
 األحكام التشريعية المصّرح بعدم دستوريتها واألسباب

والمبادئ الدستورية المؤسِّسة للمنطوق   

عية التي صّرح المجلس رينواصل في هذا العدد من مجلة المجلس الدستوري، نشر األحكام التش

 .التي أّسس عليها منطوقهالدستوري بعدم دستوريتها وذكر األسباب والمبادئ الدستورية 

المبادئ واألسس 
 الدستورية

األحكام المصرح بعدم  أسباب المنطوق
 دستوريتها

النص موضوع 
 اإلخطار

و  601المووووووووووووواد 
موووون  660و  601

 .الدستور

اعتبر المجلوس الدسوتوري  
أن اشوووتراط نصووواب    وووة 

نووووووووووواب ( 3/4)أربووووووووووا  
المجلوووووس الشوووووعبي لرفووووو  
الحصوووووانة عووووون النا وووووب، 

ته النيابيووووة، وإسووووصاط صوووو 
وعزلووووووه، ايوووووور مطوووووواب  
للدسووووووووووتور، بحجووووووووووة أن 
المشوووووّر ، بوذوووووعه هوووووذ  
النصووواب، يكوووون قووود أ ووول 
بمصتذوووووووووويا  األحكووووووووووام 
الدسووتورية التووي ت تشووترط 
سوووووووي أالبيووووووة أعذووووووا  
المجلوووس الشوووعبي الووووطني 
 .أل ذ هذ  التدابير التأديبية

 

تووووون  علووووو  اشوووووتراط 
¾ أالبيوووة  ووو ع أربوووا  

لرفووو  الحصوووانة النوووواب 
ا وووووب، وإسوووووصاط عووووون الن

  .ص ته النيابية، وعزله

النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي 

 الوطني
 

المواد )
21،21،21)  

ال صرة ) 661المادة 
 .من الدستور( 3
اعتبوور المجلووس الدسووتوري 
هوووذ  الموووادة ايووور مطابصوووة 
للدسوووتور بحجوووة أن مهموووة 
سوووس  اإليووودا  اسوووندها الم  
الدستوري لر يس الحكومة 

 .وليس للحكومة

 

الحكومووة علوو  أن  توون ّ 
هووي التووي تووود  مشوواري  
الصووووووانين لووووودي مكتوووووب 
المجلوووووووووووس الشوووووووووووعبي 

 .الوطني

  86المادة 

 .مبدأ المساواة
 
موووووون  91المووووووادة )

 (الدستور
 

مبوووووووووودأ مسوووووووووواواة 
المووووووواطنين أمووووووام 

 .الذريبة
 
موووووون  14المووووووادة )

 (.الدستور

صّرح المجلوس الدسوتوري 

بعووودم مطابصوووة هوووذ  الموووادة 

 :للدستور بحجة

 

 هوذ  أقورّ  حين مشّر ال أنّ  -

 للتعويذوة الحسابية الصاعدة

 فإنووووه الّشووووهرية، األساسووووية

 طريصووووة اعتموووود قوووود يكووووون

 لتلووووووو  مغوووووووايرة حسوووووووابية

 المرّتبووووا  علوووو  المطّبصووووة

 .واألجور

 

 مبلووووو تووووون  علووووو  أن 

 األساسوووووووية التعويذوووووووة

 علو  تحديود  يتم الشهرية

 اتسوتدتلية النصطوة أساس

 كوول بعوود صووافية، 3160

 الصانونيوووووة، اتقتطاعوووووا 

 علوووو  تحسووووب أن علوووو 

 للنصطوة قيموة أعلو  أساس

 بهووا المعمووول اتسووتدتلية

 العمووووومي الوظيوووو  فووووي

 بسوووووووووووول  وال اصووووووووووووة

 .لألمة السامية اإلطارا 

نظام 
التعويضات 

والتقاعد لعضو 
.البرلمان  

(1المادة )  



 األساسووووية التعويذووووة أن -

 إذا الصووووووووافية، الشووووووووهرية

 الطريصووووووة هووووووذ  اعتمادنووووووا

 سوووتكون، فإنهوووا الحسوووابية،

 اتقتطاعوووووووا  كووووووول بعووووووود

 كول بوين متسواوية ،الصانونية

 تووووم أنووووه موووو  البرلمووووانيين،

 مبووال  أسوواس علوو  حسووابها

 وايووووووور متباينوووووووة  اموووووووة

 انعكووواس بسوووبب متسووواوية،

 الذوووووووريبية اتقتطاعوووووووا 

 الووووود ل علووووو  الذوووووريبة)

 الوذوووووووووعية اإلجموووووووووالي،

 تحديووووووود علووووووو  (العا ليوووووووة

 الشوووووووووووهرية التعويذوووووووووووة

 .الصافية

 

 أنووهف ذلوو ، عوون وفذوو  - 

 نسووووووبة رفوووووو  حالووووووة فووووووي

 أو/و ريبيالذوووو اتقتطووووا 

 الذمان في اتشترا  نسبة

 التعويذووة فووإن اتجتموواعي

 الصوافية الشوهرية األساسية

 لوون سووو  البرلمووان لعذووو

 اترت وووا  هوووذا ب عووول تتوووأ ر

 أنهووا حووين فووي  ابتووة، وتبصوو 

 قيموة ارت ا  حالة في ترت  

 .اتستدتلية النصطة

 

 

 
ا وووووووووو ل بمبوووووووووودأ 

 المساواة 
 
 

أقـوووووووـر : م حظوووووووة
المجلووس الدسووتوري 
في رأيوه، بوأن مبودأ 
المساواة ت يكتسي، 
مووووو  ذلووووو ، قيموووووة 

وت . مطلصوووووووووووووووووووووة
يتعوووارا بالتوووالي، 
موووووووووو  ذوووووووووورورة 
مراعووووواة المشووووور   
للوذووووو  ال ووووووا  
الووووذي يوجوووود فيهووووا 

 
صّرح المجلوس الدسوتوري 
ة بعووودم مطابصوووة هوووذ  المووواد

 :للدستور، بحجة
 
أن المشوووووّر ، باعتمووووواد   -

قاعوودتين م تل تووين لحسوواب 
ن ووس التعويذووة األساسووية، 
فانوووه يكوووون قووود أقوووـّر مووون  

 موحوووووودة ايوووووورتعويذووووووة 

 البرلمووانيين، لجميو  بالنسوبة

 أن يجووووووب التعويذووووووة ألن

 الصووو ة أسووواس علووو  تمووون 

 أسوواس علوو  ولوويس النيابيووة

 فيهووا يكووون التووي الظوورو 

 .النا ب

 
 تموووون  توووون  علوووو  أن 

وووول للنا ووووب  للجاليووووة المم  

 بال وار  المصيموة الوطنية

 أساسووية شووهرية تعويذووة

 البع ووة ر وويس أجوور دلتعوا

  .الدبلوماسية

 
الفقرة  5المادة )

األولى المتعلقة 
(1بالمادة   



البرلمووووووووووووووووووووانيون 
المم لوووووون للجاليوووووة 
الجزا ريووووووووة فووووووووي 

 .ال ار 
 

 
 بووووووووإقرار  شووووووووّر الم أن -

 أساسووووووووويتين تعويذوووووووووتين

 تمووون  إحوووداهما م تل توووين،

 واأل ووري البرلمووان لعذووو

 للجاليووووووة المم وووووول للنا ووووووب

 بال ووار ، المصيمووة الوطنيووة

أنشووأ وذووعا  قوود يكووون فإنووه
 .تمييزيا بين النواب

 

  
لوووووووم يصووووووورح المجلوووووووس 

الدسووووتوري بعوووودم مطابصووووة 

هذ  المادة للدسوتور، ولكنوه 

أبوودي تحّ ظووا بشووأن ت سيووـر 

معناهووا، بحيووع رأي بأنووه، 

بالنظر إل  صيااة الموادة، 

يمكووووون فهوووووم أن أعذوووووا  

مجلووس األمووة المعينووين موون 

قبوووول ر وووويس الجمهوريووووة، 

مست نون من اتسوت ادة مون 

هوووذ  التعويذوووة الممنوحوووة 

لعذوووووو البرلموووووان نظيووووور 

 ين صهوووووووا التووووووويالتكوووووووالي  

 إطوار في اتنت ابية بدا رته

 النيابيووووووووووة واجباتووووووووووه أدا 

 .اتنت ابية

ولوووذل  صوووّرح بدسوووتورية 

هذ  الموادة شوريطة فهوم أن 

التعويذووووووووووة الشووووووووووهرية 

التكميليووووة الممنوحووووة عوووون 

ل النيابي واألمانوة، ت التم ي

تعوود إقوورارا لصاعوودة تعاموول 

ايوور متسوواوة بووين أعذووا  

بووووين  نت    مجلووووس األمووووة المن

 .والمعينين

 
 تعويذوووووةتووووون  علووووو  

 يتصاذواها شوهرية تكميلية

 لصوووووا  البرلموووووان عذوووووو

 واألمانوة، والعهدة التم يل

 لتغطيوووووووووة وت صووووووووو 

 المتعلصووووووووووة التكووووووووووالي 

 النيابيووووووووووووة بواجباتووووووووووووه

 بةنسوو وتعووادل اتنت ابيووة،

 التعويذوووووة مووووون 17%

  .األساسية

 
(8المادة )  

تتنافي م  مذومون 
مووووون  600الموووووادة 

الدسووووووووتور التووووووووي 
 :تن 

 
واجووب البرلمووان، " 

فوووووووووووووي إطوووووووووووووار 
ا تصاصوووووووووووووووووواته 
الدستورية، أن يبص  

صرح المجلوس الدسوتوري 
بعووودم مطابصوووة هوووذ  الموووادة 

 :للدستور بحجة
 
 إقوورار نموو يستشوو  أنووه - 

 الحذووووور عوووون تعويذووووة

 أن البرلمووووووووووان، لعذووووووووووو

 المجلووس، أشووغال حذووور 

 وايووووور تح يوووووزي إجووووورا 

توووون  علوووو  أن عذووووو 

البرلمووووووووووان يتصاذوووووووووو  

 حذوووور  لصوووا تعويذوووة 

 وأشغال العامة، الجلسا 

 وتحسووب الدا مووة، اللجووان

 التعويذووة موو  بالتناسووب

 .األساسية

 
الفقرة ) 7المادة 

(1و  2  
 



وفيوووا ل صوووة الشوووعب، 
ويظووووووول يتحسوووووووس 

 ".تطلعاته

 .ملزم
 
 
 

 البرلموووووووان ممارسووووووة أن -

 الدسوووتورية ل  تصاصوووا 

 حذوووووور أصووووو  تصتذوووووي

 الجلسوووا  البرلموووان عذوووو

 اللجووووان، وأشووووغال العامووووة

         انشوووووغات  عووووون للتعبيووووور

 الوووووذي الشوووووعب وتطلعوووووا 

 .يم له

 إقوورار إن لتووالي،با معتبوورا -

 الحذووووور عوووون تعويذووووة

 تسوووتند ت البرلموووان لعذوووو

    موذووووعية معوووايير الووو 

 .وعص نية

 

 

 

 
جووال عوودم مراعوواة م

توزيووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ات تصاصوووووووووووووا  

 .الدستورية
 
ال صرة  697المادة )
 (.من الدستور 9

 
صّرح المجلوس الدسوتوري 
بعووودم مطابصوووة هوووذ  الموووواد 
للدسووووتور لسووووبب أساسووووي 
وهوو أنهووا موواد تنوودر  فووي 
مجووال التنظوويم الووذي يعووود 
لر يس الحكومة، وت يمكن 
بالتووالي، تحديوودها بتعليمووا  

 الشوعبي المجلوس مكتبمن 

 مجلوووس مكتوووب أو الووووطني

  .األمة

 
 المووواد، هووذ  أحكووام تحيول

 تطبيوووو  كي يووووا  تحديوووود

 التعويذوووووووا  م تلووووووو 

 علوو  عليهووا، المنصووو 

 مكتوووب يصووودرها تعليموووة

 الووطني الشوعبي المجلس

 .األمة مجلس مكتب أو

 
كيفيات تطبيق 
 5أحكام المواد 

( الفقرة األخيرة)
الفقرة ) 7و 

 21و ( األخيرة
من النص 
موضوع 
 اإلخطار 

 

  
ح المجلوس الدسوتوري  صر 
بعووودم مطابصوووة هوووذ  الموووادة 

 ت موذووعهاللدستور ألن 
 قووانون مجووال ذوومن يوود ل

 عوووون فذوووو  التعويذووووا ،

 السوووووند الووووو  ي تصووووود كونوووووه

 .الدستوري
 

 
توووون  علوووو  أن عذووووو 
البرلموووووان يسوووووت يد مووووون 

 يسوودد فوا وود بوودون قوورا

 (60) عشووووووووور  ووووووووو ل
 وي صووووووووو  سووووووووونوا 

 . اصة سيارة تقتنا 
  

 
  22المادة 

 
ا ووووو ل بمذووووومون 

ال صرة ) 667المادة 
موووووووووون ( األولوووووووووو 

الدسووووووووتور التووووووووي 

 
صرح المجلوس الدسوتوري 

بعووودم مطابصوووة هوووذ  الموووواد 

للدسووووووتور ألنهووووووا تعووووووال  

ت يعود ( التصاعود)موذووعا 

 
 ةمووووودّ  احتسووووواب تتنووووواول

 فووي البرلمانيووة، العذوووية

 كمووووا والتصاعوووود، الترقيووووة

 وكي يووا  شووروط تتنوواول

 
 25و 21المواد 

 مأخوذة 11و

 لها لما مجتمعة

 في تشابه من



 : تن 
 

 الصووانون يحووّدد" ... 

 الغوووورفتين ميزانيووووة

 التوووي والتعويذوووا 

 للنووووووووووواب توووووووووودف 

 مجلوووووس وأعذوووووا 

 ".األمة

د ل موون المواذووي  التووي توو

فوووووووووي مجوووووووووال قوووووووووانون 

التعويذووا  بم هوووم المووادة 

موووووووون ( 6ال صوووووووورة ) 667

الدسوووووووتور، مموووووووا يجوووووووب 

اسووت نا   موون مجووال تطبيوو  

 . الصانون موذو  اإل طار

 

وفذوو  عوون ذلوو ، صووّرح 

المجلووووس الدسووووتوري بووووأن 

المشووّر  لووم يبوورر بأسوواس 

دسوووووووووووتوري، إدراجوووووووووووه 

موذو  التصاعد في قوانون 

 .التعويذا 

 
 
  

 التصاعووووود مووووون اتسوووووت ادة

 م عولهووا سووريان وتوسووي 

 .السابصين النواب لتشمل

 الموضوع

 

 

 

 

 

 


