارج المجمػس  سػب المػروط، 

لمجمػػس عػػف عمػػر سػػنوات وهػػـ  ئػػة المنػػدوبيف مػػف وعمػػ  أف ال تقػػؿ  ػػدمتهـ  ػػارج ا
الدرجة الشانية والذيف يتـ ا تيػارهـ مػف بػيف  ريجػة المدرسػة الوطنيػة لػودارة، وذلػؾ 
عمػػػ  اعتبػػػار أف  طائلػػػة المنػػػدوبيف يمشمػػػوف أدنػػػ  درجػػػات السػػػمـ  ػػػة تكػػػويف مجمػػػس 

                                                           

 . 29علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، م جع سابق، ظ (1)
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، و ئػػػة  ئػػة المنػػػدوبيف مػػف الدرجػػة الشانيػػة – ئتػػيفإلػػ   الدولػػة اللرنسػػة، وهػػة تنقسػػػـ
 .(1)المندوبيف مف الدرجة األول 

أمػػا المستمػػاريف المسػػاعديف  ػػة  ػػانوف مجمػػس الدولػػة المعػػري هػػـ أيضػػًا مػػف 
 ئتيف:  ئة المستماريف المساعديف مف اللئػة )ب( والػذيف يعينػوف عػف طريػؽ التر يػة 
مػػف  ئػػة النػػواب )أ( ويمكػػف تعييػػنهـ مػػف  ػػارج المجمػػس، وذلػػؾ  ػػة  ػػدود الوظػػائؼ 

أمػػػا اللئػػة األ ػػػرى وهػػة  ئػػػة المستمػػاريف المسػػػاعديف مػػف اللئػػػة )أ( والػػػذيف ال اليػػة، 
يعينوف بطريؽ التر ية، وذلؾ مف بيف المستمػاريف المسػاعديف مػف اللئػة )ب( والػذي 
يمكػػف أيضػػػًا تعييػػنهـ مػػػف  ػػارج المجمػػػس بمػػػرط أال يتجػػاوز نسػػػبتهـ  ػػة  ػػػدود ربػػػ  

 .(2)الوظائؼ ال الية
يتكوف  ي  المجمػس مػف رئػيس ونائبيػ ، وعػدد و ضاًل عف  ئات أعضاة الذيف 

مػف المستمػػاريف والمستمػاريف المسػػاعديف، يوجػػد  ػة مجمػػس الدولػة العرا ػػة سػػكرتير 
عاـ ذو مهادة جامعية أولية  ػة القػانوف ال تقػؿ درجتػ  عػف الدرجػة األولػ ، ويػرتبط 

 .(3)برئيس المجمس، ويعاون  عدد مف الموظليف
ولػػة اللرنسػػة يػػتـ ا تيػػارأل مػػف بػػيف المستمػػاريف أمػػا السػػكرتير العػػاـ لمجمػػس الد

المسػػػاعديف، وبتكميػػػؼ مػػػف وزيػػػر العػػػدؿ، وبعػػػدور  ػػػرار مػػػف رئػػػيس الجمهوريػػػة يػػػتـ 
تعيينػ ، ويتػػول  السػكرتير العػػاـ لممجمػػس بت ضػير األمػػور المتعمقػة بوعمػػاؿ المجمػػس 
وتنظيمها، وتعدر الكتب  ة المجمس بتو يع ، وي ضر جمي  اجتماعات المجمس، 

 .(4)يتـ ا تيار أ د المندوبيف  ة المجمس ليكوف مساعدًا ل  كما
السػكرتير العػاـ لمجمػس الدولػة المعػري يتمشػؿ  ػة األمانػة  ػإف  أما  ة معػر

العامػػػة والمكتػػػب اللنػػػة، إذ تمػػػكؿ األمانػػػة العامػػػة مكتبػػػًا  نيػػػًا برئاسػػػة األمػػػيف العػػػاـ، 
بدرجػػة مستمػػار  والػػذي ينػػدب بقػػرار مػػف رئػػيس المجمػػس عمػػ  أف يكػػوف عمػػ  األ ػػؿ

                                                           

 .29، ظالم جع وفسً (1)

 . 111 –110د. حسٕه عامان محمد عامان، م جع سابق، ظ (2)

 ( مه قاوُن مجلس الدَلت الع اقٓ المعدل. 3المادة ) (3)

، 2012، دار الاقافيت، األردن، 1د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس الدَلت، فٓ الفقً المقيارن، ط( 4)

 . 569ظ
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مسػػػػػػاعد، ويتػػػػػػول  السػػػػػػكرتير العػػػػػػاـ المجمػػػػػػس معاونػػػػػػة رئػػػػػػيس المجمػػػػػػس  ػػػػػػة تنليػػػػػػذ 
ا تعاعات   يما يتعمؽ باألعماؿ اإلدارية، كما أن   يقوـ برئاسة المكتب اللنة الذي 
ي ػػػتص بإعػػػداد الب ػػػوث التػػػة يطمبهػػػا رئػػػيس المجمػػػس،  ضػػػاًل عػػػف اإلمػػػراؼ عمػػػ  

عػػدار مج مػػة المجمػػس ومجموعػػة مػػف األ كػػاـ واللتػػاوى أعمػػاؿ الترجمػػة، والمكتبػػة وا 
 .(1)وتبويبها وتنسيقها

 مروط تعييف أعضاة المجمساللرع الشانة:  
يمترط لمتعييف  ة وظائؼ مجمس الدولة مروطًا  اعة،  ضػاًل عػف المػروط 
العامػػة الواجػػب توا رهػػا لمتعيػػيف  ػػة الوظػػائؼ العامػػة، وهػػذأل المػػروط ال اعػػة تتعمػػؽ 

القانونة، لذلؾ عمينا أف نبيف المروط ال اعػة لتعيػيف كػؿ  ة ممارسة اال تعاص 
 مف الرئيس ونائب الرئيس والمستمار والمستمار المساعد عم  الن و انتة: 

 أواًل: المروط ال اعة لتعييف كؿ مف الرئيس ونائب الرئيس والمستمار: 
 المرط األوؿ: )أف يكوف  اعاًل عم  مهادة بكالوريوس  ة القانوف(:

عػف المػروط العامػة: يمػترط القػانوف  ػة كػؿ مػف رئػيس ونائػب الػرئيس  ضاًل 
  .(2)والمستمار أف يكوف  اعاًل عم  مهادة جامعية أولية  ة القانوف

ويال ػػػػظ أف  هػػػػذا المػػػػرط ممػػػػاب  أيضػػػػًا لمػػػػا ورد  ػػػػة  ػػػػانوف مجمػػػػس الدولػػػػة  
المعػػدؿ، إذ امػػترط القػػانوف عمػػ  أف يكػػوف العضػػو 1972( لسػػنة 47المعػػري ر ػػـ )

يكػوف  اعػاًل أو  اعاًل عمػ  درجػة الميسػانس مػف إ ػدى كميػات ال قػوؽ المعػرية 
عمػػػ  مػػػهادة أجنبيػػػة معادلػػػة لهػػػا عمػػػ  أف يػػػنجح  ػػػة امت ػػػاف المعادلػػػة، وذلػػػؾ طبقػػػًا 

.وكذلؾ نص  انوف مجمس الدولة المعػري ضػرورة (3)لمقوانيف والموائح ال اعة بذلؾ

                                                           

 . 109د. ماجد راغب الحلُ، م جع سابق، ظ (1)

د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس ضُرِ الدَلت )الماضٓ، الحاض ، المسيخقبل(، م جيع سيابق،  (2)

 . 14ظ

 . 103د. ماجد راغب الحلُ، م جع سابق، ظ (3)
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ا، عمػػ  أف يكػػوف أ ػػدهما  ػػة ال عػػوؿ عمػػ  دبمػػوميف مػػف دبمومػػات الدراسػػات العميػػ
 .(1) ة القانوف العاـ، وذلؾ إذا كاف التعييف  ة وظيلة مندوبأو  العموـ اإلدارية،

إذ جػػرى العمػػؿ عمػػ  أف يكػػوف  عػػوؿ المنػػدوب عمػػ  الػػدبموميف بعػػد تعيينػػ ، 
 عػػول  عمػػػ  بعشػػة دراسػػػية أو  وذلػػؾ لغػػرض اسػػػتمرارأل  ػػة عضػػوية مجمػػػس الدولػػة،

ألمر مقرر ومعموؿ بػ   ػة كػؿ مػف العػراؽ ومعػر، وهػو . وهذا ا(2)ل ساب المجمس
عمػػ  عكػػس مػػا ورد  ػػة  ػػانوف مجمػػس الدولػػة اللرنسػػة، إذ إف   ػػانوف مجمػػس الدولػػة 
اللرنسػػػة لػػػـ يمػػػترط ال عػػػوؿ عمػػػ  مؤهػػػؿ عممػػػة  ػػػة القػػػانوف لغػػػرض التعيػػػيف  ػػػة 
عضػػػػوية المجمػػػػس،  مػػػػف الممكػػػػف أف يتػػػػول  عضػػػػوية المجمػػػػس، ويرتقػػػػة  ػػػػة هػػػػذأل 

مػػػ اص ال ي ممػػػوف مػػػهادة  ػػػة القػػػانوف بػػػؿ يمكػػػف أف يكػػػوف لػػػديهـ العضػػػوية مػػػف أ
مػػػؤهالت أ ػػػرى، وعمػػػ  األ مػػػب أف تكػػػوف هػػػذأل المػػػؤهالت مػػػهادات ي عػػػؿ عميهػػػا 

 .(3)األعضاة مف المدرسة الوطنية لودارة
 المرط الشانة: مرط مدة ال دمة

 ػانوف التعػديؿ الشػانة لقػانوف مجمػس  1989( لسػنة 156امترط القانوف ر ػـ )
،  ػػػة المرمػػػح لمتعيػػػيف أف يكػػػوف لػػػ  1979( لسػػػنة 65ى الدولػػػة العرا ػػػة ر ػػػـ )مػػػور 

( سػػػػنة  ػػػػة 22ممارسػػػػة  عميػػػػة لم دمػػػػة بعػػػػد الت ػػػػرج مػػػػف الكميػػػػة مػػػػدة ال تقػػػػؿ عػػػػف )
 انونيػػة  ػػة دوائػػر الدولػػة والقطػػاع العػػاـ، بينمػػا أو   ػػة وظيلػػة  ضػػائيةأو  الم امػػاة،

عمػػ  مػهادة الماجسػػتير  ػػة  ( سػػنة وذلػػؾ بالنسػبة لم اعػػؿ25تكػوف مػػدة الممارسػة )
القػػانوف، وبالنسػػبة لم اعػػؿ عمػػ  مػػهادة الػػدكتوراأل  ػػة القػػانوف، تكػػوف مػػدة الممارسػػة 

( سػػػنة، سػػػواة أكانػػػت هػػػذأل الممارسػػػة  بػػػؿ أـ بعػػػد  عػػػول  عمػػػ  إ ػػػدى هػػػاتيف 18)
 .(4)المهادتيف

                                                           

د. محمد رفعج عبد الٌُيا،، القضياء اادارْ، دار الجامعيت الجدٔيدة للىطي ، جامعيت اإلسي ىدرٔت،  (1)

 . 152، ظ2009

 .49، م جع سابق، ظسىاء عبد طارش الزبٕدْ (2)

 . 196د. محسه خلٕل، م جع سابق، ظ (3)

 . 50علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، م جع سابق، ظ (4)
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لقػػػػانوف مجمػػػػس  2513( لسػػػػنة 17وبعػػػػدور  ػػػػانوف التعػػػػديؿ ال ػػػػامس ر ػػػػـ )
ة، تقمعت مدة ال دمة المطموبػة لمتعيػيف كمستمػار  ػة المجمػس مورى الدولة العرا 

 انونيػػة  ػػة دوائػػر الدولػػة والقطػػاع العػػاـ، وهػػذا أو  سػػنة  ػػة وظيلػػة  ضػػائية 18مػػدة 
( سػػػنة 16بالنسػػػبة لم اعػػػؿ عمػػػ  مػػػهادة البكػػػالوريوس، بينمػػػا تكػػػوف مػػػدة ال دمػػػة )

عمػ  مػهادة  سنة لم اعػؿ 14لم اعؿ عم  مهادة الماجستير، وتكوف مدة ال دمة 
الػػػػػدكتوراأل، سػػػػػواًة أكانػػػػػت هػػػػػذأل ال دمػػػػػة  بػػػػػؿ أـ بعػػػػػد  عػػػػػول  عمػػػػػ  إ ػػػػػدى هػػػػػاتيف 
المهادتيف، وتعد  مدة الدراسة األعغرية لم عوؿ عم  إ ػدى هػاتيف المػهادتيف تعػد  

 .(1) دمة أل راض هذا القانوف
التػدرج الػوظيلة الػذي بػوف  ومف  الؿ الب ث  ة النظـ القانونية المقارنة نرى

بلئػػات مشػػؿ المنػػدوبيف بػػدرجتيها، وكػػذلؾ النػػواب والمستمػػاريف المسػػاعدوف مػػف يبػػدأ 
ـ  المرتبػػة األولػػ ، إذ يمػػنح المجمػػس أ ضػػمية تطػػوير أعضػػاة  المرتبػػة الشانيػػة، ومػػف شػػ
هػػػذأل اللئػػػات وتػػػراكـ ال بػػػرة لػػػديهـ  ػػػة دا ػػػؿ المجمػػػس،  لػػػة  رنسػػػا نجػػػد أف  دعامػػػة 

أ ػرى، إذ يعػيف المنػدوبوف وهػـ إلػ   ةالمجمس األساسية يعتمد عم  التر ية مف درجػ
عم  درجتيف مندوبوف مف الدرجة الشانية الػذيف يمػغموف أولػ  درجػات السػمـ اإلداري 
بالمجمس، والذيف يتـ ا تيارهـ مف بيف األوائؿ مف المت رجيف مػف المدرسػة الوطنيػة 

مػف بػيف  . شـ توتة  ئػة المنػدوبوف مػف الدرجػة األولػ ، وهػؤالة يػتـ ا تيػارهـ(2)لودارة
منػػدوبة الدرجػػة الشانيػػة، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ التر يػػة، ومػػف بػػيف منػػدوبة الدرجػػة األولػػ  
يػػتـ ا تيػػار  ئػػة النػػواب، وذلػػؾ بنسػػبة شالشػػة أربػػاع، بينمػػا يمكػػف تعيػػيف الربػػ  األ يػػر 
مػػػف  ػػػارج المجمػػػس، وذلػػػؾ مػػػف بػػػيف مػػػوظلة اإلدارة العامػػػة، ومػػػف بػػػيف النػػػواب يػػػتـ 

 .(3)ا يتـ تعييف الشمث ان ر مف  ارج المجمسا تيار شمشة المستماريف، بينم
ومػػػف المال ػػػظ أف   ئػػػة النػػػواب مجمػػػس الدولػػػة اللرنسػػػة يقابػػػؿ  ئػػػة المستمػػػار 

 المساعد  ة مجمس الدولة العرا ة. 

                                                           

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل. 20المادة ) (1)

 .66د. ماجد راغب الحلُ، م جع سابق، ظ (2)

 . 54 –53علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، م جع سابق، ظ (3)
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 شانيًا: المروط ال اعة بتعييف المستمار المساعد
نػػػػص  ػػػػانوف مجمػػػػس الدولػػػػة العرا ػػػػة عمػػػػ  مػػػػروط  اعػػػػة لتعيػػػػيف المستمػػػػار 

 ضػػاًل عػػف المػػروط العامػػة، إذ يمػػترط  ػػة المستمػػار المسػػاعد أف يكػػوف  المسػػاعد،
 اعػػاًل عمػػ  مػػهادة جامعيػػة أوليػػة  ػػة القػػانوف، ويكػػوف لػػ  ممارسػػة  عميػػة، إذ بػػيف 

لقػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة عمػػ  تقمػػيص  2513( لسػػنة 17التعػديؿ ال ػػامس ر ػػـ )
ورى الدولػػة عمػػ  أف مػػدة الممارسػػة اللعميػػة لتعيػػيف المستمػػار المسػػاعد  ػػة مجمػػس مػػ

يكوف  اعاًل عم  مهادة جامعية أوليػة عمػ  األ ػؿ  ػة ا تعػاص القػانوف، ويكػوف 
 انونية أو  ( سنة  ة وظيلة  ضائية14ل   دمة  عمية بعد الت رج مدة ال تقؿ عف )

( 156.بعػػد أف كػػاف بموجػػب التعػػديؿ الشػػانة ر ػػـ )(1) ػػة دوائػػر الدولػػة والقطػػاع العػػاـ
جمػػس مػػورى الدولػػة، مػػدة الممارسػػة اللعميػػة لتعيػػيف المستمػػار لقػػانوف م 1989لسػػنة 

 سػػنة سػػواًة أكانػت مػػدة الممارسػػة  ػة مجػػاؿ الم امػػاة، 15المسػاعد مػػدة ال تقػػؿ عػف 
 .(2) انونية  ة دوائر الدولة والقطاع العاـأو   ة وظيلة  ضائيةأو 

( مػف  ػانوف مجمػس 21بينما تكوف مدة ال دمة المنعوص عميهػا  ػة المػادة )
( 12ورى الدولػػة المعػػدؿ، بالنسػػبة لم اعػػؿ عمػػ  مػػهادة الماجسػػتير  ػػة القػػانوف )مػػ

( سنوات بالنسبة لم اعؿ عم  مهادة الدكتوراأل  ة القانوف، سواًة أكانت 15سنة و)
هػػذأل ال دمػػة  بػػؿ أـ بعػػد  عػػول  عمػػ  إ ػػدى هػػاتيف المػػهادتيف، وتعػػد  مػػدة الدراسػػة 

 ف  دمة أل راض هذا القانوف. األعغرية لم عوؿ عم  إ دى هاتيف المهادتي
وممػػا تقػػدـ نؤيػػد مسػػمؾ الممػػرع العرا ػػة  ػػة هػػذا العػػدد، وذلػػؾ نظػػرًا الزديػػاد 
أعبػػاة المجمػػػس  ػػػة مهامػػػ ، و ػػػة مجػػاؿ ا تعاعػػػات ، ونظػػػرًا لتطػػػور وازديػػػاد  جػػػـ 
المماري  والنماط اإلداري  ة الدولة، ونعتقد  ة هذأل التوسعة تستوجب األ ذ بنظػر 

ة المطموبػػة لم دمػػة  ػػة المجػػاؿ القػػانونة، لممرمػػ يف لمتعيػػيف  ػػة االعتبػػار  ػػة المػػد

                                                           

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل. 21ثالاا ( مه المادة ) –البىد )ثاوٕا   (1)

د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس ضُرِ الدَلت )الماضٓ، الحاض ، المسيخقبل(، م جيع سيابق،  (2)

 . 15ظ
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درجػة أف تػػؤشر  ػة ضػػماف إلػػ   المجمػس مػػف دوف أف يكػوف  ػػة تقمػيص مػػدة ال دمػة
 ال برة والكلاةة. 

 شالشًا: التعييف بمرسوـ جمهوري
نػػص وبػػي ف  1979( لسػػنة 65عنػػد عػػدور  ػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة ر ػػـ )

عػيف الػرئيس ونائػب الػرئيس والمستمػار بمرسػوـ جمهػوري ( عم  أف ي22 ة المادة )
بنػػاًة عمػػ  ا تػػراح مػػف وزيػػر العػػدؿ،  يػػر أف  هػػذا الػػنص عػػدؿ بموجػػب القػػانوف ر ػػـ 

) ػػػانوف التعػػػديؿ الشػػػانة لقػػػانوف مجمػػػس مػػػورى الدولػػػة( ليكػػػوف  1989( لسػػػنة 156)
نػػة مػػف دوف تػػد ؿ مػػف وزيػػر العػػدؿ، وهػػذا يعأي  التعيػػيف بمرسػػوـ جمهػػوري مبامػػرة،

أف يػػتـ الترمػػيح  ػػة إ ػػدى هػػذأل الوظػػائؼ مػػف  بػػؿ المجمػػس مػػف دوف المػػرور بػػوزارة 
التطبيػؽ العممػة لمترمػيح كػاف يػتـ عػف طريػؽ وزارة  ػإف  العدؿ، وعم  الر ـ مف هذا

 .(1)العدؿ وبموا قتها
أعػ اب الدرجػة ال اعػة  ػإف  2555وبموجب دستور جمهورية العػراؽ لسػنة 

. ومػػف هػػذا الػػنص (2)زراة مػػ  موا قػػة مجمػػس النػػوابيعينػػوف بػػا تراح مػػف مجمػػس الػػو 
الدستوري أف  إجراةات تعييف أع اب الدرجات ال اعة جاة عمومًا وباإلطالؽ مف 
دوف اسػػتشناة أعضػػاة مجمػػس مػػورى الدولػػة، وذلػػؾ عمػػ  اعتبػػار أف  كػػؿ مػػف رئػػيس 

أي  التعيػػيف  ػػة ػػإف  المجمػػس ونائبػػ  والمستمػػار هػػـ مػػوظليف بدرجػػة  اعػػة، وبػػذلؾ
ف هػػػذأل الوظػػػائؼ يجػػػب أف يمػػػر بهػػػذأل اإلجػػػراةات الدسػػػتورية المتمشػػػؿ بػػػا تراح مػػػف مػػػ

مجمػػس الػػوزراة وموا قػػة مجمػػس النػػواب، شػػـ يتطمػػب األمػػر بعػػد ذلػػؾ عػػدور مرسػػوـ 
( 22جمهػػوري، ومػػف الواضػػح أف  نػػص هػػذأل المػػادة الدسػػتورية  ػػد عػػدؿ نػػص المػػادة )

ليػػة تعيػػيف أعضػػاةأل الػػذي مػػف  ػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة العرا ػػة الػػذي بػػيف و ػػدد آ
جاة أعاًل  ة موف تعييف كؿ مف رئيس ونائب  والمستمار بعدور مرسوـ جمهوري 
مبامرة ليقط  بذلؾ الطريؽ أماـ السمطة التنليذية لمتػد ؿ  ػة تعيػيف أعضػاة مجمػس 
مػػػػورى الدولػػػػة. ونعتقػػػػد أف  نػػػػص الدسػػػػتور العرا ػػػػة عمػػػػ  إجػػػػراةات تعيػػػػيف أعػػػػ اب 

                                                           

 .14الم جع وفسً، ظ (1)

 . 2005( مه دسخُر جمٍُرٔت الع اه لسىت 61البىد )خامسا ( مه المادة ) (2)
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لؾ طريقػة تعيػيف هػذأل اللئػة وأ ػدث إمػكااًل  انونيػًا، وذلػؾ الدرجات ال اعة، عقػد بػذ
بلػػتح بػػاب التػػد ؿ مػػف  بػػؿ السػػمطة التنليذيػػة بوجػػوب اال تػػراح لتعيػػيف هػػذأل اللئػػة مػػف 
 بؿ مجمػس الػوزراة،  ضػاًل عػف ذلػؾ تػد ؿ السػمطة التمػريعية أيضػًا بوجػوب موا قػة 

ئػػػػيس المجمػػػػس ونائبػػػػ  تعيػػػػيف ر بػػػػوف  النػػػواب عمػػػػ  هػػػػذا اال تػػػػراح، والسػػػػي ما إذا عممنػػػا
مػػػف الػػػنظـ القانونيػػػة أي  والمستمػػػار بهػػػذأل الطريقػػػة واإلجػػػراةات لػػػـ نطمػػػ  عميػػػ   ػػػة

 المقارنة. 
لقانوف مجمس مورى  2513( لسنة 17وبموجب  انوف التعديؿ ال امس ر ـ )

الدولة العرا ة، منح الممرع هيوة الرئاسة عمػ  اال تػراح والتوعػية بتعيػيف المستمػار 
مجمػػس، كمػػا نػػص القػػانوف مػػنح هيػػوة الرئاسػػة عػػال ية ا تيػػار نػػائبة المسػػاعد  ػػة ال

 . (1)الرئيس مف بيف المستماريف
ويتبػػيف  ػػة هػػذا المػػوف أف  الممػػرع جعػػؿ عػػال ية ا تيػػار هػػذأل اللئػػات دا ػػؿ 
هيػػػوة المجمػػػس مػػػ  األ ػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار أف يكػػػوف اال تيػػػار عمػػػ  أسػػػاس الكلػػػاةة، 

أدنػ  مػف االسػتقالؿ لممجمػس  ػة ا تيػارهـ، و ضاًل عما ي قق  ذلؾ مػف ضػماف  ػد 
وكػػػػاف مػػػػف األ ضػػػػؿ لػػػػو أف  الممػػػػرع أتبػػػػ  آليػػػػة اال تيػػػػار نلسػػػػها  ػػػػة ا تيػػػػار رئػػػػيس 
المجمس، وذلػؾ أف يػتـ ا تيػار رئػيس المجمػس مػف بػيف نػواب الػرئيس )نائبيػ ( وذلػؾ 

 عف طريؽ تعويت الهيوة العامة لممجمس . 
لقػانوف مجمػس مػورى  2513ة ( لسػن17كذلؾ بموجب التعػديؿ ال ػامس ر ػـ )

الدولة العرا ة أعبح لهيوة رئاسة المجمس أف توعة وتقترح بانتداب أعضػاة الهيػوة 
. أما  يما يتعمؽ بالتر ية  قد أجاز (2)التدريسية  ة كميات القانوف لمعمؿ  ة المجمس

 القػانوف المػذكور، بنػاًة عمػ  توعػية مػف هيػوة الرئاسػة  ػة تر يػة المستمػار المسػاعد
درجة مستمار، وذلؾ بعد انقضػاة مػدة شػالث سػنوات  ػة وظيلتػ  وأشبػت  اللهػا   إل

 .(3)عم  كلاةة ومقدرة عالية  ة العمؿ ونمر ب شيف  يميف

                                                           

 ( مه البىد )ثالاا ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل. 5، 4الفق ة ) (1)

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل.2( مه البىد )ثالاا ( مه المادة )6الفق ة ) (2)

 ( مه القاوُن وفسً.23الفق ة ) (3)
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وممػػا تقػػدـ يتبػػيف مػػف النعػػوص المتعمقػػة وانليػػة المتبعػػة بػػالتعييف، واالنتػػداب 
مجمػس جانبػًا مػنح الإلػ   والتر ية أهمية الدور الػذي من ػ  الممػرع لممجمػس، إذ عمػد
، وبهػذا 2513( لسػنة 17مف العػال يات عػف إ ػرارأل لقػانوف التعػديؿ ال ػامس ر ػـ )

نعتقػػػد مػػػف الضػػػروري وضػػػ  نظػػػاـ  ػػػانونة  ػػػاص بوعضػػػاة مجمػػػس الدولػػػة، إذ مػػػف 
األجدر أف يكػوف لمجمػس الدولػة ولهيئاتهػا المت ععػة دورهػا  ػة تقػدير اال ترا ػات 

ـ   أو  إعدار مرسوـ جمهوري  ة التعييف والتوعيات للئات أعضاة المجمس، ومف ش
تر ية  ئات أعضاة المجمس، ومػف جانػب آ ػر أف  العػال يات التػة من هػا الممػرع 
 ة  انوف مجمس الدولة  ة تنظيـ مؤوف أعضائ ، وتقديـ مف ا تراح وتوعػيات  ػة 
التعييف والتر ية للئات أعضاة المجمس كؿ هذا ي قؽ لممجمس مف ضماف واستقالؿ 

 ارهـ.  ة ا تي
ونسػػتنتم مػػف النعػػوص واأل كػػاـ وانليػػة المتبعػػة ألعضػػاة مجمػػس الدولػػة  ػػة 
مجاؿ التعييف والتر ية واالنتداب، والذي تبيف لنا أف   ػة ضػوة التعػديؿ ال ػامس ر ػـ 

لقػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة، أعػػبح المجمػػس أكشػػر  عوعػػية  2513( لسػػنة 17)
اب، وذلػػػؾ بجعػػػؿ عػػػال ية اال تيػػػار واسػػػتقالؿ  ػػػة مجػػػاؿ التعيػػػيف والتر يػػػة واالنتػػػد

للئػػات أعضػػاة المجمػػس تػػد ؿ ضػػمف عػػال ية وا تعػػاص هيػػوة المجمػػس، إذ جعػػؿ 
مف هيوة المجمػس كهيئػة الرئاسػة مػشاًل أف توعػة وتقتػرح بانتػداب أعضػاة لممجمػس، 
وكذلؾ  يما يتعمؽ  ة مجاؿ التر يػة،  قػد أجػاز القػانوف المػذكور، بنػاًة عمػ  توعػية 

درجػة مستمػار،  يػر أف  هػذا إلػ   مس  ة تر ية المستمار المسػاعدهيئة رئاسة المج
ال يمنػػ  مػػف دور وتػػد ؿ وزيػػر العػػدؿ  ػػة مػػؤوف ومهػػاـ المجمػػس، والسػػي ما  ػػة مػػوف 
ا تراح انتداب وتر ية األعضاة، عم  اعتبار أف المجمس مف  يث ارتباط  يعد  أ د 

العرا ػػػة الجديػػػد ر ػػػـ  مكونػػػات وزارة العػػػدؿ،  يػػػر أف  بعػػػدور  ػػػانوف مجمػػػس الدولػػػة
الػػػذي أ ػػػرأل وعػػػوت عميػػػ  البرلمػػػاف العرا ػػػة، جعػػػؿ مػػػف مجمػػػس  2517( لسػػػنة 71)

الدولة هيئة مستقمة تتمتػ  بالم عػية المعنويػة، وبهػذا أعػبح المجمػس جهػة مسػتقمة 
ال تػػرتبط وال تتبػػ  ألي جهػػة، وعمػػ  هػػذا األشػػر أعػػبح مجمػػس الدولػػة كيػػاف مسػػتقؿ، 

وهيمنػػػة السػػػمطة التنليذيػػػة المتمشمػػػة بػػػوزارة العػػػدؿ، إذ وبهػػػذا االسػػػتقالؿ انتهػػػ  تػػػد ؿ 
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عمػػ  أف يكػػػوف  2517( لسػػنة 71( مػػف  ػػانوف مجمػػس الدولػػة ر ػػـ )4نػػص المػػادة )
لػػرئيس مجمػػس الدولػػة عػػال ية الػػوزير الم ػػتص المنعػػوص عميهػػا  ػػة التمػػريعات، 
وكذلؾ نص المػادة األولػ  مػف القػانوف عمػ  أف يػتـ تعيػيف رئػيس مجمػس الدولػة مػف 

  .(1)ؿ هيئة رئاسة المجمس، وأف يكوف ا تيارأل مف بيف المستماريف ب
وهػػذا الػػذي أردنػػا أف نبينػػ  ونسػػتنتم منػػ   ػػة ب شنػػا لهػػذا الموضػػوع، عمػػػ  أف  
ن ما كاف عػال ية وزيػر العػدؿ  ارتباط المجمس بوزارة العدؿ لـ يكف ارتباطًا مكميًا، وا 

 ة مجاؿ عضػوية المجمػس  تد ؿ ضمف مؤوف المجمس و ة مجاؿ مهام ، والسي ما
 التر ية للئات أعضاة المجمس. أو  االنتدابأو   ة موف التوعيات واال تراح لتعييف

بػػيف  2517( لسػػنة 71)ومػػف المال ػػظ أف   ػػانوف مجمػػس الدولػػة العرا ػػة ر ػػـ 
تسػػري  1979( لسػػنة 65عمػػ  أف  أ كػػاـ  ػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة العرا ػػة ر ػػـ )

هػذا  ػإف  ، وبهػذا(2)( لسػنة 71)الدولة العرا ة الجديد ر ػـ مجمس  عم  أ كاـ  انوف
المسمؾ بإ رار  انوف مجمس الدولة الذي أ رأل البرلمػاف يعػد  إنجػاز وتطػور ي سػب لػ  

 سمطة. أو  باستقالؿ المجمس كهيئة مستقمة بذاتها، ال ترتبط وال تتب  ألي جهة
مقة بتنظيـ مجمس بينما  ة  رنسا ومف  يث مطالعة النعوص القانونية المتع

الدولػػة، والمػػؤوف اإلداريػػة ألعضػػاة المجمػػس يظهػػر ويتبػػيف أف السػػمطة التنليذيػػة لهػػا 
دورًا كبيػػػػرًا  ػػػػة تعػػػػريؼ تمػػػػؾ المػػػػؤوف ابتػػػػداًة مػػػػف تػػػػولة السػػػػمطة التنليذيػػػػة لرئاسػػػػة 
المجمػػس مػػرورًا بػػدورها  ػػة تعيػػيف بعػػض اللئػػات مػػف أعضػػاة مجمػػس الدولػػة، إال أف  

مػػػة  يػػػر ذلػػػؾ،  عمػػػ  الػػػر ـ مػػػف ارتبػػػاط مجمػػػس الدولػػػة بػػػوزارة الوا ػػػ  ال قيقػػػة والعم
العػػػدؿ، إال أف  اإلدارة اللعميػػػة لممجمػػػس تػػػتـ مػػػف  بػػػؿ رئػػػيس المجمػػػس، والػػػذي بػػػدورأل 

 .(3)يكوف مسؤواًل عم  المؤوف اإلدارية لممجمس

                                                           

فيييٓ  4456، الُقيييااع الع اقٕيييت، العيييدد 2019( لسيييىت 91قييياوُن مجليييس الدَليييت الع اقيييٓ رقيييم ) (1)

9/6/2019. 

، الُقييااع الع اقٕييت، العييدد 2019( لسييىت 91( مييه قيياوُن مجلييس الدَلييت الع اقييٓ رقييم )2المييادة ) (2)

 .  9/6/2019(، فٓ 4456)

د. مجٕد مجٍُل درَٔص الزرٔجاَْ، الخى ٕم القاوُوٓ لُظٕفت مجليس ضيُرِ الدَليت الع اقيٓ فيٓ  (3)

 . 135،، ظ2013جامعت بابل، اافخاء )دراست مقاروت(، رسالت دكخُراي، كلٕت القاوُن، 
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تعييف الػرئيس يكػوف مػف  بػؿ رئػيس  إف  أما  ة  انوف مجمس الدولة المعري
الجمهوريػػػة، إذ يػػػتـ تعيػػػيف الػػػرئيس مػػػف بػػػيف نػػػواب الػػػرئيس المجمػػػس، بعػػػد أ ػػػذ رأي 
المجمػػػػس األعمػػػػ  لمهيئػػػػات القضػػػػائية، بينمػػػػا يعػػػػيف نػػػػواب الػػػػرئيس بقػػػػرار مػػػػف رئػػػػيس 
الجمهوريػػػة، وبنػػػاًة عمػػػ  ترمػػػيح الجهػػػة العموميػػػة لممجمػػػس، بعػػػد أ ػػػذ رأي المجمػػػس 

قضػػػائية، وكػػػذلؾ بالنسػػػبة لبػػػا ة أعضػػػاة المجمػػػس ومػػػف ضػػػمنهـ األعمػػػ  لمهيئػػػات ال
المنػدوبوف المسػاعدوف يعينػػوف بقػرار مػػف رئػيس الجمهوريػػة بعػد أ ػػذ موا قػة المجمػػس 

 .(1)األعم  لمهيئات القضائية
المعػػػدؿ لػػػـ  1975( لسػػػنة 47يػػػذكر أف   ػػػانوف مجمػػػس الدولػػػة المعػػػري ر ػػػـ )

المجمس أف يكوف ل  عدد كاؼ مػف ي دد عدد نائب رئيس المجمس، إذ جعؿ لرئيس 
 النواب. والذي بيناأل سابقًا. 

 املطلب الثبني
 ضمبنبت األعضبء يف أحىال انتهبء اخلدمة 

جانػب تػو ر االسػتقالؿ إل   لكة يؤدي مجمس الدولة دورأل ب يادية تامة ينبغة
العضػػوي لممجمػػس بوعػػل  مؤسسػػة  ػػة مواجهػػة اإلدارة، أف يمػػعر أعضػػاة المجمػػس 

طمئناف وهـ يػؤدوف مهػامهـ بمػا يضػمف لهػـ مػف عػدـ تعرضػهـ لمضػغط بقدر مف اال
مف جانب الجهات، وهذا يقتضػة أ اطػت أعضػاة المجمػس بػبعض الضػمانات التػة 
تتناسػػػب مػػػ  أهميػػػة الػػػدور الػػػذي يمارسػػػون ، و ػػػة مقابػػػؿ ذلػػػؾ ينبغػػػة أيضػػػًا وضػػػ  
الضػػوابط التػػػة بػػػدورها تكلػػؿ عػػػدـ اسػػػتغالؿ عضػػػو المجمػػس لمو عػػػ  لغػػػرض ت قيػػػؽ 

. وتعػػػد  ال عػػػانات والضػػػمانات الممنو ػػػة ألعضػػػاة مجمػػػس (2)معػػػال   الم عػػػية 
 . (3)إنهائهاأو  الدولة  ة أ واؿ انتهاة ال دمة

                                                           

 . 49سىاء عبد طارش الزبٕدْ، م جع سابق، ظ (1)

 . 142د. مجٕد مجٍُل درَٔص، م جع سابق، ظ (2)

 . 59علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، م جع سابق، ظ (3)
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مف أهـ وأبرز ال عانات والضمانات التة يجب أف يتمتػ  بهػا عضػو مجمػس 
 .(1)أكشرها و عًا  ة نلس العضو وما لها مف توشير  ة عمم أو  الدولة

لمقارنػػة بعػػورة عديػػد ل عػػانة وضػػمانة الوظيلػػة  ػػة أ ػػواؿ وجػػاةت القػػوانيف ا
نهائهػػػا والػػػذي سػػػوؼ ن ػػػاوؿ بيػػػاف أوجػػػ  منهػػػا، ومقارنتهػػػا بالقػػػانوف  انتهػػػاة ال دمػػػة وا 
العرا ة، وما يجب أف تتضمن  التمريعات العرا يػة  ػة هػذا المجػاؿ، وبهػذا سػنتطرؽ 

 اللرعيف انتييف:  إل  لهذا الموضوع بإيجاز عم  الوج  الذي نقسـ  ي  هذا المطمب
سػػػنبيف  ػػػة اللػػػرع األوؿ ضػػػمانة  ظػػػر عػػػزؿ العضػػػو كإ ػػػدى  ػػػاالت إنهػػػاة 

 ال دمة، بينما سنتناوؿ  ة اللرع الشانة انتهاة ال دمة  ة  الة التقاعد.
 حظر عزل العضو الفرع األول:  

لكػػة ال يكػػػوف أعضػػػاة المجمػػػس عرضػػػة للقػػػداف اسػػػتقاللهـ البػػػد أف يػػػو ر لهػػػـ 
ـ، إذ ال يمكػف ال ػديث عػف سػمطة  ضػائية مسػتقمة، ومجمػس دولػة البقاة  ػة وظػائله

مسػػػػتقؿ إذا لػػػػػـ يكػػػػػف أعضػػػػػائ  م عػػػػػنيف ضػػػػػد العػػػػػزؿ،  ضػػػػػماف عػػػػػدـ العػػػػػزؿ تبػػػػػث 
الطمونينػػة  ػػة الػػنلس ويجعػػؿ المػػ ص المكمػػؼ بػػوداة مهامػػ  آمنػػا عمػػ  معػػيرأل ممػػا 

الجهػػػة لمتػػػوشيرات أو  ي لػػػظ لػػػ  اسػػػتقاللية، و ياديػػػة، وب ال ػػػ   ػػػد يتعػػػرض المػػػ ص
 .(2)لسمبية  يما يت ذ مف آراة و راراتا

ويقعد بضمانة عدـ العزؿ عػدـ جػواز إبعػاد القاضػة اإلداري وعضػو مجمػس 
التو ػػوؼ عػػف أو  التقاعػػد،إلػػ   اإل الػػةأو  الدولػػة مػػف منعػػب ، سػػواة بطريػػؽ اللعػػؿ

وظيلة أ رى إال  ة  دود استشنائية والضوابط والضمانات التػة إل   النقؿأو  العمؿ
تقررها العرؼ لها  يمػة دسػتورية، كمػا  ػة  الػة اإلتيػاف بو عػاؿ أو  دستور،يضعها ال

 .(3)مركزأل الوظيلةأو  تميف بسمعةأو  تمس المعم ة العامة،
المعػدؿ  1979( لسػنة 65لـ يتطرؽ  انوف مجمس مورى الدولة العرا ة ر ػـ )

عػػػدـ نػػػص يتعمػػػؽ بػػػالعزؿ و أي  أف  القػػػانوف جػػػاة  اليػػػًا مػػػفأي  عمػػػ  هػػػذأل الضػػػمانة،

                                                           

 . 652د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس الدَلت، م جع سابق، ظ (1)

 . 142د. مجٕد مجٍُل درَٔص، م جع سابق، ظ (2)

 . 653د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس الدَلت، م جع سابق، ظ (3)
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إمكانيػػػة إ الػػػة عضػػػو المجمػػػس،  يػػػر أف  القػػػانوف المػػػذكور  ػػػد نػػػص عمػػػ  ال عػػػانة 
القضػػػػائية ألعضػػػػاة مجمػػػػس مػػػػورى الدولػػػػة، إذ نػػػػص عمػػػػ  أن ػػػػ :   ال يجػػػػوز تو يػػػػؼ 

ات ػاذ أو  الرئيس ونائب الرئيس المستمار والمستمار المسػاعد، والمستمػار المنتػدب
بهـ جناية ممهودة إال بعد است عػاؿ اإلجراةات الجزائية ضدهـ  ة  ير  الة ارتكا

 .(1)إذف وزير العدؿ 
عمػػػ  أف  القضػػػاة  2555( مػػػف دسػػػتور العػػػراؽ لسػػػنة 97كمػػػا نعػػػت المػػػادة )

 ير  ابميف لمعزؿ إال  ة ال االت التة ي ػددها القػانوف، كمػا ي ػدد القػانوف األ كػاـ 
 .(2)ال اعة بهـ، وينظـ مساةلتهـ توديبياً 

 ئة القضاة م عنيف بضمانة  ير  ابمة لمعزؿ إال  وعم  هذا النص يتبيف أف  
 ة ال االت التة  ددها القانوف ونعتقد أف  هذا النوع مف الضمانة للئة القضاة يؤيد 
عمي  عم  اعتبار أف  القضاة هـ مف اللئات ال اعة، كما أف  نص القػانوف ال ػاص 

 . بهـ  دد لهـ ال االت التة يتمت  بها القضاة لهذأل الضمانة
ومػف المال ػظ  ػة  ػانوف مجمػس الدولػة عمػػ  الػر ـ مػف أن ػ  لػـ يػنص عػػرا ة 
الضمانة إال أن   نػص عمػ  مجموعػة مػف الضػمانات ألعضػاة المجمػس، إذ ورد ذلػؾ 
 ػػػة األسػػػباب الموجبػػػة، إذ بػػػيف:   إف  القػػػانوف اسػػػتهدؼ ر ػػػ  مسػػػتوى العػػػامميف  ػػػة 

المهػػػػاـ الممقػػػػاة عمػػػػ   مجمػػػػس مػػػػورى الدولػػػػة وا ػػػػاطهـ بضػػػػمانات كا يػػػػة تتلػػػػؽ مػػػػ 
 عاتقهـ . 

ومف هذا يتبيف أف  الممػرع  ػد عالجػ  موضػوع الضػمانات الواجػب توا رهػا  ػة 
أعضػػاة مجمػػس الدولػػػة المتمشػػؿ بػػػالرئيس ونائبيػػ  والمستمػػػار، والمستمػػار المسػػػاعد، 

 وكذلؾ المستمار المنتدب.
( لسػػنة 65وممػػا تقػػدـ يتبػػيف لنػػا أف   ػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة العرا ػػة ر ػػـ )

المعػػدؿ، لػػـ يػػنص عػػرا ة بمػػوف موضػػوع ضػػمانات أعضػػاة مجمػػس الدولػػة  1979
هػػذأل الضػػمانة المتضػػمف  ػػة األسػػباب  وبػػيفعمػػ  الػػر ـ مػػف أف  الممػػرع  ػػد عالجػػ  

                                                           

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل. 29المادة ) (1)

 . 2005( مه دسخُر الع اقٓ لسىت 99المادة ) (2)
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مجمس الدولة. وعم  هذا نعتقد مف الضرورة أف ينص القانوف بنص  لقانوفالموجبة 
نونة ألعضػػػاة المجمػػػس، عمػػػ  عػػػريح لهػػػذأل الضػػػمانات، وكػػػذلؾ تو يػػػد النظػػػاـ القػػػا

اعتبػػار أف  مجمػػس الدولػػة يتميػػز ويتػػول  بجممػػة مػػف اال تعاعػػات، وعمػػ  هػػذا مػػف 
الضروري أف يتميػز النظػاـ القػانونة ألعضػاة المجمػس بو كػاـ ت تمػؼ عػف األ كػاـ 
المتعمقػػػة بتبعيػػػة مػػػوظلة الدولػػػة، سػػػواة مػػػف  يػػػث ال دمػػػة أـ مػػػف  يػػػث ال عػػػانات 

ن ػػو إلػػ   تمتػػ  بهػػا، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ ممارسػػة وظػػائلهـوالضػػمانات التػػة يجػػب أف ي
 مستقؿ عف سمطات الدولة. 

يذكر أف  بقية أعضاة المجمس، مف  ير أعضاة السمطة القضائية ي ضػعوف 
 ػػة كشيػػر مػػف أ كػػامهـ لمقواعػػد العامػػة  ػػة  ػػانوف انضػػباط مػػوظلة الدولػػة والقطػػاع 

 العاـ. 
يتمتعػػػػوف مػػػػف النا يػػػػة أعضػػػػاة مجمػػػػس الدولػػػػة اللرنسػػػػة ال  ػػػػإف  و ػػػػة  رنسػػػػا

القانونيػػػة بضػػػػمانة  ظػػػػر العػػػػزؿ، وهنػػػػا يتسػػػاةؿ بعػػػػض اللقػػػػ  كيػػػػؼ يتعػػػػدى هػػػػؤالة 
ل مايػػػػة األ ػػػػراد مػػػػف تعسػػػػؼ اإلدارة، إذا القػػػػانوف نلسػػػػ  لػػػػـ يقػػػػرر لهػػػػؤالة األعضػػػػاة 

 مػف النػادر أف يػتـ المجػوة ػإف  . وعمػ  الػر ـ عػف ذلػؾ(1) عانة عدـ القابميػة لمعػزؿ
، وذلؾ نظرًا لما ي تمػ  المجمػس مػف مكانػة عاليػة  ػة عزؿ أ د أعضاة المجمسإل  

 .(2)أوساط اللرنسييف، سواة أكانوا مف الرجاؿ السياسة اـ مف المواطنيف
ف كػػػانوا ال يتمتعػػػوف مػػػف  وبهػػػذا يتبػػػيف إف  أعضػػػاة مجمػػػس الدولػػػة اللرنسػػػة وا 

للعميػػػة النا يػػة القانونيػػػة بهػػػذأل الضػػمانة وال عػػػانة، إال أن هػػػـ مػػف النا يػػػة الوا عيػػػة وا
 يػػر  ػػابميف لمعػػزؿ، وهػػذا يػػدؿ عمػػ  المكانػػة التػػة يتمتعػػوف بهػػا هػػؤالة األعضػػاة  ػػة 

 .(3)الوسط السياسة واالجتماعة
ي تمػػػػؼ عػػػف نظيراتػػػػ   ػػػة كػػػػؿ مػػػف  رنسػػػػا  إنػػػ   أمػػػا مجمػػػػس الدولػػػة المعػػػػري

والعراؽ، وذلؾ ألف  الممرع المعري جعػؿ المجمػس منػذش نمػوت  كهيػوة  ضػائية، ومػف 

                                                           

 . 34، ظ1969د. مصطفّ أبُ زٔد فخحٓ، القضاء اإلدارْ َمجلس الدَلت، القاٌ ة، سىت  (1)

 . 143درَٔص، م جع سابق، ظ د. مجٕد مجٍُل (2)

 . 122د. حسٕه عامان محمد عامان، م جع سابق؟، ظ (3)
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ـ   ةأل يعػػػدوف  ضػػػاة، وبهػػػذأل النتيجػػػة  ػػػإن هـ يتمتعػػػوف بمبػػػدأ عػػػدـ  ابميػػػة أعضػػػا ػػػإف  شػػػ
العزؿ، وهذا المبدأ نعت عمي  الدساتير المعػرية المتعا بػة بالنسػبة لمقضػاة، إال أف  
نطػاؽ مػموؿ هػذا المبػدأ ألعضػاة مجمػس الدولػة ا تمػؼ مػف  ػانوف ن ػر،  لػة ظػػؿ 

الممغيػيف كػاف نطػػاؽ  1949( لسػنة 9و ػانوف ر ػػـ ) 1946( لسػنة 112 ػانوف ر ػـ )
المبػػدأ عػػدـ  ابميػػة العػػزؿ يمػػمؿ كػػؿ مػػف رئػػيس المجمػػس ووكيمػػ ، والمستمػػاريف عمػػ  
اعتبار أن هـ  ة أعداد القضاة، أما با ة المػوظليف اللنيػيف مػف مستمػار مسػاعد  مػا 

الػػػرأي دوف  مػػػـ يمػػػممهـ هػػػذأل الضػػػمانة عمػػػ  اعتبػػػار أن هػػػـ يػػػؤدوف مهػػػاـ  ػػػة مجػػػاؿ 
غمػػب عمػػيهـ الطػػاب  االستمػػاري، إال أف  نطػػاؽ مػػموؿ هػػذا المبػػدأ  ػػد والتمػػري  الػػذي ي

، إذ أعػػػػػب ت هػػػػػذأل 1972( لسػػػػػنة 47اتسػػػػػ  بعػػػػػدور  ػػػػػانوف مجمػػػػػس الدولػػػػػة ر ػػػػػـ )
الضػػمانة لتمػػمؿ أعضػػاة المجمػػس مػػف درجػػة نائػػب  مػػا  ػػوؽ، أمػػا  ػػة األعضػػاة مػػف 

لػػة أ ػػرى وظيإلػػ   العػػزؿأو  المنػػدوبوف، والمنػػدوبوف المسػػاعدوف  هػػـ  ػػابميف لمعػػزؿ،
لقانوف المذكور، أعػبح  1984( لسنة 136. وبموجب التعديؿ ر ـ )(1) ير  ضائية

أعضػػػاة المجمػػػس مػػػف درجػػػة منػػػدوب  مػػػا  ػػػوؽ  يػػػر  ػػػابميف لمعػػػزؿ، إذ نػػػص المػػػادة 
( مف  انوف مجمس الدولػة المعػري عمػ : إف  أعضػاة مجمػس الدولػة مػف درجػة 91)

هػؤالة سػائر الضػمانات التػة إلػ   بةمندوب  ما  وؽ  ير  ابميف لمعزؿ، يسري بالنس
يتمتػػ  بهػػا رجػػاؿ القضػػاة، وتكػػوف الهيئػػة الممػػكؿ منهػػا مجمػػس التوديػػب هػػة الجهػػة 

هػذأل الضػمانة وال عػانة  ػإف  ، ومػ  ذلػؾ(2)الم تعة  ة كؿ ما يتعؿ بهػذا المػوف 
ليسػػت مطمقػػة بػػؿ جػػاةت مقيػػدة بالضػػوابط، وهػػذا مػػا بينتػػ  اللقػػرة الشانيػػة مػػف المػػادة 

 المعدؿ.  1972( لسنة 47وف مجمس الدولة المعري ر ـ )( لقان91)
 التقاعداللرع الشانة:  

إف  تنظػػيـ مػػؤوف لعضػػو مجمػػس الدولػػة وت ديػػد وضػػماف  قو ػػ  الماليػػة براتبػػ  
التقاعدي بعد انتهاة  دمتػ ، يعػد  أ ػد أهػـ الضػمانات التػة ينبغػة أف يتمتػ  بهػا وال 

ف  ضػػماف هػػذا ال ػػؽ ي تطمػػب ت ديػػد سػػف معػػيف لو الػػة عمػػ  يجػػوز  رمانػػ  منهػػا، وا 
                                                           

 . 144د. مجٕد مجٍُل درَٔص، م جع سابق، ظ (1)

 . 110د. ماجد راغب الحلُ، م جع سابق، ظ (2)
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التقاعد، وت ديد ال االت التة ي اؿ إليها المتقاعد، وذلؾ و قػًا لمضػوابط والتعميمػات 
القانونيػػػة، عمػػػ  أف ي لػػػظ لمعضػػػو كرامتػػػ  ويكػػػوف نظيػػػرًا لم دمػػػة التػػػة  ضػػػاها  ػػػة 
العمػػؿ القػػانونة والقضػػائة، ومػػف الضػػمانات التػػة نػػص عميهػػا  ػػانوف مجمػػس مػػورى 

، مػػا يتعمػػؽ بتقاعػػد العضػػو، إذ نعػػت المػػادة 1979( لسػػنة 65العرا ػػة ر ػػـ )الدولػػة 
أو  المستمػػػػػػارأو  نائػػػػػػب الػػػػػػرئيسأو  ( عمػػػػػػ  أن ػػػػػػ :   ال يجػػػػػػوز إ الػػػػػػة الػػػػػػرئيس28)

 .(1)المستمار المساعد عم  التقاعد  بؿ إكمال  الشالشة والستيف مف العمر 
نػوع مػف الضػمانة، وذلػؾ وبهذا النص يتبيف أف  القانوف  د سع  بإ رارأل لهػذا ال

ل عانة و ماية العضو، والسي ما  ة ال االت التة ي اؿ  يهػا العضػو عمػ  التقاعػد 
إعػدار أو  مف  بؿ المتنلػذيف  ػة اإلدارة، كػوف يكػوف بسػبب إبػداة رأي  ػانونة يبديػ 

. إال (2)نكاية ب أو  إ الت  عم  التقاعد، وذلؾ لمت مص من إل    كـ يت ذأل،  يسع 
( 17ذأل المػػادة شػػـ إلغاؤهػػا، وذلػػؾ بموجػػب  ػػانوف التعػػديؿ ال ػػامس ر ػػـ )أف  نػػص هػػ

 . 1979( لسنة 65لقانوف مجمس مورى الدولة ر ـ ) 2513لسنة 
الممغػة نػص  1966( لسػنة 33ومف المال ظ أف   انوف التقاعػد المػدنة ر ػـ )

أف  عمػ  اإل الػػة ال تميػػة لمتقاعػػد لكػؿ مػػف بمػػال مػػف العمػر شالشػػة وسػػتيف وبهػػذا يعنػػة 
كؿ مف الموظليف، وأعضػاة مجمػس الدولػة ي ػاؿ عمػ  التقاعػد لمػف بمػال هػذا العمػر، 

يبػيف أ كػاـ  اعػة ألعضػائ   ػة أو  عم  اعتبار أف   ػانوف مجمػس الدولػة لػـ يػنص
 ت ديد هذا الموف  يما لـ يرد ب  نص  اص. 

المعػدؿ بػالنص عمػ  أف:    2514( لسػنة 9وجاة  انوف التقاعد المو د ر ػـ )
 التقاعد  ة إ دى ال التيف: إل    تـ إ الة الموظؼتت

عنػػد إكمػػاؿ سػػف الشالشػػة والسػػتيف مػػف العمػػر وهػػة السػػف القانونيػػة لمتقاعػػد  - أ
 بغض النظر عف مدة ال دمة ما لـ ينص عم   الؼ ذلؾ. 

 .(3)مية الم تعة عدـ عال يت  لم دمة إذا  ررت المجنة الطبية الرس  - ب

                                                           

 ( مه قاوُن مجلس ضُرِ الدَلت المعدل. 26البىد )ثاوٕا ( مه المادة ) (1)

 . 906مجلس الدَلت، م جع سابق، ظ د. عصمج عبد المجٕد ب  ، (2)

 المعدل.  2014( لسىت 9( مه قاوُن الخقاعد المُحد رقم )1البىد )ثاوٕا ( مه المادة ) (3)



 (مستل)(مقارنة دراسة) العراقي الدولة مجلس ألعضاء القانوني التنظيم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

234 

ف  البنػػػد )شالشػػػػًا( مػػػف المػػػػادة ( لسػػػػنة 9األولػػػػ  لقػػػانوف التقاعػػػػد المو ػػػد ر ػػػػـ ) وا 
:   لػػػرئيس مجمػػػس الػػػوزراة بػػػا تراح مػػػف الػػػوزير الم ػػػػتص 2514 أو  نػػػص عمػػػ  أف 

رئػػيس الجهػػة  يػػر المرتبطػػة بػػوزارة ت ديػػد  دمػػة الموظػػؼ لمػػدة ال تزيػػد عمػػ  شػػالث 
 سنوات عند إكمال  السف القانونية لو الة عم  التقاعد م  مراعاة نػدرة اال تعػاص
ونوعيػػة الوظيلػػة و اجػػة الػػدائرة ل دمتػػ  ، ومػػف  كػػـ هػػذا البنػػد  ػػد جػػرى العمػػؿ عمػػ  

 االستلادة من   ة عدد مف ال االت بالنسبة ألعضاة مجمس الدولة. 
ينص  ػة مػوف  ػاالت اإل الػة عمػ  أو  وبما أف   انوف مجمس الدولة لـ ينظـ
يكػػػػوف و قػػػػًا لمقواعػػػػد القواعػػػػد المتبعػػػػة  ػػػػإف  التقاعػػػػد ل سػػػػباب العػػػػ ية، وعمػػػػ  ذلػػػػؾ

واأل كػػػػاـ العامػػػػة لقػػػػانوف التقاعػػػػد المو ػػػػد، إذ بػػػػيف القػػػػانوف عمػػػػ  أف يتوجػػػػب إ الػػػػة 
الموظػػػػػؼ عمػػػػػ  التقاعػػػػػد، إذا  ػػػػػررت المجنػػػػػة الطبيػػػػػة الرسػػػػػمية الم تعػػػػػة مػػػػػف عػػػػػدـ 

 .(1)عال يت  لمعمؿ
( لسػنة 9ومما تقدـ نال ظ أن   عم  الر ـ مف أف   ػانوف التقاعػد المو ػد ر ػـ )

لمعػػػدؿ جعػػػؿ ضػػػمانة التقاعػػػد  ػػػة نطا ػػػ  الواسػػػ  ليمػػػمؿ جميػػػ  اللئػػػات مػػػف ا 2514
العامميف، والموظليف  ة الدولػة والقطػاع العػاـ مػا لػـ يػنص  ػانوف  ػاص لػ ، والػذي 

التقاعػػد، وكػػذلؾ ت ديػػد ال ػػاالت التػػة إلػػ   يتبػػيف  يػػ  ت ديػػد السػػف القانونيػػة لو الػػة
ضػموف نعػوص هػذا القػانوف يتبػيف التقاعد، وال مػؾ أف  مإل   ي اؿ عميها الموظؼ

أن ػػ   ػػاص لهػػذا النػػوع مػػف الضػػمانات، ومػػا يتعمػػؽ بػػ  مػػف ال قػػوؽ الماليػػة والقانونيػػة 
لمعضػػو نظيػػرًا لم دمػػة التػػة  ضػػاها، إال أن نػػا نعتقػػد أو  لمػػا ي لػػظ ويضػػمف لمموظػػؼ

مػػػػػف الضػػػػػروري لقػػػػػانوف مجمػػػػػس الدولػػػػػة أف يػػػػػنص عمػػػػػ  ضػػػػػمانة التقاعػػػػػد ألعضػػػػػاة 
مف نا ية ر    د السف القانونة  ة اإل الة الوجوبيػة لمتقاعػد، إذ  المجمس، والسي ما

السػػػبعيف سػػػنة، والسػػػي ما أف  إلػػػ   نػػػرى مػػػف الضػػػروري وضػػػ  السػػػف القػػػانونة لمتقاعػػػد
الممرع امترط وبيف مروط تعييف أعضاة المجمس عم  أف يكوف لػديهـ  دمػة لمػدة 

 نة. طويمة بما يترتب عمي  مف ال برة  ة مجاؿ العمؿ القانو 

                                                           

 ( مه القاوُن وفسً.2البىد )أَا ( مه المادة ) (1)
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أمػػػػا  ػػػػة  رنسػػػػا  قػػػػد نػػػػص  ػػػػانوف مجمػػػػس الدولػػػػة اللرنسػػػػة  ػػػػة ت ديػػػػد السػػػػف 
التقاعػػػدي ألعضػػػاة مجمػػػس الدولػػػة، إذ بػػػيف القػػػانوف عمػػػ  أف ي ػػػاؿ أعضػػػاة مجمػػػس 

 .(1)التقاعد )المعاش( بقوة القانوف عند بموغ السبعيف سنة مف العمرإل   الدولة
والمستماريف ورؤساة   بالنسبة لنائب رئيس المجمس )الرئيس اللعمة لممجمس(

األ سػػاـ عنػػد بمػػو هـ السػػبعيف سػػنة ي ػػالوف عمػػ  التقاعػػد، وال يجػػوز  بػػؿ بمػػوغ هػػذا 
التقاعػػػد إال بمرسػػػوـ يعػػػدر بػػػذلؾ وبنػػػاًة عمػػػ  عػػػرض مػػػف وزيػػػر إلػػػ   السػػف إ ػػػالتهـ

التقاعػػػػد  بػػػػؿ بمػػػػوغ ال امسػػػػة إلػػػػ   العػػػػدؿ، أمػػػػا بػػػػا ة أعضػػػػاة المجمػػػػس  ػػػػال ي ػػػػالوف
 نيػػة وسػػتيف سػػنة، وهػػؤالة أيضػػًا ال يجػػوز أف ي ػػالوفوالسػػتيف سػػنة، شػػـ أعػػب ت شما

التقاعػػػد  بػػؿ بمػػػوغ السػػػف المعػػيف لهػػػـ إال بمرسػػوـ يعػػػدر عػػػف ذلػػؾ وبنػػػاًة عمػػػ  إلػػ  
عػػػرض مػػػف وزيػػػر العػػػدؿ، بعػػػد أ ػػػذ رأي نائػػػب رئػػػيس المجمػػػس، وبعػػػد المداولػػػة مػػػ  

 .(2)رؤساة األ ساـ
لمػػػادة نػػػص  ػػػة ا 1972( لسػػػنة 47أمػػػا  ػػػانوف مجمػػػس الدولػػػة المعػػػري ر ػػػـ )

يعػيف أو  ( عم  أن ػ :  اسػتشناًة مػف أ كػاـ  ػوانيف المعامػات ال يجػوز أف يبقػ 123)
 عضوًا بمجمس الدولة مف جاوز عمرأل ستيف سنة . 

 يػػػر أف   ػػػانوف مجمػػػس الدولػػػة المعػػػري مػػػر بعػػػدة تعػػػديالت ألعضػػػاة مجمػػػس 
اة الدولػػة وبموجػػب التعػػديؿ األ يػػر لقػػانوف مجمػػس الدولػػة أعػػبح سػػف التقاعػػد ألعضػػ

 .(3)المجمس سبعيف سنة

                                                           

 . 69علٓ حسٕه حمزة السالمٓ، م جع سابق، ظ (1)

 .909السابق، ظ د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس الدَلت، الم جع (2)

( لسىت 163عدل سه الخقاعد فٓ قاوُن مجلس الدَلت المص ْ عدة حعدٔالث فبمُجب حعدٔل رقم ) (3)

( سيىت 66إليّ ) 2002( لسيىت 39( سىت، َعدل بعد ذلك بمُجب الخعدٔل رقيم )64أصبح ) 1993

( 90، َأخٕيي ا  أرسييج إلييّ )2003( لسييىت 159( سييىت، َذلييك بمُجييب الخعييدٔل )66ثييم أصييبحج )

 .909سىت، وقال  عه د. عصمج عبد المجٕد ب  ، مجلس الدَلت، الم جع السابق، ظ
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 الخاتمة
لغػػػرض م اولػػػة جمػػػ  مػػػتات الموضػػػوع المتمشػػػؿ بػػػالتنظيـ القػػػانونة ألعضػػػاة 
مجمس الدولة  ة العراؽ ومقارنتها بكػؿ مػف  رنسػا ومعػر واإل اطػة بجوانبػ  ور بػة 
منػػا إظهػػار واسػػتبياف أهميػػة الموضػػ  مػػف النػػا يتيف العمميػػة والنظريػػة اتضػػح لنػػا مػػف 

لمموضوع النتائم التػة توعػمنا إليهػا مػ  إعطػاة بعػض المقتر ػات   الؿ استعراضنا
 التطويرية  ة هذا المجاؿ. 

 االستنتاجات: أواًل: 
( لسػػنة 65نعػػت المػػادة األولػػ  مػػف  ػػانوف مجمػػس مػػورى لمدولػػة العرا ػػة ر ػػـ ) .1

المعػػدؿ، أف مجمػػس الدولػػة يتػػولؼ مػػف عػػدد مػػف المستمػػاريف ال يقػػؿ عػػف  1979
(  مسػػة وعمػػريف مستمػػارًا 25المسػػاعديف ال تقػػؿ عػف )(  مسػيف مستمػػارًا 55)

مساعدًا وال يزيد عف نعؼ عػدد المستمػاريف، ومػف هػذا يتبػيف أف نػص القػانوف 
المذكور  د  دد ال د األدن  لعددهـ، وكذلؾ تبيف مف النص عمػ  وجػود عال ػة 

 طردية بيف عدد المستماريف والمستماريف المساعديف. 
عػػػنليف هػػػـ: المستمػػػاريف المعنيػػػوف عمػػػ  إلػػػ   ةينقسػػػـ مستمػػػارو مجمػػػس الدولػػػ .2

 مالؾ المجمس، والمستماروف المنتدبوف. 
يال ظ أف  انوف مجمس الدولػة العرا ػة  ػدد مػدة االنتػداب ولػـ يجعػؿ االنتػداب   .3

لمػػدة  يػػر م ػػددة، وذلػػؾ مػػف طبيعػػة االنتػػداب، واألعػػوؿ الشابتػػة والمقػػررة لػػ  أف 
 يكوف لمدة م ددة. 

المعػدؿ  1979( لسػنة 65مػورى الدولػة العرا ػة ر ػـ ) لـ يتضػمف  ػانوف مجمػس .4
مػػػا يجعػػػؿ ذلػػػؾ أعضػػػاة المجمػػػس عرضػػػ  ، نعػػػًا عػػػري ًا بعػػػدـ القابميػػػة لمعػػػزؿ

لمتد ؿ والتوشيرات السمبية  يما يعدر عنهـ مف أراة، وذلؾ لعدـ توا ر هذأل النوع 
 مف الضمانة، مما يعنة عدـ تو ر ضماف عم  وظيلة أعضاة المجمس . 
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 : المقترحاتثانيًا 
انسػػػجامًا مػػػ  مػػػا نعػػػت عميػػػ  المػػػادة األولػػػ  مػػػف  ػػػانوف مجمػػػس مػػػورى الدولػػػة  .1

والػػذي نػػص عمػػ  أف يػػتـ ا تيػػار رئػػيس  2517( لسػػنة 71العرا ػػة الجديػػد ر ػػـ )
المجمػػس مػػف أعضػػاة مستمػػاري المجمػػس،  يػػر أننػػا نػػرى مػػف األ ضػػؿ ا تيػػار 

المجمػػػس،  رئػػػيس المجمػػػس مػػػف بػػػيف أ ػػػد نوابػػػ ،  نائػػػب الػػػرئيس هػػػو عضػػػو  ػػػة
ويمارس عال يات الرئيس  ػة بعػض األ يػاف، والسػيما  ػة  الػة  يػاب رئػيس 

 المجمس، وهذا يعنة أن  مؤهؿ لمغؿ هذا المنعب. 
مف الضػرورة أف نوعػة بر ػ  ال ػد األعمػ  لسػف اإل الػة الوجوبيػة عمػ  التقاعػد  .2

يكػػوف ال ػػد األعمػػ  لسػػف اإل الػػة الوجوبيػػة بػػوف  ألعضػػاة مجمػػس الدولػػة، وذلػػؾ
  التقاعد بعد إتمػاـ سػف السػبعيف عامػًا، بػداًل مػف إتمػاـ سػف الػشالث والسػتوف عم

 1979لسػػنة  65عامػػًا، المنعػػوص عميػػ   ػػة  ػػانوف مجمػػس مػػورى الدولػػة ر ػػـ 
المعػػدؿ،  2514( لسػػنة 9المعػػدؿ، وكػػذلؾ بموجػػب  ػػانوف التقاعػػد المو ػػد ر ػػـ )

أف يكوف المرمػح وذلؾ ألف   انوف مجمس الدولة يمترط لعضوية مجمس الدولة، 
ال د مػا،  ػة مجػاؿ العمػؿ القػانونة إل   لمتعييف لدي   برة عممية لسنوات طويمة

هػػذا مػػف جانػػب، ومػػف جانػػب أ ػػر، أف  ر ػػ  ال ػػد األعمػػ  لسػػف التقاعػػد ألعضػػاة 
المجمس يكوف الغرض من  االستلادة مف ال بػرات المتراكمػة، والػذي بػدورأل يػؤدي 

 نب القانونة. االرتقاة بالجاإل   ذلؾ بدوف مؾ
المجمػػس، إلػػ   تبػػيف لنػػا أف  ػػانوف مجمػػس لدولػػة  ػػد أ ػػذ بنظػػاـ االنتػػداب أعضػػاة .3

 ير أننا نرى مف الضرورة أيضًا أف يكوف انتداب األعضاة مف المجمػس لمعمػؿ 
 ػػػة كػػػؿ مػػػف رئاسػػػة الجمهوريػػػة أـ رئاسػػػة مجمػػػس الػػػوزراة، وكػػػذلؾ  ػػػة كػػػؿ مػػػف 

رتبطػة بػوزارة، وذلػؾ لمػا لهػا مػف دور الوزرات ال يوية والمهمة والوزارات  ير الم
المسػػاهمة  ػػة تزويػػد تمػػؾ الجهػػات بػػال برة القانونيػػة المطموبػػة، وهػػذا بػػدورأل يسػػهـ 

سراع المهاـ عم  ا ضؿ وج .    ة إنجاز وا 
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 الممخص:
ال مؾ أف  مجمس الدولة يضطم  بممارسة مهام  وا تعاعات  مف  بؿ مجموعػة 
مف األم اص والهيئات،  بالنسبة ل مػ اص يال ػظ أف أهميػة الوظػائؼ التػة يقػوـ بهػا 

نمػا  المجمس  د ألقت بظاللها عم  طبيعة العامميف  ي ،  هـ ليسوا مجػرد رجػاؿ  ػانوف، وا 
هـ  ئة  اعة مػف العػامميف  ػة الدولػة، ينبغػة أف تتػو ر  ػيهـ مػروط معينػة، كمػا يجػب 
إ اطتهـ بضمانات  اعة تميزهـ عف  يرهـ وتكلؿ  يادهـ  ة ممارسة المهاـ المناطة 
بهػػػـ، لػػػػذلؾ مػػػف الضػػػػروري االهتمػػػاـ با تيػػػػار أعضػػػاة المجمػػػػس ووضػػػ   واعػػػػد تناسػػػػب 

 هـ القانونة. نظام

أعضاة مجمس الدولػة و ػة الػنظـ القانونيػة األ ػرى مشػؿ  رنسػا ومعػر  إف  وبهذا
يمشموف طائلة متميزة مف الموظليف العمومييف، إذ إنهـ ي ضعوف لنظاـ  انونة يضـ  ي  
أ كػػاـ اسػػتشنائية، التػػة مػػف مػػونها أف تكلػػؿ ألعضػػاة مجمػػس الدولػػة  ػػة مواجهػػة اإلدارة، 

  قالاًل يمكنهـ مف أداة عممهـ.وذلؾ ضمانًا واست
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ABSTRACT: 

Undoubtedly, the state council exercises its missions and 

specializations by a group of persons and authorities. As for 

persons, it is noticed the importance of professions achieved by 

the council has affected its workers' nature. They are not only the 

men of law but they are a private group of workers in the state, 

who must have special conditions surrounded by special 

warranties that distinguish them from the others which grant their 

neutrality in exercising their works. Therefore, it is important to 

pay attention to choosing the council members with putting proper 

rules for their legal system. 

Accordingly, the members of state council in other legal 

systems e.g. France and Egypt represent a distinguished group of 

public employees, because they submit to a legal system which 

consist exceptional provisions which lead to support the members 

of state council in the face of administration which is considered 

as a guarantee and independence to achieve their missions.  

 


