
 م فً شؤن القضاء اإلداري1971 لسنة 88قانون رقم 

  باسم الشعب،

 

  مجلس قٌادة الثورة،

 

. هـ1389 شوال 2بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر فً 

  .م1969 دٌسمبر 11الموافق 

 

  .وعلى قانون المحكمة العلٌا

 

  .وعلى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 

  .والقوانٌن المعدلة له.  م1962 لسنة 29وعلى قانون نظام القضاء رقم 

 

  .وبناء على ما عرضه وزٌر العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء

 

  أصدر القانون اآلتً

 

  (1)مادة 

 

تنشؤ بكل محكمة من محاكم االستئناؾ المدنٌة دائرة أو أكثر للقضاء 

اإلداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعٌة العمومٌة للمحكمة من ثالثة 

 .مستشارٌن، على أن ٌحضر جلساتها أحد أعضاء النٌابة العامة

 

  (2)مادة 

 

  -:تختص دائرة القضاء اإلداري دون ؼٌرها بالفصل فً المسائل اآلتٌة

 

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدٌة والمكافآت  -1



  .المستحقة للموظفٌن العامٌن أو المستحقٌن عنهم

 

الطلبات التً ٌقدمها ذوو الشؤن بالطعن فً القرارات اإلدارٌة النهائٌة  -2

  .الصادرة بالتعٌٌن فً الوظائؾ العامة أو بالترقٌة أو بمنح العالوات

 

الطلبات التً ٌقدمها الموظفون العامون بإلؽاء القرارات النهائٌة  -3

  .للسلطات التؤدٌبٌة

 

الطلبات التً ٌقدمها الموظفون العامون بإلؽاء القرارات النهائٌة  -4

الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو االستٌداع أو فصلهم بؽٌر الطرٌق 

  .التؤدٌبً

 

الطلبات التً ٌقدمها األفراد أو الهٌئات بإلؽاء القرارات اإلدارٌة  -5

  .النهائٌة

 

  .دعاوى الجنسٌة -6

 

 6 و 5 و 4 و 3 و 2وٌشترط لقبول الطلبات المنصوص علٌها فً البنود 

من الفقرة السابقة أن ٌكون مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عٌب 

فً الشكل أو مخالفة القوانٌن واللوائح أو الخطؤ فً تطبٌقها أو إساءة 

  .استعمال السلطة

 

وٌعتبر فً حكم القرارات اإلدارٌة رفض السلطات اإلدارٌة أو امتناعها 

عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب علٌها اتخاذه وفقاً للقوانٌن أو 

  .اللوائح

 

  (3)مادة 

 

تفصل دائرة القضاء اإلداري فً طلبات التعوٌض عن القرارات 



المنصوص علٌها فً المادة السابقة إذا رفعت إلٌها بصفة أصلٌة أو تبعٌة، 

وٌترتب على رفع دعوى التعوٌض إلى دائرة القضاء اإلداري عدم جواز 

رفعها أمام المحاكم العادٌة، كما ٌترتب على رفع دعوى التعوٌض أمام 

  .المحاكم العادٌة عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء اإلداري

 

  (4)مادة 

 

تفصل دائرة القضاء اإلداري فً المنازعات الخاصة بعقود اإللتزام 

  .واألشؽال العامة والتورٌد

 

  (5)مادة 

 

فٌما عدا القرارات الصادرة عن هٌئات التوفٌق والتحكٌم فً منازعات 

العمل تفصل دائرة القضاء اإلداري فً الطعون التً ترفع عن القرارات 

النهائٌة الصادرة من جهات إدارٌة ذات اختصاص قضائً، متى كان 

مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عٌب فً الشكل أو مخالفة 

القوانٌن أو اللوائح أو الخطؤ فً تطبٌقها أو تؤوٌلها أو إساءة استعمال 

  .السلطة

 

  (6)مادة 

 

ال تختص دائرة القضاء اإلداري بنظر الطلبات المتعلقة بؤعمال السٌادة وال 

تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص لٌست لهم فٌها مصلحة شخصٌة 

  .مباشرة

 

  (7)مادة 

 

ال ٌترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء اإلداري وقؾ تنفٌذ القرار 

المطعون فٌه على أنه ٌجوز للمحكمة أن تؤمر بوقؾ تنفٌذه، إذا طلب ذلك 



فً صحٌفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفٌذ قد ٌتعذر تداركها 

وٌحدد رئٌس الدائرة جلسة لنظر الطلب ٌعلن بها الخصوم قبل موعدها 

بثالثة أٌام على األقل وٌجوز له تقصٌر هذا المٌعاد، كما ٌجوز له أن ٌؤمر 

  .بؤن ٌكون اإلعالن ببرقٌة فً حالة الضرورة القصوى

 

  (8)مادة 

 

مٌعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء اإلداري، فٌما ٌتعلق بطلبات اإللؽاء 

ستون ٌوماً من تارٌخ نشر القرار المطعون فٌه أو إبالغ صاحب الشؤن به 

وٌنقطع سرٌان هذا المٌعاد فً حالة التظلم إلى الهٌئة اإلدارٌة التً 

  .أصدرت القرار أو الهٌئات الرئاسٌة

 

وٌعتبر فً حكم قرار بالرفض فوات وقت ٌزٌد على ستٌن ٌوماً دون أن 

تصدر السلطات اإلدارٌة قراراً فً التظلم المقدم إلٌها، وٌكون رفع الدعوى 

فً هذه الحالة األخٌرة ستٌن ٌوماً من تارٌخ انقضاء مدة الستٌن ٌوماً 

  .المذكورة

 

  (9)مادة 

 

ٌقدم الطعن بصحٌفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع علٌها من محام من 

  .المقٌدٌن بجدول المحامٌن المقبولٌن أمامها

 

  (10)مادة 

 

ٌجب أن تتضمن صحٌفة الطعن عدا البٌانات المتعلقة باسم الطالب ومن 

ٌوجه إلٌهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبٌاناً 

بالمستندات المإٌدة له وأن ترفق بالصحٌفة صورة من القرار المطعون فٌه 

  .أو ملخص واؾ له

 



وللطالب أن ٌقدم مع الصحٌفة مذكرة ٌوضح فٌها أسانٌد الطلب وعلٌه أن 

عدداً من صور الصحٌفة – عدا األصول – ٌودع قلم كتاب المحكمة 

  .والمذكرة وحافظة المستندات كافٌاً للمستشارٌن والخصوم

 

  (11)مادة 

 

تعلن الصحٌفة ومرفقاتها إلى الجهة اإلدارٌة المختصة وإلى ذوي الشؤن 

  .فً مٌعاد ال ٌجاوز عشرٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌمها

 

  (12)مادة 

 

ٌعتبر مكتب المحامً الموقع على صحٌفة الطعن محالً مختاراً للطالب كما 

ٌعتبر مكتب المحامً الذي ٌنوب عن ذوي الشؤن فً تقدٌم مالحظاتهم 

  .محالً مختاراً لهم كل ذلك إال إذا عٌنوا محال مختاراً ؼٌره

 

  (13)مادة 

 

إذا بدى للمدعى علٌه أن ٌقدم دفاعاً فعلٌه أن ٌودع قلم كتاب المحكمة خالل 

ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إعالنه مذكرة بؤوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات 

  .التً ٌرى تقدٌمها

 

وللمدعً أن ٌودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما ٌكون لدٌه 

من مستندات خالل أربعة عشر ٌوماً من انقضاء المٌعاد المذكور، فإذا 

استعمل الطالب حقه فً الرد كان للمدعى علٌه أن ٌودع مذكرة بمالحظاته 

  على هذا الرد مع المستندات فً

 

  .مٌعاد مماثل

 

وفً جمٌع األحوال ٌجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافٌة 



  .للمستشارٌن والخصوم

 

  (14)مادة 

 

ٌجوز لرئٌس دائرة القضاء اإلداري فً أحوال االستعجال أن ٌصدر أمراً 

ؼٌر قابل للطعن بتقصٌر المواعٌد المنصوص علٌها فً المادة السابقة 

وٌبلػ األمر إلى ذوي الشؤن خالل أربع وعشرٌن ساعة من تارٌخ 

  .صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

 

  .وتسري المواعٌد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تارٌخ إبالؼهم بها

 

  (15)مادة 

 

ٌقوم قلم كتاب المحكمة خالل أربع وعشرٌن ساعة من انقضاء المواعٌد 

المبٌنة فً المواد السابقة بعرض ملؾ الدعوى على رئٌس الدائرة لٌؤمر 

بإحالته إلى النٌابة العامة لتودع مذكرة برأٌها فً المٌعاد الذي ٌحدده، ثم 

ٌؤمر بإحالة الملؾ بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء اإلداري، 

لٌضع تقرٌراً ٌشتمل على تحدٌد الوقائع والمسائل القانونٌة موضوع 

  .النـزاع دون أن ٌبدي رأٌه فٌها

 

  (16)مادة 

 

للمستشار المقرر أن ٌؤمر باستدعاء الخصوم لسإالهم عن الوقائع التً 

ٌرى لزوم أخذ أقوالهم فٌها وله إجراء تحقٌق فً الوقائع التً ٌرى لزوم 

تحقٌقها أو أن ٌؤمر بإدخال خصم آخر فً الدعوى أو تكلٌؾ الخصوم 

بتقدٌم مذكرات أو مستندات تكمٌلٌة وؼٌر ذلك من إجراءات التحقٌق فً 

  .األجل الذي ٌعٌنه لذلك

 

وال ٌجوز فً سبٌل تهٌئة الدعوى تكرار التؤجٌل لسبب واحد، إال إذا رأى 



المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفً هذه الحالة ٌجوز له أن ٌحكم على 

المتسبب فً التؤجٌل بؽرامة ال تجاوز عشرة دنانٌر، وبعد إتمام تهٌئة 

الدعوى ٌودع تقرٌر المستشار قلم كتاب المحكمة ثم ٌعٌن بعد ذلك جلسة 

  .لنظر الدعوى وٌبلػ الخصوم بتارٌخها

 

  (17)مادة 

 

ٌجوز للخصوم أن ٌطلعوا على تقرٌر المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة 

  .ولهم أن ٌطلبوا صورة منه على نفقتهم

  (18)مادة 

 

تحكم المحكمة فً الدعوى بعد أن ٌتلو المستشار التقرٌر ولرئٌس الدائرة 

أن ٌؤذن لمحامً الخصوم بتقدٌم مالحظات شفوٌة ومذكرات تكمٌلٌة إذا 

رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقٌق باشرته 

  .بنفسها فً الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها

 

 (19)مادة 

 

ٌجوز الطعن أمام المحكمة العلٌا فً األحكام الصادرة من محاكم 

  :االستئناؾ منعقدة بهٌئة قضاء إداري وذلك فً األحوال اآلتٌة

 

إذا كان الحكم المطعون فٌه مبنٌاً على مخالفة القانون أو خطؤ فً  -1

  .تطبٌقه أو تؤوٌله

 

  .إذا وقع بطالن فً الحكم أو بطالن فً اإلجراءات أثر فً الحكم -2

 

إذا صدر الحكم خالفا لحكم سابق حاز قوة الشًء المحكوم فٌه سواء  -3

  .دفع بهذا الدفع أو لم ٌدفع

 



وٌكون لذوي الشؤن وللنٌابة العامة الطعن بالنقض فً تلك األحكام خالل 

  .ستٌن ٌوماً من تارٌخ إعالن الحكم

 

وتطبق فً شؤن الطعن اإلجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص 

  .علٌها فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 

  .وال ٌترتب على الطعن وقؾ تنفٌذ الحكم إال إذا أمرت المحكمة بؽٌر ذلك

 

  (20)مادة 

 

ٌجوز الطعن فً األحكام الصادرة من محاكم االستئناؾ منعقدة بهٌئة 

قضاء إداري بطرٌق التماس إعادة النظر فً المواعٌد واألحوال 

المنصوص علٌها فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، وفقاً لإلجراءات 

  .المبٌنة فٌه

 

  (21)مادة 

 

تكون أحكام اإللؽاء النهائٌة حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفٌذٌة 

  -:مشمولة بالصٌؽة اآلتٌة

 

  .على الوزراء ورإساء المصالح تنفٌذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه

 

  (22)مادة 

 

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العلٌا عند نفاذ هذا القانون والتً أصبحت 

من اختصاص دائرة القضاء اإلداري، تحال بالحالة التً هً علٌها إلى 

الدائرة المختصة بمحكمة االستئناؾ المختصة وبدون رسوم، وٌصدر بهذه 

  .اإلحالة قرار من رئٌس المحكمة العلٌا

 



  (23)مادة 

 

على وزٌر العدل تنفٌذ هذا القانون وٌعمل به اعتباراً من تارٌخ نشره فً 

  .الجرٌدة الرسمٌة، وٌلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكامه

 

  رئٌس مجلس الوزراء-العقٌد معمر القذافً / مجلس قٌادة الثورة 

 

  وزٌر العدل/ دمحم علً الجدي 

 

  . هـ1391 رمضان 12صدر فً 

 

 .م1971 اكتوبر 31: الموافق
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