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النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ل�سنة 2014
�صادر مبقت�ضى املادة ( )83من الد�ستور
املادة ( )1ي�سمى ه��ذا النظام «النظام الداخلي ملجل�س الأع�ي��ان ل�سنة
 » 2014ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .
							
الف�صل الأول
افتتاح الدورة العادية
املادة ( )2تفتتح الدورة العادية ملجل�س الأمة باال�ستماع �إلى خطبة العر�ش.
					
املادة (� )3أ -يعقد املجل�س جل�سته الأولى يف دورته العادية بعد اال�ستماع
خلطبة العر�ش مبا�شرة وت�ستهل اجلل�سة بتالوة من القر�آن
الكرمي.
ب� -إذا مل يكن الرئي�س قد عني �أو كان غائب ًا ومل يكن قد مت
انتخاب �أي من نائبيه يتولى الرئا�سة الأق��دم يف ع�ضوية
املجل�س من احلا�ضرين.
املادة ( )4على كل عني وقبل ال�شروع يف عمله �أن يق�سم اليمني �أم��ام
املجل�س� ،سند ًا لأحكام املادة (  ) 80من الد�ستور ،بال�صيغة
التالية دون زيادة �أو نق�صان :
“ �أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صاً للملك والوطن ،و�أن
�أحافظ على الد�ستور  ،و�أن �أخ��دم الأم��ة  ،و�أق��وم بالواجبات
املوكولة �إ ّ
يل حق القيام”.
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املادة ( )5ينتخب املجل�س جلنة من خم�سة �أعيان لو�ضع �صيغة الرد على
خطبة العر�ش  ،وبعد �أن يقرها املجل�س خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من
�إلقاء خطبة العر�ش  ،يقوم الرئي�س والأعيان برفع الرد �إلى امللك.
		
الف�صل الثاين
مكتب املجل�س ووظائفه
املادة ()6
�أ -يت�ألف مكتب املجل�س من الرئي�س ونائبيه وم�ساعديه.
ب -ينتخب املجل�س النائبني وامل�ساعدين يف �أول جل�سة يعقدها.
ج� -إذا ا�ستقال احد �أع�ضاء املكتب يبت املجل�س يف �إ�ستقالته،
ف�إن قبلها ،وكذلك �إذا �شغر مركز ع�ضو من �أع�ضاء املكتب،
ينتخب املجل�س من يحل حمله يف �أول جل�سة يعقدها.
د -ال يجوز اجلمع بني من�صب الوزارة وع�ضوية املكتب.
ﻫ -مدة املكتب �سنتان.
و� -إذا اجتمع املجل�س يف دورة ا�ستثنائية ،وكان مركز احد �أع�ضاء
املكتب �شاغر ًا ،فينتخب املجل�س من ي�شغل ذلك املركز ومتتد
وظيفة الع�ضو املنتخب يف هذه احلالة �إلى نهاية مدة املكتب.
					
املادة ( )7يعقد املكتب اجتماعاته ب�شكل دوري بدعوة من الرئي�س �سواء �أكان
املجل�س منعقد ًا �أم غري منعقد ،وتدون قراراته يف �سجل خا�ص
ويوقعها احلا�ضرون.
املادة ( )8ميثل املكتب املجل�س يف ال�ف�ترات التي ال يكون فيها املجل�س
منعقد ًا  ،ويتولى ت�صريف الأمور �ضمن اخت�صا�صه .
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املادة ( )9يتولى رئي�س املجل�س املهام التالية :
�أ -مت �ث �ي��ل امل �ج �ل ����س وال �ت �ك �ل��م ب ��إ� �س �م��ه وف� �ق� � ًا لإرادت�� � ��ه .
ب -مراعاة تطبيق �أحكام الد�ستور والنظام الداخلي يف
املداوالت والقرارات.
ج -و�ضع جدول �أعمال كل جل�سة من جل�سات املجل�س ،وملكتب
املجل�س �إ�ضافة ما يراه للجدول.
د -رئا�سة اجلل�سات ،و�إعالن افتتاحها و�إنهائها ،و�ضبطها ،و�إدارة
النقا�ش ،وحتديد مو�ضوع البحث ،و�إعطاء الإذن بالكالم .
ﻫ� -إعالن قرارات املجل�س ومتابعة تنفيذها .
و -اتخاذ الإجراءات الالزمة حلفظ هيبة املجل�س وكرامة �أع�ضائه.
ز -رئا�سة اجلهاز الإداري للمجل�س .
		
املادة ( )10للرئي�س حق اال�شرتاك يف مناق�شات املجل�س ،ويف هذه احلالة
يتخلى عن الرئا�سة ،وال يعود �إليها �إال بعد انتهاء النقا�ش و�صدور
قرار املجل�س يف املو�ضوع مدار البحث.
		
املادة ()11
�أ -يتولى النائب الأول �صالحيات رئي�س املجل�س واخت�صا�صاته
يف حالة غيابه �أو تعذر قيامه مبهامه �أو ا�شرتاكه يف املناق�شة
�أو عند البحث يف الأ�سئلة واال�ستجوابات واالقرتاحات التي
يقدمها ب�صفته عين ًا.
ب -يتولى النائب الثاين �صالحيات رئي�س املجل�س واخت�صا�صاته
يف حالة غياب الرئي�س ونائبه الأول �أو تعذر قيامهما مبهامهما
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�أو ا�شرتاكهما يف املناق�شة �أو بحث الأ�سئلة واال�ستجوابات
واالقرتاحات التي يقدمانها ب�صفتهما عينني.
ج�	-إذا تغيب الرئي�س ونائباه �أو تعذرعليهم القيام مبهامهم
يتولى رئا�سة املجل�س �أقدم الأعيان احلا�ضرين ع�ضوية يف
املجل�س.
							
املادة ()12
�أ -يتولى امل�ساعدان ب�إ�شراف الرئي�س الأمور التالية :
 -1م�ساعدة الرئي�س يف �إدارة اجلل�سات وحفظ النظام وقيد
�أ�سماء طالبي الكالم ح�سب ترتيب طلباتهم .
 -2مراقبة حترير حما�ضر اجلل�سات وخال�صاتها.
 -3ر�صد نتائج الت�صويت بجمع الأ�صوات وفرزها والت�أكد من
نتيجة �أخذ الر�أي .
 -4حترير حما�ضر اجلل�سات ال�سرية وتوقيعها.
ب� -إذا تغيب امل�ساعدان �أو �أحدهما عن اجلل�سة يكلف الرئي�س من
الأعيان احلا�ضرين من يقوم مبهام الغائب.
						
امل��ادة ( )13يحيط رئي�س املجل�س امللك ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س
الوزراء علم ًا ب�أ�سماء �أع�ضاء املكتب.
					
املادة ( )14بالإ�ضافة �إلى ما هو من�صو�ص عليه يف هذا النظام يتولى مكتب
املجل�س املهام التالية:
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�أ -درا�سة االعرتا�ضات حول حما�ضر اجلل�سات وخال�صاتها
ونتائج االقرتاع والتحقيق بها و�إ�صدار القرارات املنا�سبة.
ب -الإ��ش��راف على �إع��داد موازنة املجل�س ال�سنوية ومراجعة
احل�سابات اخلتامية.
ج -ت�شكيل الوفود التي متثل املجل�س وتكون الرئا�سة لكل منها
للرئي�س �أو �أي من نائبيه �إن كانوا �أع�ضاء فيها و�إال اختار
				
املكتب من تكون له الرئا�سة.
					
الف�صل الثالث
جلان املجل�س
املادة ( )15ينتخب املجل�س ملدة �سنتني �أع�ضاء اللجان الدائمة التالية:
�أ -اللجنة القانونية .
ب -اللجنة املالية واالقت�صادية.
ج -جلنة ال�ش�ؤون العربية والدولية واملغرتبني.
د -اللجنة الإدارية.
ﻫ  -جلنة الرتبية والتعليم.
و -جلنة الإعالم والتوجيه الوطني .
ز -جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
ح -جلنة الزراعة واملياه .
ط -جلنة العمل والتنمية االجتماعية .
ي -جلنة الطاقة والرثوة املعدنية .
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ك -جلنة ال�سياحة والرتاث.
ل -جلنة اخلدمات العامة.
م -جلنة احلريات وحقوق املواطنني .
ن -جلنة فل�سطني.
�س -جلنة املر�أة.
ع -جلنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
			
املادة ( )16تناط باللجنة القانونية املهام التالية-:
�أ -درا�سة م�شروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني التي تتعلق
بالد�ستور واالنتخابات العامة والت�شريعات املدنية واجلزائية
واحل�ق��وق�ي��ة وامل�ح��اك��م والتنظيم الق�ضائي واالت�ف��اق�ي��ات
الق�ضائية وقوانني التنفيذ والأح��وال ال�شخ�صية واجلن�سية
والإ�ستمالك والإي �ج��ار وال��دف��اع والعفو ال�ع��ام وامل�خ��درات
وامل��ؤث��رات العقلية والنقابات والأوق��اف ،وما يف حكم تلك
الت�شريعات ،و�أي قوانني ال تدخل يف اخت�صا�ص جلنة �أخرى .
ب -درا��س��ة النظام ال��داخ�ل��ي للمجل�س واق�تراح��ات تعديله.
ج -درا��س��ة الق�ضايا املتعلقة بع�ضوية الأع�ي��ان وح�صانتهم.
د -تقدمي امل�ساعدة القانونية للجان املجل�س الأخرى بناء على
طلب ر�ؤ�سائها.
ﻫ  -درا�سة تقارير هيئة مكافحة الف�ساد.
و -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
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املادة ( )17تناط باللجنة املالية واالقت�صادية املهام التالية- :
�أ -درا�سة م�شروع قانون املوازنة العامة ومالحقه واالقرتاحات
التي تتعلق به .
ب -درا�سة موازنات الدوائر امل�ستقلة ومالحقها واالقرتاحات
التي تتعلق بها.
ج -درا�سة القوانني التي لها عالقة بال�ش�ؤون املالية والنقدية �أو
بزيادة الواردات �أو النفقات �أو انقا�صها.
د -درا�سة قوانني البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية و�أدواتها والأوراق
املالية والعملة وال�صرافة وما يف حكمها.
ﻫ -درا� �س��ة ق��وان�ين التموين وال�ت�ج��ارة وال���ش��رك��ات والت�أمني
واال�ستثمار ومنع االحتكار وما يف حكمها.
و -درا�سة الو�ضع التمويني وتوفر ال�سلع وحركة الأ�سعار.
ز -درا�سة احل�سابات اخلتامية للحكومة ودوائرها امل�ستقلة .
ح -درا�سة تقارير ديوان املحا�سبة .
ط -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.

					

املادة ( )18تناط بلجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية واملغرتبني املهام التالية -:
�أ -النظر يف جميع الأمور واالقرتاحات التي لها �صلة بال�سيا�سة
اخلارجية والعالقات العربية والإ�سالمية والدولية و�ش�ؤون
املغرتبني.
ب -النظر يف املعاهدات واالتفاقيات التي تتعلق بال�سيا�سة
اخلارجية ودرا�سة م�شروعات القوانني املتعلقة بها .
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ج� -إعداد م�شروعات البيانات ال�سيا�سية التي ي�صدرها املجل�س.
د -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
			
املادة ( )19تناط باللجنة الإدارية املهام التالية -:
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق ب��الإدارة
العامة والإدارة املحلية .
ب -درا�سة القوانني والأم��ور التي تتعلق باملوظفني العموميني
وبخا�صة �أ�س�س التعيني و�إنهاء اخلدمة والتقاعد والتعوي�ض .
ج -درا�سة ال�شكاوى الواردة للمجل�س �أو املحالة �إليه حول هذه
الأمور.
د -درا�سة تقارير ديوان املظامل.
ﻫ  -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
املادة ( )20تناط بلجنة الرتبية والتعليم املهام التالية -:
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بالرتبية
والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي.
ب -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
املادة ( )21تناط بلجنة الإعالم والتوجيه الوطني املهام التالية- :
�أ -درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق باملطبوعات
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وال�صحافة والإع�لام املرئي وامل�سموع وااللكرتوين والوعظ
والإر�شاد.
ب -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
املادة ( )22تناط بلجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان املهام التالية - :
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بال�صحة
العامة واخل��دم��ات والت�أمينات ال�صحية وال�غ��ذاء وال��دواء
و�ش�ؤون البيئة .
ب -درا�سة القوانني والأم��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق بالبعد
ال�سكاين يف خطط التنمية .
ج -مناق�شة ال�سيا�سات وال�ق��رارات التي تتعلق باملواءمة بني
ال�سكان واملوارد الالزمة لتحقيق التنمية ال�شاملة امل�ستدامة.
د -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )23تناط بلجنة الزراعة واملياه املهام التالية - :
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بالزراعة
امل��روي��ة والبعلية وال�ث�روة احليوانية ،واحل��راج والأرا��ض��ي
الزراعية وحمايتها من الت�صحر.
ب -درا� �س��ة ال�ق��وان�ين والأم ��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق باملياه
وا�ستخداماتها املتعددة وال�سدود واحلفائر وال�صرف ال�صحي .
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ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )24تناط بلجنة العمل والتنمية االجتماعية املهام التالية- :
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق ب�ش�ؤون
العمل والعمال والتدريب املهني والت�أمينات االجتماعية .
ب -درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق باجلمعيات
واالحتادات اخلريية و�ش�ؤون التنمية االجتماعية وال�صناديق
الوطنية ال�ت��ي تعمل يف جم��ال امل�ع��ون��ة الوطنية والتنمية
والت�شغيل .
ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )25تناط بلجنة الطاقة والرثوة املعدنية املهام التالية - :
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق بالنفط
والغاز وم�صادر الطاقة الأخرى والكهرباء والرثوة املعدنية
واالتفاقيات التي تتعلق بها.
ب -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )26تناط بلجنة ال�سياحة والرتاث املهام التالية- :
�أ -درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق بال�سياحة
و�سبل تطويرها و�سيا�سات الت�سويق والرتويج ال�سياحي.
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ب -درا�سة القوانني والأم��ور واالق�تراح��ات التي تتعلق بالآثار
و�سبل التنقيب عنها وحمايتها واملحافظة على املواقع الأثرية
العامة والدينية والرتاثية.
ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
					
عمل اللجنة.
املادة ( )27تناط بلجنة اخلدمات العامة املهام التالية - :
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بالأ�شغال
ال�ع��ام��ة والإ� �س �ك��ان وال�ن�ق��ل وال���س�ير على ال �ط��رق وال�بري��د
واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ب -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )28تناط بلجنة احلريات وحقوق املواطنني املهام التالية- :
�أ -درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق باحلريات
واحلقوق والواجبات التي ن�ص عليها الد�ستور.
ب -درا�سة ال�شكاوى التي ترد �إلى املجل�س �أو املحالة �إليه حول
حقوق املواطنني وحرياتهم وواجباتهم.
ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
				
املادة ( )29تناط بلجنة فل�سطني املهام التالية-:
�أ – النظر يف التطورات ال�سيا�سية املتعلقة بفل�سطني وق�ضيتها
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والتن�سيب للمجل�س التخاذ املواقف الالزمة ب�ش�أنها.
ب -النظر يف ق�ضايا الالجئني والنازحني واملت�ضمنة الت�أكيد
على حق تقرير امل�صري وحق العودة والتعوي�ض.
ج -العناية بو�ضع القد�س ومكانتها والأوق���اف واملقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني.
د -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
املادة ( )30تناط بلجنة املر�أة املهام التالية-:
�أ -درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات املتعلقة ب�ش�ؤون املر�أة
والأ�سرة والطفل.
ب -متابعة ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لتمكني املر�أة
اجتماعي ًا وثقافي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
						
املادة ( )31تناط بلجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة املهام التالية-:
�أ -درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بالثقافة
وال�شباب والريا�ضة.
ب -درا�سة الأم��ور التي تتعلق باالحتادات والهيئــات واللجان
والأندية واملراكز الثقافية وال�شبابية والريا�ضية.
ج -درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة باخت�صا�ص
عمل اللجنة.
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املادة ()32

املادة ()33

�أ -يكون احلد الأدنى لعدد �أع�ضاء كل جلنة من اللجان �سبعة
�أعيان ويكون احلد الأعلى اثني ع�شر عين ًا.
ب  -ال يجوز �أن يكون العني ع�ضوا يف �أكرث من ثالث جلان دائمة،
ف ��إذا انتخب يف ث�لاث جل��ان مل يعد من حقه الرت�شح لأي
جلنة �أخرى� ،إال �إذا �أعلن ان�سحابه خطيا من جلنة انتخب
لع�ضويتها.
ج -ال يجوز �أن يكون الرئي�س �أو �أي من نائبيه ع�ضوا يف �أي جلنة .
د� -إذا مل يكتمل احلد الأدن��ى لأع�ضاء جلنة ما ي�سند املكتب
مهامها �إلى جلنة �أخرى.
�أ -جتتمع كل جلنة بدعوة من رئي�س املجل�س لتنتخب من بني
�أع�ضائها رئي�س ًا ومقرر ًا لها.
ب -يقوم رئي�س اللجنة برئا�سة اجتماعاتها وتنظيم �أعمالها
وحتديد جدول �أعمالها ودعوة �أع�ضائها لالجتماع  ،والدفاع
عن قراراتها يف املجل�س.
ج -ي�ضع املقرر تقارير اللجنة عن مداوالتها ويتولى �شرح تلك
التقارير والدفاع عنها يف املجل�س .
د -ير�أ�س املقرر اللجنة عند غياب الرئي�س .
ﻫ -يرت�أ�س رئي�س املجل�س اجتماع �أي جلنة يح�ضره.
و -ت�ضع اللجنة ما تراه من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وحتديد
�أ�سلوب عملها .
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ز -يكلف رئي�س املجل�س احد موظفي املجل�س (على الأقل) للقيام
مبهام �أمني �سر اللجنة ليتولى �ضبط وقائع جل�ساتها ومتابعة
�إجراءاتها الإدارية.
			
املادة ( )34جل�سات اللجان �سرية ،ولكل عني احلق يف ح�ضور جل�سات اللجان
التي ال يكون ع�ضوا فيها وله �أن يناق�ش املوا�ضيع املطروحة على
البحث وتقدمي االقرتاحات دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املادة ( )35يجوز اجتماع جلنتني �أو �أكرث مع ًا بالن�صاب القانوين لكل جلنة
لدرا�سة م�شروع قانون �أو مو�ضوع معني بناء على قرار من مكتب
املجل�س ،وتنتخب اللجنة امل�شرتكة رئي�سا ومقرر ًا لها بال�شكل
الذي تراه منا�سبا وتتخذ قراراتها ب�أكرثية �أ�صوات الأع�ضاء
					
احلا�ضرين.
املادة ( )36يجوز للمجل�س �أن ي�شكل جلانا م�ؤقتة ي��رى حاجة لت�شكيلها،
ويحدد وظائفها ومهامها وعدد �أع�ضائها ،وتنتهي مدة عملها
بانتهاء املهمة املناطة بها .
			
املادة ()37
�أ -جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو مقررها يف حالة غياب
الرئي�س ،كما جتتمع بناء على طلب يقدم لرئي�س املجل�س من
ثلث �أع�ضائها على الأقل.
ب -تعترب اجتماعات اللجنة قانونية بح�ضور �أكرثية �أع�ضائها
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على �أن يكون الرئي�س �أو املقرر من بينهم .
ج -يبلغ �أمني �سر اللجنة �أع�ضاءها مبوعد اجلل�سة مرفقا بن�سخة
من امل�شروعات واالقرتاحات و�سائر املعامالت املدرجة على
جدول الأعمال وذلك قبل املوعد املعني ب�أربع وع�شرين �ساعة
على الأقل.
املادة ()38

�أ -يقت�صر ح�ضور جل�سات اللجان على �أع�ضاء املجل�س و�أمانة �سر كل
جلنة واخلرباء الذين ت�ستدعيهم.
ب -ت�ؤخذ قرارات اللجان ب�أكرثية �أع�ضاء اللجنة احلا�ضرين ،وعند
ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س اجلل�سة.

املادة ( )39تدر�س اللجنة الأمور واملوا�ضيع املحالة �إليها باعتبار قدم تاريخ
الإحالة �إليها  ،با�ستثناء م�شروعات القوانني التي حتال �إليها
ب�صفة اال�ستعجال والأمور التي يقرر املجل�س �أو املكتب تقدميها
على �سواها.
					
املادة ()40
�أ -ل ّلجنة �أن تطلب ا�ستدعاء الوزير املخت�ص �أو مقدم االقرتاح
�أو من ترى لزوم �سماع بياناته و�آرائه .
ب -لكل من الوزير املخت�ص ومقدم االقرتاح حق ح�ضور جل�سات
اللجنة �إذا َط َلب ذلك ،وعلى �أمني �سر اللجنة ان يبلغه موعد
االجتماع لبحث املو�ضوع ال��ذي يتعلق به ،ولأي منهما حق
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اال�شرتاك يف املناق�شة دون ان يكون له حق الت�صويت.
ج -يجوز للوزير ان ي�صطحب معه �أو ينيب عنه واحد ًا �أو �أكرث من
كبار موظفي وزارته مبوافقة رئي�س اللجنة.
د -للجنة �أن تطلب من الوزير تزويدها بامل�ستندات والوثائق
واملعلومات التي تتعلق مبو�ضوع البحث  ،و�إذا امتنع الوزير
يعر�ض رئي�س املجل�س االم��ر على املجل�س يف �أول جل�سة
تالية.
املادة (�	)41إذا ر�أى املجل�س ان مو�ضوعا قد ت�أخر يف احدى اللجان فله ان
يحدد لها وقتا معينا لإجنازه .
املادة ( )42يو�ضع لكل جل�سة من جل�سات اللجان حم�ضر تف�صيلي تدون فيه
�أ�سماء الأعيان الذين ح�ضروا اجلل�سة �أو غابوا عنها ووقائعها
وم��ا اتخذ فيها م��ن ق ��رارات  ،وي��وق��ع املح�ضر رئي�س اللجنة
				
ومقررها و�أمني �سرها .
املادة ( )43يرفع رئي�س اللجنة قراراتها � ،إلى رئي�س املجل�س والذي عليه �أن
يدرجها يف جدول اعمال املجل�س وفق ترتيب و�صولها مع اعطاء
				
الأولوية للم�شروعات امل�ستعجلة.
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الف�صل الرابع
م�شروعات القوانني
							
املادة ( )44يحيل رئي�س املجل�س م�شروعات القوانني التي ترد من جمل�س النواب
�إل��ى اللجنة املخت�صة  ،وي��زود الأم�ين العام كل عني من الأعيان
بن�سخة من كل م�شروع مع قرار الإحالة �إلى اللجنة املخت�صة.
					
املادة ()45
�أ -يجوز لع�شرة �أو �أكرث من الأعيان �أن يقرتحوا القوانني ويحيل
رئي�س املجل�س كل اقرتاح مرفقا بالأ�سباب املوجبة واملبادئ
الأ�سا�سية على اللجنة املخت�صة لدرا�سته وتقدمي تو�صياتها
ب�ش�أنه.
ب� -إذا ر�أى املجل�س بعد اال�ستماع لر�أي اللجنة قبول االقرتاح
�أحاله على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون وتقدميه
ملجل�س الأمة يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها .
ج -كل اق�تراح بقانون تقدم به الأعيان وفق الفقرة ال�سابقة
ورف�ضه املجل�س  ،ال يجوز �إعادة تقدميه يف الدورة نف�سها.
			
املادة ( )46على كل عني له اقرتاح بتعديل م�شروع قانون �أحيل على جلنة
�أن يقدم اقرتاحه خطيا لرئي�س املجل�س مو�ضحا فيه التعديل
املقرتح والأ�سباب املوجبة له ويتولى الرئي�س �إحالة االقرتاح �إلى
			
اللجنة املخت�صة لدرا�سته.
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املادة ( )47تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان مرفقا بها ن�صو�ص م�شروعات
القوانني وتعديالتها والأ�سباب املوجبة لها واقرتاحات اللجنة
املخت�صة وترفع للرئي�س الذي يحيلها على املجل�س على �أن توزع
تلك التقارير على الأعيان قبل البدء يف مناق�شتها مبدة ال تقل
عن �أربع وع�شرين �ساعة.
				
املادة ()48
�أ -يتلو املقرر م�شروع القانون وقرار اللجنة ب�ش�أنه �إال �إذا قرر
املجل�س �صرف النظر عن التالوة مكتفيا ب�سبق التوزيع على
الأعيان.
ً
ب -يعترب امل�شروع مقبوال من حيث املبد�أ �إال �إذا قرر املجل�س
عدم قبوله بناء على تو�صية اللجنة �أو اقرتاح �أحد الأعيان.
ج� -إذا مل يرف�ض املجل�س امل�شروع ،يطرحه الرئي�س للت�صويت
مادة مادة بعد تالوة كل منها �أ�صال وتعديال ،ويكون البدء
بالت�صويت على التعديل �أو ًال ،ثم على قرار جمل�س النواب ثم
على املادة الأ�صلية.
تو�ص اللجنة
د -للرئي�س �أن يقرر ع��دم ت�لاوة امل��واد التي مل ِ
بتعديلها .
ﻫ -يجوز الت�صويت على كل فقرة من فقرات املادة الواحدة على
حدة ،ويف هذه احلالة ال يعاد الت�صويت على املادة مبجملها .
و -بعد االنتهاء من مناق�شة امل��واد ي�ؤخذ ال��ر�أي على القانون
مبجموعه ،ويجوز للمجل�س �أن ي�ؤجل اخذ الر�أي على امل�شروع
مبجموعه �إلى جل�سة تالية لإعادة املناق�شة يف مادة �أو �أكرث
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من مواده �إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة �أو
مقررها �أو احلكومة �أو ع�شرة من الأعيان.
				
املادة (� )49إذا عر�ض على املجل�س م�شروع قانون باملوافقة على معاهدة �أو
اتفاق من �أي نوع كان  ،فله �أن يقر امل�شروع �أو يرف�ضه  ،ولي�س له �أن
يدخل �أي تعديل على ن�صو�ص م�شروع املعاهدة �أو االتفاق  ،على انه
يجوز للمجل�س ت�أجيل النظر يف امل�شروع مع توجيه نظر احلكومة
�إلى ما يوجد يف م�شروع املعاهدة �أو االتفاق من نق�ص		.
						
املادة ( )50يقرتع على م�شروع املوازنة العامة ف�ص ًال ف�ص ًال ،وللمجل�س �أن
ينق�ص من النفقات يف الف�صول ح�سبما يراه موافق ًا للم�صلحة
العامة ولي�س له �أن يزيد يف تلك النفقات ال بطريقة التعديل وال
بطريقة االقرتاح املقدم على حدة.
املادة (	)51ال يقبل �أثناء املناق�شة يف املوازنة العامة-:
�أ�	-أي اقرتاح لإلغاء �ضريبة موجودة �أو فر�ض �ضريبة جديدة �أو
تعديل لل�ضرائب املقررة بزيادة �أو نق�صان يتناول ما �أقرته
القوانني املالية النافذة املفعول.
ب� -أي اقرتاح لتعديل النفقات �أو الواردات املربوطة بعقود.
ج� -أي اق�تراح لتعديل نفقات واردة يف املوازنة العامة تنفيذ ًا
					
لتعهد دويل.
املادة (�	)52إذا وافق املجل�س على م�شروع قانون كما �أقره جمل�س النواب،
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يقدم الرئي�س م�شروع القانون موقع ًا منه ومن الأمني العام �إلى
رئي�س الوزراء لرفعه �إلى امللك.
			
املادة (�	)53إذا مل يوافق املجل�س على م�شروع قانون كما �أقره جمل�س النواب
�سواء كان قرار جمل�س الأعيان بالرف�ض �أو بالتعديل �أو باحلذف
�أو بالإ�ضافة يعيده الرئي�س �إلى جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
املادة (�	)54إذ قبل جمل�س ال�ن��واب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س
الأعيان يحيله الرئي�س �إلى املجل�س مبا�شرة لت�صديقه مبجموعه
ثم يقدمه موقع ًا منه ومن الأمني العام �إلى رئي�س الوزراء لرفعه
�إلى امللك.
املادة (�	)55إذا رد املجل�س م�شروع القانون معد ًال �إلى جمل�س النواب فتطبق
الأحكام التالية-:
�أ�	-إذا وافق جمل�س النواب على بع�ض التعديالت التي �أقرها
جمل�س الأع �ي��ان فيقت�صر البحث يف املجل�س على امل��واد
املختلف عليها بقبول قرار جمل�س النواب �أو الإ�صرار على
قراره ال�سابق.
ب�-إذا �أ�صر املجل�س على خمالفة قرار جمل�س النواب تطبق
حينئذ �أحكام املادة ( )92من الد�ستور.
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الف�صل اخلام�س
الت�صويت يف املجل�س
املادة ( )56با�ستثناء احل��االت التي ن�ص الد�ستور عليها ،ت�صدر ق��رارات
املجل�س ب�أكرثية �أ��ص��وات احلا�ضرين ما ع��دا الرئي�س ،وعند
ت�ساوي الأ�صوات على الرئي�س �إعطاء �صوت الرتجيح .

		

املادة ()57

�أ -تعطى الأ�صوات باملناداة على الأعيان ب�أ�سمائهم وب�صوت
�ال �إذا كان الت�صويت متعلق ًا بالد�ستور ،ويكون اجلواب
ع� ٍ
ب�إحدى الكلمات التالية فقط  :موافق  ،خمالف  ،ممتنع.
ب -يجري الت�صويت يف احلاالت الأخرى برفع الأيدي �أو با�ستخدام
الو�سائل التقنية احلديثة وفقا ملا يقرره مكتب املجل�س .
ج -يعلن الرئي�س نتيجة الت�صويت وقرار املجل�س ويحق لأي عني
�أن يطلب �إعالن عدد الأ�صوات امل�ؤيدة واملعار�ضة.
		
						
الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات االنتخاب يف املجل�س

		

املادة ()58

�أ -جتري جميع عمليات االنتخاب يف املجل�س باالقرتاع ال�سري،
على �أوراق موحدة تعدها الأمانة العامة للمجل�س حتتوي على
�أ�سماء املر�شحني وحتمل خامت املجل�س وتواقيع �أع�ضاء اللجنة
امل�شرفة على االنتخاب.
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ب -يجري االنتخاب بالت�أ�شري على ا�سم �أو �أ�سماء املر�شحني على
ورقة االقرتاع املعدة لهذه الغاية.

املادة ( )59ال تدخل يف ح�ساب الأكرثية يف �أي عملية انتخاب الأوراق البي�ضاء
�أو امللغاة.
				

املادة ()60

�أ -تعترب ملغاة كل ورقة اقرتاع-:
-1غري خمتومة بخامت املجل�س وغري موقعة من �أع�ضاء اللجنة
امل�شرفة.
� -2إذا ا�شتملت ورقة االق�تراع على �إ�شارات �أكرث من املطلوب
انتخابهم.
� -3إذا احتوت عالمات تعريف �أو متييز للناخب من �أي نوع
كانت.
�-4إذا ت�ضمنت �أ�سماء �أو �إ�شارات �أو �ألقاب ًا �أو غريها غري ا�سم املر�شح
كما هو وارد يف ورقة االقرتاع املعدة وفق �أحكام هذا النظام.
ب� -إذا احتوت ورق��ة االق�ت�راع اخلا�صة بلجان املجل�س على
�إ� �ش��ارات تفوق ع��دد املطلوب انتخابهم ت�شطب الأ�سماء
الزائدة عن العدد املخ�ص�ص لتلك اللجنة.

				

املادة ( )61تتلف اللجنة امل�شرفة على االنتخاب �أوراق االقرتاع مبا�شرة بعد
نهاية اجلل�سة التي مت فيها االنتخاب.
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املادة ()62

املادة ()63

املادة ()64

الف�صل ال�سابع
نظام اجلل�سات

			

�أ -يحدد الرئي�س جدول �أعمال اجلل�سة ويوزعه الأمني العام على
الأعيان قبل اجلل�سة ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل .
ب -يحيط الرئي�س رئي�س الوزراء والوزراء علما مبوعد اجلل�سة
وجدول الأعمال.
�أ -يفتتح الرئي�س اجلل�سة يف املوعد املحدد بح�ضور الأغلبية
املطلقة للأعيان و�إذا م�ضت ن�صف �ساعة ومل يكتمل الن�صاب
القانوين يحدد الرئي�س موعد اجلل�سة القادمة.
ب� -إذا بد�أت اجلل�سة قانونية ت�ستمر كذلك ما دامت الأغلبية
املطلقة للأعيان حا�ضرة فيها.
�أ-بعد �إعالن افتتاح اجلل�سة يتلو الأمني العام �أ�سماء الأعيان
الغائبني بعذر فالغائبني بدون عذر فملخ�ص حم�ضر اجلل�سة
ال�سابقة �إال �إذا قرر املجل�س عدم تالوته.
ب -ي�صدق املجل�س ملخ�ص املح�ضر فان وقع خالف حوله يبت
مكتب املجل�س يف الأمر .
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املادة ()65

املادة ()66

�أ -حت��رر الأم��ان��ة العامة حم�ضرا تف�صيليا لكل جل�سة تبني
فيه �أ�سماء الغائبني بعذر �أو بدون عذر  ،وت��دون فيه جميع
�إجراءات اجلل�سة وما دار فيها من مداوالت ومناق�شات وما
�صدر فيها من قرارات  ،كما يدون ملخ�ص لهذه املحا�ضر يف
دفرت خا�ص ويوقع على املحا�ضر وملخ�صاتها رئي�س اجلل�سة
والأمني العام.
ب -ين�شر املح�ضر التف�صيلي يف ملحق اجلريدة الر�سمية وعلى
املوقع االلكرتوين للمجل�س.
ج -لرئي�س املجل�س اتخاذ ما يراه منا�سبا من �إج��راءات عند
حدوث �أي ت�شويه �أو حتريف ملا قيل يف اجلل�سات واملحا�ضر
�أو عدم الدقة يف النقل .
د� -أوراق املجل�س وبياناته �سرية ال يجوز ن�شر �أي �شيء منها �إال
بعد �إدراجها يف جدول الأعمال �أو حتويلها �إلى احلكومة.
�أ -جل�سات املجل�س علنية .
ب� -إذا طلبت احلكومة �أو خم�سة من الأعيان �أن تكون اجلل�سة
�سرية تخلى قاعة املجل�س من احل�ضور با�ستثناء الأعيان
والوزراء والأمني العام ويطرح الرئي�س الطلب على املجل�س
للمداولة فيه ف�إذا �أقره تظل اجلل�سة �سرية �إلى حني االنتهاء
من املو�ضوع الذي طلب عقدها �سرية من اجله.
ج -للحكومة �أن ت�صطحب م�ست�شاريها وكبار موظفيها حل�ضور
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اجلل�سة ال�سرية مبوافقة رئي�س املجل�س .
د -يحرر حم�ضر للجل�سة ال�سرية �إال �إذا قرر املجل�س غري ذلك
ويقوم بتحريره م�ساعدا الرئي�س ويوقعه معهما رئي�س اجلل�سة
ويحفظ يف املكان الذي يحدده الرئي�س وال يجوز لغري الأعيان
والوزراء االطالع عليه .
املادة (� )67إذا رفعت �أي جل�سة قبل االنتهاء من مو�ضوع املناق�شة فللرئي�س
�إعالن اجلل�سة مفتوحة وتعترب اجلل�سات التالية ملناق�شة املو�ضوع
نف�سه ا�ستمرار ًا للجل�سة الأولى		.
الف�صل الثامن
نظام الكالم يف اجلل�سة
امل��ادة ( )68لكل عني ملء احلرية بالتكلم و�إب��داء ال��ر�أي يف ح��دود النظام
الداخلي ،وال يجوز م�ؤاخذته �أو مالحقته ب�سبب �أي ت�صويت �أو
ر�أي يبديه �أو خطاب يلقيه يف �أثناء جل�سات املجل�س .
املادة (	)69ال يجوز للعني �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن يطلب الكالم وي�أذن
له رئي�س اجلل�سة  ،و�إال ف�إن للرئي�س �أن مينعه من الكالم وي�أمر
بعدم �إثبات �أقواله يف حم�ضر اجلل�سة .
				

املادة ( )70لي�س للرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم �إال ل�سبب م�شروع  ،وعند
اخلالف على ذلك ي�ؤخذ ر�أي املجل�س.
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املادة ()71

�أ -ي�أذن الرئي�س بالكالم لطالبيه ح�سب الأ�سبقية يف الطلب ،
ولأي من طالبي الكالم التنازل عن دوره لغريه .
ب -ال يجوز للعني �أن يتكلم �أك�ثر من ث�لاث م��رات يف م�س�ألة
واحدة ،وال ي�سري هذا الن�ص على الوزراء و�صاحب االقرتاح
ورئي�س اللجنة ومقررها.
ج -ال يجوز للعني �أن يتكلم �أك�ثر من مرة واح��دة يف املوا�ضيع
املتعلقة باملوازنة العامة �أو املناق�شة العامة.
د -للوزراء وكذلك ملن ي�ستعينون بهم من كبار موظفي وزاراتهم
مبوافقة الرئي�س ح�ضور جل�سات املجل�س ،وي�سمح للوزراء
بالكالم كلما طلبوا ذلك ولهم �أن يطلبوا من الرئي�س ال�سماح
بذلك لأي من موظفي وزاراتهم.
هـ -لرئي�س املجل�س �أن يحتم على الوزراء املخت�صني مبوا�ضيع
جدول الأعمال ح�ضور اجلل�سات .

املادة ( )72يتكلم الأعيان من �أماكنهم �أو من املنرب � ،إال �إذا طلب الرئي�س
من املتكلم �أن يتكلم من املنرب � ،أما مقرر اللجنة فال يتكلم �إال
من املنرب  ،ويف جميع احل��االت ال يجوز توجيه الكالم �إال �إلى
الرئي�س �أو �إلى املجل�س .
				

املادة ( )73ي�ؤذن دائما بالكالم يف احلاالت التالية وح�سب ترتيبها-:
�أ -نقاط النظام .
ب -طلب ت�أجيل النقا�ش .
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ج -طلب ت�صحيح واقعة مدعى بها .
د -طلب الرد على قول مي�س طالب الكالم .
ﻫ -طلب �سحب االقرتاح .
و -طلب �إحالة املو�ضوع �إلى جلنة .
ز -طلب �إقفال باب النقا�ش .

			
		
املادة ( )74عند طلب الكالم يف املوا�ضيع الواردة يف املادة ال�سابقة يوقف
الرئي�س النقا�ش بعد �أن يتم املتحدث كالمه ،ويبت يف الطلب
فورا ،ويجوز ا�ستئناف قرار الرئي�س للمجل�س فيطرح الرئي�س
اال�ستئناف للت�صويت.
				

املادة ( )75يق�صد بنقاط النظام �أن يدفع ب ��أن النقا�ش يخالف �أحكام
الد�ستور �أو �أح�ك��ام النظام الداخلي �أو �أن فيه خ��روج� ًا عن
املو�ضوع مدار البحث  ،ويثار هذا الدفع يف �أي وقت من النقا�ش
�إال �إذا كان املجل�س قد �شرع يف الت�صويت.
املادة ( )76يق�صد بت�أجيل النقا�ش �أن يطلب العني ت�أجيل بحث البند مو�ضوع
النقا�ش مل��دة معينة وان ي�برر طلبه ب�إيجاز  ،ف ��إذا ثني على
االقرتاح طرحه الرئي�س للت�صويت فور ًا ودون مناق�شة .
املادة ( )77يق�صد بت�صحيح الواقعة املدعى بها تقدمي تو�ضيح خمت�صر
حول نقطة مهمة تتعلق مبو�ضوع النقا�ش ينبغي �إبالغ االجتماع
بها ت�صحيح ًا ملا ورد يف النقا�ش.
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املادة ( )78لكل عني ورد يف الكالم ما مي�س كرامته� ،أو �أ�سندت له �أمور
�شائنة� ،أو ا�ستعملت يف الكالم عنه عبارات غري الئقة �أو �أ�سيء
فهم كالمه �أو موقفه� ،أن يرد �إذا طلب ذلك عقب املتكلم مبا�شرة
�أو يف �أي وقت �آخر يطلبه لنفي ما وجه �إليه �أو ت�صحيح ما �أ�سيء
فهمه ،ول��ه طلب االع�ت��ذار من املتكلم �أو �إح��ال��ة املو�ضوع �إلى
التحقيق .
			

املادة ()79

�أ -ال يجوز اقرتاح �إقفال باب النقا�ش �إال �إذا تكلم يف املو�ضوع
املطروح للنقا�ش ثالثة من م�ؤيديه وثالثة من معار�ضيه على
الأقل ( �إن وجدوا ) .
ب� -إذا ثني على االقرتاح وجب على الرئي�س حتديد االقرتاحات
التي قدمت يف جوهر املو�ضوع الذي جتري مناق�شته والتي
يتعني الت�صويت عليها بعد �إقفال باب املناق�شة.
ج -ي�سمح الرئي�س ملتحدثني اثنني على الأك�ثر ل�شرح �أ�سباب
اعرتا�ضهم على قفل باب النقا�ش ،ثم يطرح الرئي�س االقرتاح
للت�صويت ف�إذا وافق املجل�س �أعلن الرئي�س �إقفال النقا�ش.
د -للرئي�س �أن يقرتح �إقفال باب النقا�ش �إذا ر�أى �أن املو�ضوع قد
ا�ستويف بحثه .
ﻫ-ال ي�ج��وز اق�ت�راح قفل ب��اب النقا�ش يف املوا�ضيع املتعلقة
بالد�ستور واملوازنة العامة واملناق�شة العامة �إال بعد �أن يتكلم
جميع طالبي الكالم.
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املادة ( )80يحق للرئي�س مبوافقة املجل�س حتديد الوقت الذي يراه منا�سبا
لكل عني عند احلديث يف �أي �أمر مبا يف ذلك ال�س�ؤال واالقرتاح
واملناق�شة العامة وقانون املوازنة .
		
املادة ()81
�أ -على العني �أن يراعي عدم تكرار �أقواله �أو �أقوال غريه ممن
�سبقه م��ن الأع �ي��ان  ،وان ال يخرج ع��ن مو�ضوع النقا�ش،
وللرئي�س وحده �أن يلفت نظره �إلى ذلك.
ب -للرئي�س �أن يلفت نظر العني �إلى �أن ر�أيه قد و�ضح و�ضوح ًا
كافي ًا وان ال جمال ال�سرت�ساله يف الكالم .
املادة (	)82ال يجوز للعني �أن ي�ستعمل عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س
بكرامة املجل�س �أو رئي�سه �أو بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو
م�سا�س بالنظام العام �أو الآداب العامة  ،كما ال يجوز مطلق ًا �أن
ي�أتي العني �أمر ًا خم ًال بالنظام.
				

املادة ()83

�أ -للرئي�س حق منع املتكلم من متابعة كالمه ،بدون قرار من
املجل�س يف احلاالت التالية-:
�	-1إذا تعر�ض للملك مبا ال يليق �أو تناول م�س�ؤوليته يف غري ما
ن�ص عليه الد�ستور.
�	-2إذا تكلم بدون �إذن الرئا�سة .
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�	-3إذا تفوه بعبارات نابية بحق �أحد الأعيان �أو �إحدى اللجان يف
املجل�س .
�	-4إذا تعر�ض للحياة اخلا�صة للغري .
�	-5إذا تعر�ض بالتحقري ل�شخ�ص �أو هيئة  ،ما مل تكن �أقواله
م�ؤيدة بحكم ق�ضائي قطعي.
� -6إذا تعر�ض لوقائع ق�ضية معرو�ضة �أمام الق�ضاء.
� -7إذا انتهت مدة الكالم امل�سموح له بها .
ب -يف غري احلاالت ال�سابقة ال يجوز منع املتكلم من الكالم �إال
بقرار من املجل�س 					 .
				
		
املادة ()84
�أ -ال يجوز لغري الرئي�س مقاطعة املتكلم �أو �إبداء مالحظات على
كالمه ملراعاة �أحكام النظام الداخلي .
ب� -إذا لفت الرئي�س نظر العني �أثناء كالمه يف جل�سة واحدة
وا�ستمر على ما �أوجب لفت نظره فللمجل�س بناء على طلب
الرئي�س �أن مينعه بقية اجلل�سة من الكالم يف املو�ضوع نف�سه ،
وي�صدر القرار دون مناق�شة  ،ومتى تقرر منعه من الكالم ال
يثبت �شيء مما قاله يف املح�ضر .
ج -كل عني تقرر منعه من الكالم ومل ميتنع � ،أو عاد للإخالل
بالنظام ج��از للمجل�س بناء على طلب الرئي�س �أن يقرر
�إخ��راج��ه م��ن قاعة املجل�س  ،وي�ترت��ب على ق��رار الإخ��راج
حرمان العني من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س بقية اجلل�سة
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وعدم �إثبات �شيء مما قاله يف املح�ضر واعتباره غائب ًا عن
						
اجلل�سة.

				

املادة (�	)85إذا �صدر ق��رار من املجل�س بحرمان العني من ح�ضور بقية
اجلل�سة ومل ينفذ طوع ًا  ،فللرئي�س �أن يوقف اجلل�سة و�أن يتخذ
من الو�سائل ما يلزم لتنفيذ القرار  ،ويف ه��ذه احلالة ميتد
احلرمان تلقائي ًا ملدة �أ�سبوعني.
			
املادة ( )86للعني الذي حرم من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س �أن يطلب وقف
القرار ابتداء من اليوم التايل حلرمانه وذل��ك ب�إعالن �أ�سفه
واعتذاره خطي ًا عن عدم احرتام قرار املجل�س  ،ويتلى ذلك يف
					
�أول جل�سة تالية.
املادة (�	)87إذا اختل النظام ومل يتمكن الرئي�س من �إعادته  ،يعلن عزمه
على وقف اجلل�سة  ،ف�إذا مل يعد النظام �أوقفها مدة ال تزيد على
�ساعة  ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل بالنظام بعد �إعادة اجلل�سة �أجلها
�إلى وقت �آخر يحدده .
				

املادة ()88

�أ -على ك��ل ع�ين ح�ضور االجتماعات امل �ق��ررة يف مواعيدها
املحددة.
ب� -إذا ا�ضطر العني ملغادرة قاعة االجتماع �أو االن�صراف نهائي ًا
من املجل�س وجب عليه اال�ستئذان من رئي�س االجتماع		 .
35

الف�صـل التا�سع
الأ�سئلة

			

		
املادة ( )89ال�س�ؤال  :هو ا�ستفهام العني من رئي�س الوزراء �أو الوزراء عن �أمر ال
يعلمه يف �ش�أن من ال�ش�ؤون التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم � ،أو رغبته
يف التحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه � ،أو ا�ستعالمه عن
نية احلكومة يف �أمر من الأمور .

				

املادة ()90

�أ -يقدم العني ال�س�ؤال مكتوب ًا �إلى رئي�س املجل�س وال يجوز �أن
يوقعه �أكرث من عني واحد .
ب -ي�شرتط �أن يكون ال�س�ؤال موجز ًا ين�صب على الوقائع املطلوب
ا�ستي�ضاحها وان يخلو من التعليق واجلدل والآراء اخلا�صة
والعبارات غري الالئقة .
ج -ال يجوز �أن يخالف ال�س�ؤال �أحكام الد�ستور �أو ي�ضر بامل�صلحة
العامة .
د -يجب �أن يخلو ال�س�ؤال من ذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص �أو امل�س
ب�ش�ؤونهم اخلا�صة .
ﻫ -ال يجوز �أن يكون يف ال�س�ؤال م�سا�س ب�أمر تنظره املحاكم كما
ال يجوز �أن ي�شري �إلى ما ين�شر يف و�سائل الإعالم .
و -ال يجوز �أن يتعلق مو�ضوع ال�س�ؤال ب�شخ�ص العني �أو مب�صلحة
خا�صة به �أو موكول �أمرها �إليه .
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املادة ()91

�أ -يبلغ الرئي�س ال�س�ؤال �إلى الوزير املخت�ص �إذا توافرت فيه
�شروطه.
ب -يجيب الوزير على ال�س�ؤال خطي ًا خالل مدة �أق�صاها ثمانية
�أيام .
ج -يبلغ الرئي�س اجل��واب �إل��ى مقدم ال�س�ؤال  ،وي��درج ال�س�ؤال
واجلواب على جدول �أعمال املجل�س .
د -للعني الذي قدم ال�س�ؤال دون غريه �أن ي�ستو�ضح الوزير �أو يرد
عليه ب�إيجاز مرة واحدة.
ﻫ -يعطى الوزير حق الرد  ،ف�إذا اكتفى العني بعدئذ يغلق بحث
املو�ضوع  ،و�إال كان من حق العني حتويل ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب
وفق �أحكام هذا النظام .
و -ال ي�سمح لأي عني باحلديث حول ال�س�ؤال �إال �إذا كان الأمر
مي�س �شخ�صه حيث يحق له حينئذ التعقيب باخت�صار.

املادة ( )92ال ت�سري ال�شروط اخلا�صة بالأ�سئلة على الأ�سئلة التي توجه
للوزراء �أثناء النظر يف املوازنة العامة ويف م�شروعات القوانني
فلكل عني احلق يف التدخل يف كل �س�ؤال يرد ب�ش�أنها والرد عليه.
				

املادة ()93

�أ -يجوز حتويل ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب على �أن ال يتم ذلك يف
اجلل�سة التي يناق�ش فيها ال�س�ؤال .
ب -يجوز حتويل ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب �إذا مل جتب احلكومة
		
خالل مدة �شهر من ورود ال�س�ؤال �إليها .
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الف�صـل العا�شر
اال�ستجوابات
املادة ( )94اال�ستجواب :هو حما�سبة رئي�س الوزراء والوزراء �أو �أحدهم على
ت�صرف له يف �ش�أن من ال�ش�ؤون العامة.
املادة ()95

املادة ()96

�أ -على العني ال��ذي يريد ا�ستجواب وزي��ر �أو �أك�ثر �أن يقدم
ا�ستجوابه خطي ًا �إلى الرئي�س مبين ًا فيه املو�ضوعات والوقائع
التي يتناولها اال�ستجواب .
ب -ي�شرتط يف اال�ستجواب ما ي�شرتط يف ال�س�ؤال .
�أ -على الوزير �أن يجيب رئي�س املجل�س خطي ًا على اال�ستجواب ،
خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوعان� ،إال �إذا ر�أى الرئي�س �أن احلالة
م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة.
ب -للوزير �أن يطلب من رئي�س املجل�س متديد امل��دة وملكتب
املجل�س متديدها بالقدر الذي يراه منا�سب ًا  ،ويبلغ الرئي�س
مقدم اال�ستجواب والوزير بذلك.
ج -يدرج اال�ستجواب واجلواب على جدول �أعمال اقرب جل�سة،
كما يدرج اال�ستجواب على ذلك اجلدول �إذا مل يرد جواب
الوزير خالل املدة املقررة .
د -بعد تالوة اال�ستجواب واجلواب� ،أو االكتفاء ب�سبق توزيعهما
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على الأعيان  ،يعطى الكالم ملقدم اال�ستجواب ثم للوزير
امل�ستجوب ،ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم
ملن �شاء من الأعيان.
ﻫ� -إذا �أعلن امل�ستجوب اقتناعه يعلن الرئي�س انتهاء البحث �إال
�إذا تبنى احد الأعيان مو�ضوع اال�ستجواب في�ستمر حينئذ
النقا�ش .
املادة ( )97لكل عني �أن يطلب من احلكومة �إطالعه على �أوراق �أو بيانات
تتعلق باال�ستجواب املعرو�ض على املجل�س ويقدم الطلب كتابة
�إلى رئي�س املجل�س .
				

املادة ( )98عند انتهاء مناق�شة اال�ستجواب يبلغ رئي�س املجل�س نتيجتها �إلى
رئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س النواب خطي ًا.
الف�صل احلادي ع�شر
املناق�شة العامة

				

املادة ( )99املناق�شة العامة هي تبادل الر�أي وامل�شورة بني املجل�س واحلكومة .
				

املادة ()100

�أ -يجوز خلم�سة �أعيان �أو �أكرث �أن يتقدموا �إلى املجل�س بطلب
مناق�شة �أي �أمر من الأمور والق�ضايا العامة.
ب -يجوز للحكومة �أن تطلب املناق�شة العامة.
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املادة ()101

�أ -يقدم طلب املناق�شة العامة خطي ًا �إلى رئي�س املجل�س الذي
يدرجه يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية .
ب -يحدد املجل�س موعد املناق�شة العامة بحيث ال يتجاوز �أربعة
ع�شر يوم ًا �إال �إذا ر�أى املجل�س �أن املو�ضوع غري �صالح للنقا�ش
فيقرر ا�ستبعاده .

املادة ( )102عند انتهاء املناق�شة العامة يبلغ رئي�س املجل�س نتيجتها �إلى رئي�س
الوزراء.
الف�صل الثاين ع�شر
االقرتاحات برغبة
املادة ( )103االقرتاح برغبة  :هو دعوة احلكومة للقيام ب�أي عمل ذي �أهمية
يدخل يف اخت�صا�صها					 .
املادة ( )104على العني تقدمي االق�تراح برغبة خطي ًا �إل��ى رئي�س املجل�س ،
وعلى الرئي�س �إحالته على اللجنة املخت�صة .
				

املادة ( )105تقدم اللجنة املخت�صة تقرير ًا موجز ًا عن االقرتاح خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من �إحالته �إليها تو�صي فيه بقبول االقرتاح �أو رف�ضه
ف�إذا وافق املجل�س على قبوله �أبلغه الرئي�س �إلى رئي�س الوزراء .
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املادة ( )106على رئي�س الوزراء �إبالغ املجل�س مبا مت يف االقرتاح الذي �أحيل
�إليه خالل مدة ال تتجاوز �شهر ًا� ،إال �إذا قرر املجل�س �أج ًال �أق�صر .
		
			
الف�صل الثالث ع�شر
العرائ�ض وال�شكاوى
املادة ( )107يحق لكل �أردين �أن يرفع �إل��ى املجل�س عري�ضة فيما ل��ه �صلة
بال�ش�ؤون العامة �أو �شكوى فيما ينوبه من �أمور �شخ�صية .

املادة ()108
�أ -يجب �أن يوقع العري�ضة �أو ال�شكوى مقدمها ذاكر ًا فيها ا�سمه
ومهنته وعنوانه الكامل .
ب -ال يجوز �أن ت�شتمل العري�ضة �أو ال�شكوى على �أي م�سا�س
بالعر�ش �أو جمل�س الأمة �أو الق�ضاء �أو بالأ�شخا�ص والهيئات
العامة  ،كما ال يجوز �أن حتتوي على �ألفاظ نابية �أو عبارات
غري الئقة.
ج -للرئي�س �أن ي�أمر بحفظ العرائ�ض وال�شكاوى التي ال تتوافر
فيها ال�شروط املطلوبة .
املادة ()109

�أ -ت�سجل العرائ�ض وال�شكاوى يف �سجل خا�ص ب�أرقام مت�سل�سلة
ح�سب تاريخ ورودها مع بيان ا�سم مقدمها وعنوانه وملخ�ص
عن مو�ضوعها .
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ب -يحيل الرئي�س العرائ�ض وال�شكاوى على مكتب املجل�س
لدرا�ستها ،وللمكتب حفظها �أو �إحالة ال�شكاوى �إلى اللجنة
الإدارية� ،أو �إحالة العرائ�ض �إلى اللجان املخت�صة .
ج -تقـوم اللجنة بدرا�سة العري�ضة �أو ال�شكوى وتقرر حفظها �أو
�إحالتها �إلى رئي�س املجل�س مبينة ر�أيها فيها ،ويحيل الرئي�س
ما يرى �إحالته منها �إلى الوزير املخت�ص لإب��داء ر�أي��ه فيها
خالل �شهر من الإحالة .
ً
د -ير�سل الرئي�س �إلى مقدم العري�ضة �أو ال�شكوى بيانا فيما مت
يف املقبول منها .
هـ -لكل عني حق الإطالع على �أي عري�ضة �أو �شكوى متى طلب
ذلك من رئي�س املجل�س 					.
			
الف�صل الرابع ع�شر
الإجازات والغياب
املادة (	)110ال يجوز للعني �أن يتغيب عن �إحدى جل�سات املجل�س �إال �إذا �أخطر
الرئي�س بذلك مع بيان العذر ،وال يجوز �أن يتغيب عن �أكرث من
جل�سة دون موافقة الرئي�س .
				

املادة (	)111ال يجوز للعني �أن يتغيب عن �إحدى جل�سات اللجان �إال �إذا �أخطر
بذلك رئي�س اللجنة مع بيان العذر  ،و�إذا تغيب �أكرث من ثالث
جل�سات دون ع��ذر تقبله اللجنة يعترب م�ستقي ًال من ع�ضوية
			
اللجنة حكم ًا .
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املادة ()112

�أ -يقدم طلب الإجازة �إلى الرئي�س قبل املبا�شرة بها.
ب-للرئي�س املوافقة على الإجازة �إذا كانت مدتها ال تزيد على
�شهر مع �إعالم املجل�س بذلك.
ج�-إذا جتاوزت مدة الإجازة �شهر ًا واحد ًا يعر�ض الرئي�س الأمر
على املجل�س.
								
الف�صل اخلام�س ع�شر
احل�صانة الربملانية

				
املادة (	)113ال يجوز خ�لال انعقاد املجل�س مالحقة العني جزائي ًا �أو اتخاذ
�إجراءات جزائية �أو �إدارية بحقه �أو �إلقاء القب�ض عليه �أو توقيفه
�إال ب�إذن من املجل�س  ،با�ستثناء حالة اجلرم اجلنائي امل�شهود  ،ويف
حالة القب�ض عليه بهذه ال�صورة يجب �إعالم املجل�س بذلك فور ًا .
					
املادة ( )114يقدم رئي�س الوزراء طلب الإذن ب�إتخاذ الإجراءات اجلزائية �إلى
املجل�س م�شفوع ًا مبذكرة ت�شتمل على نوع اجلرم ومكانه وزمانه
والأدلة التي ت�ستلزم اتخاذ �إجراءات عاجلة .
				

املادة ( )115يحيـل الرئي�س الطلب �إلى اللجنة القانونية لفح�صه والنظر فيه
فور ًا  ،وتقدمي تقرير عنه خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني ،ف�إن مل
يقدم التقرير خالل تلك املدة ي�ضع الرئي�س الأمر على جدول
�أعمال �أقرب جل�سة للنظر فيه مبا�شرة .
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املادة ()116

�أ -يحيل الرئي�س تقرير اللجنة القانونية �إلى املجل�س يف �أول جل�سة
تالية ،ويجب �أن ت�ستمر مناق�شة املو�ضوع حتى البت نهائي ًا
يف الأم��ر ،ف��إذا وجد املجل�س �سبب ًا كافي ًا التخاذ الإج��راءات
املطلوبة يتخذ قراره برفع احل�صانة بالأكرثية املطلقة .
ب � -إن ق��رار رفع احل�صانة حم�صور بالفعل ال��وارد يف طلب
الإذن وال ميتد لي�سري على �أفعال �أخرى 			 .

املادة ( )117لي�س للمجل�س �أن يف�صل يف مو�ضوع التهمة ،و�إمنا يقت�صر دوره
على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية �أو اال�ستمرار فيها متى
تبني �أن الغر�ض منها لي�س الت�أثري على العني لتعطيل عمله
الربملاين .

			

املادة (�	)118إذا �أوقف عني ل�سبب ما خالل املدة التي ال يكون فيها املجل�س
منعقد ًا ،فعلى رئي�س الوزراء �أن يبلغ رئي�س املجل�س بذلك فور ًا ،
وعلى رئي�س املجل�س �أن يبلغ املجل�س فور اجتماعه بالإجراءات
املتخذة م�شفوعة بالإي�ضاح الالزم ،وللمجل�س �أن يقرر بالأكرثية
		
املطلقة ا�ستمرار الإجراءات �أو �إيقافها فور ًا.
املادة ( )119للعني الذي رفعت عنه احل�صانة ومل يتم توقيفه احلق يف ح�ضور
جل�سات املجل�س واجتماعات اللجان  ،وامل�شاركة يف املناق�شات
					
والت�صويت .
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املادة ( )120لي�س من حق العني �أن يتنازل عن احل�صانة دون موافقة املجل�س .
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
اال�ستقالة والف�صل و�سقوط الع�ضوية
املادة ( )121على كل عني يريد اال�ستقالة �أن يقدمها خطي ًا �إلى الرئي�س دون
�أن تكون مقيدة ب�أي �شرط  ،ويتولى الرئي�س رفعها �إلى امللك ،وال
تعترب نافذة �إال من تاريخ �صدور الإرادة امللكية بقبولها .
		

املادة ()122

�أ -ال يكون عين ًا من قامت به �أي حالة من احلاالت املذكورة يف
الفقرة الأولى من املادة ( ) 75من الد�ستور .
ً
ب� -إذا كانت حالة عدم الأهلية قائمة فيمن عني عينا عند
تعيينه تعترب ع�ضويته غري قائمة ابتدا ًء.
ج� -إذا حدثت �أي حالة من حاالت عدم الأهلية املن�صو�ص عليها
يف الفقرة الأولى من املادة ( )75من الد�ستور بعد التعيني
�أو خالف العني الفقرة الثانية من املادة ( )75من الد�ستور
ت�سقط ع�ضويته حكم ًا ،ويتخذ املجل�س ق ��رار ًا ب�سقوطها
و�إعالن حمله �شاغر ًا.

املادة ( )123تدوم ع�ضوية العني اجلديد الذي يحل حمل العني الذي �شغر
حمله بالوفاة �أو اال�ستقالة �أو غري ذلك �إلى نهاية مدة �سلفه .
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الف�صـل ال�سابع ع�شـر
املحافظة على النظام والأمن يف املجل�س

				

املادة ()124

�أ -املحافظة على النظام والأمن داخل املجل�س ويف حرمه من
اخت�صا�ص املجل�س وحده  ،ويقوم به الرئي�س با�سم املجل�س ،
وهو الذي ي�صدر الأوامر �إلى قوة الأمن التي تعني للمحافظة
على �أمن املجل�س .
ب -تو�ضع قوات كافية حلفظ الأمن تكون حتت �إمرة الرئي�س
وم�ستقلة عن �أي �سلطة �أخرى وتتلقى الأوامر منه .
ج -ال يجوز ا�ستدعاء قوات �أمنية غري �شرطة املجل�س �إال بطلب
من رئي�س املجل�س .
			
املادة ()125
�أ� -إذا ارتكب عني �أو �أي �شخ�ص �آخر جرم ًا من نوع اجلناية داخل
حرم املجل�س على الرئي�س �أن ي�أمر بالقب�ض عليه وحجزه يف
مكان معني وت�سليمه لل�ضابطة العدلية فور ح�ضور من ميثلها.
ب� -إذا كان اجلرم من نوع اجلنحة فللرئي�س �إبالغ ال�ضابطة
العدلية التخاذ التدابري القانونية.
		
املادة ( )126با�ستثناء الوزراء والنواب ال يجوز لأحد � ،أثناء اجتماع املجل�س
�أن يجل�س يف الأمكنة املخ�ص�صة للأعيان � ،أو �أن يدخل قاعة
املجل�س �إال ب�إذن من الرئي�س.
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املادة ( )127يجب على من ي�سمح لهم بالدخول �إلى الأماكن املعدة للجمهور
�أن يلزموا ال�سكون التام مدة انعقاد اجلل�سة  ،وان يظلوا جال�سني،
و�أال يظهروا عالمات اال�ستح�سان �أو اال�ستهجان  ،و�أن يراعوا
املالحظات التي يبديها لهم الرئي�س �أو املكلفون بحفظ النظام.
				

املادة ( )128كل من رخ�ص له بالدخول و�أخل بالنظام �أو �أحدث �ضجيج ًا �أو
�ضو�ضاء ي�ؤمر مبغادرة القاعة ف�إن مل ميتثل فللرئي�س �أن ي�أمر
ب�إخراجه بالقوة وت�سليمه للجهة املخت�صة �إذا اقت�ضى احلال .
الف�صل الثامن ع�شر
ال�شعب الربملانية وجلان الأخوة وال�صداقة
املادة ( )129ينتخب املجل�س عدد ًا من الأعيان لتمثيله يف ال�شعبة الربملانية
الوطنية يف كل من االحتاد الربملاين العربي واالحتاد الربملاين
الدويل .
						
املادة ( )130للمجل�س ت�شكيل جلان �أخوة و�صداقة مع برملانات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة  ،وي�ضع التعليمات الالزمة لتلك اللجان .
الف�صل التا�سع ع�شر
�أحكام عامة
املادة ( )131يف ح��ال اجتماع جمل�س الأع�ي��ان وجمل�س النواب وف��ق �أحكام
			
الد�ستور يعمل ب�أحكام هذا النظام .
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املادة ()132

�أ -يجوز تعديل �أحكام هذا النظام بنا ًء على اقرتاح خطي موقع
من ع�شرة �أعيان على الأقل مع الأ�سباب املوجبة له.
ب -يعر�ض االق�تراح على املجل�س ف�إن قبله �أحاله على اللجنة
القانونية .
ج -تدر�س اللجنة االقرتاح وتقدم تو�صياتها �إلى املجل�س خالل
مدة �شهر على الأك�ثر و�إال جاز للمجل�س النظر باالقرتاح
مبا�شرة.
د -ال يقبل التعديل �إال �إذا وافقت عليه الأكرثية املطلقة للمجل�س.

املادة ( )133يلغى النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ل�سنة  1998ال�صادر يف
 1998/2/1وتعديالته .

عبدا
هلل
ا
ل
ث
ا
ين
ا
ب
ن احل�سني
رئي�س الوزراء
الدكتور عبداهلل الن�سور

وزير الداخلية
ح�سني هزاع املجايل
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قرار رقم  1ل�سنة 1955
�صادر عن املجل�س العايل اخلا�ص
بتف�سري ن�صو�ص الد�ستور
()1

بناء على قـرار جملـ�س الوزراء ال�صادر بتاريخ  1954/12/14رقم
 8926-2-3-2اجتمع املجل�س العايل املن�صو�ص عليه يف املادة  57من الد�ستور
لأجل تف�سري �أحكام املادتني  91و  95منه وبيان مدى حق جمل�س النواب يف
تعديل م�شاريع القوانني التي تعر�ض عليه من رئي�س الوزراء مبقت�ضى املادة 91
املذكورة.
وبعد االطالع على املخابرات اجلارية بهذا ال�ش�أن وتدقيق ن�صو�ص
الد�ستور واملداولة تبني:
 -1ان املادة  91من الد�ستور تن�ص على انه (يعر�ض رئي�س الوزراء م�شروع كل
قانون على جمل�س النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه،
ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع الى جمل�س الأعيان وال ي�صدر قانون اال
اذا �أقره املجل�سان و�صدق عليه امللك) .
 -2ان املادة  95من الد�ستور تن�ص على �أن (لكل ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء
جمل�س االعيان والنواب �أن يقرتح و�ضع م�شروع قانون على �أن حتال هذه
االقرتاحات على اللجنة املخت�صة يف املجل�س للتدقيق وابداء الر�أي فيها
فاذا ر�أى املجل�س قبول االق�تراح احاله على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة
م�شروع قانون وتقدميه للمجل�س �إما يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي
تليها ).

 - 1ن�شـر علـى ال�صفحة  105مـــن عــدد اجلريـدة الر�سميـة رقــم  1211تاريخ .1955/2/1
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ومن هذين الن�صني يت�ضح جليا �أن الد�ستور جعل القانون يف هذه اململكة ثمرة
عمليات ثالث جمتمعة ومتكاملة وهـي:
�أ  -تقدمي امل�شروع من رئي�س الوزراء �إلى جمل�س الأمة .
ب  -موافقة جمل�س االمة على هذا امل�شروع .
ج  -ت�صديق جاللة امللك عليه .
وال ميكن �أن يعترب �أي عمل من هذه الأعمال الثالثة مبفرده هو
الت�شريع و�إمنا الت�شريع هو ثالثتها معا وجمتمعة� ،إذ �أن املادة  91املذكورة جعلت
م�شروع احلكومة خا�ضعا ملوافقة ال�سلطة الت�شريعية واملادة  95جعلت االقرتاح
ال�صادر عن هذه ال�سلطة مفتقرا لو�ضعه يف �صيغة م�شروع من احلكومة.
وقد هدف وا�ضع الد�ستور من تقرير هذا املبد�أ املختلط الى ت�أمني
الناحية الت�شريعية الفنية من جهة ،وايجاد التعاون بني ال�سلطتني الت�شريعيـة
والتنفيذيــة من جهة �أخرى ،اذ �أنه ب�إناطته حق و�ضع م�شروع كل قانون
باحلكومة يكون قد �ضمن ح�سن �أداء هذه الوظيفة بالنظر ملا لدى احلكومة
من موظفني فنيني قادرين على �صياغة القوانني �صياغة متقنة وفق ما يتطلبه
ال�صالح العام  .كما انه مبنحه �أع�ضاء جمل�س االمة حق اقرتاح و�ضع م�شاريع
القوانني يكون قد �ساعد ال�سلطة التنفيذية على القيام بواجباتها العامة على
الوجه الأكمل .
وعلى �ضوء هذه القاعدة نرى �أن املق�صود من (التعديل) الذي
ن�صت عليه املادة  91هو التعديل الذي ينح�صر يف حدود احكام م�شروع القانون
ويف نطاق اهدافه ومراميه �سواء �أكان ذلك بالزيادة �أو النق�صان ولهذا فال
يجوز �أن يتناول التعديل �أحكام ًا جديدة ال �صلة لها بالنواحي والغايات التي
و�ضع امل�شروع من �أجلها ،و�إال ف�إننا �إذا اجزنـا ملجلــ�س النواب و�ضع مثل هذه
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الأحكام اجلديدة عن طريق ا�ستعمال حقه يف تعديل امل�شروع نكون قد افقدنا
القانون احدى مراحله الد�ستورية وجتاوزنا على حق ال�سلطة التنفيذية يف و�ضع
م�شروع قانون بهذه الأحكام اجلديدة وتقدميه للمجل�س طبق ن�ص املادتني  91و
 95املذكورتني ،ونكون �أي�ضا قد �أعطينا املجل�س �أكرث من احلق الذي خوله اياه
الد�ستور يف املادة  95منه ،اذ �أن هذه املادة ال تعطي النواب يف حالة رغبتهم
بو�ضع �أحكام قانونية جديدة �سوى تقدمي اقرتاح بهذا ال�ش�أن واحالته الى
احلكومة من قبل املجل�س لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون كما �أ�سلفنـا.
وتطبيق ًا لهذا املفهوم نرى �أنه اذا تقدمــت احلكومة مب�شروع
قانون لتعديل حكم واحــد من �أحكام قانون ما كتعديــل املادة  19من قانـون
ت�شكيل املحاكـم الباحثـة عن كيفية ت�شكيــل املجل�س الق�ضائــي مث ًال ف�إن حق
جملــ�س النواب ينح�صـر يف تعديــل امل�شروع من هذه الناحية فقط وليــ�س له �أن
يدخــل تعدي ًال على املــواد االخرى من القانون ذاته الباحثة عن انتداب الق�ضاة
و�صالحيات املحاكم ،اذ �أن مثل هذا الإجراء يخرج عن نطاق امل�شروع وال يعد
تعديال له باملعنى املبحوث عنه.
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هذا ما نقرره يف تف�سري املادتني ( 91و  )95املطلوب تف�سريهما.
�صدر يف 1955 /1 /4
ع�ضـو
ع�ضو جمل�س الأعيان
�سعيد عالء الديـن

ع�ضـو
ع�ضو جمل�س الأعيان
عبد الرحمن الر�شيدات

رئي�س املجل�س العايل
رئي�س حمكمة التمييز
علي م�سمار

ع�ضــو
ع�ضو جمل�س الأعيان
علي ح�سنا

ع�ضــو
ع�ضو جمل�س الأعيان
�صالح ب�سي�سو

ع�ضـو
ع�ضو حمكمة التمييز
�ضياء الدين زعيتـر

ع�ضــو
ع�ضو حمكمة التمييز
مو�سى ال�ساكت

ع�ضــو
ع�ضو حمكمة التمييز
علي يون�س احل�سيني

ع�ضــو
ع�ضو حمكمة التمييز
فواز الرو�سان
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قرار رقم  1ل�سنة 1962
�صادر عن املجل�س العايل املخت�ص
بتف�سري �أحكام الد�ستور
()1

بناء على قرار جمل�س الوزراء ال�صادر يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
 1962/3/12اجتمع املجل�س العايل يف مكتب دولة رئي�س جمل�س الأعيان لأجل
تف�سري املادة  33من الد�ستور وبيان ما اذا كان االتفاق املايل الذي تربمه
احلكومة مع احد البنوك اخلا�صة الأجنبية يدخل يف مفهوم ( االتفاقات)
املن�صـو�ص عليها فـي هذه املادة بحيث ال يكون ذلك االتفاق نافذ املفعول اال اذا
وافق عليه جمل�س الأمة على �أ�سا�س �أنه يرتتب عليه حتميل خزانة الدولة �شيئا
من النفقات .
وبعد االطالع على كتاب دولة رئي�س الوزراء امل�ؤرخ يف  1962/3/13رقم
 2878-4 -25-6وتدقيــق الن�صو�ص القانونية تبني لنا �أن املادة  33املطلوب
تف�سريها تن�ص على ما يلي :
 -1امللك هو الذي يعلن احلرب ويعقد ال�صلح ويربم املعاهدات واالتفاقات.
 -2املعاهدات واالتفاقات التي يرتتب عليها حتميل خزينة الدولة �شيئا من
النفقات �أو م�سا�س يف حقوق الأردنيني العامة �أو اخلا�صة ال تكون نافذة اال
اذا وافق عليها جمل�س الأمة  ...الخ .
وحيث �أن لفظة ( معاهدات ) مبعناها العام تن�صرف الى االتفاقات
التي تعقدها دولتان او �أكرث �سواء �أكانت تت�صل بامل�صالح ال�سيا�سية �أو
 -1ن�شر على ال�صفحة  434من عدد اجلريدة الر�سميـة رقـم  1609تاريخ 1962/4/10
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االقت�صادية �أو غريها ،ومبعناها اخلا�ص تن�صرف الى االتفاقات الدولية الهامة
ذات الطابع ال�سيا�سي كمعاهدات ال�صلح ومعاهدات التحالف وما �شابهها.
�أما ما تربمه الدول يف غري ال�ش�ؤون ال�سيا�سية فقد ا�صطلح الفقه الدويل على
ت�سميته باالتفاقية �أو االتفاق .
فان ا�ستعمال لفظة ( االتفاقات ) بعد لفظة املعاهدات يف املادة 33
امل�شار اليها امنا يدل على �أن وا�ضع الد�ستور قد تقيد عند ا�ستعمال هذين
اللفظني بالتخ�صي�ص املتقدم ذكره.
ولهذا فان االتفاقات املعنية يف هذه املادة هي االتفاقات التي يكون
طرفاها دولتان �أو �أكرث وتتعلق بغري ال�ش�ؤون ال�سيا�سية .
�أما االتفاقات املالية التي تربمها الدولة مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي كالبنوك وال�شركات مثال فهي غري م�شمولة بحكم هذه املادة وال يحتاج
نفاذها الى موافقة جمل�س الأمة ولو كانت هذه االتفاقات حتمل اخلزانة �شيئا
من النفقات.
ومما ي�ؤيد هذا الر�أي كون بع�ض الد�ساتري الأجنبية التي ت�شتمل على
ن�ص مماثل لن�ص املادة  33املطلوب تف�سريها قد �أوردت ن�صا �آخر يتعلق
بالقرو�ض العامة يوجب احل�صول على موافقة الربملان على هذه القرو�ض ملا
لها من �أهمية عامة ،ومثل هذا الن�ص اخلا�ص ما كان ليو�ضع لو �أن القرو�ض
العامة التي حت�صل عليها احلكومة من غري الدول داخلة يف مفهوم “ االتفاقات
املن�صو�ص عليها يف املادة املقابلة للمادة  33امل�شار اليها”.
�أما ان امل�صلحة العامة تتطلب �أن تكون القرو�ض خا�ضعة ملوافقة جمل�س
الأمة فان ذلك يحتاج الى تعديل للد�ستور وو�ضع ن�ص خا�ص بذلك ال ا�ستنباط
هذا احلكم من ن�صو�ص ال حتتمله اذ ان مهمة املجل�س العايل تنح�صر يف تف�سري
الن�صو�ص احلالية النافذة ال ا�ضافة �أحكام جديدة هي من اخت�صا�ص امل�شـرع .
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هذا ما نقرره بالأكرثية يف تف�سري الن�ص املطلوب تف�سريه.
ع�ضـو
ع�ضو جمل�س الأعيان
خمالـف
خلو�صي اخلريي

رئي�س املجل�س العالـي
ع�ضـو
ع�ضو جمل�س الأعيان رئي�س جمل�س الأعيــان
خمالـف
�سعيد املفتي
فالح املدادحة

ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
مو�سى ال�ساكت

ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
علي م�سمار

ع�ضو
ع�ضو جمل�س الأعيــان
�سابا العك�شة

ع�ضـو
ع�ضو حمكمة التمييز
�أحمد الظاهر

ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
جنيـب الر�شدان

ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
اليا�س اخلوري

55

قرار رقم  1ل�سنة 1974
�صادر عن املجل�س العايل املن�صو�ص
عليه يف املادة  57من الد�ستور
()1

بناء على قرار جمل�س الأعيان املوقر ال�صادر يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
 1974/3/23اجتمع املجل�س العايل املن�صو�ص عليه يف املادة  57من الد�ستور
لأجل تف�سري املادة  91منه وبيان ما يلي -:
لقد و�ضعت احلكومة م�شروع قانون با�سم (م�شروع قانون امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمني ل�سنة  )1972ليحل حمل قانون م�ؤ�س�سة الت�أمني رقم  25ل�سنة
.1971
وعر�ض على جمل�س النواب فقام املجل�س وهو ب�صدد النظر بامل�شروع
بو�ضع م�شروع ًا يت�ضمن �إلغاء قانون امل�ؤ�س�سة النافذ املفعول دون املوافقة
على ما ت�ضمنه م�شروع احلكومة من حيث احالل قانون �آخر حمله ،فهل هذا
االجراء الذي قام به جمل�س النواب يعترب د�ستوري ًا وداخ ًال يف مفهوم حقه يف
تعديل م�شروع القانون باملعنى املن�صو�ص عليه يف املادة  91امل�شار اليها �أم ال ؟
وبعد االطالع على قانون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني رقم  25ل�سنة 1971
وم�شروع قانون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني ل�سنة  1972وعلى قرار اللجنة
القانونية يف جمل�س النواب وقرار اللجنة القانونية ملجل�س الأعيان يتبني لنا-:
 -1ان امل��ادة  91من الد�ستور املطلوب تف�سريها تن�ص على ما يلي (يعر�ض
رئي�س ال��وزراء م�شروع كل قانون على جمل�س النواب الذي له حق قبول
امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع الى جمل�س
 - 1ن�شر على ال�صفحة  575من عدد اجلريـدة الر�سـمية رقم  2486تاريخ 1974/4/16
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الأعيان وال ي�صدر قانون اال اذا �أقره املجل�سان و�صدق عليه امللك ).
 -2ان املجل�س العايل كان بتاريخ � 1955 /1/4أ�صدر قرار ًا برقم  1ل�سنة  1955ف�سر
فيه املادة  91امل�شار اليها ب�أن قرر �أن التعديل الذي يحق ملجل�س النواب
ادخاله على م�شروع �أي قانون يعر�ض عليه من احلكومة هو التعديل الذي
ينح�صر يف حدود �أحكام امل�شروع ويف نطاق �أهدافه ومراميه �سواء �أكان
ذلك بالزيادة �أو النق�صان وانه ال يجوز �أن يتناول التعديل �أحكاما جديدة
ال �صلة لهـــا بالغايات التي و�ضع امل�شروع من �أجلها ،وقد ن�شر هذا القرار
بالعدد ( )1211من اجلريدة الر�سمية و�أ�صبح نافذ املفعول .
ومـن ذلك يت�ضح �أن التعديل الذي ميلك جمل�س النواب ادخاله على �أي
قانون تعر�ضه احلكومة عليه يجب �أن ينح�صر يف حدود �أحكام امل�شروع وفـي
نطاق غاياته ومراميه .
وحيث يتبني من ن�صو�ص م�شروع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني املعرو�ض
من احلكومة على جمل�س النواب �أن الغاية التي و�ضع من �أجلها مل تكن حل
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني والغــاء قانونها القائم وامنا الهدف مــن و�ضعه هو
االبقاء على امل�ؤ�س�سة وتنظيم االحكام املتعلقة بها تنظيم ًا جديد ًا بقانون يحل
حمل قانونها القائم.
وحيث �أن م�شروع القانون الذي و�ضعه جمل�س النواب وهو ب�صدد النظر
بامل�شروع احلكومي يت�ضمن حل امل�ؤ�س�سة امل�شار اليها والغاء قانونها القائم.
وحيث �أن ذلك يعني رف�ض املجل�س للم�شروع املعرو�ض وو�ضع م�شـروع
قانون جديد من عنده.
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وحيث �أن املجل�س ال ميلك من تلقاء نف�سه و�ضع م�شاريع قوانني اذ �أن
هذا احلق منوط باحلكومة مبقت�ضى �أحكام الد�ستور .
فان ما ينبني على ذلك ان االجراء الذي قام به جمل�س النواب ال يعترب
تعدي ًال للم�شروع احلكومي باملعنى املن�صو�ص عليه يف املادة  91من الد�ستور
وبالتايل يكون هذا االجراء غري د�ستوري.
�أما اذا كان لهذا املجل�س رغبة يف الغاء م�ؤ�س�سة الت�أمني والغاء قانونها
القائم فان من حق ع�شرة �أو �أكرث من �أع�ضائه �أن يقدموا اقرتاح ًا بهذا ال�ش�أن
فاذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع
قانون وتقدميه تطبيقا لن�ص املادة  95من الد�ستور(. )1

 - 1الغي قانون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني رقم  25ل�سنة  71مبوجب املـــادة  6من القانون
امل�ؤقت رقم  23ل�سنة  1974قانون الغاء قانون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمني املن�شور على
ال�صفحة  753من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  2491تاريخ . 1974/5/16
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هذا ما نقرره يف تف�سري الن�ص املطلوب تف�سريه.
�صدر بتاريخ 1974/3/25
ع�ضو
ع�ضو
العني
العني
�صالح طوقان انطون عطا اهلل
ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
فـواز الرو�سـان
ع�ضـو
ع�ضو حمكمة التمييز
�صـالح ار�شـيدات

ع�ضو
العني
�سعد جمعـه

ع�ضـو
رئي�س حمكمة التمييز
الثانـــي
ب�شري ال�شريقي

رئي�س املجل�س العايل
رئي�س جمل�س االعيان
�سعيد املفتي
ع�ضو
رئي�س حمكمة التمييز
الأول
مو�ســى ال�سـاكت

ع�ضو
ع�ضو حمكمة التمييز
عبدالرحيم الواكد
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قرار رقم ()1
ل�سنة 1999
�صادر عن املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور
()1

اجتمع املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور للنظر يف الطلب الوارد من
معايل رئي�س جمل�س النواب بكتابه رقم  156/2/15/3تاريخ 1999 /1/30
واملت�ضمن ان جمل�س النواب الثالث ع�شر قرر يف جل�سته الثالثة ع�شرة من
الدورة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ  1999/1/24توجيه ال�س�ؤال التايل
للمجل�س العايل لتف�سري الد�ستور « هل جتيز احكام الد�ستور ملجل�س النواب عند
اعادة م�شروع القانون معد ًال من جمل�س االعيان  ،ان يقدم اقرتاحات جديدة
على املواد املختلف عليها ،ام يجب عليه ان ي�صر على قراره ال�سابق او ي�ؤيد
قرار جمل�س االعيان «.
وبعد االطالع على الكتاب امل�شار اليه واملداولة  ،تبني لنا انه
�سبق للمجل�س العايل لتف�سري الد�ستور بالقرار رقم  55/ 1ال�صادر بتاريخ
� 1955/1/4أن ف�سر وحدد مدلول كلمة التعديل الواردة يف املادة  91من
الد�ستور التي تن�ص «يعر�ض رئي�س الوزراء م�شروع كل قانون على جمل�س
النواب الذي له حق قبول امل�شروع او تعديله او رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرفع
امل�شروع الى جمل�س االعيان وال ي�صدر قانون اال اذا اقره املجل�سان و�صدق عليه
امللك»  .وقد بني هذا التف�سري ان التعديل املق�صود بن�ص املادة  91هذه ينح�صر
يف حدود احكام م�شروع القانون واهدافه ومراميه� ،سواء �أكان ذلك التعديل
بالزيادة او النق�صان .مبعنى ان املجل�س حدد مدلول كلمة التعديل الواردة يف
ن�ص املادة  ،91بانه التعديل الذي ال يت�ضمن �إ�ضافة �أحكام جديدة ،ال �صلة
 -1ن�شر على ال�صفحة  1423من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  4342تاريخ .1999/4/15
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لها مبو�ضوع امل�شروع او الهدف الذي و�ضع من اجله .وقد علل املجل�س هذا
االمر ب�أنه �إذا �أجيز ملجل�س النواب و�ضع مثل هذه الأحكام واملعاين اجلديدة عن
طريق التعديل يف امل�شروع ف�إنه يرتتب على ذلك خمالفة للد�ستور الذي حدد يف
املادة  91منه املراحل التي مير فيها م�شروع القانون بحيث يجب عر�ضه من
قبل رئي�س الوزراء على جمل�س النواب ثم يرفع الى جمل�س االعيان ثم يقرتن
بالإرادة امللكية ال�سامية ،ف�إذا �أعطي احلق ملجل�س النـواب ان ي�ضيف للم�شروع
املقدم من احلكومة �أحكام ًا جديدة ال �صلة لها مبو�ضوع امل�شروع ،ف�إن ذلك يعني
وقوع خمالفة لأحكام الد�ستور.
ي�ستفاد مما تقدم ان املجل�س العايل قد حدد بالقرار امل�شار اليه
مدلو ًال حمدد ًا ملعنى التعديل الذي يحق ملجل�س النواب ادخاله على امل�شروع،
�سواء عند قبول جمل�س النواب للم�شروع كما قدم من احلكومة ،او عند ممار�سة
حقه باجراء التعديل �ضمن احلدود املبينة بقرار التف�سري� .إذا �أنه بذلك يكون
قد ا�ستعمل حقه وا�ستنفذ واليته ب�إحالته الى جمل�س االعيان وبهذا يكون ملزم ًا
مبا قرره وعند و�صول امل�شروع الى جمل�س االعيان ميار�س هذا املجل�س حقه
كام ًال يف بحث امل�شروع فله املوافقة عليه كما ورد من جمل�س النواب او اجراء
اي تعديل عليه او رده ،ويف هاتني احلالتني االخريتني يعاد امل�شروع الى جمل�س
النواب الذي عليه �إما �أن يوافق على امل�شروع كما ورد من جمل�س االعيان او
ي�صر على قراره االول .وعليه فال يجوز له ان يعيد البحث يف املواد التي �سبق
و�أن وافق او �أبدى ر�أيه فيها .لأن اجازة اجراء تعديالت جديدة على امل�شروع
من قبل جمل�س النواب بعد ان بني جمل�س االعيان ر�أيه يف امل�شروع يرتتب عليه
�إغفال �إعمال املادة  92التي بينت انه اذا رف�ض احد املجل�سني م�شروع اي قانون
مرتني وقبله املجل�س االخر معدال او غري معدل يجتمع املجل�سان يف جل�سة
م�شرتكة.
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وعليه نرى انه ال يجوز ملجل�س النواب ان يقوم ب�إجراء تعديالت
جديدة على م�شروع القانون الذي �سبق و�أن وافق عليه ،وذلك بعد اعادته من
جمل�س االعيان وامنا يقت�صر دوره �إما املوافقة على ما ورد من جمل�س االعيان
او اال�صرار على قراره االول.
ويف حالة ا�صرار جمل�س النواب على ر�أيه يعاد امل�شروع الى جمل�س
االعيان الذي له حق املوافقة على ما ورد بقرار النواب او اال�صرار على قراره
ال�سابق ويف هذه احلالة تطبق املادة  92من الد�ستور.
و�إن هذه النتيجة التي و�صلنا اليها تتفق مع ماجرى عليه العمل خالل
�سريان احكام الد�ستور يف تطبيق املادتني  92،91من الد�ستور ،ومع الن�سق
الد�ستوري املقرر لإقرار م�شاريع القوانني.
وعليه نرى ان املادتني  92،91من الد�ستور ال جتيزان ملجل�س النواب
عند اعادة م�شروع القانون اليه معد ًال من جمل�س االعيان ان يقدم اقرتاحات
جديدة على املواد املختلف عليها ،وبال�ضرورة غريها ،وينح�صر حقه �إما
باملوافقة على ما ورد بقرار جمل�س االعيان �أو اال�صرار على ر�أيه ال�سابق.
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وهذا ما نقرره بالإجماع بخ�صو�ص التف�سري املطلوب.
قراراً �صدر عن املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور بتاريخ .1999/4/13
ع�ضو
ع�ضو جمل�س الأعيان
�أديب الهل�سة

ع�ضو
رئي�س حمكمة التمييز
طاهر حكمت

رئي�س املجل�س العايل
رئي�س جمل�س الأعيان
زيد الرفاعي

ع�ضو
جمل�س الأعيان
ناجي الطراونة

ع�ضو
جمل�س الأعيان
حممد ر�سول الكيالين

ع�ضو
قا�ضي حمكمة التمييز
القا�ضي حممد الرقاد

ع�ضو
قا�ضي حمكمة التمييز
القا�ضي عبداهلل الظاهر

ع�ضو
قا�ضي حمكمة التمييز
القا�ضي ب�سام نويران

ع�ضو
قا�ضي حمكمة التمييز
القا�ضي عبداللطيف التلي
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قرارات املحكمة الد�ستورية
قرار تف�سري رقم ( )5ل�سنة 2013

()1

ال�صادر عن املحكمة الد�ستورية املنعقدة برئا�سة ال�سيد طاهر حكمت
وع�ضوية ال�سادة مروان دودين ,فهد �أبو العثم الن�سور� ،أحمد طبي�شات ،الدكتور
كامل ال�سعيد ،ف�ؤاد �سويدان ،يو�سف احلمود ،الدكتور عبد القادر الطوره،
الدكتور حممد �سليم الغزوي.
بنا ًء على طلب جمل�س النواب الوارد يف قراره املتخذ يف جل�سته
املنعقده بتاريخ 2013/2/13؛ �إجتمعت املحكمة لتف�سري املادتني ( 93و )94من
الد�ستور لبيان ما �إذا كان يجوز �أن يعامل القانون امل�ؤقت �إذا مت رف�ضه من
قبل جمل�س الأمه جمتمع ًا عم ًال باملادة ( )94من الد�ستور كما يعامل م�شروع
القانون فيما يتعلق باملادة (  ) 93من الد�ستور من حيث الرف�ض �أو املوافقة من
قبل امللك؟ .و�إذا كان ذلك جائز ًا فهل يجوز �أن تتقدم احلكومة مب�شروع قانون
قبل �أن ينظر جمل�س الأمه يف القانون الذي رف�ض امللك الت�صديق عليه عم ًال
بالفقره ( )4من املادة ( )93من الد�ستور؟.
بتدقيق الن�صو�ص الد�ستورية ذات ال�صلة بطلب التف�سري واملتعلقة
مب�س�ألة ّ�سن القوانني امل�ؤقتة و�إ�صدارها �أو رف�ضها �أو رف�ض �إعالن بطالنها جند
�أنها واردة يف املواد (25و31و91و92و93و )94كما يلي :
املادة  25تناط ال�سلطة الت�شريعية مبجل�س الأمة وامللك ويت�ألف جمل�س
الأمة من جمل�سي النواب والأعيان .
املادة  26تناط ال�سلطة التنفيذية بامللك ( ويتوالها) بوا�سطة وزرائه وفق
�أحكام هذا الد�ستور.
 -1ن�شر على ال�صفحة  3533من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  5233تاريخ .2013/8/1

64

املادة  31امللك ي�صدق على القوانني وي�صدرها وي�أمر بو�ضع الأنظمة
الالزمة لتنفيذها ب�شرط �أن ال تت�ضمن ما يخالف �أحكامها .
املادة  91يعر�ض رئي�س الوزراء م�شروع كل قانون على جمل�س النواب الذي
له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه .ويف جميع احلاالت
يرفع امل�شروع �إلى جمل�س الأعيان وال ي�صدر قانون �إال �إذا �أقره
املجل�سان و�صدق عليه امللك.
املادة �	92إذا رف�ض �أحد املجل�سني م�شروع �أي قانون مرتني وقبله املجل�س
الأخر مع ّد ًال �أو غري معدل يجتمع املجل�سان يف جل�سة م�شرتكة
برئا�سة رئي�س جمل�س الأعيان لبحث املواد املختلف فيها وي�شرتط
لقبول امل�شروع �أن ي�صدر قرار املجل�س امل�شرتك ب�أكرثية ثلثي
الأع�ضاء احلا�ضرين وعندما ُيرف�ض امل�شروع بال�صورة املبينه
�أنف ًا ال يقدم مرة ثانية �إلى املجل�س يف الدورة نف�سها .
املادة -1 93ك��ل م�شروع قانون �أق��ره جمل�سا الأعيان والنواب يرفع �إلى
امللك للت�صديق عليه.
 -2ي�سري مفعول القانون ب�إ�صداره من جانب امللك ومرور ثالثني
يوم ًا على ن�شره يف اجلريدة الر�سمية �إال �إذا ورد ن�ص خا�ص
يف القانون على �أن ي�سري مفعوله من تاريخ �أخر.
� -3إذا مل ير امللك الت�صديق على القانون فله يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر من تاريخ رفعه �إليه �أن ي��رده �إل��ى املجل�س م�شفوع ًا
ببيان �أ�سباب عدم الت�صديق .
� -4إذا رد م�شروع �أي قانون ( ما عدا الد�ستور ) خالل املدة
املبينة يف الفقرة ال�سابقة و�أق��ره جمل�سا الأعيان والنواب
مرة ثانية مبوافقة ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل من
65

املجل�سني وجب عندئذ �إ�صداره ويف حالة عدم �إعادة القانون
م�صدق ًا يف امل��دة املعينه يف الفقرة الثالثه من هذه املادة
يعترب نافذ املفعول وبحكم امل�صدق .
ف�إذا مل حت�صل �أكرثية الثلثني فال يجوز �إعادة النظر فيه خالل تلك
الدورة على �أنه ميكن ملجل�س الأمة �أن يعيد النظر يف امل�شروع املذكور يف الدورة
العادية التالية .
املادة 94
 -1عندما يكون جمل�س ال�ن��واب منح ًال يحق ملجل�س ال��وزراء
مبوافقة امللك �أن ي�ضع قوانني م�ؤقتة ملواجهة الأم��ور الآتي
بيانها :
�أ -الكوارث العامة.
ب -حالة احلرب والطوارئ.
ج -احلاجة �إلى نفقات �ضرورية وم�ستعجلة ال حتتمل الت�أجيل.
ويكون للقوانني امل�ؤقتة التي يجب �أن ال تخالف �أحكام الد�ستور قوة
القانون على �أن تعر�ض على جمل�س الأمة يف �أول �إجتماع يعقده .وعلى املجل�س
البت فيها خالل دورتني عاديتني متتاليتني من تاريخ �إحالتها وله �أن يقر هذه
القوانني �أو يعدلها �أو يرف�ضها ف�إذا رف�ضها �أو �إنق�ضت املدة املن�صو�ص عليها
يف هذه الفقرة ومل يبت بها وجب على جمل�س الوزراء مبوافقة امللك �أن يعلن
بطالن نفاذها فور ًا .ومن تاريخ ذلك الإعالن يزول ما كان لها من قوة القانون
على �أن ال ي�ؤثر ذلك يف العقود واحلقوق املكت�سبة.
 -2ي�سري مفعول القوانني امل�ؤقتة بال�صورة التي ي�سري فيها
مفعول القوانني مبقت�ضى حكم املادة ( )93من هذا الد�ستور .
وب�إ�ستعرا�ض هذه املواد والتدقيق يف ن�صو�صها ودالالتها جند �أن
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املادة ( )94من الد�ستور و�إن كانت ت�شري �إلى القوانني امل�ؤقتة و�أوردت �أحكام ًا
خا�صة بها ؛ فقد جاءت يف �سياق مت�صل مع املواد(25و31و )93-91ال�سابقة
عليها واملادة ( )95الالحقه لها  ،ب�إعتبار �أن هذه املواد اخلم�سة (25و31و-91
 )95تتعلق بالت�شريع العادي ( �سن القوانني و�إ�صدارها ) �سواء جاءت على
�شكل م�شاريع قوانني �أو على �شكل قوانني م�ؤقتة ،فالقانون امل�ؤقت يت�ساوى مع
م�شروع القانون العادي عند عر�ضه على جمل�س الأمة ،ثم رفعه �إلى امللك يف
حالة �إقراره �أو تعديله للم�صادقة عليه والأمر ب�إ�صداره وال يت�ساوى مع القانون
العادي يف حالة رده من جمل�س الأمة وعدم موافقة امللك على �إعالن بطالنه.
علم ًا ب�أن �سلطة امللك يف املوافقة �أو الرف�ض للقانون امل�ؤقت �أو مل�شروع القانون
العادي هي جزء ال يتجز�أ من �إ�ستحقاقات امل�سرية الت�شريعية للقانون وفق ما
ن�صت عليه املادتان ( ) 25،31من الد�ستور.
وامللك الذي ميلك حق الرف�ض للقانون امل�ؤقت الذي �أقره جمل�س
الأمة� ،ضمن املهلة املحددة ،ميلك حق املوافقة على �إعالن البطالن وفق ًا
لأحكام �أو رف�ض املوافقة على �إعالن البطالن.
وقد جاءت عدم موافقة امللك على �إعالن بطالن القانون امل�ؤقت،
مرفقة ب�أ�سباب ومربرات الرف�ض يف كتاب موجه �إلى رئي�س الوزراء ،يت�ضمن
« توجيه ًا �إلى احلكومة بو�ضع م�شروع قانون جديد ،يتولى تنظيم جميع امل�سائل
املتعلقة بتقاعد ال�سلطات الثالث ،والإ�شارة �إلى �إعداد درا�سة �شاملة ملو�ضوع
التقاعد املدين ب�أبعاده املختلفة تتوخى فيه العدالة وال�شفافية واملو�ضوعية،
وت�ؤدي �إلى تقدمي قانون جديد ينظم جميع امل�سائل املتعلقة ب�أع�ضاء ال�سلطات
الثالث ويعالج الت�شوهات والإرباكات التي �سببتها جمموعة التعديالت التي
�أُدخلت على القانون احلايل على مدار العقود ال�سابقة والتطورات التي �أفرزت
م�س ًا مببادئ العدالة وامل�ساواة يف املراكز
تفاوت ًا يف الفهم والتطبيق مبا قد يعترب ّ
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القانونية مبفهومها الوا�سع ،ومبا ي�ضمن عدم �إ�ستغالل هذا الت�شريع لتربير
مكت�سبات تقاعدية مالية غري عادلة ال تراعي ال�صالح العام  .....الخ»
وفيما يتعلق بالقانون امل�ؤقت الذي مل يحظ باملوافقة على �إعالن
بطالنه من امللك بعد رف�ضه من قبل جمل�س الأمة وعدم املوافقة على طلب
�إ�صدار �إعالن بطالنه املقدم من جمل�س الوزراء �إلى امللك .
ف�إن املحكمة الد�ستورية تقرر �أنه ال يجوز معاملة القانون امل�ؤقت
يف هذه احلالة �إذا مت رف�ضه من قبل جمل�س الأمة معاملة القانون العادي
لأن عالقة املجل�س بالقانون امل�ؤقت قد �إنقطعت ويبقى القانون امل�ؤقت �ساري
املفعول ،خالف ًا للو�ضع مع القوانني العادية ،وذلك لأن امل�شرع الد�ستوري مل
ي�أخذ مببد�أ التعامل مع القانون يف حالة رف�ضه (املبحوث فيها) حلالة حمددة
ن�ص ًا يف املادة ( ) 93من الد�ستور ،ومل يفعل ال�شيء ذاته مع القانون امل�ؤقت نظرا
للطبيعه اخلا�صه له ب�إعتباره خمتلف ًا يف و�ضعه عن ال�سياق العام للقوانني  ،ولو كان
امل�شرع قد �شاء ذلك لفعل والقاعدة القانونية يف التف�سري تقول ( �إن الإختالف
يف العلة مينع من الت�شريك يف احلكم ) .
ومع ذلك ف�إن الد�ستور بال�ضرورة وت�أكيد ًا منه للدور الذي ت�ؤديه
ال�سلطة الت�شريعية كحا�ضنه طبيعية للت�شريعات وم�صد ٍر وحيدٍ لإ�صدار القوانني
« مع �إ�ستثناء حمدد يف القوانني امل�ؤقتة يف �أحوال خا�صة» وهي املمثل املعرب عن
�إرادة الأمة ،وقد حر�ص على �أن يو�ضح حقوق ال�سلطة الت�شريعية يف ممار�سة
�سلطة الت�شريع �إلى �أبعد مدى ب�أن ر�سم من خالل ن�صو�صه الطرق واملكن
والو�سائل والآليات الد�ستورية التي متكن هذه ال�سلطة من �أداء دورها دون �أية
قيود �أو حمددات وذلك بتف�صيل وا�ضح للخطوات والآليات التي يجب �إتخاذها
لتنظيم هذه املمار�سة �إبتداء من �ألية �إقرتاح القوانني املفو�ضة لع�شرة �أو �أكرث
من �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف �إقرتاح القوانني و�إلزام ال�سلطة التنفيذية
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بتنفيذ هذا الإقرتاح �أي ًا كان القانون �شام ًال بذلك حق �إقرتاح القوانني اجلديدة
و�إحالتها للحكومة لو�ضعها يف �صيغة قوانني جديدة �أو تعديل القوانني القائمة
ولها حق تعديل الن�صو�ص القانونية اجلديدة �أو القائمة ،ف�ض ًال عن حقها يف
رف�ض القوانني ومناق�شتها وحقها يف �إلغاء ن�صو�ص يف قوانني نافذة �أو مرفو�ضه
�سابق ًا �ضمن �أ�صول خا�صة وفق ًا لل�صالحيات والآليات الد�ستورية املقررة لهذه
الغاية والتي ت�شمل �آلية الإقرتاح للحكومة بو�ضع القوانني �أو �إلغاءها بن�صو�ص
قانون جديد �أو خالل مناق�شة القوانني بعامة وذلك ت�أ�سي�س ًا على ن�ص املادة
( )25من الد�ستور التي تعقد والية الت�شريع �إلى امللك و�إلى ال�سلطة الت�شريعية.
ومما يجدر ذكره يف هذا املقام� ،إن قيام احلكومة يف حالتنا هذه
ب�إعداد م�شروع قانون معدل( لقانون التقاعد املدين) تلبية لتوجيهات امللك
الواردة يف بيان املربرات والأ�سباب املقدمة لرف�ض امللك لإعالن قبول �إبطال
القانون امل�ؤقت ،لي�س من �ش�أنه �إطالق ًا �أن يعيق جمل�س الأمة عن ممار�سة حقوقه
الت�شريعية امل�شار �إليها يف �إقرتاح و�ضع القوانني اجلديدة الذي ( يلزم احلكومة
بتنفيذه عرب تقدميها ت�شريعات لهذا الغر�ض) �أو �إقرتاح �إلغاءها �أو تعديلها
وفق ًا للن�صو�ص الد�ستورية لأن جمل�س الأمة هو �صاحب احلق الأ�صيل واملرجعية
الوحيدة ل�سن الت�شريعات والقوانني وتعديلها و�إلغاءها ومراقبة مالءمتها وفق ًا
ملقت�ضيات ال�صالح العام طاملا �أنه يتقيد بن�صو�ص الد�ستور املقررة.
وبناء على ما تقدم و�إجابة على الإ�ستف�سار املوجه من جمل�س النواب
ف�إنه ال يجوز �أن يعامل القانون امل�ؤقت �إذا مت رف�ضه من قبل جمل�س الأمة
جمتمع ًا عم ًال باملادة  94من الد�ستور كما يعامل م�شروع القانون العادي .
ويف �ضوء هذه الإجابة ف�إنه ال ميتنع على احلكومة التقدم مب�شروع
قانون جديد ليمر يف املراحل الت�شريعية الد�ستورية وال ميتنع كذلك �إ�ستعمال
ال�سلطه الت�شريعيه حلقها الد�ستوري يف �إقرتاح القوانني وفق ما �أو�ضحناه �سابقا.
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ع�ضو
يو�سف احلمود

قرار تف�سري رقم ( ) 11ل�سنة 2013

()1

ال�صادر عن املحكمـة الد�ستـورية املنعقـدة برئـا�سة ال�سيد طـاهـر
حكمـت وع�ضـوية كل من ال�ســادة مـروان دوديـن ،فهد �أبو العثــم الن�سـور� ،أحمد
طبي�شـات ،الدكتور كـامل ال�سعـيد  ،فـ�ؤاد �سـويدان ،يو�سـف احلمود ،الدكتور
عبد القـادر الطـورة ،الدكتور حمـمد �سـليـم الـغـزوي.
بنـاء على كتــاب رئــي�س جمــل�س الأعيــان رقم  2033/2/6/3تاريخ
 /25ت�شرين الثاين  2013/ب�ش�أن قـرار جمــل�س الأعيــان ال�صـادر بتاريخ
 2013 /11/24والذي ورد فيه ب�أنه و�أثناء مناق�شـة املجــل�س مل�شـروع قانون
�إعـادة هيكـلة م�ؤ�س�سـات ودوائـر حكـومية لـ�سنة  2013طـلب تف�سيـر التايل من
املحكمـة الد�ستـورية.
« هل يجوز �إلغـاء نـ�ص �أو �أكرث يف قانون مـ�ؤقت مبـوجب قانـون دائـم
علمـا ب�أن القانـون امل�ؤقت معـرو�ض على مـجل�س الأمة ومل يـدر�س بعـد وما زال
معمـوال به».
وبعد التدقيق واملـداولة تبني للمحـكمة �أن قرار جمـل�س الأعيان مل
يذكر ن�ص املادة الد�ستـورية املطلوب تف�سيـرها؛ و�إمنا اقت�صر القـرار على
توجيه �سـ�ؤال مـفاده جـواز �أو عدم جواز �إلغـاء ن�ص �أو �أكرث يف قانون مـ�ؤقت
مبوجب قانـون دائم علما ب�أن القانون امل�ؤقت معـرو�ض على جمل�س الأمة ومل
يـدر�س بعد وما زال معمـوال به.
وبالرجوع للمادة ( )2/59من الد�ستور جند �أنها تن�ص على ما يلي:
«للمحكمة الد�ستورية حق تف�سري ن�صو�ص الد�ستور �إذا طلب �إليها
ذلك بقـرار �صـادر عن جمـل�س الوزراء �أو بقرار يتخذه �أحد جمـل�سي الأمة
بالأغلبية ويكون قرارها نافذ املفعول بعد ن�شره يف اجلـريدة الر�سمـية ».
 -1ن�شر على ال�صفحة  30من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  5263تاريخ .2014/1/2
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ويت�ضح من هذا النـ�ص �أنه يقت�ضي �أن يت�ضمن قرار طلب التف�سيـر
ن�ص املـادة �أو املـواد املطلـوب تف�سـريها على وجـه التحـديد ،الأمر الذي ال
يتوفر يف طلـب التف�سـري مـو�ضوع البـحث� .إال �أن املحكمة ت�ستخل�ص من م�ضمون
كتاب رئ�س جمل�س الأعيان ,وحمتوى ال�س�ؤال املطروح �أن ن�ص املادة ()94
من الد�ستورهي املق�صودة بطلب التف�سري؛حيث ظهرت حاجة جمل�س الأعيان
لإلغاء ن�ص �أو �أكرث من ن�صو�ص قانون م�ؤقت كان معرو�ضا على جمل�س الأمة
وما زال معموال به ومل يدر�س بعد .وذلك �أثناء مناق�شة م�شروع قانون �إعادة
هيكلة م�ؤ�س�سات ودوائر حكومية ل�سنة ، 2013وعلى هذا الأ�سا�س قررت املحكمة
قبول طلب التف�سري مو�ضوع كتاب رئي�س جمل�س الأعيان.
وترى املحكمة �أن مو�ضوع طلب التف�سري يتعلق مبا�شرة بعمل
و�صالحيات جمل�س الأمة ك�سلطة ت�شريعية والذي تعاجله املواد من (� )91إلى
( )96من الد�ستور حيث تن�ص املادة ( )1 /94من الد�ستور على ما يلي :
«عندما يكون جمل�س النواب منحال يحق ملجل�س الوزراء مبوافقة
امللك �أن ي�ضع قوانني م�ؤقتة ملواجهة الأمور الآتي بيانها:
�أ -الكوارث العامة
ب -حالة احلرب والطوارئ
ج -احلاجة �إلى نفقات �ضرورية وم�ستعجلة ال حتتمل الت�أجيل» .
ويكون للقوانني امل�ؤقتة التي يجب �أن ال تخالف �أحكام الد�ستور قوة
القانون على �أن تعر�ض على جمل�س الأمة يف �أول اجتماع يعقده وعلى املجل�س
البت فيه خالل دورتني عاديتني متتاليتني من تاريخ �إحالتها وله �أن يقر هذه
القوانني �أو يعدلها �أو يرف�ضها ف�إذا رف�ضها �أو انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها يف
هذه الفقرة ومل يبت بها وجب على جمل�س الوزراء�أن يعلن بطالن نفاذها فورا
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ومن تاريخ ذلك الإعالن يزول ما كان بها من قوة القانون على �أن ال ي�ؤثر ذلك
يف العقود واحلقوق املكت�سبة.
وبالرجوع لن�ص املادة ( )91من الد�ستور جند �أنها تن�ص على ما
يلي « :يعر�ض رئي�س الوزراء م�شروع كل قانون على جمل�س النواب الذي له حق
قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إلى جمل�س
الأعيان وال ي�صدر قانون �إال �إذا �أقره املجل�سان و�صدق عليه امللك».
وترى املحكمة �أنه يتبني جليا من هذه الن�صو�ص �أن الد�ستور قد
�أناط مبجل�س الأمة (ك�سلطة ت�شريعية) و�ضع القوانني الدائمة واملقدمة مبوجب
م�شاريع قوانني من احلكومة وكذلك النظر يف القوانني امل�ؤقتة وال�سارية املفعول
�سواء ب�إقرارها �أو تعديلها �أو رف�ضها.
وبال�ضرورة ف�إن �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية يف هذا املجال ت�شمل
حق القيام ومبوجب قانون دائم ب�إلغاء �أي ن�ص �أو �أكرث ورد يف �أي قانون عادي
(دائم) �أو قانون م�ؤقت – من باب �أولى – حتى ولو مت عر�ضه على جمل�س الأمة
وال زال �ساري املفعول؛ دون �أن ت�شكل هذه املمار�سة خمالفة لأحكام الد�ستور
طاملا �أن و�ضع هذا الت�شريع �أو �إلغاءه �أو تعديله ال مي�س ن�صا د�ستوريا �صريحا
�أوقاعدة د�ستورية �أ�سا�سية �أو �أي مبد�أ من املبادئ ذات القيم الد�ستورية.
وبناء على ما تقدم و�إجابة على ال�س�ؤال املوجه من جمل�س الأعيان
ف�إنه يجوز ملجل�س الأمة ومبوجب قانون دائم �أن يلغي ن�ص ًا �أو �أكرث يف �أي قانون
م�ؤقت حتى ولو كان معرو�ضا على جمل�س الأمة وما زال معموال به.
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