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 انتهاء عضوية النائب في مجلس النواب وآثارها في القانون األردني

 )دراسة مقارنة(

 إعداد

 راشد هيثم بركات الفقهاء

 إشراف

 د. شذى العساف

 الملخص

حما هههة  اهههوق للمهههوا نين المصهههونة اهههنش ل  لهههماي هههاذ  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة  تعهههد

م لهههل النهههواب لتمعينهههه  هى النصهههاب الاهههانوني الههه ي  اهههوم عليهههالدسهههتور مهههن خهههالل الح ههها  علههه

  ههه  لههه لك  مهههن أداء مهامهههه المو لهههة ئليهههه وتحايهههق النا هههة التهههي نوههه  مهههن أجلهههها م لهههل النهههواب.

واب التههههي أوردههههها شههههرو  العلههههو ة النياايههههة لههههي أعلههههاء م لههههل النهههه نعمههههن علههههى تههههوالرأي 

لمههها لهههها مهههن معهههاني وأههههداف التهههي نسهههعى مهههن خاللهههها تحايهههق النمو جيهههة لهههي علهههو ة  التوهههر ع

 .ل النواب ليتحاق الهدف من الم للم ل

جهههاء  الدراسهههة لتاهههت علهههى  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة ليباهههى الم لهههل ممههه الً  وهنههها

 ً ليعهههوي رادم أمههها ادلهههراد مهههن الايهههام االت هههاوزا  التهههي مهههد تههه هر علهههى العلهههو ة  تم هههيالً صهههحيحا

علينههها  وجههه لههه لك . ليراعهههي  مو ههها  ادلهههراد وتاسهههيماتهم داخهههن الم تمهههع ادردنهههيو النياايهههة

 ً ادعمههال ا انتهههاء العلههو ة التههي تتعلههق  ههاذ اآلهههار النات ههة عههن  أي نلاههي اللههوء علههى أ لهها

أعلهههاء م لهههل النهههواب مهههن رمااهههة علهههى السهههلطة التن ي  هههة م هههن ادسههه لة النياايهههة التهههي  اهههوم اهههها 

النياايههة واذسههت وااا  و ههرة ال اههة وييرههها وأ لههاً مههد  آهرههها علههى أعمههال توههر ع الاههوانين 

 .وهنا تعمن أهمية الرسالة

ومسههههمت ههههه ل الدراسههههة ئلههههى مبحههههي تمهيههههدي ولصههههلين ربيسههههيين  احيههههي تنههههاول المبحههههي 

بهههها  وشهههرو  العلهههو ة النياايهههة  أمههها ال صهههن ادول ة النياايهههة وئنتهاالتمهيهههدي تعر هههت العلهههو 

تنهههاول  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة  وليهههه تهههم تو هههي  ئاطهههال العلهههو ة النياايهههة وئسهههاا ها 

والحههاذ  ادخههر  إلنتهههاء العلههو ة النياايههة وايههاي ئجههراءا   ههن منههها. أمهها لههي ال صههن ال ههاني 

العلهههو ة النياايهههة  الوامعهههة علهههى  اهههوق علهههو الم لهههل الههه ي  للاهههد تطرمنههها ئلهههى آههههار انتههههاء

انتههههت علهههو ته واآلههههار النات هههة علهههى ادعمهههال النياايهههة جهههراء انتههههاء العلهههو ة وأخيهههراً آليهههة 

 ملئ الماعد النيااي ال ي مد شنر.
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 المقدمة

الحعهههم ليهههها و ي يهههة توهههعين السهههلطا   نظهههام التهههي تحهههدددولهههة ولالدسهههاتير اإل هههار العهههام ل تعهههد

السهههلطة التوهههر عية وخاصهههة  أ هههدهاالههه الا واختصاصهههاتها و بيعهههة العالمهههة اينهههها  ولعهههن مهههن 

نتههههاء ئتعتبهههر الحهههاذ  التهههي  هههتم مهههن خاللهههها و .مههها  تعلهههق ام لهههل النهههواب وعلهههو ة الم لهههل

علههههو ة أعلههههاء م لههههل النههههواب المتم لههههة لههههي  ههههاذ  ئاطههههال العلههههو ة النياايههههة أو وئسههههاا  

ابن التهههي العلههو ة النياايههة أو اذسههتاالة أو الولههاة أو  ههن الم لهههل أو انتهههاء مدتههه مههن أهههم المسهه

وتعد التهههه ومهههانوي اذنتلااههها  لم لهههل النهههواب لسهههنة  1952عال هههها الدسهههتور ادردنهههي لسهههنة 

  للاهههد و هههع الدسهههتور المبهههاد  ادساسهههية 2013والنظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب لسهههنة  2016

التههههي تحعههههم شههههرو  علههههو ة م لههههل النههههواب و ههههرق انتهابههههها ومامههههت الاههههوانين التااعههههة لههههها  

 .نتهاء العلو ة النياايةأ عام ئات صين 

تم يهههن   ونههها تاهههوم علههىادهميهههة م لهههل النههواب مسههه لة االنههة  علههو و عههد انتهههاء علهههو ة

م لهههل النهههواب المهههرتبأ اهههه امبهههدأ الد مومرا يهههة   يهههي أي مهههد  ن هههاة الدولهههة لهههي المنظهههور 

 .امد  تمسعها امبدأ الد مومرا ية يالحد 

ن مهههن أارزهههها ااطهههال علهههو ة م لهههل تتعهههدد  هههاذ  انتههههاء علهههو ة م لهههل النهههواب  ولعههه

علههههو ة  اءنتهههههئااإل ههههالة ئلههههى اذسههههتاالة والولههههاة و النههههواب  هههههم اسههههاا  العلههههو ة النياايههههة 

التهههي تتم هههن لهههي  هههن الم لهههل مهههن مبهههن جاللهههة الملهههك لسهههب  اصهههورة جماعيهههة م لهههل النهههواب 

 ا . ر  اماتلال  ن الم لل أو انتهاء مدة الم لل المحددة لي الدستور وهي أراع سنو

هر علهههى سهههير العمهههن الحيهههاة النياايهههة الههه ي مهههد  ههه لهههي أهرهههها علهههى  وتبهههرز أهميهههة هههه ل الحالهههة

انتههههاء العلهههو ة   هههاذ  جهههاء مهههد و  اذنتلااههها  ئلهههى انتههههاء مهههدة الم لهههل ةالنيهههااي مهههن لتهههر

الللهههن  وم هههال علهههى لتاهههوم هههه ا الللهههن  هاو ئسهههاا أ النياايهههة إاطهههال العلهههو ةا المتم لهههةالنياايهههة 

اسهههههتنالل الن هههههو  أو  وأشهههههرو  العلههههو ة  اي أ هههههدلاههههد الهههه ي مهههههد  صههههي  العلهههههو ة النياايهههههة

التاصهههير لهههي الواجبههها  النياايهههة  جميهههع هههه ل الحهههاذ  تسهههتوج  مهههن السهههلطا  معال هههة مهههوا ن 

الللهههن ليهههها وئنهابهههها ليعهههوي م لهههل النهههواب مم هههن تمههه الً صهههحيحاً  راعهههي  مو ههها  وتطلعههها  

تهههم تنظيمهههها .  مههها أي الحهههاذ  السهههاااة رةصهههو ىد مومرا يهههة لهههي أزهههه سهههد مبهههدأ ال الوهههع  و

ع هههههن الحما هههههة دعلهههههاء م لهههههل النهههههواب مهههههن خهههههالل جد هههههة اإلجهههههراءا    هههههماي لتهههههولير 

 المنصوص عليها لي  ن  الة. 
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 دعلههههاء م لههههل النههههواب المتم لههههةال رد ههههة  الطبيعيههههةانتهههههاء العلههههو ة   ههههاذ  أمهههها لههههي

لإنهههها تسهههتمد أهميتهههها مهههن الوامهههع العملهههي لم لهههل النهههواب لعنهههد اسهههتاالة أ هههد   اذسهههتاالة والولهههاةا

أعلههاء م لههل النههواب أو ولاتههه  نههتل عههن  لههك خلههو الماعههد النيههااي ممهها مههد  هه هر علههى ادعمههال 

ة داخهههن الم لهههل  لاذسهههتاالة  هههق موهههروم دعلهههاء م لهههل النهههواب  لاهههد  اهههدم النابههه  يهههالنياا

اب لمهها مههد  ههرال لههي ن سههه مههن عههدم مدرتههه لههي تحايههق مطالهه  اسههتاالته  رصههاً علههى م لههل النههو

  لههه لك مهههام التوهههر ع او هههع ئجهههراءا  الم لهههل ومتطلعههها  الوهههع  الههه ي أختهههارل لتمههه لهم لهههي

 .اذستاالة وتحد دها وو ع  مانا  لعن من الم لل والناب  ال ي  ر د اذستاالة 

مهمههة ال مههن المسههابن تعههد يالتههوأمهها لههي  ههاذ  اذنتهههاء ال ماعيههة لعلههو ة م لههل النههواب 

دلهههراد الوهههع   ل هههي  الهههة  هههن الم لهههل لاهههد أعطهههى الدسهههتور  هههق  هههن م لهههل النهههواب للملهههك 

رؤ ههة الم لههل ذ  حاههق  مو هها  الوههع  لههي لههي  ههال  راههها مناسههبة  التههي سههبابادانههاء علههى 

   والحعمهههة مهههن  لهههكالدولهههة  و ههه لك تحد هههد الم لهههل امهههدة معينهههة وانتهابهههه اانتههههاء هههه ل المهههدة

امراجعهههة ئن هههازا  الم لهههل وتايهههيم أعلهههابه ومهههد  أ ايهههتهم  للوهههع  السياسهههيئعطهههاء لرصهههة 

ت سههيد مبهههدأ للههي العلههو ة النياايهههة ذنتلههاب م لهههل جد ههد  حاهههق  مو ههاتهم و عهههد ههه ا  هههماي 

 الد مومرا ية.

الحههههاذ  السههههاااة تنههههتل عنههههها آهههههار   هههه  علههههى المو ههههرم التنبههههه لههههها  ومههههومعنههههد  هئذ أنهههه

أهههم ههه ل اآلهههار هههو شههنور الماعههد النيههااي الهه ي   هه  علههى المو ههرم معال تههه ن مههومعال تههها  ل

للهههماي التم يهههن الحاياهههي إلرادة النهههاخبين  وأ لهههاً مههها مهههد  صهههي  ادعمهههال النياايهههة التهههي  اهههوم 

تعلههههق عنههههد انتهههههاء علهههو تهم  لهههه لك وجهههه  علههههى المو ههههرم ت مهههداههههاء أعلههههاء الم لههههل التههههي 

عههن انتههههاء العلههو ة النياايههة لعهههدم ئعامههة الواجبهها  المنو هههة معال ههة ههه ل الحي يهها  التهههي تنههتل 

 ام لل النواب للدمة أهداله السامية التي أنو  من أجلها.

 مشكلة الدراسة :

 نتههههاء علهههو ة النابههه ذتنظهههيم المو هههرم ادردنهههي   ا هههة  مهههد  لهههي الدراسهههةتعمهههن موهههعلة    

تحد ههههد الحههههاذ  الاانونيههههة والماد ههههة التههههي تهههه دي ئلههههى انتهههههاء  خههههاللمههههن  لههههي م لههههل النههههواب

علهههو ة النابههه  لهههي م لهههل النهههواب ادردنهههي  واإلجهههراءا  التهههي   ههه  اتباعهههها عنهههد  هههدوا 

ههه ل الحههاذ    واآلهههار الاانونيههة النات ههة عههن انتهههاء علههو ة النابهه  مههن  يههي اآلهههار المترتبههة 

و هه لك اآلهههار المتعلاههة اعي يههة مههنء الوههاير لههي  علههى ادعمههال التههي مههام اههها خههالل لتههرة نيااتههه

 م لل النواب واآلهار المتعلاة احاوق الناب  ال ي انتهت علو ته.
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 أسئلة الدراسة:

 علو ة لي م لل النواب ؟الما الماصود اانتهاء  -1

 ؟لي م لل النوابعلو ة الء ما هي الحاذ  الموجبة إلنها -2

 لو ة لي م لل النواب؟عالمن هي ال هة الملتصة اإنهاء  -3

 ما هي اآلهار المترتبة على الناب  ال ي تم ئنهاء علو ته؟ -4

 علو ة لي م لل النواب؟الذنتهاء  الموجبةاآلهار الاانونية  -5

 ما هي اإلجراءا  الاانونية المتبعة للماعد الواير اعد انتهاء علو ة الناب ؟ -6

 

 أهداف الدراسة:

انتهههههاء علههههو ة النابهههه  لههههي و .م هههههوم علههههو ة م لههههل النههههواب الاههههاء اللههههوء علههههى -1

 .م لل النواب

 .حاذ  انتهاء علو ة الناب اياي أوجه الللن والاصور اما  تعلق ا -2

الت ر هههق اهههين الحهههاذ  الملتل هههة دنههههاء العلهههو ة سهههواء  انهههت احعهههم ملهههابي أو ااهههرار  -3

 ً  .الم لل أو  عما

نتي هههة انتهههههاء علههههو ة  وعلههههى النابههه  ن سههههه الم لهههلاآلهههههار المترتبهههة علههههى  تو هههي  -4

 لي م لل النواب.الناب  

 أهمية الدراسة:

مهههههن أهميهههههة م لهههههل النهههههواب الههههه ي  لعههههه  دوراً  بيهههههراً لههههههي  تسهههههتاىأهميهههههة الدراسهههههة 

هههههههرم الدسههههههتوري تنظهههههههيم شهههههههرو   تعز ههههههز مبهههههههدأ الد مومرا يههههههة  ولههههههه لك لاهههههههد اهههههههتم المو 

العلههههو ة النياايههههة و ي يههههة انتهابههههها   لههههإي مههههن أهههههم المسههههابن التههههي تسههههتحق الدراسههههة هههههي 

ار المترتبهههههة ههههههاء علهههههو ة النابههههه  لهههههي م لهههههل النهههههواب واآلههههههتالتنظهههههيم الاهههههانوني لعي يهههههة ئن

علهههههى  لهههههك اإلنههههههاء  ومههههها  اهههههوم علهههههى ئنههههههاء علهههههو ة أ هههههد النهههههواب موههههها ن عهههههدة  مهههههد 

تههههه دي ئلهههههى عرملهههههة العمهههههن البرلمهههههاني م هههههن شهههههنور أ هههههد مااعهههههد م لهههههل النهههههواب ومهههههد  

رارا  وادعمههههههال تهههههه هير  لههههههك علههههههى صههههههحة التصههههههو ت ذتلهههههها  الاههههههرارا  ومصههههههير الاهههههه
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 ة لهههههي م لهههههل النهههههواب مهههههع تسهههههليأ تلههههه   مبهههههن لاهههههداي النابههههه  العلهههههواالبرلمانيهههههة التهههههي 

اللهههههههوء علهههههههى مهههههههوا ن الللهههههههن لهههههههي التنظهههههههيم الدسهههههههتوري والاهههههههانوني المتعلاهههههههة اإنههههههههاء 

 علو ة الناب  وو ع التوصيا  المناسبة.

 منهجية البحث:

الههههه ي  اهههههوم علهههههى تحليهههههن  المهههههنهل المتبهههههع لهههههي هههههه ل الدراسهههههة ههههههو المهههههنهل التحليلهههههي

الماههههههههاري  والمههههههههنهلم الدراسههههههههة النصههههههههوص الدسههههههههتور ة والاانونيههههههههة المتعلاههههههههة امو ههههههههو

ماارنتههههههها مههههههع التوههههههر عا  ادخههههههر  سههههههوف  ههههههتم ماارنههههههة نصههههههوص الهههههه ي  اههههههوم علههههههى 

ادردنهههههههي مهههههههع الدسهههههههتور المصهههههههري ومهههههههانوي  لدسهههههههتور ادردنهههههههي ومهههههههانوي اذنتلهههههههابا

اذنتلهههههههاب المصهههههههري لهههههههي مو هههههههوم انتههههههههاء علهههههههو ة النابههههههه  لهههههههي م لهههههههل النهههههههواب 

 ا.ممو حاً أوجه اذختالف والوبه اينه
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 :  السابقة اساتالدر

 أعلهههههههاء انتلهههههههاب اصهههههههحة اللاصهههههههة اذنتلاايهههههههة الطعهههههههوي.  2018. رعهههههههد  العنبعهههههههي -1

 ادوسأ الورق جامعة. ماجستير رسالة. العرامي النواب م لل

 ومهههد  النياايهههة العلهههو ة اصهههحة والطعهههن اذنتلاايهههة الطعهههوي م ههههومالدراسهههة علهههى  تنصهههبا

 التههي وال ههها  ادردنههي الدسههتور مههن( 71) المههادة لههي الدسههتور علههها نههش التههي اينهمهها ال ههرق

 .منها  ن على المترتبة واآلهار منها  ن لي الطعوي وئجراءا  الطعوي اه ل تلتش

 العلهههو ة اصهههحة الطعهههن ومنهههها  امهههن اوهههعن العلهههو ة انتههههاء  هههاذ  تناولنههها دراسهههتنا لهههي أمههها

 ن سههههه النابهههه   لههههش امهههها النياايههههة العلههههو ة ئاطههههال عههههن النات ههههة اآلهههههار لههههي واح نهههها النياايههههة

 انتههههاء  هههاذ  جميهههع لهههي النيهههااي الماعهههد شهههنر و ر اهههة عنهههه صهههدر  التهههي النياايهههة وأعمالهههه

 .المصري المو رم مع الرسالة وماارنة النيااية العلو ة

 النهههههههواب م لهههههههل أعلهههههههاء علهههههههو ة اصهههههههحة ال صهههههههن. 2013. ئ مهههههههاي  الحو طههههههها  -2

 .ادردنية ال امعة. ماجستير رسالة. ادردني الدستور النظام لي

 ادردنهههي الدسهههتور لهههي منهههه الحرمهههاي و هههاذ  وشهههرو ه الترشهههي   هههق الدراسهههة هههه ل عال هههت

ً  النياايهههة العلهههو ة صهههحة لهههي ال صهههن وئشهههعالية  اصهههحة ال صهههن عهههن الملتصهههة ال ههههة متلهههمنا

 . النيااية العلو ة اصحة ال صن آلية و النيااية العلو ة

 شهههنر و ر اهههة النياايهههة العلهههو ة انتههههاء  هههاذ  علهههى المترتبهههة لآلههههار تطرمنههها دراسهههتنا لهههي أمههها

  هههوي 2016 لسهههنة النهههواب لم لهههل اذنتلااههها  مهههانوي  هههن لهههي و لهههك ال هههار  النيهههااي الماعهههد

  التعد ن مبن أتت الساااة الدراسة

 م لهههههههل أعلهههههههاء عهههههههن العلهههههههو ة ئسهههههههاا  أ عهههههههام.2014.رجههههههه  عهههههههو   الليمهههههههوي-3

 . 1 العدد. والاانوي الور عة علوم دراسا  م لة. ادردني الدستور لي ادمة

 م هومهههها وتنهههاول النهههواب م لهههل لهههي النابههه  علهههو ة ئسهههاا  ئشهههعالية عهههن انصهههبت الدراسهههة

 الدسهههتور لهههي( 75) المهههادة أ عههام  سههه  ئليهههها تهههودي التههي وادسهههباب العلهههو ة ئسهههاا  و ههاذ 

ً  وتنههههاول   النابهههه  علههههو ة شههههرو  أ ههههد لاههههداي خههههالل مههههن ادردنههههي  ئسههههاا  ئجههههراءا  أ لهههها

 . النواب م لل لي ماعد شنور على المترتبة واآلهار العلو ة
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 ئسههههههاا  ليهههههها امههههها  املهههههة النابههههه  علهههههو ة انتههههههاء  هههههاذ  سهههههنتناول دراسهههههتنا لهههههي أمههههها

 التعههههههد ن علههههههى 2016 لسههههههنة الدسههههههتور ة التعههههههد ال  لههههههي جههههههاء مهههههها وأ لهههههها  العلههههههو ة

 .التعد ال  مبن جاء  الساااة الدراسة  وي ال نسية اازدواج المتعلق

 تنظههههههههيم. 2019. محمههههههههد  الر امنههههههههة و محمههههههههد  رمههههههههاي أاههههههههو و شههههههههر ت  ناوههههههههبندي-4

ههههههههرم  الوههههههههر عة دراسهههههههها  م لههههههههة  النههههههههواب م لههههههههل أعلههههههههاء علههههههههو ة ادردنههههههههي المو 

 .والاانوي

 النهههههواب م لهههههل لهههههي النابههههه  علهههههو ة إلسهههههاا  المادمهههههة الطعهههههوي ئشهههههعالية تنهههههاول البا هههههي

 أمامههههههها  طعههههههن التههههههي وال هههههههة اههههههالطعن والملولههههههة عالمههههههة لههههههها التههههههي ال ههههههها  وتنههههههاول

 لهههههدابرة اذنتلااههههها  واطهههههالي  العلهههههو ة ئاطهههههال علهههههى المترتبهههههة واآلههههههار  الطعهههههن وومهههههت

 ناب  من أ  ر على توتمن أي  معن معينة

  ر اههههة ولههههيل اههههها الطعههههن  اههههوم التههههي ادسههههباب اتحليههههن سههههناوم دراسههههتنا سههههياق لههههي أمهههها

 م لههههل مههههن ااههههرار النابهههه  علههههو ة اههههها   اههههد التههههي ادسههههباب وتنههههاول   لاههههأ اههههها الطعههههن

ً  العلو ة ئنهاء أو النواب  . اذنتلاب ومانوي الدستور أ عام ولق  عما
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 المبحث التمهيدي

 عضوية النيابيةالهية انتهاء ما

ي انتهاء العلو ة النيااية لم لل النواب تعد من الموعال  العملية التهي  معهن أي تواجههها الهدول   ئ

علينا أي نتطرق ئلى تعر ت انتهاء العلو ة النيااية   وذ  معننا تعر هت انتههاء العلهو ة ل لك     

ي نتعههرف علههى الوههرو  التههي تاههوم عليههها ههه ل أ  و  هه   النياايههة  ةعلههوالة دوي تعر ههت يههالنياا

 العلو ة . وه ا ما سنتناوله لي ه ا المبحي 

 المطلب األول

 نتهائهاواتعريف العضوية النيابية 

 تعههههوي المصههههطل  مههههن    ئ لعلههههو ة النياايههههة لههههي اللنههههةلم هههههوم اتعههههرف   هههه  ااتههههداًء أي ن   

 ً علهههو وههههو الموهههترأ لهههي  هههزب أو شهههر ة أو جماعهههة أو    وهمههها  لمتهههين وسهههنتناولها تباعههها

البرلمانيههة وهههو اسههم  ية وهههيههأمهها معنههى النياا  1أو شههر ة أو  ههزب  أ ههد ادلههراد المنتسههبين لنههاد  

منسههوب ئلههى ارلمههاي وهههي هي ههة توههر عية عليهها لههي الحعههم الههد مومرا ي وتتعههوي مههن عههدد مههن 

م لهههل النههههواب و م لهههل ادمههههة تسههههميا  عهههدة م ههههن عهههرف اتالنهههواب المم لههههين عهههن الوههههع  و

 .2وم لل الوع  والم لل الو ني

    ً الدسهههاتير العرايهههة  االههه  ر أي  لإنهههه مهههن ال هههد ر أمههها تعر هههت العلهههو ة البرلمانيهههة اصهههطال ا

 ت هههت اتحد هههد شهههرو ها و هههرق تنظيمهههها الهههم تتطهههرق ئلهههى تعر هههت العلهههو ة البرلمانيهههة اهههن 

ة ههههي م موعهههة مهههن يهههوالمههههام التهههي  اهههوم اهههها ادعلهههاء. و معننههها الاهههول اههه ي العلهههو ة النياا

لهم أمهههام ومعهههت علهههيهم اإلرادة الوهههعبية لتم هههيادشهههلاص الههه  ن تتهههوالر لهههيهم الوهههرو  الاانونيهههة و

هم ي عههام الاههانوي و ترتهه  علههالبرلمههاي لههي الههدول الد مومرا يههة مههن خههالل انتلااهها  تللههع د

 تنظيم الاانوني لها.الاعض المهام من تور ع الاوانين والرمااة على أعمال الحعومة ولق 

ههههي  النهههوابأي ادسهههاس لهههي ا تسهههاب ادشهههلاص للعلهههو ة لهههي م لهههل  و تلههه  ممههها تاهههدم   

م لههههل النههههواب لهم أمههههام يبية  ههههه ل اإلرادة مههههن ادشههههلاص ذنتلههههاب ألههههراد لتم ههههاإلرادة الوههههع

الد مومرا يهههة و هههق ادلهههراد لهههي الموهههار ة لهههي تار هههر مصهههيرهم   وتاهههوم هههه ل  ألت سهههيد مبهههد

اإلرادة مهههن خهههالل المههههام التهههي تاهههع علهههى  اههههن أعلهههاء البرلمهههاي مهههن الرمااهههة علهههى ادعمهههال 
                                                           

 607: باب العين ص2008المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية. مكتبة الشروق الدولية. 1
 195باب الباء ص 2008معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد عمر مختار. عالم الكتب. القاهرة. 2
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  وادعمههههال التوههههر عية ومههههد   العامههههةالحعومهههها  ومههههد  مالبمتههههها للمصههههلحة  االتههههي تاههههوم اههههه

 .الدولةادلراد والمصلحة   مراعاتها لمصال

ي التعههههرف علههههى ماهيههههة انتهههههاء العلههههو ة علههههى العلههههو ة النياايههههة  معننهههها اآل اعههههد التعههههرف   

عر ههت انتهههاء شههتمن علههى تات لههي التوههر عا   ههالنياايههة  وال ههد ر االهه  ر ا نههه ذ  وجههد أي تعر

ههنالعلههو ة النياايههة ومهههن هنهها  هه تي دورنههها ل ذنتههههاء  ةن ئلهههى تعر ههت  البههم الطبيعهههة الاانونيههتوص 

 العلو ة النيااية.

و ههههر  البا ههههي أي تعر ههههت انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة هههههو زوال صهههه ة النابهههه  عههههن علههههو    

 اد عههههامالملتصههههة أو احعههههم الاههههانوي انههههاًء علههههى م لههههل النههههواب ااههههرار صههههادر عههههن ال هههههة 

اإلجههههراءا  المحههههددة اموجهههه  الاههههانوي ومنعههههه مههههن مزاولههههة ادعمههههال النياايههههة لههههزوال الصهههه ة و

 عنه.

ولهههة اموجههه  الاهههوانين ليهههة  عهههوي ااهههرار  صهههدر عهههن ال ههههة المأي أي انتههههاء العلهههو ة النياا   

لهههي  هههاذ  ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة أو ئاطالهههها أو اذسهههتاالة أو الولهههاة أو  هههن الم لهههل و هههن 

 ل الاههرارا  تهه دي ئلههى زوال صهه ة العلههو ة النياايههة التههي  ههتمعن مههن خاللههها علههو م لههل ههه

 النواب من ممارسة أعماله النيااية من رمااة وتور ع.

هرهههها جهههاء مصهههطل  انتههههاء ئأ  هههر علهههى العلهههو ة النياايهههة التهههي علهههى  تسهههليأ اللهههوء  ههه     

  ههه  أي تتهههوالر لهههي العلهههو ة  التعهههرف علهههى الوهههرو  التهههي ذاهههد مهههنالعلهههو ة النياايهههة لههه لك 

 .اآلتيالنيااية وه  ما سنعرله لي المطل  

 المطلب الثاني

 شروط العضوية النيابية

مو ههههحة  2016( مههههن مههههانوي انتلههههاب م لههههل النههههواب ادردنههههي لعههههام 10) ةالمههههادجههههاء     

التههههي   هههه  أي تتههههوالر لههههي أعلههههاء م لههههل النههههواب  وتعههههد ههههه ل الوههههرو  شههههرو  وههههرو  لل

تههههنش عليههههها أيلهههه  الههههدول لههههي علههههو ة م لههههل النههههواب وسههههنتناول ههههه ل الوههههرو   تنظيميههههة 

 ً ئذ أننهها سههوف نتطههرق ئلههى ماارنههة شههرو  العلههو ة النياايههة مههع الموههرم المصههري لههي   تباعهها

المبحهههي ال هههاني مهههن ال صهههن ادول امو هههوم  هههاذ  ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة و لهههك لت نههه  

 الدراسة.التعرار لي مو وعا  
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 الجنسية  أوال :

لهههال  ي تعهههد صهههميم ادعمهههال النياايهههةلدولهههة التهههل اتهههري هههه ا الوهههر  اهههإدارة الوههه وي السياسهههية    

هههها  يعمهههال أو السهههماة لههههم االموهههار ة ل معههن أي تاهههوم الدولهههة االسهههماة لاجانههه  االايهههام اهههه ل اد

الترشهههه  لهههه لك ذ  معههههن أي  سههههم  لاشههههلاص الهههه  ن ذ  حملههههوي جنسههههية الدولههههة ن سههههها مههههن 

لههه لك  عتهههرف احهههق الترشههه  لعلهههو ة م لهههل النهههواب لاشهههلاص و  لهههو ة م لهههل النهههوابلع

 .1االدولة و رصهم على مصلحة الدولة مال  ن  حملوي جنسية تلك الدولة ذرتبا ه

ادشهههلاص الههه  ن  عتسهههبوي جنسهههية الدولهههة لهههال  معهههن للدولهههة ئعطهههاء  مو هههومهنههها    هههورو   

ذبههههه للدولههههة  لهههه لك دم معرلههههة مههههد  ارتبا ههههه ووالمت ههههنل  ههههد  اً  اومههههه السياسههههية  املههههة لعهههه

 . لههه لك2لدولهههة مبهههن مهههنحهم جميهههع  اهههومهملوذبههههم  بههها هإلانين مهههدة معينهههة و هههدد  معظهههم الاههه

أي  عهههوي أردنيههاً منههه  عوهههر  "أ( مههن مهههانوي انتلههاب م لهههل النهههواب علههى /10المهههادة ) تر تشهها

ال نسهههية ادردنيهههة   ههه  ين لهههي . ومهههن هههه ا الهههنش نسهههتنتل أي المت نسههه3"سهههنوا  علهههى ادمهههن

سههنوا  علههى  صههولهم علههى ال نسههية للترشهه  ئلههى م لههل النههواب للههتمعن خههالل  عوههر مههرور

ههه ل ال تهههرة مهههن ئهبهها  وذبههههم للدولهههة وخهههولهم علههى مصهههلحتها العامهههة للههتمعن مهههن السهههماة لههههم 

 من ئدارة الو وي السياسية للدولة.

جنسهههية  شهههلاصادهههو جمهههع أ هههد  أمهها امههها  لهههش مو هههوم ازدواج ال نسههية الههه ي  اصهههد اهههه   

  للههم  حظههر الاههانوي ادردنههي مههن 4دولتههين لههي ن ههل الومههت ولاههاً للوههرو  التههي  حههددها الاههانوي

 معههن أي  ه ههاي  حمههن جنسههية دولههة أخههر  مههن  اههه لههي الترشهه  لعلههو ة م لههل النههواب أي أنهه

جهههاء   وة حمهههن أ هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب جنسهههية دولهههة أخهههر  ئلهههى جانههه  ال نسهههية ادردنيههه

التهههههي  هههههرأ  علهههههى الدسهههههتور ادردنهههههي   2016اموجههههه  التعهههههد ال  الدسهههههتور ة لسهههههنة  لهههههك 

ذ منهههه والههه ي  هههاي  هههنش علهههى أي   75( مهههن المهههادة 1وتلهههمنت النهههاء البنهههد )ب( مهههن ال اهههرة )

  ولهه لك تههم تعههد ن  عههوي علههواً لههي م لسههي اذعيههاي والنههواب مههن  حمههن جنسههية دولههة أخههر 

اإلنههههاء ال اههههرة )ب(  2016لههههاب لم لههههل النههههواب ادردنههههي لعههههام مههههانوي اذنت ( مههههن12المههههادة )

 حمهههن جنسهههية دولهههة أي ذ  مهههن  ترشههه  لعلهههو ة م لهههل النهههواب لهههيمنهههها والتهههي  انهههت توهههتر  

   .أخر 

                                                           
 241. األنظمة السياسية والقانون الدستوري األردني والمقارن. دار وائل للنشر. عمان. ص2013, علي. شطناوي 1
 242المرجع نفسه ص 2
 وتعديالته 2016أ من قانون انتخاب مجلس النواب األردني لسنة /10المادة  3
ريع األردني.بحث منشور. مجلة المنار . حق الترشح وأحكام األساسية لعضوية مجلس النواب في التش2007شطناوي, فيصل.  4

 10.ص9العدد
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 ثانيا : السن

 هههدد  التوهههر عا  اذنتلاايهههة لهههي جميهههع الهههدول سهههناً معهههين للترشههه  ئلهههى علهههو ة م لهههل    

النههواب مههع اخههتالف الههدول لههي تحد ههد ماههدار ههه ا السههن ذمتنههام  ههن دولههة اتناسهه  ههه ل السههن مههع 

  لي ههه  أي 1النلهههل السياسهههي انهههاء علهههى الظهههروف السياسهههية واذمتصهههاد ة وال االيهههة لعهههن دولهههة

عههههة واللبهههرة السياسهههية والمهههرور لههههي الت هههارب العمليهههة التهههي تعسههههبه  عهههوي لهههي المرشههه  الحن

 اعض اللبرا  التي مد ت هله ئلى الايام اادعمال النيااية وتساعدل اها.

 ب( مهههن مهههانوي انتلههههاب/10ي الاهههانوي ادردنهههي لههههي المهههادة )أمههها عهههن السهههن الههه ي  ههههدد لههه   

سههنة شمسههية مههن عمههرل لههي ي  عههوي مههد أتههم هالهههين أ"التههي نصههت  2016لسههنة م لههل النههواب 

لتههههر  اههههه الاههههانوي ادردنههههي النلههههل السياسههههي للترشهههه  ا  وههههه  السههههن الهههه ي 2" ههههوم اذمتههههرام

 لعلو ة م لل النواب وهو أي  عوي مد أتم هالهين سنة  وم اذمترام.

 ثالثا : الصالحية العقلية

مو لهههة ئليهههه مهههن البهههد هي تهههوالر ادهليهههة العاليهههة لهههي علهههو م لهههل النهههواب نظهههراً لاعمهههال ال   

ً االتهههي تحتهههاج ئلهههى ئدراأ عالهههي تهههام ذمترانهههها االمصهههلحة العامهههة للدولهههة  لههه لك د مههها توهههتر   بمههها

الترشههه  لمهههن  هههاي مح هههوراً  منهههعمهههوانين اذنتلهههاب أي  عهههوي متمتهههع اعامهههن  اومهههه المدنيهههة لي

 مو هههرم  لههه لك أورد ال3عليهههه لمههها  ناصههههم مهههن وعهههي وئدراأ اممارسهههة شههه وي السهههلطة السياسهههية

 أي ذ  عهههوي مح هههوراً "لم لهههل النهههواب اههه ي  د( مهههن مهههانوي اذنتلهههاب/10لمهههادة )ادردنهههي لهههي ا

م مههن المحعمههة اوجههودل  منههع عههو اصههد هنهها الح ههر الالههابي اح  "عليههه ولههم  رلههع الح ههر عنههه

عههن الترشهه  لعلههو ة م لههل  منههعمههن الترشهه  لعلههو ة الم لههل واههزوال ههه ا الح ههر  ههزول ال

 النواب.

لههههال  معههههن   "أي ذ  عههههوي م نونهههها أو معتوههههها" المههههادة  ا ال اههههرة )و( مههههن أ لههههاً أورد     

ن   عهههن النهههواب أي  عههوي م نونهههاً أو معتوههههاً  وال نههوي ههههو ا هههطراب لههي العاههه للعلههو م لههه

  أمههها تعر هههت العتهههه ههههو  هههعت 4عهههدم عنهههدل التمييهههز واإلدراأنو  الوهههلش لامهههد العاهههن أو ملتهههن

عت اإلدراأ احيهههي  عهههوي المعتهههمول منعهههمدم التمييهههمز لهههي العاهههن  ترتههه  عليهههه لسهههاد التهههداير و ههه

                                                           
 3. مراحل إعداد جداول الناخبين لالنتخابات النيابية في األردن. بحث منشور. مجلة المنار العدد2006العبادي. محمد و كشاكش. كريم, 1

 537ص
 وتعديالته 2016ب من قانون االنتخابات مجلس النواب األردني/10المادة  2
 539. المرجع نفسه، صكريم. كشاكش و مدمح. العبادي 3
 446ص عمان،, والنشر للطباعة وائل دار. األولى الطبعة. القانون علم إلى المدخل: 2001عوض, الزعبي  4
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. لهههال  معهههن لمهههن  هههاي معتوههههاً أو م نونهههاً مهههن أي  عهههوي علهههواً لهههي م لهههل النهههواب 1أو نامصهههه

 هههوي هههه ل ادمهههرا  تهههدخن لهههي ئ هههار الصهههال ية العاليهههة  دي هههه ل ادمهههرا  التهههي تصهههي  

مباشههههرة الحاههههوق العاههههن تعههههد مههههن ادسههههباب التههههي ذ  معههههن لاشههههلاص المصههههااين اههههها مههههن 

 -1"( مهههن الاهههانوي المهههدني ادردنهههي التهههي تهههنش علهههى 127السياسهههية والمدنيهههة. وولاههها للمهههادة )

أمهههها السهههه يه و و الن لههههة لتح ههههر عليهمهههها  -2الصههههنير والم نههههوي والمعتههههول مح ههههوروي لهههه اتهم.

 بلهههر مهههرار  -3المحعمهههة وترلهههع الح هههر عنهمههها ولاههها للاواعهههد واإلجهههراءا  الماهههررة لهههي الاهههانوي.

  و ههههدخن  عههههم  2"لح ههههر للمح ههههور و علههههن للنههههاس سههههببه وتعههههوي تصههههرلاته مبههههن  لههههك نالهههه ةا

لنههواب الم لههل  و( مههن مههانوي اذنتلههاب/10مههادة ) الم نههوي والمعتههول الههوارد لههي ال اههرة لههي ال

  دخن لي  عم المح ور عليه.

 رابعا : الصالحية األدبية 

مهههن الم تهههر  لهههي العلهههو ة النياايهههة الصهههال ية اددايهههة و اصهههد اهههها ا تمهههال اذعتبهههار لهههد     

ادلههههههراد امعنههههههى أي  تمتههههههع اههههههادخالق الحميههههههدة و تمتههههههع أ لههههههاً االنزاهههههههة والوههههههرف أي أي 

ادشهههلاص الههه  ن ذ  تسهههموا اهههه ل الصههه ا  لههههم ييهههر جهههد ر ن اهههإدارة شههه وي الدولهههة ومهههنعهم 

. أي أي علهههو م لهههل 3ية ومنهههها  هههق الترشههه  لم لهههل النهههوابمهههن ممارسهههة  اهههومهم السياسههه

النههواب   هه  أي  عههوي علههى مههدر مههن النزاهههة والوههرف لتمعينههه مههن ممارسههة أعمالههه السياسههية 

 المطلواة منه لعدم تولر ادهلية ادداية   ردل من  اه لي علو ة م لل النواب.

اايههة لههي جهههرابم مههن شههه نها يعنههد صههدور أ عهههام ملههابية  ههد مهههن  ر ههد الترشهه  للعلهههو ة الن   

تههه هر علهههى  هههق ادشهههلاص لهههي مباشهههرة  اهههومهم السياسهههية لإنهههها أي تلهههن االوهههرف والعرامهههة 

ههههم( /10)ادردنهههي لهههي المهههادة  مو هههرمشهههتر  الاومنهههها الترشههه  لعلهههو ة م لهههل النهههواب لههه لك 

ً "لم لههل النههواب علههى  مههن مههانوي اذنتلههاب عليههه االسهه ن مههدة تز ههد علههى  أي ذ  عههوي محعومهها

 ."سنة وا دة ا ر مة يير سياسية ولم  عت عنه

لسهههنة  9رمهههم ( مهههن مهههانوي أصهههول المحا مههها  ال زابيهههة 365/6ومهههن ال هههد ر االههه  ر أي المهههادة )

مهههن ي أعيهههد اعتبهههارل و هههاي محعومهههاً لهههي أي شهههلش أي ذ  تهههولى نصهههت علهههى أي  " أ 1961

                                                           
 للنشر الثقافة دار األولى، الطبعة ، وأحكامها االلتزامـات مـصادر المـدني القـانون شرح في الوسـيط: 2012منـذر, الفـضل    1

 127 ص ،. عمان.والتوزيع
 1976من القانون المدني األردني سنة 127المادة  2
 للنشر العلمية والبحوث للدراسات العربي المركز. مقارنة دراسة:  البرلمان لعضو القانوني المركز .2017. خالد أفين ,الرحمن عبد 3

 89ص.والتوزيع. القاهرة
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ال ههههرابم التاليههههة اذخههههتالس و الرشههههوة و سههههوء اذبتمههههاي وجميههههع ال ههههرابم المللههههة اههههاذخالق 

و أو علهههههو ة م لهههههل اذمهههههة أالالهههههاء   هههههاً مهههههن الو هههههابت التاليهههههة أواذداب وال اهههههة العامهههههة 

   ."الوزارا 

ر ادشلاص من  اهم للترش  للعلو ة ظ عام الصادرة التي من خاللها  ح وتر  لي اد    

النيااية هي أي  عوي الحعم ال زابي الصادر عن محعمة جنابية أردنية  اي أم أجنبية أو  انت 

ً جزابية عاد ة أو است نابية وأي  عوي الحعم ا ر ادشلاص من ظلال  ح  لصادر عن المحعمة نهابيا

عوي أي ت  الدرجة الاطعية ا ميع درجاته والترش  لعلو ة م لل النواب ئ ا  اي الحعم لم  عتس

العاواة الصادرة سالبة للحر ة لمدة تز د عن سنة وا دة  تى لو مرر  المحعمة ومت التن ي  وأي ذ 

 .1ر جر مة سياسيةهئتعوي العاواة الصادرة على 

مهههن علهههو ة م لههل النهههواب  ونهههها  منههعادردنهههي ال هههرابم السياسههية لهههي ال مو ههرملههم  وهههمن ال   

ذ تاههههوم علههههى جههههرابم تهههه هر علههههى النزاهههههة والوههههرف  اههههن هههههي اطبيعههههة الحههههال تعههههوي  ههههد 

ا تمييههههز ال ههههرابم نههههراءهههههم مههههع السههههلطة الحا مههههة لههههي الدولههههة   معنآادشههههلاص الهههه  ن تلتلههههت 

ولصهههي. ال المعيهههارمو هههوعي  وال همههها المعيهههار ن ال هههرابم العاد هههة ولاههها لمعيهههار نالسياسهههية عههه

ً  المو هههوعي المعيهههارأمههها     هههالم امرة لتعهههد ال ر مهههة سياسهههية عنهههدما  عهههوي مو هههوعها سياسهههيا

التههي تهههدف ئلههى تنييههر النظههام الدسههتوري. وأمهها المعيههار الولصههي لههإي أي جر مههة مهمهها  انههت 

 ً ً  تصب  سياسية  ئ ا  اي الباعي والدالع لد  شلش مرتعبها ااع ا ً  أو دالعا  .2سياسيا

مهههن  ج(/10اددايهههة أ لهههاً مهههن  عهههم علهههيهم اهههاإللالس للاهههد أ هههالتها المهههادة )وتوهههمن ادهليهههة     

أي ذ  عهههوي " اآلتهههي م لهههل النهههواب ئلهههى المحظهههور ن مهههن  هههق الترشههه  اهههالنش  مهههانوي انتلهههاب

  واإللههههالس جههههزاء علههههى اإلخههههالل لالس ولههههم  سههههتعد اعتبههههارل مانونيهههها"محعومهههها عليههههه اههههاإل

أي  طلههه  اإللهههالس اوهههر  أي   بهههت تومهههت التهههاجر  ت هههاريوللهههدابن اهههد ن ااذبتمهههاي الت هههاري  

لهههم  عهههد  2018  ئذ أي مهههع صهههدور مهههانوي اإلعسهههار ادردنهههي لهههي سهههنة 3عهههن دلهههع د هههن ت هههاري

لنههههى مههههانوي أ داإللههههالس موجههههوداً لههههي الاههههانوي ادردنههههي وهنهههها ناههههع أمههههام لههههرا  توههههر عي للاهههه

تلنهههى أ عهههام اإللهههالس والصهههل  الهههوامي "( التهههي نصهههت علهههى 140اإلعسهههار ال د هههد لهههي المهههادة )

  وذ 1966لسهههنة  12مهههن مهههانوي الت هههارة رمهههم  477ولنا هههة  290منهههه الهههواردة لهههي المهههواد مهههن 

                                                           
 246. مرجع سابق صوالمقارن األردني الدستوري والقانون السياسية األنظمة. 2013. علي, شطناوي 1
 56ص.، 1 ،العدد34 المجلّد والقانون، الشريعة علوم دراسات، مجلة. الجنائيـة الجريمـة. 2007إبراهيم رنا, العطور  2
 و القانون مكتبة. التجارية الشركات - التاجر - التجارية األعمال:  التجاري القانون مبادئ. 2016. حمدان بن بندر ، العتيبي   3

 27صالرياض. .اإلقتصاد
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 تعهههار  ليهههه مهههع أ عهههام هههه ا  عمهههن اههه ي نهههش ورد لهههي أي توهههر ع آخهههر ئلهههى المهههد  الههه ي 

لمههههادة إللههههالس لههههي الاههههانوي ادردنههههي ئذ أي الأي أي اعههههد ههههه ا الههههنش ذ وجههههود . 1الاههههانوي"

مههن  ههاي محعههوم عليههه اههاإللالس ولههم  منههعب( مههن الدسههتور ادردنههي التههي نصههت علههى /75/1)

 مو ههرما   هه  علههى النههومههن ه  ترشهه  لم لههل النههواب لههم تعههدل سههتعد اعتبههارل الاههانوني مههن ال

 ادردني أي  اوم االتعد ال  الالزمة لموا بة التور عا  ال د دة وعدم التبا ن اينها.

 القانونها عيني التي درجةال فييكون من أقارب الملك خامسا : أن ال 

و لهههك لعهههي  نههه   أمهههارب الملهههك مهههن علهههو ة م لهههل النهههواب  امنهههع ادردنهههي  مو هههرممهههام ال   

و( مهههن الدسهههتور ادردنهههي /75  ئذ أي نهههش المهههادة )ام سسهههة العهههرأل عهههن ادمهههور السياسهههية 

ورد ليهههه  "ااهههانوي خهههاصمهههن  هههاي مهههن أمهههارب الملهههك لهههي الدرجهههة التهههي تعهههين "نصهههت علهههى 

تحد هههد درجهههة الارااهههة االملهههك الههه ي  اهههع عليهههها الحظهههر مهههن علهههو ة الم لهههل تعهههين لهههي مهههانوي 

. ولاهههد  هههدد  المهههادة منهههعخههاص لعهههن لهههم  صهههدر مهههانوي ئلههى هههه ل اللحظهههة  بهههين علهههى مههن  اهههع ال

أعلهههاء ادسهههرة المالعهههة  يهههي نصهههت علهههى  1937( مهههن مهههانوي ادسهههرة المالعهههة ادردنيهههة 3)

السهههمو ادميهههر عبهههدهللا . لهههرم  لهههرة صههها   1مهههن  لهههي لاهههأ أعلهههاء ادسهههرة المالعهههة  عتبهههر "

ذ انهههه ذ  وهههمن  ر هههة اإلنهههاا مهههنهم اللهههواتي  تهههزوجن مهههن ييهههر أعلهههاء ادسهههرة ئاهههن الحسهههين 

ً 2المالعههههة الهههه ي توههههتر  لههههيهم الع ههههاءة.   . أوذد صهههها   ال اللههههة الملههههك  سههههين   ههههوراً وئناههههها

صهههدر سهههمو ادميهههر المعظهههم أادة لهههي شهههرق ادردي الههه  ن وعاههه  الههه  ور مهههنهم المايمهههوي عههه

تاههههدم . زوجهههها  أعلههههاء ادسههههرة المالعههههة الم3أرادتههههه السههههامية اابههههولهم لههههي ادسههههرة المالعههههة. 

. ولهههم  حهههدد هههه ا الاهههانوي درجهههة الارااهههة أمهههارب الملهههك الههه  ن  2ايهههانهم وأراملههههم  تهههى  تهههزوجن"

 .منع وملهم ال

أميهههر محظهههور مهههن علهههى أي  هههن مهههن  طلهههق عليهههه لاههه   ولاهههد جهههر  العمهههن لهههي هههه ل المسههه لة   

 طلهههق لاههه  "( أنهههه 4.  ولهههي مههها ورد لهههي الاهههانوي السهههااق لهههي المهههادة )3علهههو ة م لهههل النهههواب

  أي أي جميههههع أعلههههاء ادسههههرة المالعههههة "ادميههههر أو ادميههههرة علههههى أعلههههاء ادسههههرة المالعههههة

 . الوارد   رها لي المادة ال ال ة محظوروي من علو ة م لل النواب

 

                                                           
 2018من قانون اإلعسار األردني  140المادة  1
 1937 االردنية المالكة االسرة قانون 3 المادة 2
. عمان,1العدد 41 المجلّد دراسات،  مجلة, ألردني ا الدستور في األمة مجلس أعضاء عن العضوية إسقاط أحكام. عوض الليمون 3
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 سادسا : عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف العامة األخرى

علهههو م لهههل النهههواب ال مهههع اهههين علهههو ته والو ي هههة  منهههعلاهههد أمهههر الدسهههتور ادردنهههي علهههى    

"مهههع ( التهههي ورد ليهههها 76العامهههة أو علهههو ة م لهههل ادعيهههاي و هههاي  لهههك لهههي نهههش المهههادة )

الدسهههتور ذ   هههموز ال مهههع اهههين علهههو ة م لهههل ادعيهههاي ( مهههن هههه ا 52م المهههادة )ا عهههأمراعهههاة 

أو النههههواب واههههين الو ههههابت العامههههة و اصههههد االو ههههابت العامههههة  ههههن و ي ههههة  تنههههاول صهههها بها 

علهههو ة اهههين  ال مهههع مرتبهههه مهههن ادمهههوال العامهههة و وهههمن  لهههك دوابهههر البلهههد ا  و ههه لك ذ   هههوز

أساسههههاً لعلههههو ة  ه ذ  معههههن لاشههههلاص الترشهههه نهههه  وم1م لههههل ادعيههههاي وم لههههل النههههواب"

ئ ا مهههدم اسهههتاالته مبهههن الموعهههد المحهههدد للترشههه  وتهههم مبولهههها وتعهههوي الو هههابت  م لهههل النهههواب ئذ

المحظهههورة لترشههه  أعلهههابها ئلهههى م لهههل النهههواب ههههم مهههو  ي الهههوزارا  والهههدوابر الحعوميهههة 

والم سسهههها  والهي هههها  الحعوميههههة العامههههة ومههههو  ي هي هههها  العرايههههة واإلمليميههههة والمنظمهههها  

ة ومههههو  ي أمانههههة عمههههاي والبلههههد ا  وأعلههههابها وأعلههههاء الم ههههالل المحليههههة و هههه لك الدوليهههه

 . 2علو ة م لل ادعياي

الحعوميهههة امههها تادمهههه مهههن موهههروعا   و ي تههههئلهههى ميهههن المو هههت الحعهههومي لمنهههع  ههه تي هههه ا    

يمنههههة السههههلطة التن ي  ههههة  وعههههدم تعههههر  السههههلطة التوههههر عية ئلههههى ه ملم لههههل  ولعههههدلومههههرارا  

واسههت وااا   اسهه لةالنابهه  لههي  الههة ئ ا مهها  ههاي مو ههت اسههتعمال أدواتههه الدسههتور ة مههن  ةمههدر

ال صههن اههين  أا ادمههر منههالي تمامههاً لمبههدنههلمرامبههة السههلطة التن ي  ههة التههااع لههها للمرامبههة عليههها  ه

اهه ي  ههال ال مههع اههين علههو ة م لههل النههواب وادعيههاي تتم ههن  منههع. أمهها النههر  مههن 3السههلطا 

  لههال مع اههين علههو تهما ييههر منطاههي  ونههه  تعههار  مههع لههه تنظههيم خههاص اههه ن مههن الم لسههي

 .4نظام ازدواجية الم لل التور عي  وي  ر اة توعيلهما ملتل ة

 سابعا : أن ال يكون متعاقدا  مع الحكومة ومؤسساتها

التعامههد مههع ال ههها  الحعوميههة مههن ادعمههال التههي   تههر  عههدم وجودههها لههي  المنههع مههن هه تي    

م لهههل النهههواب اهههالنش  ة( مهههن مهههانوي انتلهههاب/10المهههادة ) علهههو م لهههل النهههواب ولاهههد جهههاء 

مهههع الحعومهههة أو الم سسههها  الرسهههمية العامهههة أو الوهههر ا  التههههي  أي ذ  عهههوي متعامهههداً "التهههالي 

م سسههههة رسههههمية عامههههة سههههواء  ههههاي ههههه ا التعامههههد تملعههههها أو تسههههيطر عليههههها الحعومههههة أو أي 

                                                           
 وتعديالته 1952من الدستور األردني 76المادة  1
 188. مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني. دار أثرك للنشر. عمان.ص2013كنعان, نوفان,  2
 36ص والقـانون، القاهرة، الفكـر دار البرلمان، ألعضاء التأديبية المسؤولية .5201الحرازين, زهير ناهد و ديب, 3
 297. مرجع سابق. صاألردني التشريع في النواب مجلس لعضوية األساسية وأحكام الترشح حق. 2007. فيصل, شطناوي 4
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اطر اهههة مباشهههرة أو ييهههر مباشهههرة ااسهههت ناء مههها  هههاي مهههن عاهههود اسهههت  ار ادرا هههي وادمهههالأ 

   ههه تي  لهههك لعهههي  لهههمن "ومهههن  هههاي مسهههاهما لهههي شهههر ة أعلهههاؤها ا  هههر مهههن عوهههرة أشهههلاص

تمحهههور دوي أي تعهههوي هنهههاأ شهههبها  تالنهههواب م لهههل لهههي أعلهههاء  الحيهههدة واذسهههتااللية تهههوالر

أعلهههاء الم لهههل و لهههك تنز ههههاً عهههن الوهههبها  و  الهههة للم لهههل اايهههام أعلهههابه االواجبههها   لو ههه

 .1المو لة ئليهم

لعلههههو مباشههههر الييههههر عامههههد  هههه لك جههههاء لههههي مههههرار المحعمههههة الدسههههتور ة  ههههول مو ههههوم الت   

ق عاهههد أو و الهههة أو أي  عهههوي و يهههن ل ههههة مههها  ولاهههد جهههاء لهههي مهههرار  هههعهههن  رم لهههل ادمهههة 

...ئي محعمتنههها تهههر  أي التعامهههد ييهههر المباشهههر ههههو  لهههك الههه ي  هههتم مهههن خهههالل شهههلش "المحعمهههة 

هالهههي  هههرتبأ مهههع ال ههههة الحعوميهههة  اعاهههد  حاهههق لهههه من عهههة محظهههورة علهههى علهههو م لهههل ادمهههة 

م هههن هههه ا التعامهههد مباشهههرته  والم هههال والوا ههه  والصهههر   ههههو أي  عهههوي علهههو م لهههل ادمهههة 

ادصهههين مهههع الحعومهههة والمن عهههة التهههي  حااهههها  مهههد ممههه الً وو هههيالً لههه لك الوهههلش  وأي عالمهههة 

تمعنهههه مهههن خهههالل الترييههه  أو المزا ههها التهههي  منحهههها للو يهههن )علهههو م لهههل ادمهههة( أي  ههه هر 

جهههه عهههن اسهههتاالليته علهههى مومهههت الو يهههن ت هههال الحعومهههة علهههى سهههبين محاااتهههه لهههها  ممههها  لر

عهههاد علهههو م لهههل ا ا التصهههور ومهههع أو لهههم  اهههع  هههاف  إله وأي م هههرد ههههيتو يهههادل ومو هههوع

ذ   ههههوز  -1ادمههههة عههههن مظنههههة الوههههبهة والتوههههعيك والح هههها  علههههى مومعههههه الدسههههتوري. وعليههههه 

للهههوز ر أهنهههاء عملهههه الهههوزاري ممارسهههة أي نوههها  ت هههاري مهمههها  انهههت صههه ته ونوعهههه و ههه لك 

الموهههار ة لهههي أي موهههروم ت هههاري أو مهههن خهههالل الوهههر ا  اوهههراء  صهههش ليهههها أو المسهههاهمة 

 منهههع علهههى علهههو م لهههل  -2لت سهههيل أو شهههراء ادسههههم ليهههها ذ اهههاً. اواسهههطة اذ تتهههاب عنهههد ا

. وعليهههه لاهههد 2"ادمهههة أي  عهههوي و هههيالً ل ههههة متعامهههدة مهههع الحعومهههة أو أي م سسهههة رسهههمية عامهههة

ييهههر المباشهههر  نهههتل عنهههه ن هههل اد هههرار التهههي تصهههدر مهههد اعتبهههر  المحعمهههة الدسهههتوري أي التعا

تو يهههن علهههو  ة الهههااعهههدة الاانونيهههة  و تهههى لهههي عهههن التعامهههد المباشهههر وئنمههها ههههو الت هههاف علهههى ال

تههه هير عليهههه الالم لهههل عهههن شهههر ة لاهههد تههه دي ئلهههى ن هههل اد هههرار وتعر هههه ئلهههى الوهههبها  مهههن 

مهههن مبهههن مو ليهههه أو السهههلطة التن ي  هههة لاهههاء من عهههة الههه ي  ههه دي انههها ئلهههى سهههب   ظهههر التعامهههد مهههع 

 ال ها  الحعومية .

                                                           
. المركز القومي لإلصدارات القانونية. السياسية الحياة إفساد قانون على التعليق. 2014. حسين ,خليل و الناصر عبد ,سمهدانة أبو 1
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رو ها سهههوف نبهههدأ دراسهههتنا  هههول مو هههوم هنههها اعهههد التعهههرف علهههى العلهههو ة النياايهههة وشههه   

انتههههاء العلهههو ة النياايهههة مهههن خهههالل التعهههرف علهههى  اذتهههها مهههن خهههالل ال صهههن ادول  ومهههن ههههم 

ار وشههنور الماعههد النيههااي لههي ال صههن ال ههاني  آهههسههنتطرق ئلههى مهها  نههتل عههن ههه ل الحههاذ  مههن 

 ة.ها ه ل الرساليأخيرا سوف نعر  اعض النتابل والتوصيا  التي توصلت ئل
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 الفصل األول

 حاالت انتهاء العضوية النيابية

لحاههههههههوق لنظههههههههم الدسههههههههتور ادردنههههههههي مواعههههههههد السههههههههلطة التوههههههههر عية  و لههههههههك  ما ههههههههة    

النههههههواب مههههههن  يههههههي  تملت مواعههههههدل علههههههى تنظههههههيم م لههههههلشههههههوالحر هههههها  العامههههههة  ولههههههه ا ا

ايهههههههام اهههههههها  وأخيهههههههراً العمهههههههن الم لهههههههل  وادعمهههههههال الواجههههههه   ةالم لهههههههل  ومهههههههد انتلهههههههاب

 هههههاذ  انتههههههاء العلهههههو ة النياايهههههة. و هههههاذ  انتههههههاء العلهههههو ة تعهههههد مهههههن أههههههم المسهههههابن 

الدسهههههتور ة التهههههي  اهههههوم عليهههههها م لهههههل النهههههواب   ونهههههها تنطهههههوي علهههههى أعلهههههاء م لهههههل 

 النواب ال ي من خاللهم  اوم الم لل  عن.

م لههههههل و علههههههعلههههههو ة النياايههههههة و  اههههههد مههههههن خاللههههههها نتهههههههاء الذهنههههههاأ عههههههدة  ههههههاذ     

صهههههه ة العلههههههو ة النياايههههههة وهههههههي أوذً ئاطههههههال العلههههههو ة النياايههههههة التههههههي سههههههنتعرف النههههههواب 

اهههههها لهههههي المبحهههههي ادول  وئسهههههاا  العلهههههو ة النياايهههههة التهههههي سهههههنتطرق ئليهههههها لهههههي المبحهههههي 

 ةذنتههههههههاء العلهههههههو  وال ماعيههههههة والحههههههاذ  الطبيعيهههههههةال ههههههاني  وأخيهههههههراً  الههههههة اذسهههههههتاالة 

اء مههههههدة الم لههههههل وههههههه ا مهههههها سههههههوف ندرسههههههه لههههههي و ههههههن الم لههههههل وانتههههههه  م ههههههن الولههههههاة

 المبحي ال الي.
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 المبحث األول

 إبطال العضوية النيابية

  ههه  أي  عهههوي تم يهههن النهههواب للوهههع  لهههي م لهههل النهههواب تم هههيالً صهههحيحاً  لتلبيهههة  مو ههها     

 مو هههرم  لههه لك  سهههعى الء م لهههل النهههواباانتلهههاب أعلههها الههه ي  اهههوم الوهههع  السياسهههيوئرادة 

للنهههاخبين الحهههق  مو هههرمدابمهههاً ئلهههى سهههالمة اذنتلااههها  ونزاهتهههها ومهههن هههه ا المنطلهههق أعطهههى ال

اههههالطعن أمههههام المحهههها م لههههي صههههحة علههههو ة النابهههه  ااتههههداًء مههههن ئجههههراءا  اذمتههههرام و لههههرز 

إلاطهههال علهههو ة النابههه  الههه ي شهههاب لهههوزل أ هههد  وا  وأخيهههراً اهههإعالي لهههوز المرشهههحينادصههه

 ة اذنتلااية مطاااة لإلرادة الوعبية والمعا ير الدولية.أسباب البطالي  لتعوي العملي

ئي انتهاء علو ة النابه  اهبطالي علهو ته عهن  ر هق الطعهن اصهحة علهو ة النابه  ال هابز مهن    

المسابن الهامة  ل لك     أي نعرف ماهية اطالي العلو ة وه ا ما سنتناوله لي المطل  ادول ومن 

ن لهي صهحة العلهو ة النياايهة لهي المطله  ال هاني وأخيهراً ئجهراءا  هم نبحهي التنظهيم الاهانوني للطعه

 الطعن واد عام الصادرة عنه لي المطل  ال الي.

 المطلب األول 

 ماهية بطالن العضوية النيابية

ة ومهن ههم ناهوم اهالتعرف علهى يهالنياا ةذ اد من التعرف على ادساس وهو الطعن اصحة العلهو     

 د نتابل الطعن لي صحة العلو ة النياايةاطالي العلو ة  ونها أ 

 الفرع األول

 تعريف الطعن بصحة عضوية النائب

هههنل لهههي اللنهههة  ً  النههههابي ئلهههى محعمهههة الهههنناض  ا ي  رلهههع المحعهههوم عليهههه الحعهههم  اههه عهههرف الطنع   لبههها

هل د سباب ترجع ئِلى الاانوي ذ ئلى الومابع  .1ن ا ل 

اصهههطال اً ا نهههه ال حهههش لهههي الو هههع الاهههانوني لاهههد عهههرف الطعهههن لهههي صهههحة علهههو ة النابههه  

  أي أنهههه   ههه  الت  هههد أي 2للنابههه  مهههن مر لهههة الترشهههي  ئلهههى مر لهههة ئعهههالي نتي هههة اذنتلهههاب

                                                           
 559ص .للبرمجيات التراث مركز. الوسيط المعجم .2013. حامد القادر، عبد و أحمد الزيات، إبراهيم، مصطفى، 1
 35ص سابق مرجع ,األردني الدستور في األمة مجلس أعضاء عن العضوية إسقاط أحكام. 2014. عوض ,الليمون  2
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عمليهههة اذمتهههرام لهههم تتعهههر  دسهههباب الهههبطالي م هههن وجهههود أعلهههاء لهههم تتهههوالر عنهههدهم شهههرو  

وههههواب   أو دي العلههههو ة  ههههوم اذنتلههههاب  أو دي عمليههههة اذنتلههههاب  اتههههها مههههد شههههااها اعههههض ال

 النتي ة التي أعلنت لم تعن معبرة عن الحاياة.

نهههها ههههي الهههدعاو  المادمهههة   هههت الطعههوي لهههي صهههحة علهههو ة النابهه  ا ههر  البا هههي لهههي تعر    

الملتصههة اههنش الاههانوي علههى العيههوب التههي شههاات  مههن ادشههلاص الملههولين مانونههاً لههد  ال هههة

العمليههههة اذنتلاايههههة وملرجاتههههها أو الوههههرو  الاانونيههههة التههههي   هههه  توالرههههها االنابهههه . وعلينهههها 

إلصهههدار ملرجههها   ياإلجهههراءا  الماد هههة  الهمههها  هههروروالتنو هههه ئلهههى أي الوهههرو  الاانونيهههة 

 نيااية تحاق آمال ادلراد.

ة العلههو ة النياايههة علههى ادمههور خاصههة ااذنتلااهها  م ههن ومههن هنهها  اههوم الطعههن علههى صههح    

ة لهههي مهههانوي اذنتلااههها    تللهههت ا هههد الوهههرو  المو هههوعية أو الوهههعلية أو اإلجهههراءا  الهههوارد

تللهههت هههه ل الوهههرو  تبطهههن علهههو ة النابههه  الههه ي شهههاب لهههوزل تللهههت أ هههد الوهههرو   ولهههي  هههال

ل ههههة الملتصهههة اهههالنظر لهههي الطعهههوي الاانونيهههة أو تبطهههن العمليهههة اذنتلاايهههة  املهههة  سههه  مهههرار ا

  وعليهههه ئي مهههرار ئاطهههال العلهههو ة النياايهههة  حتهههاج ئلهههى لحهههش مهههد  تهههوالر شهههرو  العلهههو ة 

 هههوم اذمتهههرام  وسهههر اي العمليهههة اذنتلاايهههة اوهههعن سهههليم وئي نتي هههة اذنتلااههها  جهههاء  اوهههعن 

 .1مانوني

 الفرع الثاني

 تعريف بطالن العضوية النيابية

لههههههي اللنههههههة ومصههههههدرها اطههههههن لسههههههاد العاههههههد الاههههههانوني وسههههههاو ه  أو ومعنههههههى الههههههبلطالي    

ر التصههههرف االنسههههبة ئلههههى المتعامههههد واالنسههههبة ئلههههى النيههههر لعههههدم تههههوالر ر ههههن آههههههههههو انعههههدام 

ف أو شر  من شرو  صحته  .2من أر اي التصرُّ

مهههههههن البهههههههد هي أي تتهههههههوالر جميهههههههع الوههههههههرو  واإلجهههههههراءا  ليههههههه تي العمهههههههن الاههههههههانوني    

صهههههحيحاً  ولهههههي  الهههههة ملال هههههة هههههه ل الوهههههرو  واإلجهههههراءا  الم رو هههههة االاهههههانوي تههههه دي 

ئلههههى انعهههههدام العمهههههن الاهههههانوني أي  ههههه ي لهههههم  عهههههن مهههههن ادسهههههاس  أمههههها الهههههبطالي المطلهههههق لهههههي 

ن شههههههرو  ادساسههههههية للعمههههههن العمهههههن الاههههههانوني أو العاههههههد  عههههههوي اسههههههب  ملال هههههة شههههههر  مهههههه
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ئ ا نهههههش الاهههههانوي علهههههى اطالنهههههه أو  صهههههن    أي  عهههههوي العمهههههن الاهههههانوني اههههها الً 1الاهههههانوني

 اموجبه مساس ااواعد النظام العام أو أ عام اإلجراءا  ادساسية.

و هههههههر  البا هههههههي أي تعر هههههههت مصهههههههطل  اطهههههههالي العلهههههههو ة ا نهههههههها ههههههههي زوال صههههههه ة    

 أو يهههههةاايصههههه ة النالا المتعلاهههههةالوهههههرو   ة لهههههي  الهههههة وجهههههود عيههههه  شهههههابيهههههالعلهههههو ة النياا

اإلجهههههراءا  التهههههي  هههههددها الاهههههانوي  هههههوم اذمتهههههرام ومههههها اعهههههدها ااهههههرار  صهههههدر مهههههن ال ههههههة 

اطهههههال العلهههههو ة النياايهههههة  اهههههوم عنهههههد عهههههدم تهههههوالر ئلملتصهههههة التهههههي  حهههههددها الاهههههانوي. أي ا

الوههههههههرو  الاانونيههههههههة  ههههههههوم اذنتلااهههههههها  أو أي عمليههههههههة اذنتلااهههههههها  مههههههههد شههههههههااها اعههههههههض 

مههههههع ادصههههههوا  أو    وجههههههود خطهههههه  لههههههي ئجههههههراءا  اذنتلههههههاب أو خطهههههه  لههههههي جالعيههههههوب

  دهت عملية تزو ر.

 المطلب الثاني

 التنظيم القانوني للطعن في صحة العضوية النيابية

ئي اطهههالي العلهههو ة النياايهههة  ههه تي ااهههرار صهههادر نتي هههة  عهههن ماهههدم لل ههههة الملتصهههة التهههي     

 حههددها الاههانوي مههن مبههن أشههلاص تتههوالر لههيم شههرو  منصههوص عليههها لههي نههش الاههانوي  لهه لك 

سههههوف نتنههههاول لههههي ههههه ا المطلهههه  أوذ ال هههههة الملتصههههة التههههي تاههههدم الطعههههوي لههههد ها والملولههههة 

ً اإصههههدار مههههرار أاطههههال العلههههو  سههههوف نتعههههرف علههههى ادشههههلاص الملههههولين  ة النياايههههة  وهانيهههها

 .لتاد م الطعوي والورو  التي     توالرها لد هم

 الفرع األول

 الجهة المختصة بنظر الطعن في صحة العضوية النيابية

تعمههن أهميههة ال صههن لههي صههحة العلههو ة النياايههة لههي توههعين م ههالل نياايههة منتلبههة اطر اههة    

ية تم هههيالً  ايايهههاً و لهههك  تطلههه  منههها معرلهههة ال هههها  الملتصهههة اهههالنظر لهههي تم هههن اإلرادة الوهههعب

الطعههههوي المتعلاههههة اصههههحة العلههههو ة النياايههههة. مههههن هههههم سههههنتطرق ئلههههى اذت ههههال الهههه ي أخهههه  اههههه 

 .ادردني والمصري مو رمال

 أوال : الراء الفقهية بشأن الجهة المختصة بنظر صحة العضوية النيابية
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لاههههد ات هههههت اعههههض الدسههههاتير ئلههههى ئسههههناد ال صههههن لههههي الطعههههوي المتعلاههههة اال صههههن اصههههحة   

العهههملو ة ئلهههى الم لهههل النيهههااي   وهنهههاأ دسهههاتير أخهههمر  أسهههند  هههه ا ادمهههر ئلهههى الالهههاء   

لهي ههها  الدسهههتور ة العليههها التهههي تعتبهههر محا هههدة   ومهههن هنههها لوأخهههر  ات ههههت ئلهههى تهههرأ ادمهههر 

 ً  .سنتناول ه ل اذت اها  تباعا

 اختصاص المجالس النيابية بالفصل في صحة عضوية أعضائها -1

صهههمحة العلهههو ة لههي السهههااق  انهههت البرلمانهها   ر صهههة عهههملى اذن ههمراد احهههمق ال هههمصن لههي     

 ونههها تعتبههر هههم ا الحههمق   نههمه  ههممانة مههمن  ههممانا  اسههمتااللها  و انههمت وئسههنادل ئلههى ن سههها 

مهههملابية  ل عهههملاء البرلمهههماي  تياسهههية ولهههميستنظهههمر ئلهههى مو هههوم صهههحة العلهههو ة نظهههرة س

 ً مهههمع مبهههمدأ  لهههم  تصهههور مبهههمولهم ارمااهههمة السهههلطة الالهههابية علهههى انتلهههاب أ هههد النهههواب  تماشهههيا

الالهههابية  وسهههيلة السهههلطة   لعهههي ذ تسهههتنله السهههلطة التن ي  هههة أو 1الهههم ي  م لهههها سهههميادة ادمهههمة

  نأ على ادعلاء وخوية أي ت هر على ادعلاء .

 صهههن لهههي صهههحة علهههو ة النصهههار ات هههال مهههن  م لهههل النهههواب اذختصهههاص اأومهههد اسهههتند     

 ً لمبههههدأ  النابهههه  لههههي م لههههل النههههواب ئلههههى أي ئسههههناد ههههه ا اذختصههههاص لم لههههل النههههواب ترسههههيلا

ي ال صهههن لهههي صهههحة علهههو ة النابههه  مهههن ادعمهههال النياايهههة أ  وال صهههن اهههين السهههلطا  الههه الا

مهههال النياايهههة وعهههدم خلهههوعها للرمااهههة الالهههابية  وأي عررة لاومههها تتمتهههع اهههه مهههن  صهههانة الماههه

 .2ه ا  عد تطبياا لمبدأ سيادة ادمة  يي أي ه ل السيادة ذ تللع إلرادة أي سلطة أخر 

لعههن هههه ا اذت ههال ذمهههى انتاهههمادا  مههن جانههه  آخهههمر مههمن ال اهههمه  يهههي ئنههمه ذ  حاهههمق الحيهههماد ة    

اايههههمة لههههي   ههههمير مههههن اد يههههماي لالعتبههههارا  االنظههههمر ئلههههى مههههما تللههههمع ئليههههمه الم الههههمل الني

السياسهههمية أو الحزايهههة لههه لك مهههد  ههه دي ئلهههى نوهههوب نزاعههها  سياسهههية اهههين الهههرد هههه ل اد هههزاب  

و  لهههمك التاهههاد أعلهههماء البرلمهههماي لهههي الع يهههر مهههن اد يهههاي للمعرلهههة الاانونيهههمة التهههمي تمعنههههمم 

ا هههميع الاانهههمونية   هههمما مهههمن ال صهههن لهههي الطعهههمن  هههوي ال صهههمن لهههي صهههحة العلو هههمة مهههن المو

أي ميههههمام الم الههههمل النياايههههمة اال صههههمن لههههي الطعههههموي اذنتلاايههههمة  تعههههمار  مههههمع  الملههههموي 

الحاياهههههي لمبهههههمدأ ال صهههههن اهههههمين السهههههملطا   دي الم الهههههمل النياايهههههمة عنهههههدما تمهههههمارس هههههه ا 

اذختصهههههاص  ئنمهههههما ت صهههههن لهههههي خصهههههومة ترلهههههمع ئليهههههها  أي أي الطعهههههموي اذنتلاايهههههمة ههههههي 

ما  مابمههههة اههههمين أشههههلاص  وال صههههمن لههههي المنازعهههها  هههههو مههههمن اختصههههاص السههههملطة منازعهههه
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اختصهههاص ال صهههن لهههي صهههحة علهههو ة الم لهههل النيهههااي ئلهههى الم لهههل  ئسهههناد  وئي 1الالهههابية

 ً ً   اتههه سههوف   عههن منههه خصههما ً  و عمهها ر آه  وههه ا مههد  هه دي ئلههى خلههق التعههتال  الحزايههة والتههمعهها

 .2 دي ئلى لاداي الم لل نزاهته و يادتهاالمصال  السياسية داخن الم لل مما  

ت هههال اههه ي الهههدول التهههي انته هههت هههه ا ادسهههلوب لهههي ال صهههن ن ال اهههه المعهههار  لهههه ا اإلولاهههد اهههي     

ً الع يهههر مهههن الاهههرارا  الصهههادرة  يأتهههها   يهههي اءلهههي صهههحة علهههو ة النابههه  عهههدم    هههه ا ل ولاههها

ا الع يههههر مههههن اذعتبههههارا  سههههتند ئلههههى المعهههها ير الاانونيههههة اههههن  انههههت تهههه هر عليهههههتادسههههلوب ذ 

  أي عنههدما  تعههر  نابهه  ئلههى الطعههن اصههحة علههو ته مههن ن ههل الحههزب 3الحزايههة والسياسههية

 ا   أمههها ئاموهههروعية العلهههو ة النياايهههة الم لهههل الههه ي  متلهههك اديلبيهههة لهههي الم لهههل لعهههاي  اهههرر

 صههههدر مههههرار اههههبطالي    لإنههههه ههههاي مههههن ال هههههة المعار ههههة للحههههزب الهههه ي  متلههههك اديلبيههههة

 ه.علو ت

و معننهها الاههول اهه ي ههه ا اذت ههال ييههر مههادر علههى تحايههق الهههدف مههن الطعههن اصههحة علههو ة    

النابههه  وههههو اللهههروج االتم يهههن الصهههحي  لم لهههل النهههواب الههه ي  حاهههق مهههراد ادلهههراد وتطلعهههاتهم 

لتههههي تعيههههق نههههه ومههههن الوامههههع العملههههي ا تههههو  علههههى الع يههههر مههههن التنازعهههها  الحزايههههة اأ يههههي   

نوههه  مهههن أجلهههه  و هههوي الطعهههن اصهههحة علهههو ة النابههه  ههههو لهههي أالوصهههول ئلهههى النهههر  الههه ي 

ادصههن نههزام ملههابي لههال  معههن للسههلطة التوههر عية ال صههن لههي ههه ل النزاعهها   ههوي ههه ا ادمههر 

 خارج عن ادعمال النيااية.

 اختصاص القضاء بالفصل في صحة عضوية المجالس النيابية -2

ً ااذختصاص ئلى م لل النهواب والتهي اين سنادإل نتي ةً يا  التي  هر  السلب على ئهر       هها سهاااا

اذختصاص اال صن لي صحة علو ة الناب  ئلى الالاء لمها  ئسنادات هت التور عا  الحد  ة ئلى 

تتولر ليه اللبرة الاانونية  و  تي  لك مع ات اق  بيعة السلطة الالابية مهع المنازعها  الناشه ة عهن 

 ج  أي تتوالر ليها النزاهة والحياد ة.ون لي صحة علو ة النيااية ال ي  ال ص

 ئسههههنادي أر مبههههدأ ال صههههن اههههين السههههلطا  علههههى ينصههههار ههههه ا اذت ههههال ئلههههى ت سههههألاههههد اسههههتند     

اختصههههاص ال صههههن اصههههحة العلههههو ة النياايههههة ئلههههى الالههههاء ذ  تعههههار  معههههه  ههههوي أعمههههال 

الهههابية و ااعتبهههار أي و ي هههة الالهههاء ههههي التحاهههق مهههن صهههحة العلهههو ة تهههدخن  هههمن المههههام ال
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ئلههى  لههك ههه ا اذت هههال  ئ ههالةً خن السههلطة التوههر عية ليههه . ال صههن لههي المنازعهها  وذ   هه  تههد

 ً  .1لعدم تعست اديلبية البرلمانية على ادمليا   عد  مانا

   2تعر  ه ا اذت ال ئلى اذنتااد لاسباب التاليةومد    

أ. الههبأء اههاإلجراءا  الالههابية    يههي  معههن أي  سههت يد ادشههلاص مههن ييههر وجههه  ههق االباههاء 

 اذنتاههاداههالم لل واذمتيههازا  التههي تاههدم لهههم خههالل لتههرة التاا ههي   لعههن  معننهها الاههول أي ههه ا 

 تعلههى مههدة زمنيههة مصههيرة أوجبهه تنصهه أخهه   اههه ا ادسههلوب ييههر دميههق  ههوي الدسههاتير التههي

 رار االطعن.خاللها ئصدار م

نهههههه ذ  عهههههد مسهههههاس ااسهههههتاالل العلهههههو ة أاذسهههههتاالل العلهههههوي للبرلمهههههاي  ئذ ب. المسهههههاس ا

 ً ااذسهههههتاالل  البرلمانيهههههة ئذ اعهههههد هبهههههو  العلهههههو ة لم لهههههل النهههههواب   أي انهههههه ذ  عهههههد مساسههههها

 المهمة ئلى جهة ملوله ومادرة على الايام اها. ئسنادالعلوي للم لل اادر ما هو 

  يهههة التهههي مهههد تههه هر علهههى مراراتههههالهههاء ئلهههى اللهههنو  و التهههدخال  الحعومج. مهههد  تعهههر  الا

السهههلطة الالههابية   ههن لههها الدسههتور اسههتااللها عههن السهههلطة علههى خههالف ههه ا اذنتاههاد لههإي عههن ل

مهههن الممارسههها   التن ي  هههة   وأ لههها مههها  تصهههت اهههه أعلهههابها مهههن الحياد هههة وسهههتباى أمهههن  هههرراً 

 على ادملية .التي تصدر عن اديلبية البرلمانية 

ذ شههههك أي عمليههههة لحههههش الطعههههوي اذنتلاايههههة امهههها لههههي  لههههك تحايههههق صههههحة نيااههههة أعلههههاء     

ً  راً وأخيههه م لهههل النهههواب ههههي أوذً  ً  مهمهههة ملهههابية تتطلههه  اح ههها . ولاهههد  هههاي هنهههاأ ئجمهههام وتحاياههها

مهمهههمة ال هههمصن لهههي صهههمحة عهههملو ة الم هههمالل النياايهههة للالهههاء   ئذ أنههههم  ئسهههنادلاههههي علهههى 

لهههى ئههههم ل المهمهههمة ئلهههى الاهههملاء العهههمادي و ئسهههنادا  هههول مهههن  تهههولى  لهههك  لهههمرأ  ات هههمال اختل هههو

ادمهههر ئلهههى الالهههاء  ئسهههنادلهههي  هههين  هههه  ات هههال أخهههر ئلهههى  محعمهههمة الهههناض أو التمييهههز تحد هههداً 

 .3اإلداري مم ال ا على محعمة ئدار ة 
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 اختصاص الهيئات الدستورية بالفصل في صحة العضوية النيابية -3

ال صههههمن لههههي صههههمحة العلههههمو ة ئلههههى جهههههمة  ئسههههنادوي اذت ههههال ئلههههى مبههههدأ مو ههههرعلاههههد اههههمدأ ال  

 ً لهههههم ا النا ههههة   وجههههاء  ملههههمابية محا ههههمدة   أو للم لههههل الدسههههتوري  أو لهي ههههة موههههعلة خصيصهههها

 ه ا ادسلوب اهدف تماللي اذنتامادا  التي وجهت لاسلواين الساااين.

نتهههاج ههه ا ادسههلوب لل صههن لههي صههحة العلههو ة اين لههي مو ههرم ال رنسههي مههن السههبامو ههاي ال   

النياايههههة   لههههمك ت اد ههههاً للللههههن الهههه ي أ هههههرل التطبيههههق العمههههملي لممارسههههمة الم لههههمل النيههههمااي 

اذختصهههاص ئلهههى هي هههة  إسهههنادذختصاصهههمه اال صهههمن لهههي صهههحة نيااهههة أعلهههابه   يهههي مهههام ا

ً  موهههعلة توهههعيالً   ئ   تعهههوي مهههن نهههوعين مهههن ادعلهههاء  أعلهههاء معينهههين مهههن مبهههن ربهههيل  خاصههها

ال مهور ههههة وربههههيل م لههههل الوههههيوا وربههههيل ال معيههههة الو نيههههمة   يههههمي  عههههمين  مههههمن ممههههمنهم 

هالهمهههمة أعلمهههماء  وأعلمهههماء  عينهههوي احعمهههمم الامهههمانوي وهمهههمم جميمهههمع رؤسمهههماء ال مهور مهههمة 

 .1الساااين

اذت ههال صههال ية ال صههمن لههي الطعههموي اذنتلاايههمة ئلههى الم لههمل أسههند  الههدول التههي اتبعههت ههه ا    

باشههر الرمااههمة عههملى دسههمتور ة   ههة يههمير متلصصههة  دنههمه لههي ادصههن الدسههمتوري الههم ي  عههمد هي

على اعتمبار أي للم لمل  بيعمة سياسمية ومنهمم  سنادموروعية ه ا اإلاو ي الاوانمين  و اي الرأي 

الالابيمة  و هم  ات مال هالمي ئلهى اعتبهمار أي الم لهمل الدسهمتوري مهن ممن أ  مى عليه الطبيعمة 

  بيعمة ملتلطة. 

    ً مهمن  ر اهمة اختيهمار أعلهماء    هم  الرأي ادول ئلى ئ  ماء الص همة السياسهمية  وههم ا انطالمهما

مههن الم لههمل الدسههمتوري     لههمك لههمإي أعلههماء الم لههل الدسههمتوري ليسههموا ملههاة  تههمم اختيارهههمم 

 هرف م لههمل الوههميوا وال معيهمة الو نيههمة  و ههوي اإلجهراءا  التههمي تمههمارس أمامهه تلتلههت عههمن 

ذ  وههمتر   لههور محههامين للههدلام عههنهم  مهها أي جلسههما  الم لههل  اإلجههمراءا  الالابيههمة  لمهه الً 

 .2الدسمتوري جلسما  سر مة  وليسمت علنيمة

جهههمة ملابيههمة   يههمي اسههمتند ئلههى معيار ههمن ي ال ههاني  هه ه  ئلههى أي الم لههمل الدسههمتوري هههمو أالههر

مميز همن للالههماء  وهههمما تطبيههمق الاانههموي  و  يههمة اد ههمعام الصههادرة عنههه   ههوي أ عامههمه تعههموي 
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اعتبههمار أي  ئلههى  ابههمزة للح يههمة و تعههموي واجبههمة التطبيههمق اطر اههمة آمههمرة.   هههم  الههمرأي ال الههي

ال سهمياسي ة  ونمه  ممارس و ي مة ملابيمة لي م همالم لمل الدسمتوري  تعوي ممن  بيعمة ملتلطم

 هدن نه   ممع لي ن مل الوممت امين ص مة الهي ة السياسمية والاانونيمة نظمراً أودهمداف سياسمية  أي 

 ةلههمق اال انههم  الاههانوني مههع مراعههمامههن منازعههما  تتع يهههمملههماء ليههمما  عههر  عل  صههمن اص تهههم 

 . 1اعتبمارا  المالبممة السياسمية

ومههن الواجبمههما  المعلمههمت اهمههما الم لمههمل التوههر عي همههمي مرامبمههمة دسههتور ة الاههوانين والههنظم     

الداخليهههة للم هههالل النياايهههة والمعاههههمدا  الدوليهههمة  وممارسهههمة السمهههملطتين التن ي  مهههمة والتوهههر عية 

لي صمحة أعلماء  امهممة ال صمنمعنته من الايام ذختصاصممهما التور عي   جميع ه ل المميزا  

 .2ماان للطعن لنيااية واتلا  مرار نهابي ويير الم مالل ا

 األردني مّشرعثانيا : االتجاه الذي أخذ به ال

نهل ئسناد اختصاص ال صن لي صحة  2011ادردني مبن التعد ن الدستوري عام مو رملاد انتهل ال

اهه لك ال اهههاء الهه  ن دعمههوا ههه ا اذت ههال  م  ههداً  1952علههو ة النياايههة لم لههل النههواب لههي دسههتور ال

 ً لم لهل النهواب  هق ال صهن لهي "( منهه علهى أي 71 يهي نصهت المهادة) ولاسباب التي اينت ساااا

أعلابه  ولعن ناخ  أي  ادم ئلى سعرتير ه الم لل خالل خمسة عور  وما من تهار    صحة نيااة

ب الاانونية لعدم صحة نيااة المطعوي ليه وذ ئعالي نتي ة اذنتلاب لي دابرته  عناً  بين ليه ادسبا

 .3 صدر ا   ر ة هل ي أعلاء الم لل" ذ اارارئاا لة  تعتبر النيااة

سند أعن ه ا اذت ال والدستور ادردني اد تللى ل 2011عام  ة لينه ومع التعد ال  الدستورئذ ئ   

( منهه 71ورد لهي المهادة )اختصاص ال صهن لهي صهحة علهو ة النابه  ئلهى السهلطة الالهابية  مها 

 لهتش الالهاء احهق ال صهن لهي صهحة نيااهة أعلهاء م لهل النهواب  ولعهن "أي نصت علىالتي و

ناخ  من الدابرة اذنتلااية أي  ادم  عناً ئلى محعمة اذست ناف التااعة لها الهدابرة اذنتلاايهة للنابه  

اً مههن تههار   نوههر نتههابل المطعههوي اصههحة نيااتههه مههن دابرتههه اذنتلاايههة خههالل خمسههة عوههر  ومهه

اذنتلااها  لههي ال ر ههدة الرسههمية  بههين ليههه أسهباب  عنههه  وتعههوي مراراتههها نهابيههة وييههر ماالههة دي 

. أي 4" ر ق من  رق الطعن  وتصدر أ عامها خالل هالهين  وماً مهن تهار   تسه ين الطعهن لهد ها

أخر   نعاد اذختصهاص  أي  نعاد اذختصاص النوعي لمحا م اذست ناف  ه ا من جهة  ومن جهة

                                                           
 .5المرجع نفسه، ص  1
 268صالمرجع نفسه، ، األردني الدستوري القانون في الوسيط. محمود محمد .العمار 2
 71 المادة 1952االردني الدستور   3
 71المادة نفس المادة 4
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المعههاني لمحعمههة اذسههت ناف التههي تتبههع لههها جنراليههاً الههدابرة اذنتلاايههة للمرشهه  المطعههوي اصههحة 

ً 1علو ته وييهر مااهن للطعهن  و لهك  سه  مها جهاء لهي نهش المهادة    و عتبهر مهرار المحعمهة نهابيها

 من الدستور ادردني.71

 

 المصري مّشرعثالثا: االتجاه الذي أخذ به ال

سههندل ئلههى السههلطة أالمصههري اذت ههال لههي ال صههن لههي صههحة العلههو ة البرلمانيههة و مو ههرماخهه  ال   

منهه  93المهادة  نصهت يهي  1971 يشهراأ السهلطة الالهابية لهي الدسهتور المصهرئور عية مهع الت

 لتش الم لل اال صن لهي صهحة علهو ة أعلهابه وتلهتش محعمهة الهناض اهالتحايق لهي "على 

ئلهى الم لهل اعهد ئ التهها ئليهها مهن ربيسهه و  ه  ئ الهة الطعهن ئلهى محعمهة صحة الطعوي المادمة 

الناض خالل خمسة عور  وما من تار   علم الم لل اه  و    اذنتهاء من التحايق خالل تسهعين 

 ً من تار   ئ الته ئلى محعمة الناض. و تعر  نتي ة التحايق والرأي ال ي انتهت ئليه المحعمة   وما

ً علههى الم لههل لل صهه مههن تههار   عههر  نتي ههة التحايههق علههى  ن لههي صههحة الطعههن خههالل سههتين  ومهها

و انهت مهمهة  2الم لل. وذ تعتبر العلو ة اا لة ئذ اارار  صهدر ا يلبيهة هل هي أعلهاء الم لهل(

السلطة الالابية هي التحايمق وئامداء المرأي لي  عمن صمحة العهملو ة وتعهر  نتي همة التحايهمق 

ئليمه محعممة الناض على الم لل ال ي اهدورل  اهرر صهحة العلهو ة النياايهة والمرأي الم ي انتهمت 

المصري اإصهدار دسهتور  مو رم نا ر وميام ال 25من اطالنها. واستمر لي ه ا النهل ئلى ميام هورة 

 وئسناد اذختصاص ئلى السلطة الالابية  2012

لنياايهة ئلهى السهلطة الالهابية اعهد المصري اذت ال لي ال صن اصحة العلو ة ا مو رملاد تبنى ال   

  2011ميام ال هورة المصهر ة لعهام على ئهراعدل   الدساتير التي صدر 2012لي دستور التعد ال  

ولاد اهبت عدم صحة ئسناد اذختصاص ئلهي م لهل النهواب اعهد الت هارب العمليهة التهي  ظيهت اهها 

اض لتعهههوي ههههي صههها بة الت راهههة المصهههر ة   لههه لك لاهههد أسهههند  اذختصهههاص ئلهههى محعمهههة الهههن

لهي  2012اذختصاص لي ال صن لي صحة علهو ة أعلهاء البرلمهاي  وهه ا مها جهاء لهي دسهتور 

(. 107لي المادة ) 2019وتعد الته عام  2014( ولم  عدل ه ا النش اعد صدور دستور 87المادة )

                                                           
 مجلة .النواب مجلس أعضاء عضوية إلبطال األردني مّشرعال تنظيم: 2019محمد ,الرحامنه و محمد ,رمان أبو و شريف, نقشبندي 1

 367ص..والقانون الشريعة علوم دراسات
 93 المادة 1971لعام المصري الدستور  2
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المصههري عنههمدما أعطههى محعمههمة الههمناض الحههمق اال صههن لههي صههحة  مو ههرمواهه لك  سههنا لعههن ال

 العلو ة.

ين انته ها مو هرعالمصري   يي أي  هال ال مو رمادردني وال مو رمونال ظ هنا مد  التوالق اين ال

ن ههل الههنهل لههي التعههد ال  الدسههتور ة ادخيههرة لعههال الدسههتور ن  وميامهمهها اإسههناد اذختصههاص ئلههى 

 السلطة الالابية.

 الفرع الثاني

 شروط الطعن بصحة العضوية النيابية

ئلى ئسناد سهلطة ال صهن لهي صهحة العلهو ة النياايهة ئلهى السهلطة  لي  ن توجه تور عا  الدول    

الالابية  أد   لك ئلى وجوب و ع شرو  من ش نها أي تتالءم مع اذختصهاص الالهابي لل صهن 

ن مهن يلي صحة العلو ة النيااية  ولممارسمة السلطة الالهابية ههم ل الو ي همة ذاهد مهن تهوالر نهوع

 ورو  هما الورو  الوعلية والورو  المو وعية .ال

 الشروط الشكلية للطعن بصحة العضوية النيابية -أوال  

تتعلق ه ل الورو  اص ة الطاعن وميعاد الطعن وئجراءاته وشعلياته و ما سنتناولها االدراسة علهى 

 النحو اآلتي 

  شرط المصلحة. 1

التوهر عا  لهي الوهلش  و أهنهاء معال تهه  هناأ شهرو  توجه  تحد هد صه ة الطهاعن تسهتوجبها    

مو ههرم ادردنههي ال هههة التههي  حههق لههها تاههد م الطعههن  لال مو ههرملل صههن لههي صههحة العلههو ة   ههدد ال

ً ا لهي جهداول النهاخبين  وأي  عهوي مهدرجاً لهي  ا  الهدابرة  شتر  لي الطاعن أي  عوي اسهمه مهدرجا

(مهن الدسهتور 71  نهش المهادة )التي  وجد اها العلهو المهراد لحهش مهد  صهحة علهو ته  احسه

... ولعههن ناخهه  مههن الههدابرة اذنتلاايههة أي  اههدم  عنههاً ئلههى محعمههة اذسههت ناف التااعههة لههها "ادردنههي 

  وه ا  ستلزم أي تتوالر لد  "الدابرة اذنتلااية للناب  المطعوي اصحة نيااته من دابرته اذنتلااية..

وأي  عوي مد أتم ال امنة عورة من العمر مبن تسعين  الطاعن شرو  الناخ   لي   أي  عوي أردنياً 

توههمن   . و تلهه  مههن الههنش الدسههتوري أي الصهه ة لههي الطعههوي اذنتلاايههة1 ومههاً مههن  ههوم اذمتههرام 

                                                           
 من يوما تسعين قبل عمره من شمسية سنة عشرة ثماني بلغ أردني لكل -أ) 2016 النواب لمجلس االنتخابات قانون من...أ/3 المادة 1

 القانون هذا أحكام وفق النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق االقتراع إلجراء المحدد تاريخ
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الناخبين والمرشحين  و لك ااعتبار المرش  هو لي ادصن ناخ  ومدرج اسمه لي جداول الناخبين 

 النهابية.

رة من تاد م الطعن    يي اعتبهر لي الطاعن أي  عوي له مصلحة مباشين مو رعلم  وتر   ال ال    

 سهم  اإاطهال نيااهة النابه   هنهإرادة الناخبين الحاياية  وعليهه لالمصملحة متحاامة ام رد تم ين ئ  يا

 .1ال ي شاب انتلااه عي  من العيوب تبرر ئاطاله

( مهههن مهههانوي 2تطهههرق ئلهههى صههه ة الطهههاعن لهههي نهههش المهههادة)مو هههرم المصهههري لاهههد أمههها عهههن ال   

ئجههراءا  الطعهههن أمههام محعمهههة الههناض لهههي صههحة علهههو ة أعلههاء م لسهههي الوههع  والوهههور  

  ههوز الطعههن مههن أي مرشهه  لههي اذنتلااهها  التههي جههر  لههي الههدابرة التههي ترشهه  عنههها "علههى 

ابرة التهههي لاهههأ   مههها   هههوز الطعهههن مهههن أي  هههزب سياسهههي لهههي اذنتلااههها  التهههي جهههر  لهههي الهههد

ترشهه  عنههها أ ههد مرشههحي المااعههد ال رد ههة عههن ههه ا الحههزب أو لههي اذنتلااهها  التههي جههر  لههي 

الهههدابرة التهههي اهههها مابمهههة لهههه ا الحهههزب أو اشهههترأ لهههي ئ هههد  موابمهههها.  مههها   هههوز الطعهههن لهههي 

 ههههى شههههر  مههههن صههههحة تعيههههين أعلههههاء م لسههههي الوههههع  والوههههور  دي مههههن الم لسههههين. ئ ا انت

ذ  حهههق الطعهههن اصهههحة العلهههو ة ئذ مهههن مبهههن   وولهههق هههه ا الهههنش 2ن"شهههرو  العلهههو ة اهههالتعيي

اههههالطعن المرشههههحين أن سهههههم أو اد ههههزاب السياسههههية التههههااعين لههههها  أو ميههههام الم لههههل التههههااع لههههه 

مهههن خهههالل لحهههق النهههاخبين  أي لهههي  لهههك انتههههاأ البا هههي ر  هههاصهههحة علهههو ة أ هههد أعلهههابه. و

 م مهههن مصهههلحتهم المتحااهههة لهههي  لهههك على الهههريالطعهههن اصهههحة العلهههو ة النياايهههة  رمانهههه مهههن

 ً  . ما   رنا ساااا

 ميعاد الطعن -2

ذ ذ ئحههههههدد وتوههههههتر  التوههههههر عا  تاههههههد م الطعههههههوي لههههههي صههههههحة العلههههههو ة لههههههي ومههههههت م    

أمههههههر لههههههي يا ههههههة  ههههههتم النظههههههر ليههههههها أو مبولههههههها  وئي عمليههههههة تحد ههههههد مههههههدة معينههههههة للطعههههههن 

أي عهههههدم تاييهههههد الطعهههههن اصهههههحة علهههههو ة البرلمهههههاي اومهههههت محهههههدد  ههههه دي ئلهههههى  ئ   ادهميهههههة

عههههههدم اسههههههتارار المرا ههههههز الاانونيههههههة دعلههههههاء الم لههههههل النيههههههااي وههههههه ا مهههههها  منههههههع علههههههو 

 .3البرلماي من اذنصراف التام لمهام علو ته

                                                           
. مقارنة دراسة: البرلمانية االنتخابات ضد استئناف مقارنة دراسة: البرلمانية االنتخابية الطعون. 2016محمد محمود يحيى . عيشان 1

 93ص.، العالمية اإلسالمية العلوم جامعة -( الدكتوراة) أطروحة
 2012لسنة والشورى الشعب مجلسي أعضاء عضوية صحة في النقض محكمة أمام الطعن إجراءات قانون من 2المادة 2
 73ص سابق مرجع العراقي النواب مجلس أعضاء انتخاب بصحة الخاصة االنتخابية الطعون: حسين حسون رعد .العنبكي  3
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ماد  والههدف وتعتمبر المدد الاانونية ممن النظمام العمام  لمال   موز مبول الطعن اعهمد لهموا  الميعه    

من  لهمك ههي الريبهمة لهي تحايهمق اسهمتارار أعمهال الم لهمل النيهمااي مهمما  معنهمه مهمن أداء مهامهمه 

 .1النيااية

مههن الدسههتور  يههي نصههت علههى أنههه  71ادردنههي ميعههاد الطعههن لههي المههادة مو ههرملاههد  ههدد ال    

خمسههة عوههر  ومههاً مههن تههار   نوههر نتههابل اذنتلااهها  لههي ال ر ههدة الرسههمية  بههين ليههه  ...خههالل"

ً خمسهههة عوهههر  ومهههل  هههدد المهههدة الاانونيهههة للطعهههن خهههال أي "أسهههباب  عنهههه.. مهههن نوهههر نتهههابل  ا

اذنتلااهها  لهههي ال ر هههدة الرسهههمية   ولاهههد أمهههر  محعمهههة اذسهههت ناف هههه ل المهههدة لهههي مرارهههها رمهههم 

ملتصهههههة لهههههد  محعمهههههمة اسهههههمت ناف عهههههمماي للنظهههههر اهههههالطعوي الصهههههادر عهههههن الهي هههههمة ال 301

أي نتابهههههمل اذنتلااههههها  مهههههد نوهههههر  لهههههي ال ر هههههمدة "ومالهههههت  20/9/2013اذنتلاايهههههمة اتهههههار   

لههههمإي مههههما  نبنههههي علههههى  لههههك أي المههههدة  29/1/2013الصههههمادر اتار ههههم   5201الرسههههممية رمههههمم 

ي المسههههت نت أوعليههههه وامهههها   12/2/2013ي اتههههار   المحههههددة لتاههههد م الطعههههوي اذنتلاايههههة تنتههههه

تهههاء مههدل الطعههن ليعههوي أي اعههد ان 13/2/2013 ههاي مههد تاههدم االبحههة  عنههه اذسههت نالية اتههار   

ً  اوالحالة ه   .2"خارج المدة الاانونية مما  تعين ردل شمعالً  الطعن مادما

( من الدستور  يي نصت على 107) اد  دد ميعاد الطعن لي نش المادةلمو رم المصري أما ال    

تلتش محعمة الناض اال صن لي صحة علو ة أعلاء م لل النواب  وتاهدم ئليهها الطعهوي "أنه 

 مو ههرم  أي أي ال" ههاوز هالهههين  ومههاً مههن تههار   ئعههالي النتي ههة النهابيههة لالنتلههابتخههالل مههدة ذ ت

 ن اصحة العلو ة النيااية. وم من تار   ئعالي النتابل النهابية للطع 30المصري  دد مدة 

و ر  البا ي أي المدة المحددة لي  ال الاانونين تعد مدة  الية لتمعين ادشلاص من الطعن اصهحة 

العلو ة النيااية  وأنها ذ ت هر على ميام الم لل ا داء المهام المو لة ئليه  احيي أي الز ادة لي ه ل 

 تبايه متلولاً من ئاطال علو ته.المدة  معن أي تعرمن ادعمال المو لة للناب  و

 الشروط الموضوعية لطعون صحة العضوية النيابية -ثانيا  

ئي ملمموي الطعهمن  تلهمن اطهمالي ئعهمالي نتهابل اذنتلهماب و اطهمالي ئجهمراءا  اذنتلهماب.     

ولتحد د مدلمول صحهمة نيااهمة أعلهماء م لهل النهمواب   ه  التمييهز اهمين مهدلول صهحة العلو همة 

ادردني لاد أخ  االم هوم اللهيق للطعهوي  مو رمااية والطعموي اذنتلاايمة  وال د ر االاول أي الالني

اذنتلااية   وه ا  تطااق مع اصطالة ال صن لي صحة أعلاء م لل النهواب اله ي ورد لهي نهش 
                                                           

 94ص سابق مرجع. البرلمانية االنتخابية الطعون. محمد محمود يحيى .عيشان  1
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من الدستور. و عوي الالاء المم ن امحعمة اذست ناف التي تلتش لهي لصهن لهي صهحة  71 المادة

ما الطعوي المادمة مبن أعوي المادمة اعد ئعالي النتابل. اطال اذنتلااا  من خالل الطئأو لعلو ة ا

تعوي من اختصاص محعمة البدا ة  س  ما جاء لي نش   وئعالي النتابل المتعلاة ا داول الناخبين

لهي الهدوابر    والطعوي المادمة اابول  ل  الترشي 20161من مانوي اذنتلااا  لعام 4 //4 المادة

 .2الموار ئليهالاانوي من  2هم//15اذنتلااية لد  محعمة اذست ناف  س  ما جاء لي نش المادة

  اناًء على  لك تعوي الطعهوي اذنتلاايهة محهددة االعمليهة اذنتلاايهة  اتهها ومها شهااها مهن أخطهاء    

وييرهها مهن ادعمهال السهاااة  إي مسابن الايد لي ال داول اذنتلاايهة أو ئجهراءا  الترشه لواالتالي 

ذ عن ال هة الملتصة انض النظر عن مد  سالمتها او نها الارارا  الصادرة و للعملية اذنتلااية

 ا  انهت الملال هة الاانونيهة لهي هه ل الاهرارا  ئئذ  العلهو ة النياايهة للطعهن اهها اصهحة ماالة تعوي 

ارتعهاب اسهب  ت ههمر  اوهعن جسهيم  مهد اذنتلاايهمة هر لي نتي ة اذنتلااا  أو أي تعهموي النتابهمل ت

 .3جر ممة من جرابمم اذنتلاب أو الممارسما  يمير الاانونيمة ممن جان  المرشمحين أو الناخبمين

ً  مو ههرملاهد اشههتر  ال    وئذ تاههرر عهدم مبولههه مههن النا يههة الوههعلية   ادردنههي أي  عهوي الطعههن مسههببا

ة اعبههارا  عامههة محههدد   وذ تعههوي ههه ل ادسههباب محههددو  هه    ههر أسههباب الطعههن اوههعن وا هه  و

منها العي  ال ي لحق العملية اذنتلااية. أو  و    لك عن  ر هق محاميهه اإهبها  ومبهمة ذ  تبين 

عمدم توميمع رؤساء الل اي على محا ر اذمترام وال رز أو التصو ت العلني وييرها من ادسهباب 

ئجهراءا  اذنتلهاب أو  تلااية   له ل ادسباب ذ ته دي ئلهى اطهاليالتي ترجع ئلى ئاطال العملية اذن

توهير ئلهى  لهك  ةأو مرابن وا هحة وهااته ةدلأ  و  لك لم ترد ومابع محددة أو  اطال علو ة الناب ئ

 .4البطالي

ً لاد  ه  ئلى المصري  أما ال اه    ي صحة الترشي  وصحة العلهو ة ما اين مصطلح أي هناأ لرما

ء اإلداري  لتش ا حش صحة الترشي  لتعلاه اارارا  وأعمال ئدار هة  أمها صهحة ي الالاأ يي 

                                                           
 خالل الفقرة هذه أحكام وفق إليها المقدمة الطعون في البداية محاكم تفصل) 6201 األردني النواب لمجلس االنتخاب قانون من 4 المادة 1

 ثالثة خالل عنها القراراتالصادرة من بنسخ الهيئة تزويد المحكمة وعلى قطعياً، قرارها ويكون المحكمة قلم ورودها تاريخ من ايام سبعة
 الجداول لتصويب اجراءات من يلزم ما التخاذ الدائرة إلى القرارات تلك من نسخ بإرسال فورا الهيئة وتقوم صدورها تاريخ من أيام

 .(تسلمها تاريخ من ايام سبعة خالل للناخبين األولية
 الرفض القائمةالطعنفيقرار في الواردين الترشح طالبي من القائمةوألي لمفوض) االنتخاب لمجلس النواب قانون من 2/هـ/15 المادة 2

ً  التبليغ لتاريخ التالي اليوم من أيام ثالثة خالل اختصاصها االنتخابيةضمن الدائرة تقع التي االستئناف محكمة لدى  ببينات الطعن مرفقا
 بشأن قرارها ويكون ، لديها الطعن تقديم لتاريخ التالي اليوم من أيام ثالثة خالل الطعن هذا في الفصل المحكمة وعلى ومحددة، واضحة

 .( صدوره فور الرئيس الى تبليغه ويتم قطعيا، الطعن هذا
 38ص سابق مرجع. البرلمانية العضوية صحة في بالفصل القضاء اختصاص.: فيصل شطناوي  3
 94ص سابق مرجع. البرلمانية االنتخابية الطعون. محمد محمود يحيى ،يشانع  4
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العلو ة لهي تتعلهق اهاإلرادة الوهعبية النات هة عهن عمليهة اذمتهرام وذ شه ي إلرادة ال ههة اإلدار هة 

 .1أمام محعمة الناض ئليها المادمة طعونها الاال صن لي  الالاء اها  و لتش 

 المطلب الثالث

     الصادرة عنهواألحكام إجراءات الطعن 

الطعههن اصههحة العلههو ة النياايههة   هه  أي نتطههرق ئلههى ئجههراءا  ههه ا الطعههن    البحههي لههيعنههد    

 والارارا  التي تصدر اموج  ه ا الطعن  وه ا ما سنتناوله لي ه ا المطل .

 الفرع األول

 إجراءات الطعن بصحة العضوية النيابية

ً  ومه هالهينق لي الطعوي المادمة ئليها خالل التحايعند تاد م الطعن تباشر محعمة اذست ناف      مهن  ا

وذ   من الدستور ادردنهي 71/1المادة تار   تس ين الطعن لد  المحعمة  اناء على ما جاء لي نش 

  هه  علههى  ادردنههي  أي مو ههرمعههن ال المصههري التههي نههش عليههها   يههراً  مو ههرمتلتلههت ئجههراءا  ال

محعمة  تن لد  المحعمة . ولاد مام وم من تار   تاد م الطع 60محعمة الناض ئصدار مرارها خالل 

ها اطل  أوراق ومحا هر اذنتلااها  لهي عهدد مهن الهدوابر امالدعاو  المرلوعة أم   دئالناض لي 

وتحاياهها  النيااههة اذنتلاايههة المطعههوي علههى نتي ههة اذنتلااهها  ليههها   مهها تسههلمت تحر هها  ومحا ههر 

 .2العامة لي عدد من الوعاو  اذنتلااية وال رابم المتعلاة ااذنتلااا  لي تلك الدوابر

التاا هي ادرجهة وا هدة  مو هرم تعلق ادرجا  التاا ي لهناأ من  هر  أي لهي جعهن اللي ما  ما أ    

درجتهين  ه دي ئلهى  يير ماالة للطعهن انتها هاً لحهق التاا هي علهى درجتهين  ئذ أي جعهن الطعهن علهى

 .3ئ الة ال ترة التي  عوي ليها م لل النواب يير مستار

  

                                                           
 114ص.2017 ،مرجع سابق. مقارنة دراسة:  البرلمان لعضو القانوني المركز .خالد أفين ,الرحمن عبد   1
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 الفرع الثاني

 القرارات الصادرة بموجب الطعن

 هها   ت تمهع هي هة المحعمهة الملتصهةعند انتهاء الل اي مهن عمليهة التحايهق لهي الطعهوي المادمهة ئلي   

الل نة الموعلة من مبن المحعمهة   وتصهدر هنها إلصدار الحعم النهابي لي ه ل الطعوي اناًء على مرار 

 المحعمة الملتصة  عمها االطعن لتبلير م لل النواب والهي ة المستالة لالنتلاب والطاعن.

مة اذست ناف أو محعمة الناض لي ال صن اصحة العلهو ة عوتعوي   ية الارار الصادر عن مح    

( مهن الدسهتور ادردنهي   71/1جهاء لهي المهادة )النيااية مطعيهة وييهر ماالهة للطعهن   وهه ا  سه  مها 

 من الدستور المصري  يي لم  تطرق ئلى درجة هانية للطعن .  107والمادة 

 عوي للمحعمة الملتصة التي تملك سلطة ئصدار الارار أي تبطن اذنتلااا  لي الدابرة اذنتلاايهة     

ته وئعالي الناب  ال ابز  أو رد الطعهن  أو المطعوي اها  أو تار ابطالي علو ة الناب  المطعوي انياا

اهها المحعمهة.  تالتهي مامه اإلجهراءا عام اناء علهى الحعم اصحة العملية اذنتلااية. وتصدر ه ل اد 

 ة المحعمة مد تتوصن ئلى ئ د  الارارا  اآلتيواناء على ما تادم لإي 

 أوال : رد الطعن

 تلبيتهههائمههما اعههمدم  عمههمة للطعههموي  عههموي مههمبرراً تمتلههك المحعمههة سههملطة رد الطعههموي  ورد المح   

لملورو  والوعليا  المتطلبة لي الطعن  ذ سيما مها تعلهق منهها اصه ة ماهدم الطعهمن وميعهاد تاد مهمه  

 اليهة تسهم  اإاطهال اذنتلهاب أو  وممد  مرلض الطعمن ممن  يمي الملموي لعدم ت سيسه علهى   هل

 .1اطال نياامة النابم ئ

  2المهدد الاانونيهة للطعهن ل هوا ت محعمة اذست ناف ارد اعض مهن الطعهوي المادمهة ئليهها ولاد مام   

أ لها محعمهة الهناض   . ورد3ورد  اعض الطعوي لعدم توالر الورو  المو وعية المادمة للطعن

اعههض الطعههوي المادمههة ئليههها لعههدم ا تمههال الوههرو  الوههعلية و ادوراق المادمههة و لعههدم التايههد اوههر  

 .20164الطعن لي انتلااا  

                                                           
 100ص سابق مرجع. البرلمانية االنتخابية الطعون.   عيشان محمد محمود يحيى   1
 428/2016و قرار محكمة االستئناف رقم 103/2013االستئناف محكمة قرار   2
 73/203 رقم وقرار 71/2013 رقم االستئناف محكمة قرار   3
 /889803https://www.almasryalyoum.com/news/details:  شلبي احمد   4
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اهرد  ه لك ولي  الة انتههاء المهدة الاانونيهة للطعهن  ت  همد المر همز الاهانوني للنابه  اصه ة نهابيهة  و   

لهن ل  انيهةهنههابي وذ  معهن تاهد م الطعهن مهرة دور اد عام اوهعن الطعن المادم اعلو ة الناب  وص

خههر ن آالاطعيههة   ئذ اتاههد م مههن أشههلاص  المادمههة للمحعمههة  ههوي الحعههم  عتسهه  الدرجههة الحي يهها 

 وأسباب جد دة.

 ثانيا : إبطال نيابة العضو المطعون به

االناب  المطعوي  العي  متصالً  تم ن اإلاطال لي ه ل الحالة اوجود عي  شاب عملية اذنتلاب و اي 

  1اصحة نيااته لاأ. ولي ه ل الحالة  بطن انتلاب الناب  المطعوي لي صحة انتلااه أو علو ته لاأ

عدد أصوا  من ن ل الاابمة وئ ا تع ر  لك  حدد من  ىو  دي  لك ئلى ئعالي الناب  ال ي  حمن أعل

 ً انتلااها  تعميليهة لوهنن الماعهد اله ي  وهنر لهي  وجه  ئجهراء الاابمة التي تليهها وئ ا تعه ر  لهك أ لها

 ً  .2لاانوي اذنتلاب لم لل النواب م لل النواب  و لك ولاا

علههى المحعمههة  مو ههرم عههوي للمحعمههة ئاطههال علههو ة النابهه  و صههب  ماعههدل شههايراً  ومههد أوجهه  ال  

علهى  مو هرمومد أ هد ال  ادردني من الدستور 71/2لمادةولااً لئعالي اسم الناب  ال ابز لي  ا  الحعم 

مهن  88 سه  نهش المهادة  لك  ينما است نى  الة ئاطال العلو ة من تدخن الهي ة المستالة لالنتلاب

 .3الدستور ادردني  لالماعد  تم مل ل مباشرة من مبن المحعمة

من الدستور المصري على أي  عوي لمحعمة الهناض ئصهدار احعمهها اهبطالي  107المادة  نصتولاد 

 من ذبحة م لهل البرلمهاي المصهري علهى 352المادة تلناب  المطعوي انيااته  وأ لا نصعلو ة ا

...ولي  الة الحعم ابطالي العلو ة   تبطن من تار   ئاهال  الم لهل اهالحعم ولاها لحعهم المهادة " أنه 

 ."من ه ل الالبحة 386

 : إبطال االنتخابات في الدائرة المطعون فيهاثالثا  

تملك محعمة اذست ناف سملطة ئاطمال نتمابل اذنتلماب لي المدابرة اذنتلاايمة المطعموي لي صمحة    

ر  اوعن  بيهر همد أاذنتلاب ليها   ا ا تبين للمحعمة أي الملال ا  الاانونية لي انتلااا  تلك الدابرة 

ً  على نتي ة اذنتلااا    احيمي أنهها ذ تهمترجم ئرادة النهاخبين. ولهي   الهة مها ئ ا هبهت أي هنهاأ أسهبااا

ئاطال اذنتلاب  مد أمر المو رم ادردني او ي انتلااا  م لل النواب أنه لي  الهة وجيهة ترمى ئلى 

                                                           
 41ص سابق مرجع. البرلمانية العضوية صحة في بالفصل القضاء اختصاص.: شطناوي فيصل  1
 2016من قانون االنتخابات لمجلس النواب األردني 54المادة  2
 من باستثناء األسباب من ذلك غير أو االستقالة أو بالوفاة والنواب األعيان مجلسي أعضاء أحد محل شغر ذا) الدستور من 88 المادة 3

 خالل بذلك نائباً  كان إذا لالنتخاب المستقلة الهيئة أو الحكومة إشعار المعني المجلس فعلى نيابته صحة بإبطال قضائي قرار بحقه صدر
 (العضو محل شغور من يوما ثالثين
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ئاطال اذنتلاب من  رف محعمة اذست ناف   تم ئجراء انتلاب جد هد  خهالل مهدة ذ تت هاوز السهتين 

 ً  .1  لي الدابرة التي أاطلت انتلاااتهاعدمن تار   ئشعار م لل النواب اونور الما  وما

ولههي سههاااة لههي تههار   الالههاء ادردنههي  أاطلههت محعمههة اسههت ناف عمههاي نتههابل انتلااهها  الههدابرة    

انهاًء   13/1/2013السادسة لي لهواء لاهوم امحالظهة العهرأ لهي اذنتلااها  النياايهة التهي جهر   هوم 

ن لهوزل  نابه  عهن الهدابرة السادسهة لهواء لاهوم لهي على الطعن المادم لي صحة انتلاب الناب  المعله

الصههادر عههن م لههل م و ههي الهي ههة المسههتالة لالنتلههاب  28/2013العههرأ والطعههن اههالارار رمههم 

والمنوور لي ال ر دة الرسمية. عندما استند الطاعن ئلى ومابع وأسباب  انهت  لهها توهير ئلهى ملال هة 

لتاد مهه  همن المهدة الاانونيهة .  مة مبهول الطعهن شهعالً مانوي اذنتلاب والدستور  عندها مرر  المحع

مهرر  المحعمهة توهعين ل نهة ل هت  الصهناد ق الموهار ئليهها ومطاااتهها مهع  وهت الماتهرعين و سهه ن 

منه ولهم تعهن  هرة وانهها تعر هت آمة أي البي ة اذنتلااية لم تعن الناخبين  واعد التحاق وجد  المحع

لهي العمليهة اذنتلاايهة مو هوم  خلهالً  أههر لهي ئرادة النهاخبين ل  هداادمهر اله ي ير   يرة ه لوسابن ت

الطعن   ستللش منها أي ئجراءا  اذنتلااا  لهي الهدابرة اذنتلاايهة  انهت ملال هة د عهام الاهانوي   

( مههن الدسههتور ادردنههي ئعههالي اطههالي اذنتلههاب لههي الههدابرة 71ا  عههام المههادة ) لاههد تاههرر وعمههالً 

 .2ية السادسة  محالظة العرأ لواء لاوم اذنتلااية المحل

محعمهة الملتصهة السهلطة لهي تصهحي  النتهابل اذنتلاايهة  ههر ات هاهين مهن الولي ما  لش امهتالأ 

ال اه  ادول  ر  أي سلطة ه ل ال هة تعوي ماصهرة علهى تار هر صهحة أو اطهالي اذنتلهاب  وال هاني 

ً  اذنتلااية ما دام ئجراء  لك التصحي  ت ه نحو مادرة ه ل ال هة على تصحي  النتابل    و بهرز ممعنها

 لههك لههي  الههة وجههود أخطههاء ماد ههة لههي ا تسههاب ادصههوا  سههواء أ انههت ههه ل ادخطههاء نتي ههة لعمليههة 

 . 3 سااية أو لمن  عدد معين من ادصوا  اصورة خا  ة ئلى أ د المرشحين

( مهن مهانوي محعمهة الهناض 12) مهادةالادردني  يي نش لهي  مو رمالمصري   ا   و ال مو رموال

على أنهه  "ئ ا أاطهن اذنتلهاب لهي دابهرة مهن الهدوابر أجهر  انتلهاب جد هد لتلهك الهدابرة ولاهاً د عهام 

ملال ها  النات هة عهن وجهود مانوي مباشرة الحاوق السياسية  على أنه ئ ا  اي مهن الممعهن تصهحي  ال

بية أو اياي وجه الحاياة لي نتي ة اذنتلهاب لي ا تساب ادصوا  عند ئعالي النتي ة النها يخط  ماد
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تولت المحعمة ه ا العمن وتالى اصهحة علهو ة مهن تهر  أي انتلااهه ههو الصهحي  وتبلهر الم لهل 

 .1الملتش احعمها  أما ئ ا أاطن تعيين أ د ادعلاء   وز لربيل ال مهور ة تعيين اد الً عنه"

لعلهو ة النياايهة لهها الحهق لهي مرارهها لهي هنها أي سهلطة الالهاء لهي ال صهن اصهحة ا و ر  البا هي

ئاطال اذنتلااا  لي الدابرة التي شااها عي  مانوني أو ئاطال علو ة الناب  المطعوي انيااته  ونهها 

ههي التههي تحاهق اوجههود ملال ههة مانونيهة أو شههعلية  وهههي الاهادرة علههى ئعههالي ال هابز مههن المرشههحين   

 ن.وأخيرا ئ هار اإلرادة الحاياية للناخبي
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 المبحث الثاني

 إسقاط العضوية النيابة

عههههههد ئسههههههاا  العلههههههو ة النياايههههههة ئ ههههههد   ههههههاذ  انتهههههههاء العلههههههو ة النياايههههههة   و ههههههوي     

ى سهههههير العمهههههن النيهههههااي  م هههههن الحيهههههاة النياايهههههة ذ تللهههههو مهههههن ادعمهههههال التهههههي مهههههد تههههه هر علههههه

لاههههههد  ههههههد شههههههرو  العلههههههو ة أو الايههههههام ا عمههههههال مللههههههة اوههههههرف المهمههههههة النياايههههههة  ألاههههههداي 

مهههههن  لم لهههههل النهههههواب سهههههلطة ئسهههههاا  العلهههههو ة النابههههه  الههههه ي مهههههد شهههههاب علهههههو ته أ هههههد 

 ادسباب الساااة.

ومههههههد   وئ ا  انههههههت الطعههههههوي اصههههههحة العلههههههو ة النياايههههههة تاههههههع علههههههى شههههههرو  الترشهههههه    

لهههههإي ئسهههههاا  العلهههههو ة النياايهههههة تههههه تي  مر لهههههة ذ اهههههة اعهههههد   سهههههالمة العمليهههههة اذنتلاايهههههة

عههههههد الطعههههههن اههههههها    ههههههوي الاههههههرارا  الصههههههادرة عههههههن هبههههههو  صههههههحة العلههههههو ة النياايههههههة ا

الطعهههههن مهههههرارا  نهابيهههههة ييهههههر مااهههههن للطعهههههن. ئذ أنهههههه  عهههههوي للم لهههههل ئ ا تهههههولر  شهههههرو  

الدسهههههتوري اهههههالنش عليهههههها ئسهههههاا  العلهههههو ة النياايهههههة للنابههههه  الههههه ي  مو هههههرممعينهههههة  اهههههوم ال

 ً وي   امههههها  توالهههههق مهههههع أ عهههههام الاهههههان   ههههه  أي تتهههههوالر ليهههههه صههههه ة العلهههههو ة النياايهههههة مسهههههباا

 .1ئساا  العلو ة مو رم رت  عليه ال مو رمونووء سب   حددل ال

سهههههاا  العلههههههو ة النياايههههههة لههههههي المطلهههههه  ادول   ئوسهههههنتناول لههههههي ههههههه ا المبحههههههي ماهيههههههة    

 ومهههههههن ههههههههم سهههههههنتطرق ئلهههههههى  هههههههاذ  ئسهههههههاا  العلهههههههو ة لهههههههي المطلههههههه  ال هههههههاني وأخيهههههههراً 

 سنتحدا عن ئجراءا  ئساا  العلو ة لي المطل  ال الي.

  

                                                           
 19ص.. القاهرة جامعة.  دكتوراه أطروحة. الشعب مجلس أعضاء عضوية إسقاط: 1995 عادل عبدهللامحمد,  1
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 المطلب األول

 سقاط العضوية النيابيةإماهية 

سههوف نعههر  لههي ههه ا المطلهه  ايههاي م هههوم ئسههاا  العلههو ة النياايههة  سههواء لههي  لههك معنههال    

اللنهههوي أو اذصهههطال يب ههههم نبهههين ال هههرق اينهههه واهههين ئاطهههال العلهههو ة النياايهههة  و لهههك علهههى 

 النحو التالي 

 الفرع األول

 مفهوم إسقاط العضوية النيابية 

  ههه  للومهههوف علهههى الم ههههوم اذصهههطال ي إلسهههاا  العلهههو ة النياايهههة أي  هههتم ااتهههداًء تو هههي    

المعنههههى اللنههههوي لإلسههههاا   لعلمههههة "ئسههههاا " تعنههههي السههههاطة  الومعههههة الوههههد دة  سههههاأ  سههههاأ 

 .1ساو اً  لهو سامأ وساو  أي ومع

لهههم تتلهههمن التوهههر عا  المعاصهههرة نصهههاً  و ههه  م ههههوم ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة  ئ  ا ت هههت    

التوههههر عا  او ههههع الوههههرو  واإلجههههراءا  إلسههههاا  العلههههو ة. ومههههن هنهههها ات ههههه ال اههههه ئلههههى 

 تعر ت واياي مصطل  ئساا  العلو ة النيااية.

لنيههههااي مسههههبااً عههههرف رأي لاهههههي م هههههوم ئسههههاا  العلههههو ة النياايههههة ا نههههه هههههو تمتههههع العلههههو ا

االعلهههو ة النياايهههة امههها  توالهههق مهههع الاهههانوي مهههع نوهههوء سهههب   هههار  علهههى العلهههو ة  حهههددل 

. وعرلهههه رأي آخهههر ا نهههه ههههو مههها  ومهههع 2مسهههبااً   ترتههه  عليهههه ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة مو هههرمال

علههى علههو م لههل النههواب نتي ههة ئخاللههه االواجبهها  المنو ههة اههه أو ل اههدل ال اههة أو اذعتبههار أو 

رو  العلهههو ة التهههي تهههنش عليهههها الدسهههاتير   و ترتههه  عليهههه خلهههو ماعهههد العلهههو لهههي م لهههل شههه

 .3النواب  وهي من  من  اذ  انتهاء العلو ة ال رد ة لي م لل النواب

 هههر  البا هههي أنهههه  معهههن تعر هههت ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة  ا نهههها ت ر هههد علهههو م لهههل النهههواب 

نتي ههة لادانههه أ ههد شههرو  العلههو ة النياايههة  أو    مو ههرممههن صهه ته  ولاهها إلجههراءا   حههددها ال

 اإلخالل اواجباته النيااية.

                                                           
 654 ص لبنان، بيروت األولى الطبعة للنشر، صادر دار األول، المجلد العرب، لسان معجم : 1997منظور ابن 1
 عمان والنشر، للطباعة الثقافة دار األولى، الطبعة الدستوري، والقانون السياسية النظم في الوسيط :1999 نعمان الخطيب,. 2

 722ص
 149ص سابق مرجع مقارنة دراسة: البرلمان لعضو القانوني المركز: خالد أفين ,الرحمن عبد 3
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وممههها سهههبق نعهههوي لهههي  الهههة ئسهههاا  العلهههو ة عنهههدما   اهههد علهههو م لهههل النهههواب أ هههد شهههرو  

تعههههد شههههرو  ااتههههداء  مو ههههرمالعلههههو ة اعههههد عمليههههة اذنتلههههاب   دي الوههههرو  التههههي تطلبههههها ال

ااابهههها متهههوالرة مهههن ادا هههة ترشهههيحه مهههع  هههرورة العلهههو وانتههههاء  أي أنهههها   ههه  توالرهههها لهههي 

أو  عاواههههة ت د بيههههة جههههزاء لاعمههههال التههههي   لههههو ة النياايههههة  يلههههة لتههههرة العلههههو ةاصهههه ة الع

 .1 رتعبها العلو

 مو هههرمسهههاا  العلهههو ة النياايهههة لهههي ادردي ههههو نهههش الئوالسهههند الاهههانوني علهههى موهههروعية     

صهههن أ هههد مهههن علهههو ة أي مهههن م لسهههي ذ   هههوز ل"مهههن الدسهههتور  (90ادردنهههي لهههي المهههادة )

ادعيهههاي والنهههواب ئذ ااهههرار صهههادر مهههن الم لهههل الههه ي ههههو منتسههه  ئليهههه  و وهههتر  لهههي ييهههر 

 هههالتي عهههدم ال مهههع والسهههاو  المبينتهههين لهههي هههه ا الدسهههتور وااهههانوي اذنتلهههاب أي  صهههدر مهههرار 

لهههو  ا  هههاي ال صهههن  تعلهههق اعئال صهههن ا   ر هههة هل هههي ادعلهههاء الههه  ن  تههه لت مهههنهم الم لهههل و

 .2"ع مرار الم لل ئلى الملك إلمرارلمن م لل ادعياي ليرل

ذ   ههههوز " 2014( مههههن الدسههههتور لعههههام 110المصههههري لههههي المههههادة ) مو ههههرم هههه لك نههههش ال    

ئسهههاا  علهههو ة أ هههد ادعلهههاء ئذ ئ ا لاهههد ال اهههة واذعتبهههار  أو لاهههد أ هههد شهههرو  العلهههو ة التهههي 

م لههل انتلهه  علههى أساسههها  أو أخههن اواجباتههها. و  هه  أي  صههدر مههرار ئسههاا  العلههو ة مههن 

أ لههها علهههى صهههال ية الم لهههل لهههي ئسهههاا   مو هههرمونهههش هنههها ال النهههواب ا يلبيهههة هل هههي أعلهههابه"

علهههو ة النابههه  لهههي  هههالتين  ادولهههى ئ ا لاهههد ال اهههة واذعتبهههار أو اخهههن اواجباتهههه   وال انيهههة لاهههداي 

 .3أ د شرو  العلو ة النيااية

 الفرع الثاني

 الفرق بين إسقاط العضوية النيابية و إبطالها 

مت العمليههههمة اذنتلاايههههة ولههههق وتمهههه ئ ا تههههوالر  شههههرو  العلههههو ة لههههي المرشهههه  عنههههد انتلااههههمه

لاهههانوي ههههم  هههرأ  اعهههد  لهههك  هههروف ألاهههد  العلهههو شهههرو ا معينهههة   لإننهههما نعهههموي أمهههام  الهههة ا

 ً   ئسهههاا  العلهههو ة ولهههيل ئاطالهههها   لاإلسهههاا   هههمرد عهههملى الهههمويء الهههم ي  هههماي أصهههمله صهههمحيحا

                                                           
 355ص..االسكندرية. المعارف منشاة دار. المصري الدستوري النظام: 1984مصطفى ,زيد ابو  1
 2011وتعديالته 1952( من الدستور األردني90المادة) 2
 2014( من الدستور المصري لعام 110المادة) 3
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ً لأمههههما اإلاطههههال  اا  .أي أي ئسهههه1مههههأ منهههه   هههههورل هههههو مههههالزم للوههههيء الهههه ي لههههم  عههههن صههههحيحا

 لي مر لة ذ اة ل حش صحة العلو ة النيااية.  تي العلو ة النيااية 

ئي ئسههههاا  العلههههو ة مههههرار  تلهههه ل الم لههههل الهههه ي  نتمههههي ئليههههه النابهههه  اعههههد ئعههههالي نتههههابل    

اذنتلااههها    و عهههوي  هههإجراء تههه د بي  هههد العلهههو إلخاللهههه االواجبههها  المو لهههة ئليهههه أو ل ادانهههه 

علههو ة لهههو جههزاء  تعلههق االمر لههة السههاااة علههى ئعههالي لههوز شههرو  العلههو ة . أمهها ئاطههال ال

النابههه  أو العلهههو وتومعهههه السهههلطة الالهههابية  ئمههها لعهههدم تهههوالر شهههرو  الترشهههي  ليهههه أو لعهههدم 

 صحة اإلجراءا  العملية اذنتلااية.

 اوم ال صن لي صحة العلو ة اناء علهى مها تاهدم علهى مها  وهوب العمليهة اذنتلاايهة مهن أعمهال    

على سالمتها  وسالمة النتابل التي أعلنت  و عوي الارار الصادر او نها ييهر مطهااق لهإلرادة  ت هر

الوعبية . االنسبة إلساا  العلو ة تتم ن لي محور ن أساسيين سوف نتعهر  لهها ليمها اعهد ادول  

 ت هار مسه لة لاد أ د شرو  العلو ة   وال اني   لاد ال اة واذعتبار واإلخالل اواجباتها. واالتالي ذ

صحة العملية اذنتلااية أو ئجراءا  الترش  عند نظر الم لل الطله  الماهدم إلسهاا  علهو ة أ هد 

 أعلابه  مما  عني أي ادسباب تلتلت عن  الة الطعن.

ئي ال صن لي صحة العلو ة  ق مارر دي ناخ  أو مرش  اعهد ئعهالي نتهابل اذنتلهاب  وهه ا    

دة انش الدستور  والحعم الصادر من المحعمة ههو اطهالي العلهو ة   الحق محدد ا ترة زمنية محد

و تحدد م هوم اإلساا  اوجود سب   ار  سواء  اي ه ا السهب  متهوالراً منه  لحظهة الترشهي   ولهم 

 ههتم ا توههاله ئذ اعههد اسههتن اد لتههرة الطعههن لههي صههحة العلههو ة  أو  ههدا السههب  لعههالً اعههد ا تسههاب 

 .2صحيحة من ادا ة ترشيحه العلو ة و انت ه ل العلو ة

ار المترتبة على الحعم اإاطال العلو ة عدم ا تسااها لي أ ة لحظة  لالحعم الصهادر مهن هومن اآل   

ر ههأال هة الملتصة اإاطال العلو ة  عوي  اش اً لهه ا الهبطالي ذ منوه اً لهه. ومهن ههم  عهوي للاهرار 

المستابن لاأ  دنه  ستند ئلى سب  مد  رأ  رل علىهأرجعي  رتد ئلى الما ي. أما اإلساا  لياتصر 

 ً رل من ومت صهدور الاهرار ااإلسهاا   وذ آهول لك لهو  نتل   اعد ا تساب العلو ة ا تساااً صحيحا

 .3 رتد ئلى ومت اذنتلاب

  

                                                           
 309ص.،عمان مرجع سابق. اإلنتخابات. 2009سعد, العبدلي 1
 35ص سابق مرجع. األردني الدستور في األمة مجلس أعضاء عن العضوية إسقاط أحكام. عوض ,الليمون 2
 124ص.قانونية دراسات مجلة. البرلمانية العضوية إلسقاط كسبب واالعتبار الثقة فقد. 2019الفتاح عبد علي ,خليل 3
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 المطلب الثاني

 حاالت إسقاط العضوية

 أو عليهههها الدسهههاتيرالتهههي تهههنش العلهههو ة   هههد شهههرو أ ل اهههدعلهههو ة النياايهههة تاهههوم ئي ئسهههاا  ال   

االواجبههها  المنو هههة اهههه. وئسهههاا  العلههههو ة  النابههه  ئخهههاللل اهههدل ال اهههة أو اذعتبهههار أو نتي هههة 

  عوي لي  التين  سيتم تو يحهما لي ال رعين اآلتيين 

 الفرع األول

 حد شروط العضويةأإسقاط العضوية لفقدان 

هليهههة وادسهههن  و ال نسهههية  التوالرهههها لهههي علهههو م لهههل النهههواب مهههن  ئي الوهههرو  التهههي   ههه    

 وييرهههها مهههن الوهههرو  التهههي تهههنش عليهههها دسهههاتير ومهههوانين الهههدول تعهههد شهههرو  دايهههةادعاليهههة وال

وانتههههاء و  ههه  توالرهههها  هههول لتهههرة ا ت ا هههه  ءااتهههداههههي شههه و  ااهههاء  أي أي هههه ل الوهههرو  

االعلهههو ة النياايهههة   لهههإ ا مههها لاهههد العلهههو أي مهههن هههه ل الوهههرو  تعهههر  إلسهههاا  علهههو ته لهههي 

 .1م لل النواب

ئلههههى الوههههرو  الواجهههه   2016( مههههن مههههانوي اذنتلههههاب ادردنههههي10ولاههههد تطرمههههت المههههادة )   

 ً   وذ  عههوي محعههوم عليههه اههاإللالس توالرههها لههي علههو م لههل النههواب وهههي اهه ي  عههوي أردنيهها

ولهههم  سهههتعد اعتبهههارل الاهههانوني  اههه ي  عهههوي مهههد أتهههم هالههههين سهههنة شمسهههية مهههن عمهههرل  وذ  عهههوي 

ه ولهههم  رلهههع الح ههر عنهههه  وذ  عهههوي محعومهههاً عليهههه االسهه ن مهههدة تز هههد علهههى سهههنة مح ههوراً عليههه

وا ههدة ا ر مههة ييههر سياسههية ولههم  عههت عنههه  وذ  عههوي م نونههاً أو معتوهههاً  ولههيل مههن أمههارب 

 ها نهه ادردنههي مههن الدسههتور (76الملههك لههي الدرجههة التههي تعههين ااههانوي خههاص . و سهه  المههادة )

 ادعياي والنواب. ذ  معن ال مع اين علو ة م لل

( مههههن مههههانوي 8) ولههههي التوههههر ع المصههههري نههههش علههههى شههههرو  العلههههو ة لههههي نههههش المههههادة   

شههههتر  لههههي علههههو م لههههل النههههواب أي  عههههوي مصههههري ال نسههههية ئ  ا  2014م لههههل النههههواب 

متمتعهههاً احاومهههه المدنيهههة والسياسهههية  أي  عهههوي اسهههمه مهههدرجاً اااعهههدة ايانههها  النهههاخبين اههه ي مهههن 

وأذ  عهههوي مهههد  هههرأ عليهههه سهههب   سهههتوج   ههه ف أو رلهههع ميهههدل  أذ تاهههن محالظههها  ال مهور هههة  

سههنه  ههوم لههت  اههاب الترشهه  عههن خمههل وعوههروي سههنة ميالد ههة  أي  عههوي  اصههالً علههى م هههن 
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جهههامعي أو مههها  عادلهههه علهههى ادمهههن  أي  عهههوي مهههد أد  اللدمهههة العسهههعر ة أو ألع هههى مهههن أدابهههها 

 اههة واذعتبههار أو اسههب  اإلخههالل اواجبهها  مانونهها  أذ تعههوي مههد أسههاطت علههو ته اسههب  لاههد ال

 العلو ة.

 وسناوم االبحي ا ارز  اذ  لاداي شرو  العلو ة لي الناا  اآلتية 

 أوال : الجنسية

ين لهههي شهههرو  العلهههو ة النياايهههة  مو هههرعتعهههد ال نسهههية مهههن الوهههرو  التهههي نهههش عليهههها  هههال ال   

مههههانوي اذنتلههههاب لم لههههل النههههواب  أ(/10 يههههي أي شههههر  ال نسههههية ادردنيههههة ورد لههههي المههههادة )

تمتههههع المرشهههه  اال نسههههية ادردنيههههة ادصههههلية أو مههههرور عوههههر  مو ههههرملهههه  الادردنههههي  لاههههد تط  

مهههن مهههانوي ال نسهههية  (9. و ههه لك نصهههت المهههادة )ةسهههنوا  االنسهههبة للمت هههنل اال نسهههية ادردنيههه

ر سههنوا  ...ذ   ههوز انتلااههه أو تعيينههه علههواً لههي أ ههة هي ههة نياايههة مبههن ملههي عوهه"المصههري 

 .1"من التار   الم  ور..

زوال ال نسههههية ادردنيههههة عههههن لاههههد ال نسههههية  لإنههههها تهههه دي ئلههههى   ههههاذ ئ ا تههههوالر  ئ ههههد  و  

مههانوي ال نسههية ادردنههي لسههنة  لههي مو ههرم  ومههد  ههدد الأعلههاء م لههل النههواب أهنههاء علههو تهم

الحهههاذ  التهههي   اهههد اهههها ادردنهههي  و ال نسهههية ادصهههلية أو المت هههنل ال نسهههية ادردنيهههة  1954

وهههه ل الحهههاذ  تتم هههن لهههي  هههوي ادردنهههي انلهههر  لهههي اللدمهههة   ( منهههه 19 18لهههي المهههادتين ) 

العسهههعر ة أو المدنيهههة لهههد  دولهههة مههها دوي الحصهههول علهههى ئ ي مهههن م لهههل الهههوزراء ولهههم  تهههرأ 

مهههة المملعهههة ادردنيهههة  لهههك  أو مهههام ا عمهههال تمهههل أمهههن الدولهههة اللدمهههة عنهههدما  لبهههت منهههه  عو

وسهههالمتها  أو مهههام اهههبعض ادلعهههال والتهههي  ترتههه   هههال ئتيانهههها لاهههداي ادردنهههي جنسهههيته  واههه لك 

لإنههههه لههههي  الههههة انطبههههاق أ عههههام المههههادتين السههههاااتين احههههق أ ههههد أعلههههاء م لههههل ادمههههة أهنههههاء 

 ً  .2علو ته لإي علو ته تساأ  عما

 15) المصهههري لهههي نهههش المهههادة مو هههرم  سهههح  ال نسهههية التهههي نهههش عليهههها الو ههه لك  هههاذ   

مبهههول أ هههد ادشهههلاص الهههدخول  لهههيالمتم لهههة  1975المصهههري لسهههنة  مهههن مهههانوي ال نسهههية (16و

مهههههن وز هههههر   هههههد  الهههههدول ادجنبيههههة دوي تهههههرخيش سهههههااق  صههههدرلههههي اللدمهههههة العسههههعر ة إل

م اإدانتههه لههي جنا ههة مههن ال نا هها  العاد ههة لههي اللههارج وصههدر  عهه تهههئ ا  انههت ئمام  أو الحرايههة

العاد هههة لهههي اللهههارج وانلهههم ئلهههى  تههههئ ا  انهههت ئمام أو  ن جههههة اللهههارجالملهههرة اههه من الدولهههة مههه
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هي ههههة أجنبيههههة مههههن أيرا ههههها العمههههن علههههى تاههههو ض النظههههام اذجتمههههاعي أو اذمتصههههادي للدولههههة 

 عومهههة أو  ئ ا عمهههن لمصهههلحة دولهههة أو  اهههالاوة أو ا  هههة وسهههيلة مهههن الوسهههابن ييهههر الموهههروعة

 .1ئ ا اتصت لي أي ومت من ادوما  االصهيونية أو  أجنبية لي  الة  رب مع مصر

ب( مهههن مهههانوي /10ادردنهههي لهههي المهههادة ) مو هههرمأمههها لهههي  هههاذ  ازدواج ال نسهههية لاهههد نهههش ال   

أي ذ  حمهههن جنسهههية دولهههة أخهههر   ئذ أنهههه مهههع تعهههد ن  "انتلهههاب م لهههل النهههواب ادردنهههي علهههى 

  (10مههد تههم  هه ف ههه ا ال اههرة مههن المههادة رمههم ) 2016مههانوي اذنتلااهها  لم لههل النههواب لسههنة 

 . 2016على ئهر التعد ال  الدستور ة التي  رأ  على الدستور ادردني لي عام 

نههههواب علههههى شههههر  ( مههههن مههههانوي م لههههل ال8أمهههها لههههي التوههههر ع المصههههري لاههههد نصههههت المههههادة )

ال نسهههية المن هههردة لعلهههو ة م لهههل النهههواب  ئذ أي المحعمهههة الدسهههتور ة العليههها مهههد ملهههت لهههي 

( منهههه 87 عهههم لهههها اعهههدم دسهههتور ة هههه ا الهههنش  ومالهههت المحعمهههة  أي الدسهههتور   هههن لهههي المهههادة )

موهههار ة المهههوا ن لهههي الحيهههاة العامهههة  واجههه  و نهههي  وجعهههن للمهههوا ن الحهههق لهههي اذنتلهههاب 

اههداء الههرأي لههي اذسههت تاء  ومههن هنهها تلتههزم الدولههة اههإدراج اسههم  ههن مههوا ن اااعههدة والترشهه  وئ

 عمهههت المحعمهههة ومهههد ايانههها  النهههاخبين دوي  لههه  منهههه  متهههى تهههوالر  ليهههه شهههرو  الناخههه . 

( مهههن المهههادة 1اعهههدم دسهههتور ة عبهههارة " متمتعًههها اال نسهههية المصهههر ة من هههردة "الهههواردة االبنهههد )

.أي 2 2014لسهههنة  46لصهههادر ااهههرار ربهههيل ال مهور هههة رمهههم ( مهههن مهههانوي م لهههل النهههواب ا8)

 أي المحعمة أمر  احق مزدوجي ال نسية لي علو ة م لل النواب.

 ثانيا : فقدان الصالحية األدبية واألخالقية

  ههه  أي تتهههوالر لهههي النابههه  الصهههال ية اددايهههة   و عهههوي علهههى مهههدر مهههن النزاههههة والوهههرف     

النيههااي لههي جههرابم مللههة االوههرف تهه هر علههى مههد   لههلاء الم علههأوعنههد صههدور أ عههام  ههد 

تمتعههههه اههههالحاوق السياسههههية والمدنيههههة ومنههههها العلههههو ة النياايههههة  للاههههد اشههههتر  مههههانوي انتلههههاب 

جر مهههة ييهههر سياسهههية تز هههد صهههدور  عهههم ملهههابي علهههى المرشههه  لهههي  م لهههل النهههواب علهههى عهههدم

 سنة ولم  عت عنه  أو أي  حعم عليه لإللالس ولم  رد اعتبارل. الحبلمدة عاواتها على 

ادردنههي مههدة العاواههة التههي تن ههي الحههق االترشهه  لم لههل النههواب اههالحبل  مو ههرمولاههد  ههدد ال   

( مهههن مهههانوي انتلهههاب م لهههل النهههواب  10مهههدة تز هههد عهههن سهههنة  سههه  ال اهههرة )ههههم( مهههن المهههادة )
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ي عامههاً أو خاصههاً.  لههإي ههه ل العلههو ة تسههاأ وأي ههه ا الوههلش لههم  صههدر احاههه ع ههو سههواء  هها

 شر طة أي  عوي الحعم صادر عن محعمة جنابية  وأي ه ا الحعم ا تس  درجة الاطعية.

( مههن مههانوي م لههل النههواب المصههري 8المصههري للاههد نههش لههي مطلههع المههادة ) مو ههرمأمهها ال   

السياسهههية   ولهههي    علهههى عهههدم اإلخهههالل ااد عهههام الماهههررة لهههي مهههانوي تنظهههيم مباشهههرة الحاهههوق

 مو هههرمعلهههى أي  عهههوي مهههدرجاً اااعهههدة ايانههها  النهههاخبين . ولاهههد نهههش ال ا( منهههه2ال اهههرة رمهههم )

أ لهههاً لهههي مهههانوي مباشهههرة الحاهههوق السياسهههية علهههى شهههرو    ههه  توالرهههها لهههإلدراج لهههي جهههداول 

النههاخبين ومباشهههرة  اهههومهم السياسهههية  وههه ل الوهههرو  التهههي ورد  لهههي ال اههرة ال انيهههة مهههن المهههادة 

  وههه ل 1( مههن ههه ا الاههانوي متم لههة اعههدم صههدور أ عههام لههي ال ههرابم المنصههوص عليههها ليههها 2)

ال هههرابم متم لهههة ا ر مهههة التههههرب اللهههر بي   أو جهههرابم ئلسهههاد الحيهههاة السياسهههية  أو ال صهههن مهههن 

الو ي هههة العامههههة جهههراء جههههرابم مللههههة االوهههرف و ادمانههههة  أو جههههرابم ال نا ههها   أو مههههن صههههدر 

ل لههههي جههههرابم السههههرمة أو ئخ ههههاء ادشههههياء المسههههرومة أو النصهههه  أو خيانههههة  ههههدل الحعههههم اههههالحب

ادمانهههة أو الرشهههوة أو التزو هههر أو شههههادة الهههزور أو جر مهههة الهههتللش مهههن اللدمهههة العسهههعر ة   

وجميههههع ههههه ل اد عههههام   هههه  أي تعههههوي   دمههههوال العامههههة والعههههدواي عليهههههاوجر مههههة اخههههتالس ا

 نهابية.

حرمهههاي مهههن مباشهههرة الحاهههوق السياسهههية عنهههد ارتعهههاب تلهههك ولاهههد  هههدد  ن هههل المهههادة مهههدة ال   

ي أي   أأومهههت تن يههه  العاواهههة احعهههم ملهههابيال هههرابم المهههل سهههنوا    و هههزول هههه ا الحرمهههاي ئ ا 

جميهههع هههه ل الحهههاذ  مابمهههة إلسهههاا  العلهههو ة   ونهههها مهههن شهههرو  مباشهههرة الحاهههوق السياسهههية 

ة النياايهههة لم لهههل البرلمهههاي منهههها الايهههد ا هههداول النهههاخبين والتهههي تعهههد ئ هههد  شهههرو  العلهههو 

 .2المصري

.  ن دلهههع د ونهههه الت ار هههة ذ المدنيهههةأمههها لهههي  الهههة اإللهههالس لتطبهههق عنهههدما تومهههت التهههاجر عههه   

النهههواب تحهههت المرشههه  لم لهههل أي ذ  اهههع ادردنهههي ولاهههد تطلههه  مهههانوي انتلهههاب م لهههل النهههواب 

وعههدم اسهههتعادة  تطلهه  صههدور  عههم ملهههابي مههن المحعمههة الملتصههة اههاإللالس عههم اإللههالس  و

تسههههاأ  اههههوق "( مههههن مههههانوي الت ههههارة ادردنههههي 326) وههههه ل الحالههههة أ ههههدتها المههههادة .3اعتبههههارل
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الم لههههل السياسهههههية اوهههههر ئلالسهههههه وذ   ههههوز لهههههه أي  عههههوي ناخبهههههاً أو منتلبههههاً لهههههي الم هههههالل 

 .1"السياسية البلد ة أو الملتصة االمهن وذ أي  اوم او ي ة أو امهمة عامة

  مههها 2018( لسهههنة 21لهههى أي مهههع صهههدور مهههانوي اإلعسهههار ادردنهههي رمهههم )ت هههدر اإلشهههارة ئ   

ً  اينههها ( منهههه علهههى ئلنهههاء  الهههة اد عهههام 140ألنهههى أ عهههام اإللهههالس    يهههي تهههنش المهههادة ) سهههاااا

الاانونيهههة المتعلاهههة اهههاإللالس  وا نهههه ذ  عمهههن اههه ي نهههش ورد لهههي أي توهههر ع آخهههر  تعهههار  ليهههه 

لهههوارد لهههي مهههانوي اذنتلااههها  امههها  لهههش شهههر  عهههدم مهههع أ عهههام هههه ا الاهههانوي  أي أي الوهههر  ا

ادردنهههي مههها ئ ا  هههاي اإلعسهههار  مو هههرم  ولهههم  و ههه  ال2التعهههر  لإللهههالس مهههد أومهههت العمهههن اهههه

م لهههههل النهههههواب الهههههوارد لهههههي الدسهههههتور  علهههههوه أم ذ   أو أي شهههههر  أي ذ  عهههههوي  حهههههن محلههههه

ادردنهههي ونههههش مههههانوي اذنتلههههاب اوههه ي شههههرو  المرشهههه  أي ذ  عههههوي مهههد صههههدر احاههههه  عههههم 

 إللالس  عتبر ذيياً.اا

علهههى مصههير مهههن  اههع علهههيهم  صههرا ةً مهههن ادولههى أي  هههنش المو ههرم   ههر  البا ههي أنهههه  ههاي   

 ن مهههانوي اذنتلهههاب للم هههالل اإلعسهههار امههها  لهههش علهههو ة الم هههالل النياايهههة  أو أي  اهههوم اتعهههد

 النيااية اما  توالق مع مانوي اإلعسار ال د د.

( لهي مهانوي تنظهيم 2) مهن ال اهرة ال انيهة مهن المهادة 5و 3المصري للاد نش لي البند  مو رمأما ال   

 ههد  ئرتعهه  الههه أو امباشههرة الحاههوق السياسههية علههى أي  حههرم مههن صههدر  ههدل  عههم امصههادرة أمو

( من مانوي تنظيم ئعادة الهيعلة والصهل  111لتدليل أو التاصير   ما نصت المادة )ل االجرابم الت 

.. لحههرم م متههاً مههن مباشههرة الحاههوق السياسههية ومههن العلههو ة لههي "علههى  2018الههوامي واإللههالس 

الم لل النيااي أو الم الل المحلية   ن من صدر  دل  عم نهابي ذرتعااهه ئ هد  جهرابم الت هالل 

 ا ئ هأي أنه  3"و التاصير  و عهوي الحرمهاي لمهدة سهت سهنوا  مهن تهار   تن يه  العاواهة..االتدليل  أ

هناء علو ته  لإنه لي ه ل الحالة     ليها ئسهاا  اصدر احق علو م لل النواب  عم ااإللالس 

 علو ته ولعن لي ئ ار اعض أ عام اإللالس الواردة لي الاوانين الساااة.

 الصالحية العقلية ثالثا : فقدان

ئي الصههههال ية العاليههههة هههههي أ ههههد شههههرو  العلههههو ة النياايههههة   و  هههه  توالرههههها لههههي النابهههه     

تمههههع  ومامههههت الدسههههاتير اههههالنش ة مصههههال  الم مههههللههههتمعن مههههن ميامههههه اادعمههههال النياايههههة للد

                                                           
 1966األردني التجارة قانون 326 المادة  1
 2018األردني اإلعسار قانون من 140 المادة  2
 2018المصري سنة واإلفالس الواقي والصلح الهيكلة إعادة تنظيم قانون من 111المادة  3
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علهههى هههه ا الوهههر  و رمهههاي ادشهههلاص المصهههااين اهههادمرا  العاليهههة مهههن العلهههو ة  ةً صهههرا 

 النيااية.

تمعن مهههن أداء المههههام المو لهههة يههه  ههه  أي  تمتهههع علهههو م لهههل النهههواب اعامهههن مهههوال العاليهههة ل   

نوي ادشههههلاص المح ههههور علههههيهم والمصههههااوي اههههال  منههههعمو ههههرم ادردنههههي ائليههههه  لهههه لك مههههام ال

( 10( مهههن الدسهههتور ونهههش المهههادة )75) لهههي نهههش المهههادة والعتهههه مهههن علهههو ة م لهههل النهههواب

اب. وال نههوي هههو ا ههطراب لههي العاههن   عههن الوههلش لامههد مههن مههانوي اذنتلههاب لم لههل النههو

العاههههن أو ملتلههههه و عههههدم عنههههدل التمييههههز واإلدراأ  أمهههها تعر ههههت العتههههه هههههو  ههههعت لههههي العاههههن 

 ترتههه  عليهههه لسهههاد التهههداير و هههعت اإلدراأ احيهههي  عهههوي المعتهههمول منعهههمدم التمييهههمز أو نامصهههه 

- ً لهههي  نهههه ذ  صههه  أي  عهههوي علهههواً وهههه ل الوهههرو  تعهههد منطايهههة علهههى أسهههاس أ .- مههها اينههها سهههاااا

عليهههه ولهههم  هههتم رلهههع الح هههر عنهههه  وهههه ذء  صهههن وي ئلهههى  م لهههل النهههواب مهههن  هههاي مح هههوراً 

أمههها المح هههور علهههيهم احعهههم    نهههوي والمعتهههولنهههوعين  المح هههور علهههيهم لههه واتهم  الصهههنير والم

 .1المحعمة لهم الس يه و و الن لة

تهههدخن هههه ل الوهههرو  لهههي ئ هههار الصهههال ية العاليهههة  دي هههه ل ادمهههرا  التهههي تصهههي  العاهههن    

وتعههههد مههههن ادسههههباب التههههي ذ  معههههن لاشههههلاص المصههههااين اههههها مباشههههرة الحاههههوق السياسههههية 

  و هههدخن  عهههم الم نهههوي والمعتهههول 2( مهههن الاهههانوي المهههدني ادردنهههي127والمدنيهههة وولاههها للمهههادة )

 .3( من الدستور لي  عم المح ور عليه 75ادة ) الوارد لي ال ارة لي الم

 أنهه ( من مانوي تنظيم مباشرة الحاهوق السياسهية علهى2المصري لاد نش لي المادة ) مو رمأما ال   

" ً  -2المح هور علهيهم مهدة الح هر  -1  من مباشرة الحاوق السياسهية ال  ها  اآلتيهة  أوذً   حرم م متا

و لههك خههالل مههدة ا ت ههازل اإللزامههي ا  ههد منوههآ  الصههحة  المصههاب اا ههطرااا  ن سههية أو عاليههة 

   و اع الح ر على ادشلاص اسب  ال نوي أو العته أو الس ه."الن سية ..

وخالصهههة الاهههول لهههإي النابههه  أو العلهههو الههه ي أصهههااه أ هههد عهههوار  ال نهههوي أو العتهههه اعهههد    

 ً علهههى الم لهههل  صهههدور  عهههم  الهههي اهههالح ر عليهههه وجههه   ئهباتهههه مهههن ال ههههة الملولهههة مانونههها

 اب ااذستناد ئلى الحعم الالابي.م لل النومن ئمرار  الة ساو  علو ته 

                                                           
 39ص سابق مرجع.األردني الدستور في األمة مجلس أعضاء عن العضوية إسقاط أحكام. عوض ،الليمون   1
 فتحجر الغفلة وذو السفيه اما -2.لذاتهم محجورون والمعتوه والمجنون الصغير -1) 1976 االردني المدني القانون من 127 المادة  2

 سببه للناس ويعلن للمحجور الحجر قرار يبلغ -3.القانون في المقررة واالجراءات للقواعد وفقا عنهما الحجر وترفع المحكمة عليهما

 (نافذة ذلك قبل تصرفاته وتكون
 نفس المادة 3
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 رابعا : منع أقارب الملك من عضوية مجلس النواب إلى درجة معينة بالقانون

ادردنههههي لههههي الدسههههتور ومههههانوي اذنتلههههاب علههههو ة أمههههارب الملههههك مههههن  مو ههههرمال منههههعلاههههد    

لهههم  صههدر مهههانوي خههاص لمعال هههة ههه ل الناطهههة ئلهههى  الدرجههة التهههي تعههين لهههي مههانوي خهههاص. لعههن

مههن  منههععلههى  ههن مههن  اههع عليههه لاهه  أميههر   منههعحظههة  و مهها اينهها سههااااً أي  اههع ههه ا اللههه ل ال

و معههههن تصههههور ههههه ل الحالههههة عنههههد ئسههههاا  العلههههو ة عنههههدما  مههههن  علههههو ة م لههههل النههههواب  

 شلش ما لا  أمير و عوي لي  لك الومت علوا لي م لل النواب.

المصههههري للههههم  ههههورد أي شههههر  علههههى منههههع أمههههارب ربههههيل ال مهور ههههة مههههن  مو ههههرمأمهههها ال   

علهههو ة م لهههل النهههواب   وهههه ا متوالهههق مهههع مبهههدأ دسهههتوري وههههو أي المهههوا نين أمهههام الاهههانوي 

سهههواء  وههههم متسهههاووي لهههي الحاهههوق والحر ههها  والواجبههها  العامهههة ذ تمييهههز  وهههه ا مههها جهههاء لهههي 

 .من الدستور المصري 53نش المادة 

 خامسا : التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية والشركات العامة

( مههن مههانوي انتلههاب 10ادردنههي ههه ا الوههر  لههي ال اههرة )ة( مههن المههادة ) مو ههرمولاههد أمههر ال   

 متنههع علهههى "( مهههن الدسههتور علههى 75م لههل النههواب  ونصههت أ لهها ال اهههرة ال انيههة مههن المههادة )

هنههاء مههدة علههو ته التعامههد مههع الحعومههة أو امههن أعلههاء م لسههي ادعيههاي والنههواب  ههن علههو 

الم سسههههها  الرسهههههمية العامهههههة أو الوهههههر ا  التهههههي تملعهههههها أو تسهههههيطر عليهههههها الحعومهههههة أو أي 

م سسهههة رسهههمية عامهههة سهههواء  هههاي هههه ا التعامهههد اطر اهههة مباشهههرة أو ييهههر مباشهههرة ااسهههت ناء مههها 

مهههالأ ومهههن  هههاي مسهههاهماً لهههي شهههر ة أعلهههاؤها أ  هههر  هههاي مهههن عاهههود اسهههت  ار ادرا هههي واد

 ."من عورة أشلاص

صهههرا ةً ميهههام أعلهههاء الم لسهههين االوهههراء أو اذسهههت  ار مهههن أمهههالأ  منهههع مو هههرمأي ال  ال هههظ   

الدولهههههة انيهههههر الحهههههاذ  المسهههههت ناة  أو الايهههههام اادعمهههههال الت ار هههههة والماليهههههة مهههههع الحعومهههههة 

اعتبهههارل  هههمانة مهههن  هههمانا  لهههي  منهههعن هههه ا الالحعمهههة مهههتتم هههن ااعهههة لهههها. ووالم سسههها  الت

الو ي ههة النياايهههة  دنههه مهههد تل هه  السهههلطة التن ي  ههة ئلهههى اللههنأ علهههى أ ههد أعلهههاء م لههل ادمهههة 

لههي م ههن ههه ا التعامههن المههالي علههى  سههاب المصههلحة العامههة  احيههي  تنا ههى ههه ا العلههو عههن 

 .1ئعمال الرمااة على الحعومة

                                                           
 603ص.االسكندرية المعارف، دار الدستوري، والقانون السياسية النظم ،2000: ابرهيم ,شيحا   1
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ذ   هههوز لعلهههو الم لهههل  هههوال مهههدة  ه( مهههن الدسهههتور المصهههري أنههه109وورد لهههي المهههادة )   

العلهههههو ة أي  وهههههتري  أو  سهههههت جر  االههههه ا  أو االواسهههههطة  شهههههي اً مهههههن أمهههههوال الدولهههههة  وذ 

  جرههههها أو  بيعههههها شههههي اً مههههن أموالههههه  وذ  بههههرم معههههها عاههههد التههههزام  أو تور ههههد  أو مااولههههة  أو 

   هههدئلهههي  الهههة التعامهههد مهههع الحعومهههة أو  سهههاا  العلهههو ة النياايهههة هنهههائ ةوتتم هههن  الههه .1ييرهههها

 .ها ملال اً لنصوص المواد الساااةم سسات

مههن أسهههباب  سهههب  ادردنهههي شههر  السههن  مو ههرملههم  حهههدد ال  أمهها لههي مههها  تعلههق اوهههر  السههن   

ي ئ  أ  ههههوي شههههر  السههههن  عههههد مههههن  ههههاذ  ئاطههههال العلههههو ة. يئسههههاا  العلههههو ة  وههههه ا اههههد ه

المحعمهههة لهههي ال صهههن اصهههحة العلهههو ة نهابيهههة وااتهههة   هههوي مهمهههة المحعمهههة  هههبأ  مهههرارا 

إسهههاا  انتهههابل اذنتلااههها  وئصهههدارها اوهههعن نههههابي وملهههزم  لهههال  تصهههور اختصهههاص الم لهههل 

علهههو ة انهههاء علهههى هههه ا الوهههر  وذ  صههه  ملال هههة  عهههم المحعمهههة. ولهههي مههها  لهههش الم ههههن 

ادردنهههي م ههههن علمهههي أو أداء اللدمهههة  رممو هههالعلمهههي أو أداء اللدمهههة العسهههعر ة لهههم  وهههتر  ال

شهههتر  ئتمهههام االههه ي  يالمصهههر مو هههرمالعسهههعر ة لهههي علهههو ة م لهههل النهههواب علهههى خهههالف ال

ههههها   شهههههادة المر لههههة التعلههههيم ادساسههههي علههههى ادمههههن  وأداء اللدمههههة العسههههعر ة أو اإلع ههههاء من

أو  هههههور عههههدم صههههحة الوهههههادا  المادمههههة عنههههد الترشههههي  و معههههن تصههههور ههههه ل الحالههههة عنههههد 

التالعهههه  لههههي أوراق اللدمههههة العسههههعر ة اعههههد هبههههو  العلههههو ة  وئذ نعههههوي أمهههها  الههههة ئاطههههال 

 العلو ة  الحالة الساااة.

 الفرع الثاني

 كجزاء تأديبيإسقاط العضوية النيابية  

تاههوم الدسههاتير اههالنش  ةو ة   ههزاء  ومههع علههى العلههو لههي  الهه معههن أي  عههوي ئسههاا  العلهه   

عليههههها   ومههههن ههههه ل الحههههاذ  لاههههد ال اههههة واذعتبههههار اسههههب  ارتعههههاب جههههرابم تلههههن االوههههرف أو 

ييرهههها مههههن ال ههههرابم ادخههههر    أو ئ ا ارتعهههه  أعمههههال تتنهههالى مههههع المبههههاد  التههههي  اههههوم عليههههها 

م لهههل النهههواب   أو ارتعهههاب أعمهههال مهههن شههه نها اإلخهههالل اواجبههها  الو ي هههة م هههن  الهههة ئلوهههاء 

 .2رار الم لل أو ئ اعة أنباء  ا اة تمل هيبة م لل النوابأس

                                                           
 وتعديالته 2014المصري الدستور من 109 المادة  1
 150ص. سابق مرجع. البرلمان لعضو القانوني المركز :خالد أفين ,الرحمن عبد   2
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ادردنهههي  هههاذ  ئسهههاا  العلهههو ة   هههزاء  ئنمههها تهههرأ هههه ا ادمهههر  سهههلطة  مو هههرمولههم  حهههدد ال   

مهههن الدسهههتور التهههي نصهههت علهههى صهههال ية  90تاد ر هههة ئلهههى م لهههل النهههواب   يهههي أي المهههادة 

  وااأ ل صن الناب .الم لل لي ئساا  علو ة أعلابه لم  رد اها شرو  أو 

هههههرم تبهههههين أي ال     أعطهههههى للم لهههههل الحهههههق اممارسهههههة صهههههال ياته ااإلسهههههاا  ليمههههها  تعلهههههق  مو 

وههههي ئمههها أي تعهههوي لعهههن أو امتنهههام عهههن لعهههن   االملال ههها  التهههي تصهههدر عهههن علهههو الم لهههل

 لم لهههلوصهههن  هههداً مهههن ال سهههامة واللطهههورة  رتعبهههه النابههه  و لهههالت واجباتهههه ومسههه ولياته ول

ء م ههن ههه ل الصههال ية الماصههود اإعطههاوت ههدر اإلشههارة ئلههى أي   لههي ههه ا الوهه ي سههلطة تاد ر ههة

هههههو عههههدم  انتهههههاأ  رمههههة الم لههههل  أو اإلسههههاءة ئليههههه  احيههههي ئ ا امتنههههع أ ههههد  لم لههههل النههههواب

الم لسهههين اههه ي علهههواً مهههن أعلهههابه أصهههب  ييهههر ذبهههق ليعهههوي علهههواً لهههي الم لهههل   عهههوي 

رار ا   ر هههة هل هههي ادعلهههاء الههه  ن  تههه لت للم لهههل لصهههله مهههن العلهههو ة  اوهههر  أي  صهههدر الاههه

 .1منهم  لك الم لل

 هههاي مولاهههاً لهههي ئعطهههاء الصهههال ية للم لهههل لهههي ئسهههاا  علهههو ة  مو هههرمي أي ال هههاو هههر  الب

د الم لهههل اوهههرو  و هههوااأ يهههالم لهههل  وعهههدم تاي علهههىتنهههول السهههلطة التن ي  هههة  لمنهههعأعلهههابه 

ادمههههر الهههه ي  حههههول دوي  اههههالنش اً وجعلههههها سههههلطة تاد ر ههههة لههههه لعههههي ذ  عههههوي الم لههههل مايههههد

 لنش استيعااها.لذ  معن مد تست د و مسابنمعال ة 

 لهههههك   و2013 ولاهههههد مهههههرر م لهههههل النهههههواب ادردنهههههي ئسهههههاا  علهههههو ة أ هههههد النهههههواب سهههههنة

علههههههى  ههههههوء توصههههههيا  ل نههههههة التحايههههههق النياايههههههة التههههههي شههههههعلها م لههههههل النههههههواب اسههههههب  

أو لهههههي أرومهههههة الم لهههههل لاهههههد اإلسهههههاءة اهههههالاول أو اال عهههههن أو احمهههههن السهههههالة تحهههههت الابهههههة 

( ناببهههههاً مهههههن أصهههههن 134تاهههههرر لصهههههن أ هههههد النهههههواب مهههههن م لهههههل النهههههواب   يهههههي صهههههو  )

 .2(  لروا ال لسة على لصن الناب 136)

( مهههن الدسهههتور علهههى أنهههه ذ   هههوز ئسهههاا  110المصهههري لاهههد نهههش لهههي المهههادة ) مو هههرمأمههها ال   

أو أخهههن اواجبههها  العلهههو ة  علهههو ة أ هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب ئذ ئ ا لاهههد ال اهههة واذعتبهههار

 على ه ل الحاذ   النيااية. ومن هنا سنتعرف
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 فقد الثقة واالعتبار أوال :

هههههرملهههههم  عهههههرف ال    ئلهههههى تعر  هههههها ال اهههههه  تصهههههد المصهههههري ماهيهههههة ال اهههههة واذعتبهههههار  و مو 

ا تصهههههههرلا  وألعهههههههاذً تتنهههههههالى مهههههههع صههههههه ته النياايهههههههة  وهههههههه ل التصهههههههرلا  ذ  معهههههههن نهههههههه ا

 صهههههرها  ئنمههههها  هههههتم تاهههههد رها  سههههه   هههههروف التهههههي  هههههدهت اهههههها الوامعهههههة  وادصهههههن أي 

علهههههههو الم لهههههههل النيهههههههااي    ههههههه  أي  تحلهههههههى االنزاههههههههة واذسهههههههتاامة  ومسهههههههلك علهههههههو 

ا ههههههيه الم لههههههل النيههههههااي ههههههه ا ذ  اتصههههههر علههههههى  ا ههههههرل لاههههههأ  وئنمهههههها  متههههههد ليوههههههمن م

 .1ر  لك الما ي على صال يته للعلو ة النياايةآهأ لاً ئ ا ما 

 اههههههع ئسههههههاا  العلههههههو ة ئ ا  عههههههم علههههههى العلههههههو لههههههي جر مههههههة مللههههههة االوههههههرف سههههههواء    

الحرمهههههاي مهههههن مباشهههههرة الحاهههههوق السياسهههههية أم ذ.  انهههههت مهههههن ال هههههرابم التهههههي تههههه دي ئلهههههى 

ابههههه   عهههههم ااإلدانهههههة الن ر علهههههىدلهههههم  صههههه ا ئولاهههههداي اذعتبهههههار  معهههههن أي  عهههههوي لهههههي  الهههههة 

لهههههي جر مهههههة معينهههههة   و ع هههههي أي  اهههههوم النابههههه  ا عمهههههال ترمهههههي اهههههه ئلهههههى محهههههأ للوهههههعوأ 

 .2ا   ر ما  لزمه مانوي العاواا   لتزم وعدم اذ ترام  لالناب      أي

أنههههههه   علههههههى 2014مههههههن مههههههانوي م لههههههل النههههههواب المصههههههري لسههههههنه  (6تههههههنش المههههههادة )   

النههههههواب أي  ظلههههههوا محت ظههههههين االصهههههه ة  وههههههتر  ذسههههههتمرار علههههههو ة أعلههههههاء م لههههههل "

ينهههههر العلهههههو  التهههههي تهههههم انتلهههههااهم علهههههى أساسهههههها  لهههههإ ا لاهههههد أ هههههدهم هههههه ل الصههههه ة  أو ئ ا ي 

انتمههههههاءل الحزاههههههي المنتلهههههه  عنههههههه أو أصههههههب  مسههههههتاالً  أو صههههههار المسههههههتان  زايًههههههاب تسههههههاأ 

أي أي  ."عنههههههه العلههههههو ة ااههههههرار مههههههن م لههههههل النههههههواب ا يلبيههههههة هل ههههههي أعلههههههاء الم لههههههل

نتلهههههه  علههههههى أساسههههههه تسههههههاأ ااذعتبههههههار الهههههه ي  لعههههههن الاههههههدلالنابهههههه  علههههههى  ئ ا مهههههها أمههههههدم

 علو ته اارار الم لل.

 اإلخالل بواجبات العضوية النيابية ثانيا :

تاههههههوم  الههههههة اإلخههههههالل اواجبهههههها  العلههههههو ة عنههههههد اسههههههتنالل النابهههههه  لن ههههههو ل لتحايهههههههق    

مصههههههههال  شلصههههههههية  أو تههههههههدخن اوههههههههعن معيهههههههه  لههههههههي اختصاصهههههههها  السههههههههلطة التن ي  ههههههههة 

ين المههههههو  ين أو مههههههام االتهههههه هير علههههههى الالههههههاء إلصههههههدار  عههههههم معههههههين. لههههههي ههههههه ل يهههههه تع
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اإلخههههههالل االو ي هههههههة النياايهههههههة و معهههههههن للم لهههههههل  اهههههههابتعتبهههههههر مهههههههن  ومعهههههههتالحههههههاذ  ئ ا 

 .1ئساا  العلو ة عنه

مهههههن الواجبههههها  النياايهههههة التهههههي  هههههددتها الالبحهههههة الداخليهههههة لم لهههههل النهههههواب أنهههههه   ههههه  و  

واجههههه  لم سسههههها  الدولهههههة الدسهههههتور ة  و مههههها أنهههههه علهههههى العلهههههو أي  راعهههههي اذ تهههههرام ال

ت منعهههههومهههههد ي  لهههههور اجتماعههههها  الم لهههههل ول انهههههه    ههههه  علهههههى العلهههههو اذنتظهههههام لههههه

 ً داخهههههههن الم لهههههههل أو  ذً علهههههههى علهههههههو الم لهههههههل أي  ههههههه تي ألعههههههها الالبحهههههههة الداخليهههههههة أ لههههههها

 .2الم  ورة خارجه تلالت أ عام الدستور أو الاانوي أو الالبحة

مههههههن الالبحههههههة الداخليههههههة لم لههههههل النههههههواب المصههههههري علههههههى  (382) لاههههههد نصههههههت المههههههادةو   

هههههههالا  ههههههاذ   معههههههن للم لههههههل ئسههههههاا  العلههههههو ة مههههههن خاللههههههها وهههههههي ئهانههههههة ربههههههيل 

ال مهور ههههههة  ئهانههههههة الم لههههههل أو أ ههههههد أجهزتههههههه  اسههههههتلدام العنههههههت داخههههههن  ههههههرم م لههههههل 

( مهههههن ن هههههل الاهههههانوي السهههههالت   هههههرل علهههههى ئمعانيهههههة 383.و ههههه لك نصهههههت المهههههادة )3النهههههواب

النهههههواب الهههههه  ن  اومهههههوي اتهد ههههههد ربهههههيل ال مهور ههههههة أو ربهههههيل م لههههههل ئسهههههاا  علههههههو ة 

النههههههههواب أو الههههههههوزراء  أو اسههههههههتلدام العنههههههههت لتعطيههههههههن مناموهههههههها  الم لههههههههل أو ل انههههههههه أو 

 .4أعماله أو لت هير على  ر ة ئاداء الرأي

ترتيبهههههاً علهههههى مههههها تاهههههدم  لإنهههههه ذ   هههههوز ئسهههههاا  العلهههههو ة عهههههن أ هههههد أعلهههههاء م لهههههل    

ي  اههههههههه أ هههههههد أسهههههههباب اإلسههههههههاا  الهههههههواردة لهههههههي النصههههههههوص النهههههههواب ئذ ئ ا تهههههههوالر لههههههه

التوهههههر عية السهههههالت   رهههههها  احيهههههي ذ   هههههوز ئ هههههالة أسهههههباب أخهههههر . ومهههههن هنههههها   ههههه  

أي نتعههههههرف لههههههي المطلهههههه  التههههههالي علههههههى اإلجههههههراءا  التههههههي  سههههههير عليههههههها الم لههههههل عنههههههد 

 وموم ئ د   اذ  ئساا  العلو ة.
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 المطلب الثالث

 إجراءات إسقاط العضوية

و هههههههعت الدسهههههههاتير اعههههههههض اإلجهههههههراءا  التهههههههي تحههههههههيأ اإسهههههههاا  علهههههههو ة م ههههههههالل    

النهههههواب  و لهههههك لتهههههولير  هههههمانا  دعلهههههاء م لهههههل النهههههواب مهههههن خهههههالل عهههههدم التسهههههرم 

لههههههي اتلهههههها  مههههههرار اإلسههههههاا  ممهههههها  ع ههههههن لهههههههم الحما ههههههة  وسههههههنتناول لههههههي ههههههه ا المطلهههههه  

 ااية لي ادردي ومصر  ن على  دا.ئجراءا  ئساا  العلو ة الني

 األولالفرع 

 إجراءات إسقاط العضوية النيابية في القانون األردني 

اههههين  ههههالتي ئسههههاا  وسههههاو  العلههههو ة النياايههههة مههههن نا يههههة لاههههداي شههههرو   مو ههههرملههههرق ال   

  ال صههههن مههههن العلههههو ةأي العلههههو ة  واههههين  الههههة ئسههههاا  العلههههو ة النياايههههة   ههههزاء تهههه د بي 

 وسنتناولها تباعاً على النحو اآلتي 

 أوال : إجراءات سقوط العضوية بسبب فقدان شروط العضوية 

تسهههاأ العلهههو ة لهههي  الهههة لاهههداي شهههرو  العلهههو ة أو ال مهههع  عمهههاً  دوي الحاجهههة ئلهههى مهههرار    

( مهههن الدسهههتور   75مهههن م لهههل النهههواب  أي ام هههرد تهههوالر ادسهههباب المههه  ورة لهههي المهههادة ) 

علهههو ة عهههن أعلهههاء م لهههل ادمهههة  الدسهههتوري رتههه  اصهههورة تلاابيهههة ئسهههاا  ال مو هههرملهههإي ال

احيهههي ذ  اتلهههي لهههي هههه ل الحالهههة صهههدور مهههرار مهههن الم لهههل الههه ي  نتمهههي ئليهههه العلهههو  وذ 

 .1 تى ميام الم لل اإعالي شنور العلو ة

ال ههههة التهههي  مو هههرملهههرا  توهههر عي   يهههي لهههم  حهههدد ال  عتر ههههو هههر  البا هههي أي هههه ا الهههنش   

 ئسههههاا صههههحة الحالههههة الواجهههه  مههههن خاللههههها ت يههههر ههههه ل المسهههه لة  و ي يههههة التحاههههق مههههن مههههد  

 ً . ومههههن هنهههها  ههههاي مههههن العلهههو ة  وييرههههها مههههن الموههههعال  العمليههههة التههههي سهههوف تظهههههر ذ اهههها

ادردنهههي ئعطهههاء م لهههل النهههواب سهههلطة ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة لهههي  مو هههرمادولهههى أي  اهههوم ال

العلهههو ة ( مههن الدسههتور  وئتبهههام ئجههراءا  لصههن مههن 75) الحههاذ  المهه  ورة لههي نهههش المههادة

 النيااية.
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 ثانيا : إسقاط العضوية النيابية كجزاء تأديبي

صن من العلو ة النيااية لم  حدد الدستور ادردني أو النظام الداخلي لم لل النواب ئجراءا  ال    

على ئسناد اختصاص ال صن من العلو ة ئلى االنش ( من الدستور 90 ت ت المادة )ا  وئنما 

 التصو ت إلساا  العلو ة .م لل النواب  و ر اة 

ب( من /153لة ئساا  علو ة أ د أعلاء الم لل من خالل نش المادة ) و معن تحر ك مس   

% من أعلاء الم لل أو أ  ر أو 15"   وز لأنه  النظام الداخلي لم لل النواب التي نصت على

 درجها على جدول ادعمال أو للعتن واذبتالف النيااي التادم للربيل ام  رة خطية وال ي عليه أي 

أي أي ه ل ال  ا   عوي لها ئدراج . 1ئ التها ئلى الل نة الملتصة أو الحعومة  س  ماتلى الحال"

الملتصة وأاداء  مو وم ئساا  العلو ة النيااية لي جدول أعمال الم لل  و ئ التها ئلى الل اي

 لي ه ل المس لة.الموورة والرأي 

المسهههه لة ئلههههى الل ههههاي الملتصههههة إلاههههداء الههههرأي  تعتبههههر الل نههههة  و عههههوي للم لههههل ئ الههههة ههههه ل

( مههههن النظههههام الههههداخلي التههههي نصههههت علههههى 39الاانونيههههة هههههي المسهههه ولة ولههههق نههههش المههههادة )

...)ز( النظهههر لهههي أي ملال هههة لمدونهههة "اختصاصههها  الل نهههة الاانونيهههة ومنهههها ال اهههرة )ز(و)ة(  

ل وهيبتهههه وأعلهههابه سهههواء أ هههاي السهههلوأ.)ة( النظهههر لهههي أي تصهههرف  سهههيء ئلهههى سهههمعة الم لههه

( مهههن ن هههل النظهههام علهههى جهههواز اجتمهههام 57. و مههها  هههدد  المهههادة )2"تحهههت الابهههة أم خارجهههها..

ل نتههههين أو أ  ههههر للبحههههي لههههي ههههه ل المسهههه لة. وال ههههد ر االهههه  ر أي  الههههة ئسههههاا  العلههههو ة أ ههههد 

 ً الاانونيهههة  مسهه لة ئسههاا  العلههو ة لل نههة اوهه يالم لهههل  هامههد أرسههل النههواب التههي   رناههها سههاااا

 إلاداء الرأي.

ومهههن ههههم تنسههه  الل نهههة مرارهههها للمناموهههة والتصهههو ت عليهههه مهههن مبهههن الم لهههل  مهههع العلهههم أي    

النصههههاب الاههههانوني إلسههههاا  العلههههو ة هههههي هل ههههي أعلههههاء الم لههههل واتبههههع  ر اههههة التصههههو ت 

( مهههن الدسهههتور ادردنهههي. 90سهههاا  العلهههو ة   انهههاء علهههى مههها جهههاء لهههي نهههش المهههادة )النسهههبي إل

 .2013سنة لي  ل اإلجراءا  التي سار عليها م لل النواب لي ئساا  علو ة الناب  وه

ادردنههي اتحد ههد ئجههراءا  ئسههاا  العلههو ة  مو ههرم ههر  البا ههي  ههاي مههن ادولههى أي  اههوم ال   

النياايههة  لهههو لههم  ههنش علههى أي  ههمانا  للنابهه  المههراد ئسههاا  علههو ته  يههي لههم  ههنش علههى 

                                                           
 وتعديالته 2013األردني النواب لمجلس الداخلي النظام من 153المادة   1
 وتعديالته 2013األردني النواب لمجلس الداخلي النظام من 39المادة   2
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اديلبيهههة علهههى ئسهههاا  علهههو ة هههه ا النابههه .  ئمعانيهههة تنهههولمعال هههة   اهههه االهههدلام عهههن ن سهههه  أو

 ولم  تطرق لتحد د مدد زمنية محددة لإلجراءا .

 الفرع الثاني

 إجراءات إسقاط العضوية النيابية في القانون المصري 

مسههه لة ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة مهههن مبهههن ربهههيل الم لهههل لهههي  الهههة ئخطهههارل مهههن مبهههن  ت هههار   

السههههلطة الملتصههههة اصههههدور  عههههم ملههههابي احاههههه  أو الايههههام اتصههههرلا  أو ئصههههدار مههههرارا  

( مهههن الالبحهههة 386 ترتههه  عليهههها ئسهههاا  علهههو ة النابههه . وهههه ا مههها جهههاء  اهههه نهههش المهههادة )

الهههة ئخطهههار ربهههيل الم لهههل مهههن السهههلطة لهههي  "الداخليهههة لم لهههل النهههواب  يهههي نصهههت علهههى 

الملتصههههة اصههههدور أ عههههام ملههههابية أو تصههههرلا  أو مههههرارا  ممهههها  ترتهههه  عليههههه أي   اههههد أ ههههد 

  أو الصههه ة التهههي أنتلههه  علهههى أساسهههها  والتهههي  ترتههه  علهههى لاهههدها ةشهههرو  الالزمهههة للعلهههو 

م لههل  ( مههن مههانوي6( مههن الدسههتور والمههادة )110ئسههاا  العلههو ة عنههه  باهها إل عههام المههادة )

أو مههن خههالل تاههد م  لهه   تههااي مههن هلههي أعلههاء الم لههل علههى ادمههن  انههاء علههى  .1"النههواب..

 .2( من ن ل الالبحة387ما جاء لي نش المادة )

واعهههد ئههههارة مسههه لة ئسهههاا  العلهههو ة و ئدراجهههها لهههي جهههداول ادعمهههال   حيهههن ربهههيل الم لهههل    

و  ههوز ئ التههها ئلههى ل نههة الاههيم  خههالل ي الدسههتور ة والتوههر عية وههه ل المسهه لة ئلههى ل نههة الوهه 

مههدة أمصههاها هههالا أ ههام مههن تههار   ئخطههار الم لههل لههي  الههة اإلخطههار  ومههن هههم  علههم الم لههل 

... حيهههن ربهههيل الم لهههل ادمهههر "( مهههن الالبحهههة 386لهههي أول جلسهههة  وهههه ا انهههاء علهههى المهههادة )

طههههارل ااد عههههام ئلههههى ل نههههة الوهههه وي الدسههههتور ة والتوههههر عية خههههالل هالهههههة أ ههههام مههههن تههههار   ئخ

ر المههه  ور  و عهههر  الهههربيل ادمهههر علهههى ههههالالهههابية أو المسهههتندا  التهههي مهههد  ترتههه  عليهههها اد

الم لهههل لإل ا هههة لهههي أول جلسهههة تاليهههة... و  هههوز لمعتههه  الم لهههل أي  حيهههن التار هههر لهههي  ا  

الومهههت ئلهههى ل نهههة الاهههيم لدراسهههته وئعهههداد تار هههر لهههي شههه نه  و  هههوز لمعتههه  الم لهههل أي  اهههرر 

 ."ي الدستور ة والتور عيةور ر ل نة الايم على الم لل مع تار ر ل نة الو وعر  تا

                                                           
 2016 المصري النواب لمجلس الداخلية الالئحة من( 386) المادة   1
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يقدم االقتراح بإسقاط العضويـة فى األحوال المنصوص عليها فى من نفس الالئحة ) 387المادة  2

قع من ثلث أعضاء المجلس على من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى مو 6( من الدستور والمادة 110المادة )

األقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح 
 .إسقاط العضوية عنه(
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التحاههههق مههههن  أمهههها لههههي  الههههة ئهههههارة مسهههه لة اإلسههههاا  مههههن مبههههن أعلههههاء الم لههههل   هههه  أوذً    

الوهههرو  الوهههعلية لهههي الطلههه   وئعهههالم العلهههو عهههن امتهههراة ئسهههاا  العلهههو ة  انهههاء علهههى نهههش 

الههههربيل اعههههد أي  تحاههههق معتهههه  الم لههههل مههههن تههههولر  ...وعلههههى"( التههههي نصههههت 387المههههادة)

الوهههرو  الوهههعلية لهههي الطلههه   أي  لطهههر العلهههو  تااهههة اصهههورة مهههن امتهههراة ئسهههاا  العلهههو ة 

 . "عنه

وتاههوم الل ههاي اإصههدار تار رههها خههالل سههبع أ ههام اعههد اذسههتمام ئلههى أمههوال العلههو والتحايههق    

 ا ادجههراء  لههماي للعلههو المههراد معههه وموالاههة هل ههي أعلههاء الل نههة علههى الاههرار  و عتبههر ههه

ئسههههاا  علههههو ته. لههههإ ا  ههههاي مههههرار الل نههههة ئسههههاا  علههههو ة النابهههه  ترلههههع تار رههههها للم لههههل 

.و  هه  علههى الل نههة مبههن السههير لههي ئجراءاتههها ئعههالم العلههو خطيهها 1والنلههر اههه لههي أول جلسههة

الل نهههة عهههن االمعهههاد لمباشهههرة ئجراءاتهههها  علهههى أي ذ تاهههن المهههدة اهههين اإلخطهههار وميعهههاد انعاهههاد 

خمههههل أ ههههام. لههههإ ا تنيهههه  العلههههو  بلههههر لمههههرة هانيههههة ئ  لههههم  حلههههر تباشههههر الل نههههة السههههير لههههي 

 .2ئجراءاتها

 اهههوم ربهههيل الم لهههل ااهههراءة الاهههرار علهههى الم لهههل الصهههادر عهههن  هههال الل نتهههين المتلهههمن    

ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة  وذ   ههه  اتلههها  مهههرار ئسهههاا  العلهههو ة علهههى ع الهههة للهههماي  سهههن 

لهههي اإلجههراءا . ومهههن ههههم   تههت  ربهههيل الم لههل التصهههو ت علهههى مههرار ئسهههاا  العلهههو ة السههير 

 .3النيااية ااديلبية النسبية اموالاة هل ي أعلاء الم لل

المصههههري مههههد ولههههق لههههي صههههياية ئجههههراءا  ئسههههاا  العلههههو ة  مو ههههرمالأي  ههههر  البا ههههي    

التعسههت الم لهههل لهههي   وأعطهههى النابهه  المهههراد ئسههاا  علهههو ته اعهههض اللههمانا  لعهههدم ةالنياايهه

علههابه  م ههن  اههه لههي الههدلام عههن ن سههه واذسههتمام ئلههى د ةاسههتلدام  اههه لههي ئسههاا  العلههو 

أموالهههه   والهههنش علهههى عهههدم التسهههرم لهههي اتلههها  مهههرار ئسهههاا  العلهههو ة  وسالسهههة السهههير لهههي 

 اإلجراءا  المو حة اوعن  امن.

                                                           
لدستورية والقانونية وإعداد )...وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين ا 2016من الالئحة الداخلية لمجلس النواب  386المادة 1 1

تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية 
 أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية...(

 
 لذلك، تحدده الذى الميعاد فى للحضور كتابة العضو إخطار بعد إال إجراءاتها فى البدء لجنةل واليجوز).. الالئحة نفس من 388 المادة   2

 مقبول عذر دون الحضور عن العضو تخلف فإذا. أيام خمسة عن اللجنة النعقاد المحدد الميعاد حتى اإلخطار تاريخ بين المدة تقل أال على
 ...(إجراءاتها مباشرة فى اللجنة تستمر مقبول عذر دون ذلك بعد العضو تخلف فإذا السابقة، للقواعد طبقا إخطاره اللجنة أعادت

من نفس الالئحة )يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، وال تسرى أحكام االستعجال على إجراءات  389المادة  3

تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس بإسقاطها إال بموافقة ثلثى  إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى
 أعضائه(
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 المبحث الثالث

 الحاالت األخرى النتهاء العضوية

اعههدما تعرلنهها علههى الحههاذ  السههاااة ذنتهههاء العلههو ة النياايههة مههن ئاطههال العلههو ة وئسههاا ها  

  هههه  أي نتعههههرف علههههى الحههههاذ  ادخههههر  ذنتهههههاء العلههههو ة والمتم لههههة لههههي اذسههههتاالة مههههن 

 هههاذ  انتهههههاء العلهههو ة النياايههههة مههها سههههنتناوله لهههي المطلهههه  ادول  والعلهههو ة النياايهههة وههههه ا 

المتم لههههة لههههي الولههههاة  و ههههن الم لههههل  وانتهههههاء مههههدة الم لههههل  وال ماعيههههة ةطبيعيههههاللاسههههباب 

 الاانونية  وه ا ما سنتناوله لي المطل  ال اني.

 المطلب األول

 االستقالة

تعتبهههر اذسهههتاالة مهههن العلهههو ة النياايهههة أ هههد أسهههباب انتههههاء وزوال العلهههو ة النياايهههة   يهههي    

الم لههل اعههد ا تسههااه صهه ة العلههو ة النياايههة   معههن لعلههو م لههل النههواب تاههد م اسههتاالته مههن 

وهههي الطر اههة الو يههدة مههن  ههاذ  انتهههاء العلههو ة النياايههة التههي تت ههه اههها ئرادة النابهه  ن سههه 

ين ادردنهههي والمصهههري او هههع  هههوااأ مو هههرعإلنههههاء علهههو ته مهههن الم لهههل. ولاهههد مهههام  هههال ال

ر هههت اذسهههتاالة  والوهههرو  محهههددة لتنظهههيم عمليهههة اذسهههتاالة. ومهههن هنههها   ههه  الومهههوف علهههى تع

 التي     أي تتوالر ليها  واإلجراءا  التي  سير اها العلو لتاد م استاالته ومبولها.

 الفرع األول

 تعريف االستقالة 

هههتِاالةً      هههت ِان   اس  هههتاين  اس  ورد لهههي مع هههم اللنهههة العرايهههة المعاصهههرة معنهههى  لمهههة اسهههتاال  مهههن   س 

سهههتِاين  والم عهههول مسهههتاال   منهههه   اسهههتاال مهههن عملهههه    لههه  أي  لع هههى منهههه "اسهههتاال مهههن لههههو مل

 .1ئدارة الونِر ة استاال دسباب صحي ة

ولاهههد عهههرف ال اهههه اذسهههتاالة علهههى أنهههها ريبهههة المو هههت لهههي انههههاء خدمتهههه اإرادتهههه مبهههن الهههو     

 .1السن الاانوني
                                                           

 1886ص سابق مرجع. المعاصرة العربية اللغة معجم. أحمد. مختار    1
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علههو ته  أمهها تعر ههت اسههتاالة علههو م لههل النههواب لهههي ئعههالي العلههو عههن ئرادتههه لههي انهههاء

النياايههههة وئع ابههههه مههههن أعبابههههها مبههههن انتهههههاء مههههدة الم لههههل ممهههها  ترتهههه  عليههههها خلههههو الماعههههد 

ئلهههى انههههاء علهههو ته  م لهههل النهههوابعلهههو تعر  هههها علهههى أنهههها ات هههال ئرادة  .و معننههها2النيهههااي

 بع له ولق الوعن واإلجراءا  التي  حددها الاانوي.تال ي   ئلى الم لل هادم اطل  

ة ئ ههد   ههاذ  انتهههاء العلههو ة النياايههة  لعههن مهها  ميههز ههه ل الطر اههة لههي انتهههاء تعههد اذسههتاال   

العلههههو ة تعههههوي نااعههههة مههههن ئرادة العلههههو. وتعههههوي اذسههههتاالة مادمههههة للم لههههل التههههااع لههههه لههههي 

أو مهههن مبهههن الم لهههل ن سهههه اههه ي  مو هههرمالعلهههو ة النياايهههة  ولهههق شهههرو  و هههوااأ  حهههددها ال

  سنه لي نظامه الداخلي.

( مهههن الدسهههتور 72ادردنهههي علهههى  هههق النابههه  لهههي اذسهههتاالة لهههي المهههادة ) مو هههرملولاهههد نهههش ا

  هههوز دي علهههو مهههن أعلهههاء م لهههل النهههواب أي  سهههتاين "ادردنهههي التهههي جهههاء اهههها مههها  لهههي  

ى الم لهههل لياهههرر اعتهههاب  ادمهههه ئلهههى ربهههيل الم لهههل وعلهههى الهههربيل أي  عهههر  اذسهههتاالة علههه

لاهههد نهههش علهههى اذسهههتاالة مهههن العلهههو ة النياايهههة المصهههري ل مو هههرمأمههها ال 3مبولهههها أو رللهههها "

 ابهههن م لهههل النهههواب اسهههتاالة أعلهههابه  "( مهههن الدسهههتور  يهههي ورد ليهههها أنهههه 111لهههي المهههادة )

و  هه  أي تاههدم معتواههة  و وههتر  لابولههها أذ  عههوي الم لههل مههد اههدأ لههي اتلهها  ئجههراءا  ئسههاا  

 .4"العلو ة  د العلو

 الفرع الثاني

 شروط االستقالة 

ذ اهههد مهههن تهههوالر شهههرو  لابهههول اسهههتاالة أعلهههاء م لهههل النهههواب مبهههن تاهههد مها للم لهههل  ومهههن    

أاهههرز هههه ل الوهههرو  أي تعهههوي اذسهههتاالة خطيهههة  أو أي  عهههوي ماهههدم اذسهههتاالة لهههم تباشهههر ت اههههه 

ئجههههراءا  ئسههههاا  العلههههو ة النياايههههة أو ال صههههن لههههي صههههحة العلههههو ة. ومههههن هنهههها سههههنتناول 

 الورو  تباعاً.

 

                                                                                                                                                                          
 528ص..القاهرة.العربي الفكر دار. اإلداري القانون في الوجيز. 1996.سليمان. الطماوي   1
 154ص.سابق مرجع. البرلمان لعضو القانوني المركز. خالد أفين. رحمنال عبد   2
 2011 وتعديالته 1952 األردني الدستور من 72 المادة   3
 2019وتعديالته 2014 المصري الدستور من 111 المادة   4
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 أن تكون االستقالة مقدمة خطيا   -أوال  

ي اذسهتاالة المادمهة لهإ وله اات هت معظم الدول ئلى وجوب أي تعوي اذستاالة معتواة أي خطية     

ش هياً أو اذستاالة المومعهة علهى ايها  ذ  عهوي لهها أي ميمهة مانونيهة. و مها   رنها لهي نهش المهادة 

اههوم العلههو اتاههد م اسههتاالته اعتههاب  ادمههه ئلههى شههتر  أي  امو ههرم ( مههن الدسههتور ادردنههي أي ال72)

على  ن علو  "( من النظام الداخلي لم لل النواب أنه 164ربيل الم لل  و  لك نصت المادة )

ئي الحعمهة مهن هه ا الوهر  تتم هن لهي عهدم تسهرم  .1".االة أي  اهدمها خطيهاً ئلهى الهربيل ر هد اذسهت

 .2الناب  لي تاد م استاالته وئعطابه ال رصة للتراجع عنها

ادة ( منه على هه ا الوهر   يهي ورد لهي مهتن المه111و  لك نش الدستور المصري لي المادة )   

تاالة ادمهر اله ي  هدل اصهورة مطعيهة علهى وجهوب أي تعهوي اذسه  عبارة "و    أي تادم معتواهة"

تادم اذستاالة مهن  "( من الالبحة الداخلية لم لل النواب على أي 391خطية. و  لك نصت المادة )

 ." و ة الم لل ئلى ربيل الم لل معتواة م

 أن تكون االستقالة غير مقيدة بشروط -ثانيا  

أي تعوي اذستاالة خالية من أي شر  أو ميد  وئذ عد  اذستاالة اا لة وذ ميمهة  مو رماشتر  ال   

( من نظام الهداخلي لم لهل النهواب ادردنهي علهى "...دوي أي تعهوي 164لها   يي ورد لي المادة )

( مههن الالبحههة الداخليههة 391المصههري لههي نههش المههادة ) مو ههرممايههدة اهه ي شههر "  و هه لك أ مههن ال

  "...وخاليهة مهن أي ميهد أو شهر  وئذ عهد  ييهر مابولهة" و ي اذسهتاالةالمصري ا لم لل النواب

أخ ا اه ا الور  ولي  ال ا تهواء اذسهتاالة علهى شهرو  تعهوي اا لهة مد ين مو رعأي  ال ال  ال ظ

البا ي أي الحعمة من ه ا الور  ههي عهدم ئههارة اللهبل أو ال هدل  و ر  وليل لها أي ميمة مانونية.

 لي ما  لش ه ل الورو   ومعرلة مد  جد ة الناب  لي تاد م  ل  استاالته.

 أن تكون االستقالة صادرة عن إرادة حرة   -ثالثا  

 عههههههد  لهههههه  اذسههههههتاالة مههههههن التصههههههرلا  اإلراد ههههههة و  هههههه  أي تتههههههوالر ليههههههه الوههههههرو     

التصههههههههرف اإلرادي  أي   هههههههه  أي  عههههههههوي التصههههههههرف صههههههههادر عههههههههن  الاانونيههههههههة لصههههههههحة

ئرادة  هههههههرة ييهههههههر موهههههههوب اههههههه ي عيههههههه  مهههههههن عيهههههههوب اإلرادة  أي أي ا ا شهههههههاب تاهههههههد م 
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اذسهههههتاالة عيههههه  مهههههن العيهههههوب المتعلاهههههة االر ههههها م هههههن اإل هههههرال تصهههههب  اذسهههههتاالة اا لهههههة  

وذ  معهههههههن اذعتهههههههداد اهههههههه ئ ا مههههههها صهههههههدر تصهههههههرف ذ  عبهههههههر عهههههههن ريبهههههههة ادشهههههههلاص 

 .1لر االصادمة اا

و ههههههه لك اذسهههههههتاالة المادمهههههههة مهههههههن مبهههههههن أعلهههههههاء م لهههههههل النهههههههواب   ههههههه  أي تعهههههههوي    

صهههههههادرة عهههههههن ئرادة  هههههههرة وصهههههههر حة  و عهههههههوي التعبيهههههههر عهههههههن اإلرادة ولهههههههق الوهههههههرو  

الموههههههروعة  و  هههههه  أي  عههههههوي مههههههدر اً وواعيههههههاً لطلهههههه  اذسههههههتاالة  وانيههههههر  لههههههك تعههههههوي 

 ارها الاانونية.هاذستاالة اا لة ويير منت ة آل

 عدم البدء بإجراءات إسقاط العضوية -رابعا  

ههههههرملهههههم  وهههههير ال    ههههههرمادردنهههههي ئلههههههى هههههه ا الوهههههر  لههههههي  الهههههة اذسههههههتاالة  أمههههها ال مو   مو 

(  يهههههي نهههههش 111المصهههههري للاهههههد نهههههش علهههههى هههههه ا الوهههههر  لهههههي دسهههههتورل اهههههنش المهههههادة )

و وههههههتر  لابولههههههها أذ  عههههههوي الم لههههههل مههههههد اههههههدأ لههههههي اتلهههههها  ئجههههههراءا  ئسههههههاا  "علههههههى 

هههههرعين لهههههم  تطرمهههههل هههههد ر االههههه  ر أي  هههههال الوا ".العلهههههو ة  هههههد العلهههههو ئلهههههى أسهههههباب  امو 

اذسهههههتاالة  اهههههن تر وهههههها ئلهههههى تاهههههد ر  البهههههها  و  ههههه  أي تعهههههوي العلهههههو ة النياايهههههة م بتهههههة  

أي ذ  عههههههههوي هنههههههههاأ ملههههههههية منظههههههههورة أمههههههههام المحعمههههههههة لل صههههههههن اصههههههههحة العلههههههههو ة 

 .2النيااية

 الفرع الثالث

 إجراءات االستقالة 

 االمصري اعض اد عام للسير اإجراءا  اذستاالة من ادا ة تاد مه مو رمادردني وال مو رم دد ال

ئلى عر ها على الم لل وانتهاًء اابولها أو رللها  وسنورد لي اآلتي ئجراءا  اذستاالة لد  

 المصري. مو رمادردني وال مو رمال

 إجراءات االستقالة أعضاء مجلس النواب األردني -أوال  

ادردني والنظام الداخلي لم لل النواب ئجراءا  اذستاالة  واين أي الم لل  لاد نظم الدستور    

النواب هو صا   اذختصاص لي ال صن امس لة مبول اذستاالة. ئي السند الاانوني ذستاالة 
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  وز دي "( من الدستور ادردني التي نصت على أنه 72أعلاء م لل النواب هي نش المادة )

لنواب أي  ستاين اعتاب  ادمه ئلى ربيل الم لل  وعلى الربيل أي علو من أعلاء م لل ا

 ." عر  اذستاالة على الم لل ليارر مبولها أو رللها

 لهههع  هههن مهههن الم لسهههين أنظمهههة داخليهههة "علهههى  ادردنهههي مهههن الدسهههتور ( 83المهههادة ) تونصههه   

 عنهههي أي    امههها"للهههبأ وتنظهههيم ئجراءاتهههه وتعهههر  هههه ل ادنظمهههة علهههى الملهههك للتصهههد ق عليهههها 

 ههههن م لههههل  لههههع أنظمههههة داخليههههة تنظههههيم ئجراءاتههههه  ومههههن هنهههها أسههههند الدسههههتور مهمههههة تنظههههميم 

. ومهههن الهههنش السهههااق  هههتم الرجهههوم 1ادمهههمور الداخليهههمة لهههي الم هههمالل ئلهههي ادنظمهههة الداخليهههة لهههها

 ئلى النظام الداخلي لتنظيم أمور اذستاالة.

تاهههدم اذسهههتاالة مهههن مبهههن النابههه  ئلهههى الم لهههل اعهههد  هوعنهههد الرجهههوم للنظهههام الهههداخلي ن هههد أنههه

هههت المههادة ) ( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل 164اسههتي اء الوهههرو  التهههي تهههم اح ههها سهههااااً  ومهههد نص 

  أي أي 2"علهههى  هههن علهههمو  ر هههمد اذستاهههمالة أي  اهههدمها خطيهههماً ئلهههى الهههربيل.."النهههواب ادردنهههي 

لم لهههل أو مهههن  نهههوب عنهههه لهههي  الهههة الوهههلش الملهههول ااسهههتالم  لههه  اذسهههتاالة ههههو ربهههيل ا

 ييااه.

واعههد التحاههق مههن تههوالر الوههرو  لههي  لهه  اذسههتاالة الماههدم   اههوم ربههيل الم لههل اعر ههها    

لتصهههو ت عليهههها  علهههى أي  عر هههها علهههى الم لهههل لهههي ال لسهههة التاليهههة لتاهههد مها  لعلهههى الم لهههل 

ر ههها علههى الم لههل لههي ...وعلههى الههربيل أي  ع"انههاء علههى مهها جههاء لههي تعملههة المههادة السههاااة 

لهههم  تطهههرق صهههرا ةً ئلهههى  مو هههرم. مهههع العلهههم أي ال"أول جلسهههة تاليهههة لياهههرر مبولهههها أو رللهههها

( مههههن النظههههام الههههداخلي لم لههههل النههههواب 80المههههادة ) تأيلبيههههة التصههههو ت لالسههههتاالة  ولههههي نصهههه

تصهههدر مهههرارا  الم لهههل ا   ر هههة أصهههوا  ادعلهههاء الحا هههر ن مههها عهههدا الهههربيل " أي علهههى

ش الدسهههتور علهههى خهههالف  لهههك وعنهههد تسهههاوي ادصهههوا   هههرج  ال انههه  الههه ي صهههو  ئذ ئ ا نههه

  أي أي  عهههوي التصهههو ت علهههى مهههرارا  الم لهههل ا   ر هههة عهههدد ادصهههوا  ئذ 3"معهههه الهههربيل

ئ ا نهههش الدسهههتور علهههى خهههالف  لهههك ولهههي هههه ل الحالهههة لهههم  هههنش الدسهههتور علهههى آليهههة التصهههو ت 

لنصههههاب الاههههانوني لابههههول اذسههههتاالة هههههي لههههي  الههههة اسههههتاالة علههههو الم لههههل النيههههااي  أي أي ا

 اديلبية المطلاة.
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لهههي  هههال مبهههول الم لهههل اذسهههتاالة   اهههوم ربهههيل الم لهههل اهههإاال  الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  

  ولهههي  الهههة رلهههض 1( مهههن النظهههام الهههداخلي166اوهههنور الماعهههد النيهههااي   مههها نصهههت المهههادة )

للم لهههل  تهههى ولهههو لهههم  حلهههر جلسههها  اذسهههتاالة تباهههى صههه ة النابههه  خهههالل المهههدة الاانونيهههة 

 الم لل.

( من النظام الداخلي  عوي للناب  العدول عن  ل  اذستاالة ما لم 165مع العلم و س  نش المادة)

للناب  المستاين " تم صدور مرار اابولها اتاد م  تاب ئلى ربيل الم لل  ئ  ورد لي نش المادة أي 

 ."ربيل الم لل مبن صدور مرار الم لل اابولها أي  رجع عن استاالته اعتاب خطي  ادمه ئلى

  ا ت اجهههاً علهههى 1957ولهههي سهههاااة و يهههدة لهههي ادردي مهههدم سهههتة مهههن النهههواب اسهههتااذتهم عهههام    

 عومههة سههليماي الناالسههي لههي  لههك الومههت  هههم تعيههمين عههمدد مههن النههواب دوي الل ههوء ئلههي  توههعين

 .2استاالة مابولة ئلى  ومنا ه ا اذنتلااا  اسب  لوزهم االتز ية  ولم  س ن اعدها أي

 إجراءات االستقالة ألعضاء مجلس النواب المصري -ثانيا  

لهههي مصهههر أسهههند الدسهههتور اختصهههاص النظهههر لهههي مو هههوم اذسهههتاالة النياايهههة ئلهههى م لهههل    

 ابههن م لههل النههواب "( مههن الدسههتور  يههي نصههت علههى 111النههواب  و لههك مههن خههالل المههادة )

تاهههدم معتواهههة  و وهههتر  لابولهههها أذ  عهههوي الم لهههل مهههد اهههدأ لهههي اسهههتاالة أعلهههابه  و  ههه  أي 

  وتطبياهههها لهههه لك أورد  الالبحههههة الداخليههههة "اتلهههها  ئجههههراءا  ئسههههاا  العلههههو ة  ههههد العلههههو

 لم لل النواب النصوص للسير لي ئجراءا  اذستاالة.

تاهههدم "( مهههن الالبحهههة الداخليهههة لم لهههل النهههواب التهههي نصهههت علهههى 391ومهههن نهههش المهههادة )   

تاالة مهههن علهههو ة الم لهههل ئلهههى ربهههيل الم لهههل معتواهههة وخاليهههة مهههن أي ميهههد أو شهههر   اذسههه

وئذ عههد  ييههر مابولههة. و عههر  الههربيل اذسهههتاالة خههالل همههاي وأراعههين سههاعة مههن ورودهههها 

. واعهههد تاهههد م اذسهههتاالة ئلهههى ربهههيل الم لهههل "علهههى معتههه  الم لهههل لنظرهههها احلهههور العلهههو..

والتحاههق مههن تههوالر شههرو ها  وو ههعت ههه ل المههدة  ههتم عر ههها علههى معتهه  الم لههل لنظرههها 

الزمنيههههة لصههههال  العلههههو الهههه ي مههههد  ريهههه  اههههمالعدول عههههمن اذسههههتاالة إلعطابههههه مهلههههة للت عيههههر 

واتلهها  الاههمرار المناسههم .  ههمما أنهههما مههمن جهههة أخههر  ألزمههت ربههيل الم لههل اعر ههمها عههملى 
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ر امصههههلحة النابهههه  معتههههم  الم لههههمل و تههههمى ذ تباههههي معلاههههة لههههي أدراج المعاتهههه   ممهههها  لهههه

 .1والوع 

و هههتم ئخطهههار العلهههو الماهههدم لالسهههتاالة أهنهههاء النظهههر لهههي اذسهههتاالة مهههن مبهههن معتههه  الم لهههل     

ليهههتم التحهههاور معهههه امههها  لهههش اذسهههتاالة والومهههوف علهههى أسهههبااها  ولهههي  الهههة عهههدم  لهههور 

العلهههو اعهههد ئخطهههارل دوي أي  اهههدم للم لهههل عههه ر مابهههول  اهههوم المعتههه  اهههالنظر لهههي اذسهههتاالة 

مههها لهههم  متنهههع عههههن ..."ا أوردتههههه المهههادة السهههاااة  يهههي نصههههت دوي  لهههور العلهههو. وهههه ا مههه

 .".الحلور ريم ئخطارل  تااة ا لك دوي ع ر مابول..

...  هههوز لمعتههه  الم لهههل ئ الهههة اذسهههتاالة ومههها ايد هههه العلهههو مهههن "وورد لهههي  ا  المهههادة أنهههه    

سههتاالة أسههباب لههها علههى الل نههة العامههة لنظرههها وئعههداد تار ههر لههي شهه نها للم لههل. وتعههر  اذ

مههع تار هههر معتهه  الم لهههل أو تار ههر الل نهههة العامههة عنهههها احسهه  اد هههوال لههي أول جلسهههة تاليهههة 

  ومهههن هنههها  عهههوي لمعتههه  الم لهههل ئ ا ارتههه   وههههو صههها   سهههلطة تاد ر هههة لهههي "لتاهههد مها  ..

 لههههك ئ الههههة اذسههههتاالة ئلههههى الل نههههة العامههههة للتحاههههق وأاههههداء الههههرأي علههههى شههههعن تار ههههر  ادمههههه 

 للم لل.

صهههههدار تار هههههر معتههههه  الم لهههههل أو الل نهههههة العامهههههة تاهههههدم للم لهههههل مهههههع اذسهههههتاالة اعهههههد ئ  

للتصهههههو ت عليهههههها مهههههن مبهههههن أعلهههههاء الم لهههههل  و  هههههوز عاهههههد جلسهههههة سهههههر ة للنظهههههر لهههههي 

اذسهههههتاالة انهههههاء علهههههى  لههههه  ربهههههيل الم لهههههل أو  لههههه  العلهههههو الماهههههدم لالسهههههتاالة. ولهههههي 

م لههههل  أمهههها لههههي  الههههة  ههههال مبههههول اذسههههتاالة تعتبههههر نالهههه ة مههههن تههههار   ئمرارههههها مههههن مبههههن ال

الهههههرلض لالسهههههتاالة المادمهههههة  معهههههن للعلهههههو أي  صهههههر علهههههى اسهههههتاالته مهههههن خهههههالل ئخطهههههار 

 ادمهههههه ئلهههههى معتههههه  الم لهههههل مهههههن خهههههالل  تهههههاب موصهههههى عليهههههه اعلهههههم الوصهههههول  وهنههههها 

خطهههههار. وهههههه ا مههههها أ دتهههههه المهههههادة الموهههههار العلهههههو مسهههههتاين مهههههن تهههههار   تاهههههد م اإل عتبهههههر 

 تعتبهههههر اذسهههههتاالة نهابيهههههة ئذ مهههههن ومهههههت أي ...ذ"ئليهههههها أعهههههالل والتهههههي نصهههههت علهههههى أنهههههه 

 اههههرر الم لههههل مبولههههها. لههههإ ا صههههمم ماههههدمها عليههههها اعههههد عههههدم مبولههههها مههههن الم لههههل  لعليههههه 

ئخطهههههار معتههههه  الم لهههههل اههههه لك اعتهههههاب موصهههههى عليهههههه اعلهههههم الوصهههههول  ولهههههي هههههه ل الحالهههههة 

 ."تعتبر استاالته مابولة من تار   اإلخطار..

                                                           
 306صالمرجع نفسه،      1
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ة أعلههههههابه مبههههههول اسههههههتاالة النابهههههه  سههههههر  م لههههههل النههههههواب المصههههههري ا يلبيهههههه مههههههررومههههههد 

. ا  اعترا هههههاً علهههههى  ر اهههههة عمهههههن الم لهههههل  وت اههههههن ماتر اتهههههه2016صهههههيام لهههههي عهههههام 

ووالهههههق الم لهههههل أ لهههههاً علهههههى اسهههههتاالة النابههههه  رشههههها ئسهههههماعين مهههههن م لهههههل النهههههواب عهههههام 

20201. 

هههههرم هههههر  البا هههههي أنهههههه  هههههاي مهههههن ادولهههههى أي  اهههههوم ال    ادردنهههههي اتو هههههي  خطهههههوا   مو 

ههههههرماذسههههههتاالة  مهههههها لعههههههن ال المصههههههري  لمههههههن  يههههههي المههههههدد الزمنيههههههة المحههههههددة لتاههههههد م  مو 

مههههههن  هههههه لك اذسههههههتاالة والسههههههير لههههههي ئجراءاتههههههها  ههههههاي مههههههن ادولههههههى أي  اههههههوم اتحد ههههههدها  و

 يهههههي ئخطهههههار ماهههههدم اذسهههههتاالة ومناموهههههة ادسهههههباب التهههههي تاهههههت عليهههههها اذسهههههتاالة  وأ لهههههاً 

 عليها. اً مصر اابهاستاالته وا ب  لي  ال رلضلنش على مصير الناا

 المطلب الثاني

 النتهاء العضوية النيابية والجماعيةالحاالت الطبيعية 

سوف نبحي من خالل ه ا المطل  لي  اذ  أخر   ترت  عليها انتهاء العلو ة النيااية   وه ل 

 الحاذ  تتم ن ااذتي 

 الفرع األول

 الوفاة 

أسههباب انتهههاء العلههو ة النياايههة  وهههي مههن ادسههباب الطبيعيههة التههي تهه دي  ههد أتعههد ولههاة النابهه  

ادردنهههي  مو هههرم. ولاهههد أورد نهههش ال2أم ذ مو هههرمئلهههى انتههههاء العلهههو ة  سهههواء أشهههار ئليهههها ال

الولهههاة    هههد أسهههباب شهههنور الماعهههد النيهههااي واالتهههالي أ هههد أسهههباب انتههههاء العلهههو ة النياايهههة لهههي 

ئ ا شهههنر محههن أ ههد أعلهههاء م لسههي ادعيهههاي والنههواب االولهههاة "( مهههن الدسههتور 88نههش المههادة)

أو اذسههتاالة أو ييههر  لههك مههن ادسههباب ااسههت ناء مههن صههدر احاههه مههرار ملههابي اإاطههال صههحة 

نيااتهههه لعلهههى الم لهههل المعنهههي ئشهههعار الحعومهههة أو الهي هههة المسهههتالة لالنتلهههاب ئ ا  هههاي ناببهههاً اههه لك 

ا محلههه اطر ههق التعيههين ئ ا  ههاي عينههاً أو ولههق خههالل هالهههين  ومهها مههن شههنور محههن العلههو و مهه

                                                           
 .الثانية االستقالة على المجلس موافقة بعد البرلمان من نائبين استقالة تفاصيل. منشور مقال.2020 نور. على   1

https://www.youm7.com 
 مجلة. منشور بحث. م ٢٠٠٥ لسنة العراق دستور ظل في العراقي النواب مجلس في العضوية انتهاء حاالت. 2010أحمد. الخفاجي   2
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أ عهههام مهههانوي اذنتلهههاب ئ ا  هههاي ناببهههاً  و لهههك لهههي مهههد  شههههر ن مهههن تهههار   ئشهههعار الم لهههل 

 .1"اونور المحن وتدوم علو ة العلو ال د د ئلى نها ة مدة الم لل

عنهههههههد ولهههههههاة أ هههههههد أعلهههههههاء م لهههههههل النهههههههواب  اهههههههوم الم لهههههههل اتبليهههههههر الهي هههههههة المسهههههههتالة 

( مهههههههن الدسهههههههتور ونهههههههش 88  وهههههههه ا مههههههها جهههههههاء  عليهههههههه المهههههههادة)والحعومهههههههة  لالنتلااههههههها

 ( من النظام الداخلي لم لل النواب.166المادة)

ههههههرمأمهههههها ال    ( مههههههن الالبحههههههة 392المصههههههري للاههههههد نههههههش علههههههى الولههههههاة لههههههي المههههههادة) مو 

 بلهههههر وز هههههر الداخليهههههة ربهههههيل الم لهههههل  "الداخليهههههة لم لهههههل النهههههواب  يهههههي نصهههههت علهههههى 

خهههههالل هالههههههة أ هههههام مهههههن تهههههار   الولهههههاة. و لطهههههر ربهههههيل  اولهههههاة أي علهههههو مهههههن أعلهههههابه

 . الي خلو معانه"الم لل لي أول جلسة تالية لت اين العلو المتولى وئع

 الفرع الثاني

 النوابمجلس حل  

 عتبهههر  هههن م لهههل النهههواب أ هههد أسهههباب انتههههاء العلهههو ة ال ماعيهههة لم لهههل النهههواب  و اصهههد 

التن ي  ههههة اإنهههههاء مههههدة م لههههل النههههواب مبههههن موعههههدل احههههن م لههههل النههههواب ا نههههه ميههههام السههههلطة 

 .2للم لل الطبيعي  أي انه اإلنهاء المع ن

و اههههوم  ههههق الحههههن لم لههههل النههههواب ولههههق عههههدد مههههن ادسههههباب الم تر ههههة مههههن ال اههههه وهههههي 

عهههههدم ات هههههاق الم لهههههل مهههههع الر ههههها الوهههههعبي  أو نوهههههوء خهههههالف اهههههين م لسهههههي البرلمهههههاي  أو 

سههههههب  تنيههههههر نظههههههام اذنتلههههههاب  أو نوههههههوء نوههههههوء خههههههالف اههههههين الم لههههههل والحعومههههههة  أو ا

 .3 الة  رور ة لحن الم لل  أو اهدف دعم اديلبية اللعي ة للم لل

للملهههههك أي  حهههههن "( مهههههن الدسهههههتور علهههههى 34/3ادردنهههههي لهههههي المهههههادة ) مو هههههرمولاهههههد نهههههش ال

 .4أي أي الملههههههك هههههههو صهههههها   اذختصههههههاص احههههههن الم لههههههل دوي ييههههههرل"م لههههههل النههههههواب

ولاهههههههد أورد  هههههههه ل المهههههههادة علهههههههى ئ هههههههد  اللهههههههمانا  الاانونيهههههههة لحهههههههن الم لهههههههل وههههههههي 

( مهههههن الدسهههههتور نصهههههت علهههههى 74امتهههههراي  هههههن الم لهههههل اهههههاإلرادة الملعيهههههة  ومهههههن المهههههادة)

                                                           
 2011وتعديالته األردني الدستور من 88المادة   1
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 بعدها وما 166صالمرجع نفسه،    3
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 هههههماي آخهههههر للم لهههههل ههههههي عهههههدم جهههههواز  هههههن الم لهههههل التهههههالي للم لهههههل الههههه ي تهههههم  لهههههه 

 ً ً  لن ل السب   ومن هنا أ لا  .1    أي  عوي مرار الحن مسببا

عنههههههد صههههههدور اإلرادة الملعيههههههة لحههههههن م لههههههل النههههههواب   هههههه  علههههههى الحعومههههههة أي تسههههههتاين 

  وتصههههههههدر اإلرادة الملعيههههههههة اههههههههإجراء 2خهههههههالل أسههههههههبوم وا ههههههههد مههههههههن تهههههههار   صههههههههدورها 

اذنتلااههههها  خهههههالل أراهههههع أشههههههر علهههههى اد  هههههر مهههههن تهههههار   الحهههههن و  تمهههههع الم لهههههل لهههههي 

 .3دورة يير عاد ة

م لههههل النهههههواب   ههههنلههههي ل مهور ههههة أعطههههى الحهههههق لههههربيل ا لاههههد المصههههري مو ههههرمأمهههها ال

ً ولاههههه ( مهههههن الدسهههههتور  يهههههي نصهههههت علهههههى 137لهههههي نهههههش المهههههادة )  وهههههرو  محهههههددة وردل ا

ذ   هههههههوز لهههههههربيل ال مهور هههههههة  هههههههن م لهههههههل النهههههههواب ئذ عنهههههههد اللهههههههرورة  وااهههههههرار "

مسهههههب   واعهههههد اسهههههت تاء الوهههههع   وذ   هههههوز  هههههن الم لهههههل لههههه ا  السهههههب  الههههه ي  هههههن مهههههن 

ال مهور هههههة مهههههراراً اومههههههت جلسههههها  الم لههههههل  أجلهههههه الم لهههههل السههههههااق. و صهههههدر ربههههههيل 

وئجهههههههراء اذسهههههههت تاء علهههههههى الحهههههههن خهههههههالل عوهههههههر ن  ومهههههههاً علهههههههى اد  هههههههر  لهههههههإ ا والهههههههق 

الموههههههار وي لههههههي اذسههههههت تاء ا يلبيههههههة ادصههههههوا  الصههههههحيحة  أصههههههدر ربههههههيل ال مهور ههههههة 

مههههرار الحههههن  ودعهههها ئلههههى انتلااهههها  جد ههههدة خههههالل هالهههههين  ومههههاً علههههى اد  ههههر مههههن تههههار   

  تمهههههههع الم لهههههههل ال د هههههههد خهههههههالل اد هههههههام العوهههههههرة التاليهههههههة إلعهههههههالي صهههههههدور الاهههههههرار. و

4"النتي هههههة النهابيههههههة
. ومههههههن هنهههههها  عههههههوي لههههههربيل ال مهور ههههههة  ههههههن م لههههههل النههههههواب عنههههههد  

اللهههههرورة  و لهههههماي لم لهههههل النهههههواب   ههههه  أي  عهههههوي مهههههرار الحهههههن مسهههههبباً  واخهههههتالف 

 الحهههههن ئلهههههى اذسهههههت تاءاق  ومهههههن ههههههم عهههههر  مهههههرار االسهههههب  الههههه ي  هههههن اهههههه الم لهههههل السههههه

ً  ومهههههه عوههههههر نالوههههههعبي خههههههالل  عنههههههد  ههههههن الم لههههههل ااههههههرار  صههههههدر عههههههن ربهههههههيل و . ا

ً االههههدعوة ئلههههى انتلااهههها  جد ههههدة خههههالال مهور ههههة   هههه  أي  اههههوم   ههههوم مههههن  ل هالهههههين  ومهههها

  ن الم لل.
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 الفرع الثالث

 انتهاء المدة القانونية للمجلس 

معظههم الدسههاتير مههدة زمنيههة لعلههو ة م لههل النههواب  وعنههد انتهههاء ههه ل المههدة تنتهههي مههدة   ههدد 

الم لههل  عههن  و نتلهه  م لههل جد ههد لمباشههرة ادعمههال النياايههة. والحعمههة مههن ههه ا ادمههر تعههود 

 .1الم لل انتهاء مدة  اعدئلى مرامبة النواب ومحاسبتهم 

( مهههن الدسهههتور امهههدة أراهههع 68لمهههادة )ادردنهههي مهههدة م لهههل النهههواب لهههي ا مو هههرمولاهههد  هههدد ال

سههنوا  شمسههية تبههدأ مههن تههار   ئعههالي النتههابل اذنتلااهها  لههي ال ر ههدة الرسههمية   يههي نصههت 

مههدة م لههل النههواب اراههع سههنوا  شمسهههية تبههدا مههن تههار   ئعههالي نتههابل اذنتلههاب العهههام "علههى 

عهههن سهههنة ذ تاهههن لهههي ال ر هههدة الرسهههمية وللملهههك أي  مهههدد مهههدة الم لهههل اهههإرادة ملعيهههة ئلهههى مهههدة 

 .2وا دة وذ تز د على سنتين"

راهههع أشههههر السهههاااة لومهههت انتههههاء مهههدة الم لهههل ولهههي  هههال اد  ههه  ئجهههراء اذنتلااههها  خهههالل 

مهامهههه الدسهههتور ة ئلهههى  هههين ئجهههراء   مهههارستههه خر اذنتلااههها  أو عهههدم ئجراءهههها  باهههى الم لهههل 

  هههه  ئجههههراء "السههههاااة اذنتلااهههها . وههههه ا مهههها نصههههت عليههههة ال اههههرة ال انيههههة مههههن ن ههههل المههههادة 

اذنتلههاب خههالل الوهههور ادراعههة التههي تسههبق انتهههاء مههدة الم لههل لهها ا لههم  عههن اذنتلههاب مههد تههم 

عنهههد انتههههاء مهههدة الم لهههل أو تههه خر اسهههب  مهههن ادسهههباب  باهههى الم لهههل مابمهههاً  تهههى  هههتم انتلهههاب 

 ."الم لل ال د د

المههههل سههههنوا  المصههههري لاههههد نههههش علههههى مههههدة العلههههو ة لههههي م لههههل النههههواب  مو ههههرمأمهههها ال

( 106ميالد هههة مهههن تهههار   أول جلسهههة معاهههودة لهههي ن هههل الم لهههل. وهههه ا مههها نصهههت عليهههه المهههادة)

مههدة علههو ة م لههل النههواب خمههل سههنوا  ميالد ههة  تبههدأ مههن تههار   "مههن الدسههتور وورد ليههها 

أول اجتمهههام لهههه. و  هههر  انتلهههاب الم لهههل ال د هههد خهههالل السهههتين  ومهههاً السهههاااة علهههى انتههههاء 

ن  ومهههاً سهههاااة يء اذنتلااههها  خهههالل مهههدة أمصهههاها سهههتهههه ا الهههنش   ههه  ئجهههرا. ومهههن 3"مدتهههه

 ذنتهاء مدة الم لل.

                                                           
 352ص عمان.للنشر الوراق دار. الدستوري القانون في العون. 2015.زياد. العرجا   1
 األردني الدستور من 68 المادة   2
 2014 المصري الدستور من 106 المادة   3
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ئاطههههال  خالصههههة الاههههول أي العلههههو ة النياايههههة تنتهههههي لاسههههباب السههههااق   رههههها وهههههي أوذً    

العلههههو ة الصههههادرة عههههن المحعمههههة الملتصههههة لملال هههها  ارتعبههههها المرشهههه  أو لاههههداي شههههرو  

ً العلهههو ة النياايهههة مبهههن ئ ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة المتم لهههة اسهههاو ها  سهههبا  صههه ة النابههه   هانيههها

 ً اذسهههتاالة المادمهههة مهههن العلهههو ن سهههه  ا اهههداي أ هههد شهههرو  العلهههو ة أو   هههزاء تههه د بي  وهال ههها

ذنتههههاء العلهههو ة  وال ماعيهههة الحهههاذ  الطبيعيهههة والمابولهههة مهههن مبهههن أعلهههاء الم لهههل  وأخيهههراً 

مهههن أسهههباب انتههههاء العلهههو ة اصهههورة جماعيهههة وههههي الولهههاة و النياايهههة اادسهههباب الطبيعيهههة مهههن

  ن الم لل وانتهاء مدته.
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 الفصل الثاني

 آثار انتهاء العضوية النيابية

لهههي ال صهههن ادول مهههن أههههم  تناولناهههها عتبهههر مو هههوم  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة التهههي   

الموا هههيع التهههي اههههتم ال اهههه الدسهههتوري اهههها  وذ شهههك مهههن ترتههه  آههههار مانونيهههة علهههى  هههاذ  

انتهههاء العلههو ة النياايههة  لهه لك   هه  البحههي لههي اآلهههار الهامههة المترتبههة علههى انتهههاء العلههو ة 

ي خلههههو النياايههههة  وذ شههههك أي  ههههاذ  انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة تهههه هر علههههى الم لههههل مههههن  يهههه

 الماعد النيااي  ااإل الة ئلى احي مد  ت هيرها على ادعمال النيااية وعلى  اوق الناب .

ولههي ههه ا ال صههن سههيتم احههي اآلهههار المترتبههة علههى انتهههاء العلههو ة النياايههة  امهها لههي  لههك آهههار   

ار التههههي تنههههتل عههههن انتهههههاء هههههانتهههههاء العلههههو ة علههههى  اههههوق النابهههه  لههههي المبحههههي ادول و اآل

و ة النياايههة امهها  لههش ادعمههال النياايههة وهههه  مهها سههنتناوله لههي المبحههي ال ههاني   وشهههنور العلهه

 الماعد النيااي وآلية مل ه لي المبحي ال الي. 
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 المبحث األول

 ار المتعلقة بحقوق النائبثال

ار المترتبههههة علههههى صههههدور مههههرار ههههه  ههههور السهههه ال عنههههد انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة  ههههول اآل     

م لهههل  علهههو اهههوق  ار تههه هر علهههىآهههه ترتههه أي مهههن المتصهههور   ئ   ة النياايهههةالعلهههواانتههههاء 

ههههاء العلهههو ة النياايهههة  ئمههها علهههى الحصهههانة النياايهههة  أو ن سهههه جهههراء صهههدور مهههرار ان النهههواب

المعالهههآ  الماليهههة  أو  اهههه لهههي الترشههه  لمهههرة أخهههر   وهههه ا مههها سهههيعوي مهههدار البحهههي لهههي هههه ا 

 المبحي

 المطلب األول

 النيابية الحصانة

الحصههههانة النياايههههة دعلههههاء م لههههل النههههواب علههههى أنههههها  ما ههههة مانونيههههة دعلههههاء  تعرلهههه   

ار آههههم لهههل النهههواب مهههن تطبيهههق أي ئجهههراءا  مدنيهههة  انهههت أم جنابيهههة ومههها  ترتههه  عليهههها مهههن 

  وهنههاأ مههن عرلههها اعههدم اتلهها  أ ههة 1مانونيههة جههراء ميههامهم ا لعههال تلههرج عههن أعمههالهم النياايههة

جنابيهههة  هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب ااسهههت ناء  هههاذ  التلهههبل ئذ اعهههد الحصهههول مهههن ئجهههراءا  

علههى موالاههة م لههل النههواب لعههي ذ  هه هر  لههك علههى ادعمههال النياايههة مههن خههالل تههداير وتل يههق 

الحصهههانة النياايهههة تار هههر مهههن  المبتنهههاة. أي أي الحعمهههة 2الهههتهم لههههم وئصهههدار اتهامههها   يد هههة لههههم

 ههة أعلههاء م لههل النههواب وادعمههال النياايههة الصههادرة عهههنهم دعلههاء م لههل النههواب هههي  ما

 من تنول السلطة التن ي  ة.

هنههههاأ نههههوعين مههههن الحصههههانة النياايههههة  وهمهههها  الحصههههانة المو ههههوعية وهههههي تعههههد  ما ههههة   

دعلهههاء م لهههل النهههواب  هههمن ئ هههار ميهههامهم اادعمهههال النياايهههة اصههه ته ممههه الً للوهههع  وههههي 

دمههههوال الصههههادرة عههههن النابهههه  ومهههها  ادمههههه مههههن ماتر هههها  التههههي تتعلههههق اههههاآلراء وادلعههههار وا

وادسهه لة التههي  طر ههها النابهه   لعههن ذ تمتههد ههه ل الحصههانة ئلههى ادلعههار واآلراء التههي  طر ههها 

  وهههه  مههها نهههش عليهههه الدسهههتور ادردنهههي لهههي المهههادة 3النابههه  خهههارج الم لهههل واصههه ته الولصهههية

اي والنهههواب مهههنء الحر هههة لهههي ( التهههي ورد ليهههها "لعهههن علهههو مهههن أعلهههاء م لسهههي ادعيههه87)

الهههتعلم وأاهههداء الهههرأي لهههي  هههدود النظهههام الهههداخلي للم لهههل الههه ي ههههو منتسههه  ئليهههه وذ   هههوز 

                                                           
 225. الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي. أطروحة دكتوراة. جامعة النهرين.العراق. ص2015الشمري, أسماعيل.  1
 13. أطروحة دكتوراة.عمان,صالمعاصرة النيابية األنظمة في البرلمانية الحصانة. 2005صاونة. مصطفى. الخ 2
 227الشمري, أسماعيل . مرجع سابق.ص 3
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م اخههههه ة العلهههههو اسهههههب  أي تصهههههو ت أو رأي  بد هههههه أو خطهههههاب  لايهههههه لهههههي أهنهههههاء جلسههههها  

( التههي ورد ليههها 112  وأ لههاً نههش علههى  لههك الدسههتور المصههري لههي نههش المههادة )1الم لههل"

علهههو م لهههل النهههواب عمههها  بد هههه مهههن آراء تتعلهههق اههه داء أعمالهههه لهههي الم لهههل أو لهههي  "ذ  سههه ل

العلهههو ة النياايهههة مابمهههة و تهههى اعهههد  تهههه ل الحصهههانة ا نهههها دابمهههة مههها دامههه . وتمتهههاز2ل انهههه"

انتههههاء العلهههو ة ذ  معهههن مال اهههة النابههه  المنتهيهههة علهههو ته عهههن مههها  ادمهههه مهههن آراء أهنهههاء مههها 

  اي داخن الم لل النيااي.

تلههها  اجرابيهههة والتهههي عرلهههت علهههى أنهههها عهههدم أمهها النهههوم ال هههاني مهههن الحصهههانة ههههي الحصهههانة اإل 

أي مهههن اإلجهههراءا  ال نابيهههة  هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب انيهههر  الهههة التلهههبل ئذ اعهههد الحصهههول 

عههدم ئعامههة أعلههاء  لههك  والنا ههة مههنعلههى ئ ي مههن م لههل النههواب لههي  الههة اجتمههام الم لههل  

اتلهههها  أي مهههن اإلجههههراءا  ال نابيهههة  ههههدهم التهههي مههههن شههه نها أي تاههههوم سهههب  م لهههل النههههواب ا

اإعامهههة أداء المههههام النياايهههة.  نبنهههي اإلشهههارة هنههها ئلهههى أي الحصهههانة اإلجرابيهههة ذ ترتاهههي ئلهههى أي 

نمهها ئتعههوي ئع ههاء أعلههاء م لههل النههواب مههن المسهه ولية والعاههاب لاههاء مهها  اههوم اههه مههن جههرابم 

 .3ونية ئلى  ين انتهاء عاد الدورة النياايةهي تاوم ات جين اإلجراءا  الاان

( مهههن الدسهههتور 86ادردنهههي علهههى الحصهههانة اإلجرابيهههة لهههي نهههش المهههادة ) مو هههرمولاهههد نهههش ال  

ذ  ومهههت ا هههد أعلهههاء م لسهههي ادعيهههاي والنهههواب وذ  حههها م خهههالل مهههدة اجتمهههام -1ادردنهههي "

ة المطلاهههة اوجهههود الم لهههل مههها لهههم  صهههدر مهههن الم لهههل الههه ي ههههو منتسههه  ئليهههه مهههرار ااد  ر ههه

سههب   ههاف لتومي ههه أو لمحا متههه أو مههها لههم  اههبض عليههه لههي  الهههة التلههبل ا ر مههة جنابيههة ولهههي 

  وهههه ا مههها نصهههت عليهههه 4 الهههة الاهههبض عليهههه اهههه ل الصهههورة   ههه  أعهههالم الم لهههل اههه لك لهههوراً"

 ً ( مههههن النظهههام الههههداخلي لم لهههل النهههواب وورد ليههههها "ذ   هههوز خههههالل دورة 139المهههادة ) أ لههها

د الم لهههل مال اهههة العلهههو جزابيهههاً أو اتلههها  ئجهههراءا  جزابيهههة أو ئدار هههة احاهههه أو ئلاهههاء انعاههها

الاهههبض عليهههه أو تومي هههه ئذ اهههإ ي الم لهههل  ااسهههت ناء  الهههة ال هههرم ال نهههابي الموههههود  ولهههي  الهههة 

 .5الابض عليه اه ل الصورة     ئعالم الم لل ا لك لوراً"

                                                           
 وتعديالته 1952من الدستور األردني لعام  87المادة 1
 وتعديالته 2014من الدستور المصري 112المادة  2
 37الخصاونة, مصطفى.مرجع سابق، ص3
 1952من الدستور األردني وتعديالته 86المادة 4
 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب  139المادة  5
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جهههراءا  ال زابيهههة المتم لهههة اهههالحبل والمال اهههة ومهههن هنههها ذ  معهههن دي سهههلطة  انهههت اتلههها  اإل 

الالهههههابية والتوميهههههت أو اإلجهههههراءا  اإلدار هههههة م هههههن التوميهههههت اإلداري ئذ اموالاهههههة الم لهههههل  

 و رد است ناء على  لك لي  الة ئ  ما ألاي الابض على العلو متلبساً ا ر مة جنابية.

(  يهههي 113اهههنش المهههادة )  مههها أي الدسهههتور المصهههري نهههش علهههى الحصهههانة النياايهههة اإلجرابيهههة

ذ   هههوز  لهههي ييهههر  الهههة التلهههبل اال ر مهههة  اتلههها  أي ئجهههراء جنهههابي  هههد علهههو  "نههش علهههى 

م لههههل النههههواب لههههي مههههواد ال نا هههها  وال ههههن  ئذ اههههإ ي سههههااق مههههن الم لههههل. ولههههي ييههههر دور 

اذنعاهههاد   تعهههين أخههه  ئ ي معتههه  الم لهههل  و لطهههر الم لهههل عنهههد أول انعاهههاد امههها اتلههه  مههههن 

ي  ههن اد ههوال   تعههين البههت لههي  لهه  اتلهها  اإلجههراء ال نههابي  ههد العلههو خههالل ئجههراء. ولهه

 356 وهههه ا مههها نصهههت عليهههه أ لهههاً المهههادة1"هالههههين  ومهههاً علهههى اد  هههر  وئذ عهههد الطلههه  مابهههوذً 

  ونهههر  هنههها مهههد  التوالهههق اهههين الهههنش الههه ي ورد عهههن 2مهههن الالبحهههة الداخليهههة لم لهههل النهههواب

ري. ومهههن هنههها  عهههوي ادشهههلاص المعنيهههين االحصهههانة ههههم المصههه مو هههرمادردنهههي وال مو هههرمال

التهههي تنعاهههد ليهههها جلسههها  خهههالل ال تهههرة الزمنيهههة   تمتعهههوي اصههه ة علهههو ة م لهههل ادمهههة مهههن

 الم لل أو اذجتماعا .

ت بههت الحصههانة دعلههاء م لههل النههواب  ههوال مههدة علههو تهم وخههالل لتههرة انعاههاد جلسههاته     

 صههههن لههههي صههههحة العلههههو ة النياايههههة ئ ا مهههها تههههم مهههها ئ  اههههدأ  ئجههههراءا  ال وانههههض النظههههر عههههن

اهههانوي محعمهههة الهههناض لهههي الوأمهههام الطعهههن ليهههها أمهههام محعمهههة اذسهههت ناف لهههي الاهههانوي ادردنهههي 

لهههي سهههر اي الحصهههانة النياايهههة ههههي مهههدة اجتمهههام  مو هههرمتلههه ل الاالمصهههري   هههوي المعيهههار الههه ي 

تهم لعهههن ام هههرد الم لهههل دوي التطهههرق ئلهههى زوالهههها عهههن ادعلهههاء المنظهههور لهههي صهههحة علهههو 

 ً  . 3زوال ص ة العلو ة تزول الحصانة تلاابيا

تنتهههههي الحصههههانة النياايههههة عههههن العلههههو ة النياايههههة لههههي أراههههع  ههههاذ  وهههههي أوذً الههههدعاو     

المدنيهههة لبحسههه  نهههش الاهههانوي السهههااق أي الحصهههانة تاهههوم علهههى الهههدعاو  ال نابيهههة لاهههأ  هانيهههاً 

ة التهههي اسهههت نيت مهههن الحصهههانة النياايهههة اموجههه   الهههة التلهههبل لهههي ال هههرابم ال نابيهههة وهههه  الحالههه

رتهههه   الم لههههل ا هميههههة ا ههههاً صههههدور ئ ي مههههن مبههههن الم لههههل ئ ا نههههش الدسههههتور والاههههانوي   هال

 ههههوي الههههدعو  المرلوعههههة علههههى علههههو م لههههل النههههواب   ورااعههههاً انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة 
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م لههل النههواب لههإ ا انتهههت ههه ل العلههو ة تههزول معههها  علههوههها ا تمتههع الحصههانة النياايههة صهه ة 

 .1الحصانة النيااية

اسههباب اً لومههن هنهها تنتهههي العلههو ة النياايههة لههي  الههة زوال الصهه ة النياايههة التههي تههزول ولاهه   

التهههي اينهههها سهههااااً. وامههها  لهههش الحصهههانة المو هههوعية تباهههى عهههن ادعمهههال واآلراء التهههي  هههاي 

هنههههاء وجههههودل لههههي م لههههل النههههواب  تههههى ولههههو زالههههت صهههه ة ايههههة  اههههدمها النابهههه  اصهههه ته النياا

العلههههو ة. علههههى ععههههل الحصههههانة اإلجرابيههههة التههههي تههههزول تمامههههاً عنههههد انت ههههاء صهههه ة العلههههو ة 

النياايههة عههن النابهه .  ههوي ادولههى تع ههي علههو م لههل النههواب مههن المسهه ولية أمهها لههي ال انيههة ذ 

هههها ئلهههى مههها اعهههد انتههههاء انعاهههاد دورة تاهههوم علهههى ئع هههاء النابههه  مهههن المسههه ولية ئنمههها تاهههوم ات جيل

 الم لل.

ونههههر  هنهههها أي زوال الحصههههانة النياايههههة عههههن أعلههههاء م لههههل النههههواب الهههه  ن صههههدر احاهههههم    

مههرار  نههههي علههو تهم أمهههر اههد هي  احيهههي أي الحصهههانة النياايههة ماهههررة دعلههاء م لهههل ادمهههة 

ههه ل الم ههالل   صهه ة العلههو ة لههي  تمتههع اههها مههن  مههن ومههن ايههنهم م لههل النههواب والحصههانة 

 ل لك ذ اد من زوال تلك الحصانة عند زوال الص ة عن ادشلاص.

 المطلب الثاني

 المكافآت النيابية

المعالآ  المالية دعلاء م لل النواب  مبلر مالي  دلع ئلى ادعلاء مااان ما  اوموي اه  تعد   

ً  م لوي الوع . وهي تعد معالآ  ارلمانية وليست روات   وتنبع  من أعمال نيااية اص تهم نوااا

لهم و أهمية المعال ة المالية لعلو م لل النواب لما توعله من  ماي العالي للنواب لع الة استاال

ً أمن   ما تهم من اللنو ا  التي مد  تعر وي ئليها أهناء أدابه مهامه النيااية ولتوعن له مناخا

ً  مصدر  موسليم و بعي الطم نينة من أي ت هير  اع عليه من السلطة التن ي  ة أو الناخبين   وأ لا

العامة  وتصرف ه ل طل  ت ريه لاعمال النيااية وخدمة المصلحة تت ةالنيااي  ةلرزق  وي العلو

 .2المعال ة  نوم من التعو ض عن ما تر ه العلو من و ابت وأعمال لي سبين العمن النيااي

ة المالية تعد  مانة من  مانا  العلو ة النيااية لحما تهم من اللنو ا  التي مد  أي أي المعال 

و لة ئليه من الس ر أداء المهام الم ليتمارسها السلطة التن ي  ة وتساعد علو م لل النواب 
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و لور جلسا  الم لل والت ر  لها وييرها من ادعمال المطلواة منه. و تم دلع ه ل المعال ة من 

 ئلى الم لل. اخز نة الدولة و تم رصده

لهههم  هههنش الدسهههتور ادردنهههي صهههرا ةً علهههى معالهههآ  أعلهههاء م لهههل النهههواب  ئذ أي الدسهههتور    

...الههههوز ر الهههه ي  تاا ههههى راتهههه  الههههوزارة ذ "  ( علههههى أي52) ادردنههههي مههههد نههههش لههههي المههههادة

  أي أي هنالهههك ملصصههها  " تاا هههى لهههي الومهههت ن سهههه ملصصههها  العلهههو ة لهههي الم لسهههين

 ئنمهها موجههودة  ههمناً ةً ههها الدسههتور صههرا يماليههة تههدلع لعلههو م لههل النههواب التههي لههم  ههنش عل

عمههول مههانوي ملصصهها  م لههل ادمههة وااههي م 1947لههي ههه ا الههنش  ئذ أنههه صههدر لههي سههنة 

 عتبههر مهها  تاا ههال أعلههاء  "( مههن ن ههل الاههانوي علههى2اههه ئلههى ههه ل اللحظههة. ونههش لههي المههادة )

 . 1"م لل ادمة ملصصا  ذ روات 

مهههها  لههههش شههههمول أعلههههاء م لههههل لههههي لمحعمههههة الدسههههتور ة لولاههههد جههههاء لههههي مههههرار ت سههههيري 

  ههههاً النههههواب االتااعههههد المههههدني الهههه ي أمههههر اهههه ي أعلههههاء م لههههل النههههواب ذ  معههههن أي  عههههوي مو

عموميهههاً  هههوي المههههام المو لهههة ئليهههه مهههن الرمااهههة علهههى السهههلطة التن ي  هههة والتوهههر ع تتعهههار  مهههع 

السهههلطا . وانهههاًء علهههى  لهههك ارتههه    ال صهههن اهههين لعهههرة المو هههت العمهههومي و لهههك ت سهههيداً لمبهههدأ

م لههههل ادمههههة أو مههههدتها ييههههر خا ههههعة للتااعههههد المههههدني  ادمههههر الهههه ي   ةالمحعمههههة "أي علههههو

اسههتحااق أعلههاء م لههل ادمههة للرواتهه  التااعههد مههع عههدم المسههاس اههالحاوق   ترتهه  عليههه عههدم

  عتبههههرواحعمههههة أي أعلههههاء م لههههل النههههواب ذ . وخالصههههة مهههها توصههههلت ئليههههه الم2المعتسههههبة"

مههو  ين  عههوميين  سههتحاوي رواتهه  لاههاء مهها  اومههوي اههه مههن أعمههال وذ  سههتحاوي تااعههد اعههد 

صههلوي عليههه مههن الم لههل هههي معالهه ة ماليههة انتهههاء علههو تهم لههي م لههل النههواب  ههوي الهه ي  ح

 مااان ما  اوموي اه من أعمال نيااية ولتعينهم على ه ل اإلعمال.  

 تاا هههى العلهههو " أي ( مهههن الدسهههتور علهههى105) المصهههري نهههش لهههي المهههادة مو هههرمأمههها ال   

معالهههه ة  حههههددها الاههههانوي  وئ ا جههههر  تعههههد ن المعالهههه ة  ذ  ن هههه  التعههههد ن ئذ اههههدءاً مههههن ال صههههن 

مهههن مهههانوي م لهههل  (34  و ههه لك نصهههت المهههادة )3"لتوهههر عي التهههالي لل صهههن الههه ي تاهههرر ليهههها

 تاا هههى علهههو م لهههل النهههواب معالههه ة شههههر ة ماهههدارها خمسهههة آذف "النهههواب المصهههري علهههى 
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جنيهههه  تسهههتحق مهههن تهههار   أداء اليمهههين  وذ   هههوز أي  ز هههد م مهههوم مههها  تاا هههال العلهههو مهههن 

 .1"أم ال المبلر الم  ورالم لل تحت أي مسمى على أراع 

 سهههتحق النابههه  مهههن تهههار    لهههت اليمهههين المعالهههآ  النياايهههة  هههوال ا ت ا هههه اصههه ة العلهههو ة    

النياايهههة  ولهههي  الهههة زوال هههه ل الصههه ة  سهههاأ  اهههه لهههي أي معالههه ة  أي ئ ا صهههدر مهههرار اانتههههاء 

الولهههاة  نت ههههي العلهههو ة النياايهههة اسهههب  الحهههن أو ئاطههههال العلهههو ة أو ئسهههاا ها أو اذسهههتاالة أو 

 2 ق الناب  لي المعالآ  النيااية.

لهههي  الهههة تبهههين أي العلهههو ة النياايهههة  انهههت اا لهههة  هههر  يالبيهههة ال اهههه اعهههدم السهههماة امطالبهههة    

ليهههه اعهههض الاهههوانين   عالنابههه  الههه ي أاطلهههت علهههو ته امههها مبلهههه مهههن معالهههآ  وهههه ا مههها سهههار

خههر  هه ه  ئلهههى أي . أمهها الهههرأي اآلالاهههانوي العههو تي  لههي تحد ههد معالهه ة أعلهههاء م لههل النههواب 

 ً االايهههاس  النابههه  الههه ي أاطلهههت علهههو ته ذ  عهههد ناببهههاً لهههي ادصهههن  و معهههن اعتبهههارل ناببهههاً لعليههها

علهههههى نظر هههههة المو هههههت ال علهههههي المتعهههههارف عليهههههها   والههههه ي  ترتههههه  عليهههههه لاهههههداي النابههههه  

ابهههه أجهههر م هههن اذمتيهههازا  التهههي مهههدمت ئليهههه ومطالبتهههه االمعالهههآ  التهههي مهههدمت ئليهههه  و معهههن ئعط

عتبهههر أمهههن مهههن المعالهههآ  النياايهههة  هههوي ادجهههر لهههي هههه ل الحالهههة  سهههاوي أ هههام  لهههه لاهههأ الههه ي عم

 .3العمن ال علية

الههه ي  تلهههمن عهههدم أ ايهههة علهههو م لهههل وأي الهههرأي ادخيهههر أمهههرب للصهههواب  البا هههير   ههه  

ر النههههواب الهههه ي أاطلههههت علههههو ته االمعال هههها  النياايههههة  ههههوي اطههههالي العلههههو ة النياايههههة تعتبهههه

ة  ا  ومههههن مبههههدأ ال ههههزاء ذ  معههههن معالهههه  ههههزاء لملال ههههة الاواعههههد الاانونيههههة المنصههههوص عليههههه

 الناب  ال ي أاطلت علو ته اإعطابه المعالآ  النيااية.

 المطلب الثالث

 أحقية عضو مجلس النواب بالترشح لمرة آخرى

أخهههر  لهههي ين ادردنهههي والمصهههري  ظهههر الحهههق االترشههه  لمهههرة مو هههرعلهههم  هههرد عهههن أي مهههن ال   

لحهههاذ  ال رد هههة ذنتههههاء  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة اسهههب  ئاطهههال العلهههو ة أو اذسهههتاالة مهههن ا

 ئذ لي  الة وا دة لاأ وهي ئساا  العلو ة النيااية لي التور ع المصري. العلو ة
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ادردنههي علههى  ظههر الترشهه  لمههرة أخههر  لمههن أسههاطت علههو تهم  وههه ا  مو ههرملههم  ههنش ال   

( مهههن مهههانوي 8المصهههري الههه ي نهههش لهههي ال اهههرة السادسهههة مهههن المهههادة ) رممو هههجهههاء ملال هههاً لل

أذ تعهههوي أسهههاطت علهههو ته ااهههرار مهههن  "مباشهههرة الحاهههوق السياسهههية لهههي شهههرو  الترشههه  علهههى

م لهههل النهههواب اسهههب  لاهههد ال اهههة واذعتبهههار  أو اسهههب  اإلخهههالل اواجبههها  العلهههو ة  ومهههع  لهههك 

الههاء ال صههن التوههر عي الهه ي صههدر خاللههه ان -  ههوز لههه الترشهه  لههي أي مههن الحههاذ  اآلتيههة أ

صههدور مههرار مههن م لههل النههواب اإلنههاء ادهههر المههانع مههن الترشههه   -مههرار ئسههاا  علههو ته. ب

المترتههه  علهههى ئسهههاا  العلهههو ة اسهههب  اإلخهههالل اواجباتهههها  و صهههدر مهههرار الم لهههل لهههي هههه ل 

 ."ة للم للالحالة ا يلبية هل ي أعلابه  و لك على النحو ال ي تنظمه الالبحة الداخلي

 ظر  ق الترش  لمن أساطت علو تهم من م لل النواب مو رم المصري  تل  مما سبق أي ال  

صهدر مهرار مهن مها ئ ا  أنهه  زاء لي ن هل ال صهن التوهر عي  ئذ أنهه مهد و هع اسهت ناًء  تم هن لهي 

ليهة لم لهل ( من الالبحهة الداخ390) الم لل اإلناء ادهر المانع من الترش  ال ي نصت عليه المادة

 ادم  ل  ئلناء ادهر المانع من الترش  المترت  على ئسهاا  " أي النواب المصري التي نصت على

العلو ة  تااةً ئلى ربيل الم لل  و    أي  رلق االطل  اياي اارار الم لهل وأسهبااه ومبهررا  

لطل  على الم لل ئزالة ادهر المانع من الترش  والمستندا  الم  دة للطل . و عر  الربيل ه ا ا

ي الدستور ة والتوهر عية أو ل نهة الاهيم إلعهداد تار هر عنهه للم لهل. وعلهى وإل الته ئلى ل نة الو و

الل نة أي تستدعى مهن سهبق ئسهاا  العلهو ة عنهه وأي تسهتمع ئلهى أموالهه وتحاهق دلاعهه و  ه  أي 

ار هر علهى الم لهل لهي  تلمن تار رها مناموة ما أادال من أسباب وأسانيد لطلبهه. و عهر  هه ا الت

أول جلسة و    صدور مرار الم لل لي ش نه خالل هالا جلسا  على اد  ر من تهار   عهر  

 .                                            1"التار ر عليه  اموالاة هل ي عدد أعلابه 

ئلههى تاههد م  لهه  معتههوب  هه  علههى العلههو الهه ي أسههاطت علههو ته    تلهه  مههن الههنش السههااق أنههه

الم لل  بين ليه مرار الم لل ال ي صدر احاه اإساا  العلو ة عنه  والمبهررا  التهي  هدعي اهها 

إلزالة ه ا ادهر الناتل عن ئسهاا  العلهو ة المتم هن امنعهه مهن الترشه  لمهرة أخهر  خهالل ال صهن 

الطله   التور عي و لحق معه المستندا  الم  دة له. اعهد تاهد م الطله   اهوم ربهيل الم لهل اإرسهال

عهداد التاهار ر الالزمهة والبحهي لهي ن ئ الته أ لاً ئلى ل نة الايم إلالدستور ة  مع يالو وئلى ل نة 

مو وعية الطل  احلور مادم الطل  للتحاق من أمواله والدلوم التي مدمها االطل   وتاوم الل نهة 

مهة مهن العلهو اله ي اإصدار تار رها متلمناً ما ناموهه العلهو مهع الل نهة امها  لهش الهدلوم الماد
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أساطت علو ته  و تم عر  التار ر ئلى م لل النواب خهالل ههالا جلسها  مهن صهدور التار هر 

 لتصو ت عليه  و تم المولاة على الطل  ا يلبية هل ي أعلاء الم لل.

 ر  البا ي  رورة ميام المو رم ادردني االنش على  ظر  ق الترش  لمن أساطت علو ته    

الم لل النيااي البهالر أراهع سهنوا  واله ي أسهاطت علهو ته ليهه  و لهك دي ذ   زاء  وال عمر 

خههر لههي ن ههل آ عههوي للنابهه  الرجههوم ئلههى ن ههل الم لههل مههن خههالل الترشهه  لههن ل الماعههد أو ماعههد 

. أمهها امهها  لههش  لهه  ئلنههاء ادهههر المههانع مهن الترشهه  لههال نههر  صههحة لوجههودل  ونههه ييههر الم لهل

الحعمة من ئساا  العلو ة للعلو  وئعادة العلو ال ي أساطت علهو ته منطاي دنه  تنامض مع 

 لن ل الم لل أ لاً  وأي ذ مبرر ل لك  وي أي مدة الحظر تنتهي اانتهاء ال صن التور عي.
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 المبحث الثاني

 الثار المترتبة على األعمال النيابية

هنهههههاأ عهههههدة مهههههن ادعمهههههال التهههههي تنههههها  ام لهههههل النهههههواب  منهههههها اذختصهههههاص الرمهههههااي    

ترسهههههههيلاً لمبهههههههدأ ال صهههههههن ادعمهههههههال  لاهههههههد جهههههههاء  هههههههه لوالتوهههههههر عي لم لهههههههل النهههههههواب  و

. ولهههههي  هههههاذ  انتههههههاء العلهههههو ة النياايهههههة مهههههد تتههههه هر تلهههههك ادعمهههههال المهههههري اهههههين السهههههلطا  

بهههههين  ومهههههن هنههههها   ههههه  معرلهههههة النياايهههههة   هههههوي هههههه ل ادعمهههههال تصهههههدر عهههههن أعلهههههاء المنتل

 مصير ه ل ادعمال اعد انتهاء علو ة الناب  التي صدر  عنه.

 المطلب األول

 السؤال

نهههه است سهههار  ادمهههه أ هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب امههها  لهههش أعهههرف السههه ال النيهههااي علهههى  ل    

ومهههد  عههههوي الههههدف منهههه ل هههت نظهههر الهههوز ر ئلهههى ههههه ل   الهههوز ر الملهههتش ئلهههىمسههه لة معينهههة 

( مههههن الدسههههتورعلى  ههههق علههههو م لههههل النههههواب لههههي السهههه ال 96)المههههادة جههههاء  . 1المسهههه لة

  وجهههه أي والنهههواب ادعيهههاي م لسهههي أعلهههاء مهههن علهههو لعهههن وادسهههت واب التهههي جهههاء ليهههها  "

ً  العامهههة ادمهههور مهههن أمهههر أي  هههول واسهههت وااا  أسههه لة الهههوزراء ئلهههى  منصهههوص ههههو لمههها ولامههها

 مبههن مهها ئسههت واب  نههام  وذ العلههو   لههك ئليههه  نتمههي الهه ي للم لههل الههداخلي النظههام لههي عليههه

 الهههوز ر ووالهههق مسهههتع لة الحالهههة  انهههت ئ ا ئذ الهههوز ر ئلهههى وصهههوله علهههى أ هههام همانيهههة ملهههي

( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب 118وعرلتهههه أ لهههاً )" . المههه  ورة المهههدة تاصهههير علهههى

الهههوزراء عهههن أمهههر   هلهههه لهههي اسهههت هام العلهههو مهههمن ربهههميل الهههموزراء أو "ادردنهههي علهههى أنهههه 

شههه نه مهههن الوههه وي التهههي تهههدخن لهههي اختصاصهههاتهم  أو ريبهههة لهههي التحاهههق مهههن  صهههول وامعهههة 

 .2"وصلت ئليه أو استعالمه عن نية الحعومة لي أمر من ادمور

  لمههه الً التهههي تتعهههرر لهههي عهههدد مهههن التوهههر عا لسههه ال النيهههااي لمهههد ورد  اعهههض الوهههرو  و   

مبينههاً مهها ليهههه مههن است سههارا   وأي  عهههوي خاليههاً مههن العبهههارا    هه  أي  عههوي السهه ال وا هههحاً 

المسهههي ة وييهههر الالباهههة  وذ   ههه  أي  عهههوي السههه ال ملهههر االمصهههلحة العليههها للهههبالد وأي  عهههوي 

                                                           
 في الدستوري وللنظام الحديثة السياسية األنظمة وصور ألسس دراسة:  الدستوري والقانون السياسية النظم .1971.محسن خليل،  1

 420اإلسكندرية.ص .المعارف منشأة. المتحدة العربية والجمهورية مصر
 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب األردني  118المادة  2
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نهها هنهها أي  عههوي صههادر عههن أعلههاء م ههمن المو ههوعا  المسههموة االسهه ال عنههها  والهه ي  ه

يههة دوي ييههرهم ممههن  عملههوي لههي السههلطة م لههل النههواب الهه  ن  تمتعههوي اصهه ة العلههو ة النياا

 .1التور عية

( مهههن الدسهههتور المصهههري  علههههى  هههق النابههه  لهههي تاههههد م 129)  ههه لك نصهههت نصهههت المههههادة   

عهههن علهههو مهههن أعلهههاء م لهههل ل"  ابن الرمااهههة النياايهههة  يهههي نصهههتادسههه لة  وسهههيلة مهههن وسههه

النهههواب أي  وجهههه ئلهههى ربهههيل م لهههل الهههوزراء  أو أ هههد نوااهههه  أو أ هههد الهههوزراء  أو نهههوااهم  

أسههه لة لهههي أي مو هههوم  هههدخن لهههي اختصاصهههاتهم  وعلهههيهم اإلجااهههة عهههن هههه ل ادسههه لة لهههي دور 

اذنعاهههاد  اتهههه. و  هههوز للعلهههو سهههح  السههه ال لهههي أي ومهههت  وذ   هههوز تحو هههن السههه ال ئلهههى 

( مههن الالبحههة الداخليههة 198وههه ا مهها نصههت عليههه أ لههاً المههادة ) ."ب لههي ال لسههة  اتهههااسههت وا

لعهههن علهههو أي  وجهههه ئلهههى ربهههيل م لهههل الهههوزراء أو أ هههد نوااهههه أو "لم لهههل النهههواب المصهههري 

وي التهههي تهههدخن لهههي اختصاصههههم  و لهههك  أو نهههوااهم  أسههه لة لهههي شههه ي مهههن الوههه أ هههد الهههوزراء

  أو للتحاهههق مهههن  صهههول وامعهههة وصهههن علمهههها ئليهههه  أو لالسهههت هام عهههن أمهههر ذ  علمهههه العلهههو

للومهههوف علهههى مههها تعتزمهههه الحعومهههة لهههي أمهههر مهههن ادمهههور  وعلهههى الحعومهههة اإلجااهههة عهههن هههه ل 

. 2"مههن ههه ل الالبحههة 202ادسهه لة لههي دور اذنعاههاد  اتههه  و لههك مههع مراعههاة مهها ورد لههي المههادة 

النههر  منههها الحصههول علههى  أي ادسهه لة المادمههة مههن أعلههاء الم لههل  عههوي  تلهه  ومههن هنهها

يتهههااع مهههن خاللهههها أداء لتحاهههق عهههن وامعهههة معينهههة  أو لل  أو العلهههو المعلومههها  عهههن أمهههر   هلهههه

 .3الحعومة  أو لحي الوز ر إلجراء عمن معين

 هههر  ال اهههه أي  بيعهههة السههه ال  هههق شلصهههي   اهههيم عالمهههمة مباشهههرة مهههما اهههين علهههمو م لهههل 

وتظههههر تلهههك العالمهههة لهههي ئمعانيهههة سهههح  العلهههو النهههواب  ماهههدم السههه ال والهههموز ر المسهههم ول  

. وميههن عنههه أ لههاً أي  ههق السهه ال هههو 4البرلمههاني لسهه اله لههي أي ومههت وسههاو ه ام ههرد سههحبه

 هههق لهههردي  أي أنهههه  معهههن لعهههن علهههو مهههن أعلهههاء الم لهههل أي  اهههدم سههه ال اصهههورة من هههردة  

 5لم لهههل.ومهههن هنههها ذ   هههوز أي  اهههدم السههه ال م موعهههة مهههن ادعلهههاء أو هي هههة مهههن هي ههها  ا

                                                           
 83.صمنشور بحث. واإلدارية القانونية للدراسات المنارة". الجزائر في البرلماني السؤال. "2013. محمد حمودي ، هاشمي بن 1
 2016من الالئحة الداخلية لمجلس النواب  198المادة  2
 و الشرطية العلوم جلةم" .اإلماراتي الوطني اإلصدار رقابية كوسيلة للسؤال اإلجرائي النظام. "2013. حامد الجزيري، و اعاد القيسي، 3

 141. صالقانونية
رسالة ماجستير  .مقارنة دراسة:  األردني النيابي النظام في التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة. 2006.فرحان ، المساعيد 4

 61.عمان ص
 85.صمرجع سابق". الجزائر في البرلماني السؤال. "2013. محمد حمودي ، هاشمي بن 5
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ذ "( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب التهههي نصهههت علهههى 120وهههه ا مههها جهههاء  اهههه المهههادة )

 .1"  وز أي  ومع الس ال أ  ر من علو وا د  ما ذ   وز توجيهه ئذ لوز ر وا د

 هههاذ  انتههههاء  عنهههد ميهههام  الهههة مهههنتههه هر السههه ال النيهههااي وهنههها   هههور التسهههاؤل  هههول مهههد     

أي نو هه  أي ادعمههال التههي مههام اههها العلههو مبههن صههدور مههرار    هه  ااتههداءً ؟ العلههو ة النياايههة

انتههههاء العلهههو ة النياايهههة صهههحيحة لهههي جميهههع  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة  هههوي صههه ة العلهههو ة 

ادردنهههي مصهههير  مو هههرملاهههد عهههالل ال   انهههت موجهههودة  أمههها لهههي  الهههة ئاطهههال العلهههو ة النياايهههة

( مهههن الدسهههتور لهههي 71ادردنهههي لهههي المهههادة ) مو هههرمنهههش الوادعمهههال النياايهههة لهههي هههه ل الحالهههة  

تعتبهههر ادعمهههال التهههي مهههام اهههها العلهههو الههه ي أاطلهههت المحعمهههة نيااتهههه "ال اهههرة الرااعهههة علهههى أنهههه  

 ئذ أي الدستور المصري لم  نش على ه ا المبدأ .  "مبن ئاطالها صحيحة

حهههدد الاهههانوي ادردنهههي أمههها عهههن مصهههير السههه ال النيهههااي اعهههد انتههههاء العلهههو ة النياايهههة  لهههم     

صهههرا ةً موم هههه مهههن مصهههير السههه ال النيهههااي الموجهههه مهههن النابههه  عنهههد انتههههاء علهههو ته النياايهههة  

( مههههن الالبحههههة الداخليههههة 211المصههههري الهههه ي أورد لههههي نههههش المههههادة ) مو ههههرمعلههههى ععههههل ال

. و هههر  ال اهههه لهههي  لهههك أي السههه ال 2" سهههاأ السههه ال اهههزوال علهههو ة مادمهههه "للم لهههل علهههى 

سهههاأ لهههي  الهههة انتههههاء العلهههو ة النياايهههة  لههه ا لإنهههه ئ ا  هههاي النظهههام الهههداخلي للم لهههل النيهههااي  

النيهههااي   خههه  االطبيعهههة الولصهههية للسههه ال  لإنهههه لهههي  الهههة تبنهههي علهههو آخهههر للسههه ال  عهههموي 

ييهههمر جهههابز  وعنهههدها  سهههاأ السههه ال اتهههوالر  الهههة مهههن  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة  وهههه ا 

لمصهههري لهههي ذبحهههمة م لهههمل الوهههع  المصهههري التهههي ععسهههت الصههه ة ا مو هههرمت هههه ئليهههه الامههها 

الولصهههية لهههي ماهههدم السههه ال للسههه ال البرلمهههاني  يهههي رتبهههمت علهههمى انتههههاء العلهههو ة النياايهههة 

 . 3ساو  الس ال تلاابياً  ولم تور إلمعانية ميام آخر اتبنيه لت ن  اإلساا 

مههور ومعال تههها لههي توههر عاته نههر  هنهها أي الاههانوي المصههري سههباق لههي معال ههة م ههن ههه ل اد  

ادردنههههي التههههي تر ههههها مبهمههههة. ونههههر  أ لههههاً أي مههههن المتصههههور سههههاو   مو ههههرمعلههههى ععههههل ال

عمهههن لهههردي مهههن أعلهههاء م لهههل  لهههىتههههاء العلهههو ة   هههوي السههه ال  اهههوم عالسههه ال لهههي  الهههة ان

و هههوي السههه ال ذ  رتههه  أي  اتهههداًء ا  معينهههة تههههم العلهههو ن سهههة النهههواب لالست سهههار عهههن اينههها

 على الوز ر ال ي مدم ئليه الس ال ئذ لي  الة تحو له ئلى است واب.ار آه

                                                           
 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب األردني 120المادة  1
 2016من الالئحة الداخلية لمجلس النواب  211المادة  2
ً  التنفيذية السلطة أعمال على الرقابية األدوات من كأداة السؤال حق .2010.الرحيم عبد .المدهون 3 . رسالة الفلسطيني للنظام وفقا

 169ماجستير. جامعة األزهر. ص 
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 المطلب الثاني

 االستجواب

ابق معينهههة تتعلهههق امو هههوم معهههين لهههي لاهههد عهههرف ال اهههه اذسهههت واب ا نهههه ئجهههراء لتاصهههي  اههه   

ادجههههزة التن ي  هههة و اهههوم مهههن خاللهههها ماهههدم اذسهههت واب اتوجيهههه ادسههه لة ئلهههى الهههوزراء    هههدئ

هههه ل ادسههه لة اههههدف تحر هههك المسههه ولية السياسهههية امواجههههة الحعومهههة أو اجااهههة و  بهههرهم علهههى 

( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل 126) ادردنهههي لهههي المهههادة مو هههرم. ولاهههد عهههرف ال1أ هههد الهههوزراء

اذسهههت واب ههههو محاسهههبة الهههوزراء أو أ هههدهم علهههى تصهههرف لهههه "أنهههه النهههواب اذسهههت واب علهههى 

( مهههن الالبحهههة 216المصهههري لهههي المهههادة) مو هههرم.  مههها عرلهههه ال2"لهههي شههه ي مهههن الوههه وي العامهههة

لعههههن علههههو أي  وجههههه اسههههت وااًا ئلههههى ربههههيل م لههههل "الداخليههههة لم لههههل النههههواب علههههى أنههههه 

وي  سهههبتهم لهههي أي شههه ي مهههن الوهههاهم  لمحاالهههوزراء  أو أ هههد نوااهههه  أو أ هههد الهههوزراء  أو نهههوا

 . 3"التي تدخن لي اختصاصاتهم

و وهههههتر  لهههههي اذسهههههت واب أي  عهههههوي ماهههههدم مهههههن مبهههههن أعلهههههاء م لهههههل ادمهههههة  و عتبهههههر    

اذسهههت واب مهههن الحاهههوق ادساسهههية لعلهههو الم لهههل لهههي ادنظمهههة النياايهههة. وههههو مهههن الحاهههوق 

 اهههوم علهههى عالمهههة ال رد هههة لعلهههو م لهههل النهههواب  و هههق جمهههاعي للم لهههل  عهههن  أي أنهههه ذ 

شلصهههية مههها اهههين العلهههو والهههوز ر المسهههت وب  السههه ال النيهههااي  لههه أ مهههن الممعهههن أي  تبنهههى 

اذسهههت واب علهههو آخهههر ولهههق ئجهههراءا  التهههي  حهههددها النظهههام  وعنهههد سهههح  ماهههدم اذسهههت واب 

 .4ذست وااه ه ا ذ  منع من مناموة الم لل لالست واب

ً تعتبههر صهه ة العلههو ة النياايههة ليسههت شههر   تاههد م اذسههت واب لاههأ اههن هههي شههر  ذسههتمرار ل ا

عتبههههر زوال العلههههو ة النياايهههههة اسههههب  ئاطههههال العلهههههو ة أو  النظههههر لههههي اذسههههت واب. لههههه لك 

ً ههههاء اذسهههت واب  أ هههان اسهههببهي  هههتم  ذسهههتاالة أو الولهههاة أ هههد أسهههباب الهههئسهههاا ها أو ا  انهههت تلهههك  ا

تههههاء العلهههو ة  ههه دي ئلهههى ومهههت   أي أي مهههرار ان5الطر اهههة التهههي انتههههت اهههها العلهههو ة النياايهههة

جههراء المتبههع عنههد انتهههاء علههو ة مو ههرم ادردنههي علههى اإلالنظههر لههي اذسههت واب. ولههم  ههنش ال
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( مهههن الالبحهههة 225المصهههري الههه ي نهههش لهههي المهههادة ) مو هههرمماهههدم اذسهههت واب  علهههى ععهههل ال

ا ِدمهههه  أو صههه ة مهههن وجهههه ئليهههه "الهههداخلي للم لهههل علهههى    سهههاأ اذسهههت واب اهههزوال علهههو ة مل

 .1"أو اانتهاء الدور ال   ملدم خالله

ادردنهههي علهههي  الهههة انتههههاء العلهههو ة  مو هههرمو هههر  البا هههي أنهههه  هههاي مهههن ادولهههى أي  هههنش ال

النياايهههة للمسهههت وب  وأي  هههرد نهههش ااسهههتمرار اذسهههت واب لهههي  الهههة انتههههاء العلهههو ة النياايهههة 

( مهههن النظهههام 128أو علهههى ادمهههن اسهههتمرارل لهههي  الهههة تبنيهههه مهههن مبهههن نابههه  آخهههر  هههوي المهههادة )

ب مههن مبههن نابهه  واز تبنههي اذسههت واالههداخلي لم لههل النههواب لههي ال اههرة )هههم(  نصههت علههى جهه

خهههر آلة ئذ ئ ا تبنهههى اذسهههت واب نابههه  المصهههري ئ ههها مو هههرمخهههر  و هههاي مهههن ادولهههى علهههى الآ

 ههههوي اذسههههت واب  معههههن أي  عههههوي للم لههههل  عههههن  وأ لههههاً اذسههههت واب ذ  اههههوم علههههى عالمههههة 

( لهههي الالبحهههة الداخليهههة لم لههههل 225شلصهههية اهههين النابههه  والهههوز ر المسهههت وب لهههي المهههادة )

 النواب.

 الثالثالمطلب 

 طرح الثقة

(  يههههي ورد 51نههههش الدسههههتور ادردنههههي علههههى المسهههه ولية السياسههههية للههههوزراء لههههي المههههادة )   

ربهههيل الهههوزراء والهههوزراء موهههتر ين عهههن السياسهههة العامهههة  مههها أي  هههن وز هههر مسههه ول  "ليهههها 

. ومهههن هههه ا الهههنش تناسهههم المسههه ولية الوزار هههة ئلهههى "أمهههام م لهههل النهههواب عهههن أعمهههال وزارتهههه

 ولية التلهههههامنية والمسههههه ولية ال رد هههههة للهههههوزراء  أمههههها المسههههه ولية التلهههههامنية مسهههههمين المسههههه

لتتحمهههن ليهههها الحعومهههة  املهههة مههها  نسههه  ئليهههها مهههن خطههه  أو تاصهههير وصهههدور مهههرار اعهههدم ال اهههة 

مههههن الم لههههل  اههههع علههههى  ههههن أعلههههاء الحعومههههة ممهههها  هههه دي ئلههههى اسههههتاالتها  أمهههها امهههها  لههههش 

ى  هههدة جهههراء تصهههرف معهههين  نسههه  ئلهههى الهههوز ر المسههه ولية ال رد هههة لإنهههها تاهههع اعهههن وز هههر علههه

اعينهههه أو عهههدد مهههن الهههوزراء محهههدد ن و حهههدا هههه ا يالبهههاً لهههي الحهههاذ  التهههي  سهههتان الهههوز ر 

ال اههة أي   ههرةاالتصههرف اههها ولههي ههه ل الحالههة   هه  علههى الههوزراء الهه  ن صههدر احاهههم مههرار 

 . 2 ادموا استااذتهم دوي ييرهم من ااية أعلاء م لل الوزراء
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( مهههن الدسهههتور 53/1 لههه   هههرة ال اهههة مههن وز هههر أو الحعومهههة انهههاء علههى نهههش المهههادة )  اههدم   

تعاههد جلسههة ال اههة اههالوزارة أو اههاي وز ههر منههها أمهها انههاء علههى  لهه  "ادردنههي التههي نصههت علههى 

ربههيل الههوزراء وأمههها انههاء علهههى  لهه  مومههع مهههن عههدد ذ  اهههن عههن عوههرة أعلهههاء مههن م لهههل 

ال اهههة عهههن م لهههل الهههوزراء أو عهههدد مهههن الهههوزراء ليهههها   مهههن هنههها  عهههوي الطلههه  اطهههرة "النهههواب

المناموههة لههال  وجههد أي  انههاء علههى  لهه  عوههرة أعلههاء مههن م لههل النههواب  أمهها اعههد تاههد م  لهه 

ليههة المناموههة لم لههل النههواب المنصههوص آال اههة و تبههع لههي  لههك  ليههة مناموههة  ههرةآنههش ليههنظم 

 .1عليها لي النظام الداخلي

و هههتم التصهههو ت علهههى مهههرار سهههح  ال اهههة مهههن مبهههن أعلهههاء م لهههل النهههواب ئمههها اعلمهههة هاهههة أو    

  وتعهههوي أيلبيهههة التصهههو ت لح ههه  ال اهههة انهههاء علهههى نهههش ال اهههرة ال انيهههة مهههن 2  ههه  أو امتنهههام

ا ا مهههرر الم لهههل عهههدم ال اهههة اهههالوزارة ااد  ر هههة "( مهههن الدسهههتور التهههي نصهههت علهههى 54المهههادة )

  أي أي العهههدد المطلهههوب لطهههرة "أعلهههابه وجههه  عليهههها أي تسهههتاين المطلاهههة مهههن م مهههوم عهههدد

ال اهههة االحعومهههة أو أ هههد وزرابهههها ههههي أ  هههر مهههن نصهههت أعلهههاء الم لهههل. وئ ا صهههدر مهههرار 

وئ ا  تسههههتايناطههههرة ال اههههة عههههن الههههوزارة أو الههههوز ر ااد  ر ههههة المطلاههههة وجهههه  علههههى الههههوزارة 

 .54لمادة  انت او ي وز ر وج  عليه اعتزال منصبه اناء على نش ا

سهههح  ال اهههة مهههن جهههواز ( مهههن الدسهههتور المصهههري 131المهههادة )أمههها لهههي مصهههر للاهههد أمهههر     

لم لهههل النهههواب أي  اهههرر سهههح  ال اهههة  " هههد وزرابهههه  يهههي نصهههت علهههىأالم لهههل الهههوزراء أو 

  هههوز عهههر   مهههن ربهههيل م لهههل الهههوزراء  أو أ هههد نوااهههه  أو أ هههد الهههوزراء  أو نهههوااهم. وذ

 لهه  سهههح  ال اهههة ئذ اعهههد اسهههت واب  وانهههاء علهههى امتهههراة علوهههر أعلهههاء الم لهههل علهههى ادمهههن  

و صهههدر الم لهههل مهههرارل عاههه  مناموهههة اذسهههت واب  و عهههوي سهههح  ال اهههة ا يلبيهههة ادعلهههاء. 

ولههي  ههن اد ههوال  ذ   ههوز  لهه  سههح  ال اههة لههي مو ههوم سههبق للم لههل أي لصههن ليههه لههي 

مهههرر الم لهههل سهههح  ال اهههة مهههن ربهههيل م لهههل الهههوزراء  أو مهههن أ هههد  دور اذنعاهههاد  اتهههه. وئ ا

نوااهههه أو أ هههد الهههوزراء  أو نهههوااهم  وأعلنهههت الحعومهههة تلهههامنها معهههه مبهههن التصهههو ت  وجههه  أي 

تاهههدم الحعومهههة اسهههتاالتها  وئ ا  هههاي مهههرار سهههح  ال اهههة متعلاهههاً ا  هههد أعلهههاء الحعومهههة  وجبهههت 

هه3"اسههتاالته ر أعلههاء مههن الم لههل و  هه  أي  عههوي ههه ا   ومنههه  اههدم  لهه   ههرة ال اههة مههن عول

الطلههه  ماهههدم اعهههد ميهههام م لهههل النهههواب  ااسهههت واب م لهههل الهههوزراء أو أ هههد وزرابهههه المهههراد 
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 1سههح  ال اههة منههه  و اههدم  لهه   ههرة ال اههة مههن خههالل  تههاب مومههع مههن عوههر أعلههاء للم لههل

لطلهه  ومههن هههم  اههوم ربههيل الم لههل اعر ههه علههى الم لههل اعههد عمليههة اذسههت واب لمههن مههدم ا

مهههن أجلهههه ومهههن ههههم  اهههوم الهههربيل اهههالتحاق مهههن وجهههود ماهههدمي الطلههه  لهههي تلهههك ال لسهههة وئ ا لهههم 

دو متنههازلين عههن الطلهه   ومههن هههم  هه  ي ذهنههين مههن ماههدمي الطلهه  مناموههة  عونههوا موجههود ن علهه

  2م لهههل النهههواب لهههي الطلههه  الماهههدم لطهههرة ال اهههة ام لهههل الهههوزراء أو أ هههد الهههوزراء أو نهههوااهم

رتههه   الم لهههل سهههح  ال اهههة امهههن صهههدر احاههههم الطلههه  مهههن خهههالل التصهههو ت واعهههد  لهههك ئ ا ا

ا يلبيهههة ادعلهههاء للم لهههل وجههه  أي  اهههدم اسهههتاالته أ ا  هههاي أ هههد أعلهههاء الحعومهههة واسهههتاالة 

 .3الحعومة  املة ئ ا سحبة ال اة منها

و  هههور السههه ال هنههها  هههول ئ ا مههها انتههههت علهههو ة أ هههد أعلهههاء م لهههل النهههواب الماهههدمين لطلههه  

لههههم  عههههالل الدسههههتور ادردنههههي أو النظههههام الههههداخلي لم لههههل النههههواب ههههه ل المسهههه لة  ؟اههههة ههههرة ال 

االههه ا   ئذ أي موم هههه  هههاي وا هههحاً اوههه ي ادعمهههال النياايهههة  التهههي التهههر  صهههحتها عنهههد وجهههود 

( والنظههههام الههههداخلي لم لههههل 71الصهههه ة النياايههههة  ولاههههد أنهههههى الدسههههتور ادردنههههي لههههي المههههادة )

ل ههههدل لههههي  ههههاذ  ئاطههههال العلههههو ة النياايههههة  يههههي نصههههت علههههى ( ا175النههههواب لههههي المههههادة )

  4"تعتبهههر ادعمهههال التهههي مهههام اهههها العلهههو الههه ي أاطلهههت المحعمهههة نيااتهههه مبهههن ئاطالهههها صهههحيحة"

 ومن هنا   تر  أي  باى  ل   رة ال اة مابماً ئ  ما انتهت علو ة أ د مادميه.

ي لم لهههل النهههواب لهههي المهههادة  لتلهههت الو هههع ملهههيالً لهههي مصهههر  يهههي ورد لهههي النظهههام الهههداخل   

( مههههن ههههه ل الالبحههههة   عههههر  الههههربيل 224مههههع مراعههههاة مهههها ورد لههههي المههههادة )"( عبههههارة 227)

الطلهه  اهههامتراة سههح  ال اهههة علههى الم لهههل عاههه  مناموههة اسهههت واب موجههه ئلهههى مههن مهههدم  لههه  

سهههح  ال اهههة منهههه  واعهههد أي  تحاهههق مهههن وجهههود ماهههدمي الطلههه  اال لسهههة  و عتبهههر عهههدم وجهههود 

  وانههاًء علههى مهها جههاء لههي ههه  الههنش أ ا لههم  تواجههد أ ههد " لسههة تنههازذً منههه عههن الطلهه أ ههدهم اال

وهنههها ئ ا مهههن عهههدد ماهههدمي  لههه   هههرة ال اهههة عهههن عوهههرة   ماهههدمي الطلههه   عتبهههر متنهههازذً عنهههه

 اشهههتر ت لهههي مهههد لنهههى  لههه   هههرة ال اهههة  هههوي الالبحهههة الداخليهههة لم لهههل النهههوابأشهههلاص  ل 

ئ ا انتههههت علهههو ة أ هههد أعلهههاء م لهههل  هالطلههه  اههه ي  عهههوي ماهههدم مهههن عوهههرة أشهههلاص  أي أنههه

 عنه لعدم تواجدل لي ال لسة . النواب من مادمي الطل   عتبر متنازذً 
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 ههر  البا هههي أنههه مهههن ادولهههى أي  باههى  لههه   هههرة ال اههة مابمهههاً عنهههد انتهههاء علهههو ة مادميهههه    

ي ود لة المهمههههة التههههي  عال ههههها  لهههه   ههههرة ال اههههة و لههههك ذسههههتارار ادعمههههال النياايههههة والمسهههه

لههيل علههى تاد مههه  و ههاي وههه ا الطلهه  معلههق علههى التصههو ت عليههه  انههاء علههىمصههير الحعومههة 

ادردنههي أي  اههوم اتو ههي  اذت ههال الهه ي  سههلعه لههي ههه ل المسهه لة لههي  مو ههرممههن ادولههى علههى ال

ً تههههرأ الم ههههال واسههههععههههدم النصههههوص و لههههبل لههههي لهههههماللمنههههع نصوصههههه  ي اذجتهههههاد لتلههههك لهههه ا

 المس لة المهمة.

 

 المطلب الرابع 

 اللجان النيابيةومكاتب ال

ً تعهههههد المعاتههههه  والل هههههاي النياايهههههة ر نههههه    ً أساسهههههي ا إلن هههههاز ادعمهههههال النياايهههههة لهههههي الم هههههالل  ا

التوههههههر عية  ومههههههن ييههههههر المتصههههههور وجههههههود م لههههههل توههههههر عي ذ  حتههههههوي علههههههى معتهههههه  

وجهههههود ل هههههاي نياايهههههة تاهههههوم ادراسهههههة   أو ير ئجهههههراءا  الم لهههههليدابهههههم  اهههههوم االتنسهههههيق وتسههههه

 .وتحلير ادعمال التور عية والرمااية التي تدخن  من اختصاصا  الم لل

 الفرع األول

 تب الدائمالمك

تحتهههوي م هههالل النهههواب لهههي جميهههع الهههدول علهههى المعتههه  الهههدابم لياهههوم اتسههههين اإلجهههراءا     

تهههه  مههههن ربههههيل وهههههو ربههههيل لسههههير ادعمههههال النياايههههة االصههههورة الصههههحيحة.  تهههه لت ههههه ا المع

  و هههتم توهههعين هههه ا المعتههه  عهههن  ر ههههق 1م لهههل النهههواب ونهههاببين للهههربيل ومسهههاعد ن أهنهههين

ليهههة انتلهههاب المعتههه  الهههدابم  آ تنظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب اينههه( مهههن ال13اذنتلهههاب لالمهههادة )

مههن ليبههدأ ربههيل ال لسههة ااختيههار ل نههة لإلشههراف علههى انتلههاب أعلههاء المعتهه  الههدابم وتتعههوي 

هههالا نههواب  ومههن هههم  تاههدم أعلههاء م لههل النههواب االترشهه  لرباسههة المعتهه  الههدابم والم لههل 

ومههن هههم تبههدأ عمليههة اذمتههرام  و عتبههر ال ههابز امنصهه  الههربيل مههن  ههاز علههى اد  ر ههة المطلاههة 

هنههههين لاههههأ  عههههوي ال ههههابز الحاصههههن علههههى اوئ ا  ههههاي مرشههههحين رباسههههة المعتهههه    للحا ههههر ن

 ا تسهههاو  عهههدد ادصهههوا   حهههدد ال هههابز االارعهههة. ومهههن ههههم  علهههن ربهههيل اد  ر هههة النسهههبية وئ
                                                           

 وتعديالته 2013أ من النظام الداخلي لمجلس النواب/7المادة  1
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ال لسههة الههربيل ال ههابز و تههولى رباسههة ال لسههة  و اههوم اعههد  لههك ربههيل الم لههل ال د ههد اههإجراء 

اذنتلااههها  لمنصهههبي النابههه  ادول وال هههاني لرباسهههة المعتههه  الهههدابم  هههالً علهههى  هههدا  ومهههن ههههم 

ي مابمههههة وا ههههدة اههههن ل ئجههههراءا  انتلههههاب ربههههيل  نتلهههه  المسههههاعد ن لههههي المعتهههه  الههههدابم لهههه

 .1المعت  الدابم

( 8الهههههواردة لهههههي المهههههادة ) الم لهههههل خهههههالل ربهههههيل مهههههن همهههههاو تهههههولى المعتههههه  الهههههدابم مه   

 لهههههههل والهههههههتعلم ااسهههههههمه و باههههههها تم يهههههههن الم " لم لهههههههل النهههههههواب مهههههههن النظهههههههام الهههههههداخلي

ومراعههههههاة تطبيههههههق أ عههههههام الدسههههههتور والنظههههههام الههههههداخلي لههههههي مههههههداوذ  الم لههههههل   إلرادتههههههه

رباسهههههة ال لسههههها     و هههههع جهههههدول أعمهههههال  هههههن جلسهههههة مهههههن جلسههههها  الم لهههههل  ومراراتهههههه

وئعههههههالي التتا ههههههها وانتهابههههههها و ههههههبطها وئدارة الناههههههاأل ليههههههها وتحد ههههههد مو ههههههوم البحههههههي 

اتلههههههههها    ي مهههههههههرارا  الم لهههههههههل ومتااعهههههههههة تن يههههههههه هائعهههههههههال   ي اهههههههههالعالموئعطهههههههههاء اإل

رباسهههههههة ال ههههههههاز   امهههههههة أعلهههههههابهاإلجهههههههراءا  الالزمهههههههة لح هههههههظ  رامهههههههة الم لهههههههل و ر

. و تههههههولى النابهههههه  ادول مهههههههام ربههههههيل المعتهههههه  الههههههدابم  عنههههههد ييااههههههه 2"اإلداري للم لههههههل

نههههههد ييهههههههاب النابههههههه  ادول  تههههههولى رباسهههههههة الم لهههههههل النابهههههه  ال هههههههاني. و مههههههها أسهههههههند  عو

  الهههههههدابم مهههههههن دراسهههههههة ( مهههههههن ن هههههههل النظهههههههام اعهههههههض مهههههههن مههههههههام المعتههههههه12المهههههههادة )

اذعترا ههههههههها  والوهههههههههعاوي المادمهههههههههة للم لهههههههههل وتوهههههههههعين الولهههههههههود وئعهههههههههداد موازنهههههههههة 

 الم لل وئمرار الهيعن التنظيمي لامانة العامة.

مهههههها انتهههههههت علههههههو ة أعلههههههاء المعتهههههه  الههههههدابم مههههههن  او  ههههههور السهههههه ال هنهههههها  ههههههول ئ    

المههههههادة لم لههههههل النههههههواب لههههههي م لههههههل النههههههواب  وههههههه ا السهههههه ال عال ههههههه النظههههههام الههههههداخلي 

التهههههي نصهههههت علهههههى" عنهههههد مبهههههول اسهههههتاال أي علهههههو مهههههن أعلهههههاء المعتههههه  ه ب( منههههه/8)

الههههههدابم أو شههههههنور أ ههههههد أعلههههههابه   نتلهههههه  الم لههههههل مههههههن  حههههههن محلههههههه لههههههي أول جلسههههههة 

ئ ا انتههههههههت علهههههههو ة أ هههههههد أعلهههههههاء م لهههههههل النهههههههواب مهههههههن أعلهههههههاء  ه عاهههههههدها"  أي أنههههههه

وهههههه ا أ لهههههاً  محلههههههم اانتلهههههاب أعلهههههاء جهههههدد اهههههن ل الطر اهههههة. نالمعتههههه  الهههههدابم  هههههتم شهههههن

هههههرممههههها نهههههش عليهههههه ال المصهههههري لهههههي الالبحهههههة الداخليهههههة لم لهههههل النهههههواب لهههههي المهههههادة  مو 

( التههههههي ورد ليههههههها " ئ ا خههههههال منصهههههه  الههههههربيل أو أ ههههههد الههههههو يلين أنتلهههههه  الم لههههههل 14)

مههههن  حهههههن محلهههههه ئلهههههى نها هههههة ال صهههههن التوههههر عي. وئ ا خهههههال منصههههه  ربهههههيل الم لهههههل اهههههين 

 ً  ههههههم الحاصهههههن علهههههى أعلهههههى ادصهههههوا  منهمههههها  أدوار اذنعاهههههاد تهههههولى أ بهههههر الهههههو يلين سهههههنا

                                                           
 وتعديالته 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب  16-13المادة  1
 وتعديالته 0132 النواب لمجلس الداخلي النظام من 8المادة  2
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. ونهههههر  هنههههها أي 1مههههههام الهههههربيل اصههههه ة م متهههههة و لهههههك  تهههههى انتلهههههاب الهههههربيل ال د هههههد"

 ين أوردا نصاً واليا لونور أ د أعلاء المعت  الدابم.مو رع ال ال

وامههههها  لهههههش المعتههههه  التن يههههه ي الههههه ي  توهههههعن مهههههن أعلهههههاء المعتههههه  الهههههدابم ورؤسهههههاء    

 م لههههها  لههههإ ا انتهههههت علههههو ة أعلههههاء المعتهههه  التن يهههه ي مههههن ييههههر العتههههن النياايههههة أو مههههن 

أعلهههههاء المعتههههه  الهههههدابم تاهههههوم العتهههههن النياايهههههة علهههههو جد هههههد  حهههههن محهههههن العلهههههو الههههه ي 

( مههههن النظههههام الهههههداخلي" لههههي  ههههال شهههههنور أي 24شههههنر محلههههه وهههههه ا مهههها ورد لههههي المهههههادة )

لهههههها مهههههن علهههههو مهههههن أعلهههههاء المعتههههه  التن يههههه ي مهههههن  تهههههن النياايهههههة تلتهههههار العتلهههههة مهههههن  م 

 .2اين أعلابها ادذً عنه لمنء المحن الواير"

 الفرع الثاني

 اللجان النيابية

تعههههههرف الل ههههههاي النياايههههههة علههههههى أنههههههها هي هههههها   نتلبههههههها أعلههههههاء م لههههههل النههههههواب مههههههن   

أعلهههههابه وسهههههند ئليهههههها مهمهههههة دراسهههههة موهههههار ع الاهههههوانين لعهههههي  سهههههتند ئليهههههها الم لهههههل أهنهههههاء 

 . 3التصو ت

نههههوعين ربيسههههين وهمهههها أوذً  الل ههههاي الدابمههههة وهههههي التههههي تاههههوم وتتعههههوي الل ههههاي الدابمههههة مههههن 

ادراسهههة مههها  عهههر  علهههى م لهههل النهههواب التهههي تتعلهههق ااختصهههاص معهههين أو اوههه ي وزارة مهههن 

التهههي  حهههددها النظهههام الهههداخلي لعهههن م لهههل  لمهههدة معينهههةالهههوزارا   و هههتم توهههعين هههه ل الل هههاي 

د النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب والههه ي  حهههدد أ لهههاً تلهههك الل هههاي و ر اهههة توهههعيلها  ولاهههد  هههد

الل ههههاي التههههي  حتو ههههها م لههههل النههههواب ادردنههههي وهههههي الل نههههة الاانونيههههة  الوهههه وي العرايههههة 

التوجيههههه الههههو ني  والترايههههة وال االههههة والوههههباب  واإلدار ههههة  ووالدوليههههة  الماليههههة واذمتصههههاد ة  

العمههههههن والتنميههههههة و  الطامههههههة وال ههههههروة المعدنيههههههةوالزراعههههههة والميههههههال  والصههههههحة والبي ههههههة  و

ار  ل نهههة ههههاذجتماعيهههة   الحر ههها  العامهههة و اهههوق المهههوا نين  اللهههدما  العامهههة والسهههيا ة واآل

 .4للسطين  ل نة الر ت والباد ة

                                                           
 2016من الالئحة الداخلية لمجلس النواب المصري  14المادة  1
 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب األردني 24المادة  2
 352. األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة. دار الحلبي الحقوقية.بيروت.ص2008سعيفان, احمد.  3
واألردني, مجلة المنار  اإلسباني البرلماني النظام في الدائمة النيابية والهيئات البرلمانية للجان ونيالقان النظام. 2004الحسبان, عيد. 4

 90.بحث منشور. ص2006العدد الثالث
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أمهها النههوم ال ههاني لهههي الل ههاي الم متههة التههي  اههوم م لههل النههواب اتوههعيلها ديههرا  معينههة أو  

انتههههاء النهههر  منهههها أو صهههدور مهههرار مهههن للبحهههي لهههي أمهههور معينهههة  وتنتههههي مهههدة هههه ل الل هههاي ا

 .1الم لل اإنهابها

تتعهههوي الل هههاي الدابمهههة احهههد أمصهههى ا  هههد عوهههر علهههواً  وذ  معهههن لعلهههو م لهههل النهههواب أي    

ذ   ههوز ال مههع اههين علههو ة الل ههاي الدابمههة    مهها أنههه علههواً لههي أ  ههر مههن ل نههة دابمههة  عههوي

. و هههتم 2اي  هههوال مهههدة الهههدورة العاد هههة. وتسهههتمر عمهههن هههه ل الل هههواهههين علهههو ة المعتههه  الهههدابم

 ً أ تتهه لت "( مههن النظههام الههداخلي لم لههل النههواب 54علههى نههش المههادة ) ءً توههعين ههه ل الل ههاي انهها

الل ههاي الدابمههة مههن أ ههد عوههر علههواً  ههداً أعلههى وخمههل أعلههاء  ههداً أدنههى و ههتم التوالههق علههى 

ئ ا لهههم  هههتم  -نسهههبي للعتهههن. بتوهههعيلها ولاهههاً لمههها  اهههررل المعتههه  التن يههه ي علهههى أسهههاس التم يهههن ال

التوالههق علههى توههعين الل ههاي ولاههاً لل اههرة أ مههن ههه ل المههادة خههالل مههدة ذ تز ههد علههى أراعههة عوههر 

 ا زاد عههههدد ئانتلههههاب أعلههههابها اههههاذمترام السههههري  ومههههاً مههههن ادا ههههة الههههدورة العاد ههههة   ههههري 

لهههه ي  عههههين . أي أي المعتهههه  التن يهههه ي لم لههههل النههههواب هههههو ا3"المرشههههحين عههههن العههههدد الماههههرر

أعلهههاء الل هههاي الدابمهههة اهههالتوالق لهههي مههها ايهههنهم لهههإ ا لهههم  حهههدا هههه ا التوالهههق  سهههار ئلهههى ئجهههراء 

انتلااهها  سههر ة لعلههو ة الل ههاي التههي لههم  ت ههق علههى علههو تها خههالل أراعههة عوههر  ومههاً التههي 

  اي ليها عدد المرشحين من مبن العتن  ز د عن عدد المسموة اه لعلو ة الل نة.

نتههههاء علهههو ة م لهههل النهههواب أو دي سهههب  مهههن أسهههباب شهههنور العلهههو ة لهههي أمههها  هههال ا    

 نالل هههاي الدابمهههة ليعهههوي علهههى ربهههيل الم لهههل ئعهههالم المعتههه  التن يههه ي ذنتلهههاب علهههو لوهههن

وهههه ا مههها جهههاء  اهههه المهههادة   خهههالل مهههدة أمصهههاها شههههراً  مومهههع العلهههو الههه ي انتههههت علهههو ته

علهههو  يعلهههى " ا ا شهههنر  علهههو ة أالتهههي نصهههت ( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههواب 67)

مهههن أعلهههاء الل نهههة دي سهههب  مهههن ادسهههباب أو مبلهههت اسهههتاالته لعلهههى الهههربيل ملا بهههة المعتههه  

  أمهها 4التن يهه ي لتسههمية علههو اههدذً عنههه و لههك خههالل مههدة ذ تت ههاوز شهههراً مههن تههار   ئخطههارل"

لاههداي الل ههاي الدابمههة نصههااها الاههانوني لتعتبههر الل نههة منحلههة و ههتم توههعيلها مههن جد ههد  ةلههي  الهه

ههههم( مهههن النظهههام "ا ا لاهههد  /54انهههاًء علهههى اإلجهههراءا  السهههاااة وهههه ا مههها نصهههت عليهههه المهههادة )

الل نههة الحههد اددنههى لعههدد أعلههابها المنصههوص عليههها لههي ال اههرة أ مههن ههه ل المههادة تعتبههر الل نههة 

 و عاد توعيلها ولااً د عام ه ل المادة".منحلة  عماً 

                                                           
 30. اللجان البرلمانية ودورها في التشريع والرقابة. أطروحة دكتوراه. جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. ص2016المليفي, احمد. 1
 92المرجع نفسه ص 2
 2013من النظام الداخلي لمجلس النواب األردني  54المادة  3
 2013ب من النظام الداخلي لمجلس النواب/67المادة  4
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أمههها لهههي الالبحهههة الداخليهههة لم لهههل النهههواب المصهههري للهههم تهههنش علهههى مصهههير شهههنور أعلهههاء    

( مهههن الالبحهههة الداخليهههة علهههى عهههدم 58الل هههاي النوعيهههة لهههي م لسهههه ييهههر أنهههه نهههش لهههي المهههادة )

تهههههها دوي هههههه ا هههههها أتلههههها  مراراعصهههههحة انعاهههههاد الل نهههههة ئذ احلهههههور هل هههههي أعلهههههابها وذ  من

النصههاب لههإ ا  ههاي النصههاب الاههانوني ييههر معتمههن   جههن التصههو ت علههى الاههرار الهه ي سههتتل ل 

الل نههههة و عههههوي اذنعاههههاد صههههحيحاً ئ ا  لههههر خمههههل أعلههههاء مههههن الل نههههة التههههي أوجلههههت لعههههدم 

دمهههر علهههى ربهههيل الم لهههل ا تمهههال النصهههاب ليهههها  وئ ا لهههم  تحاهههق  لهههك  عهههر  ربهههيل الل نهههة ا

 .1مناس اء الزذتلا  ال 

ليهههة ملهههئ آالهههنش علهههى  المو هههرم المصهههريو هههر  البا هههي هنههها أنهههه  هههاي مهههن ادولهههى علهههى    

المحههههن الوههههاير لعلههههو ة الل ههههاي الدابمههههة لههههي م لسههههه وتحد ههههدها امواعيههههد محههههددة  لعههههي ذ 

ليههههة شههههنور آاههههالنش علههههى  المو ههههرم ادردنههههيتتعرمههههن ادعمههههال النياايههههة. واهههه لك لعههههن  سههههناً 

 خالل مدة معينة للماي سير العملية التور عية.علو ة الل اي الدابمة 

( مهههن النظهههام الهههداخلي لم لهههل 55أمههها امههها  لهههش الل هههاي الم متهههة التهههي جهههاء  اهههها المهههادة )  

النهههواب ادردنهههي التهههي نصهههت علهههى "للم لهههل أي  وهههعن ل انهههاً م متهههة  هههر  أي الحاجهههة ماسهههة 

ي مهههدة أي منهههها اانتههههاء لتوهههعيلها  و حهههدد الم لهههل و اب هههها ومهامهههها وعهههدد أعلهههابها وتنتهههه

هههها الالبحهههة الداخليهههة لم لهههل النهههواب المصهههري لهههي يالمهمهههة المو لهههة ئليهههها" و ههه لك نصهههت عل

 علهههى اً ( التهههي ورد ليهههها "للم لهههل أي  اهههرر انهههاًء علهههى مههها  عر هههه ربيسهههه أو انهههاء80المهههادة )

و  لههه  الحعومهههة الموالاهههة علهههى مبهههدأ توهههعين ل نهههة خاصهههة لدراسهههة مهههرار ااهههانوي أو مو هههوم أ

مسههه لة محهههددة أو اح هههها ئعهههداد تار هههر شههه نها للم لهههل. و لتهههار ربهههيل الم لهههل ربهههيل الل نهههة 

مههها  ا ئ. و  هههور السههه ال هنههها  هههول 2"وأعلهههابها و لطهههر الم لهههل ا سهههمابهم لهههي أول جلسهههة..

لههى ههه ل الحالههة  ين ئمو ههرعانتهههت علههو ة أ ههد أعلههاء الل نههة لمهها مصههيرها  لههم  تطههرق  ههال ال

توههعين الل نههة الم متههة التههي  تههولى توههعيلها الههربيل ليعههوي هههو صهها    ليههةآونههر  هنهها أنههه مههن 

 نههة مههن مبههدأ الهه ي  ملههك اد  ههر  ملههك ادمههن   ههوي الههربيل لههي اللالمحههن ال ههار   نالاههرار اوههن

وعههدد أعلههابها و اههوم اتعيههنهم لهههو صهها   الصههال ية لههي مههنء  الل نههة ربههيل حههدد  هههو الهه ي

 خر  حن محله.آمال واجباتها دوي تعين شلش أو ئ محن الناب  ال ي انتهت علو ته 
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أمههها لهههي مههها  لهههش العتهههن واذبتاللههها  النياايهههة ئ  مههها انتههههت علهههو ة أ هههد أعلهههابها التهههي    

ب( مههههن النظههههام الههههداخلي لم لههههل النههههواب التههههي نصههههت علههههى " ذ  هههه هر /29عال تههههها المههههادة )

لههي المههادة  هوص عليههلاههداي العتلههة نصههااها المنصههاسههتاالة أو لصههن أي علههو مههن العتلههة علههى 

مهههن هههه ا النظهههام و لهههك  تهههى نها هههة الهههدورة العاد هههة مههها لهههم ت اهههد العتلهههة أ  هههر مهههن نصهههت  25

  أي أي العتلههة التههي ت اههد علههو مههن أعلههابها 1أعلههابها لتعتبههر لههي ههه ل الحالههة  هه ي لههم تعههن"

% مههههن أعلههههاء 10تباههههى مابمههههة وذ  اجههههة لوههههنر  لههههك الماعههههد  تههههى ولههههو مههههن نصههههااها عههههن 

انتهههاء الههدورة العاد ههة ئذ لههي  الههة لاههداي العتلههة أ  ههر مههن نصههت عههدد أعلههابها  الم لههل  تههى

 لتعتبر   ي لم تعن و حق دعلابها توعيلها من جد د مع ادا ة الدورة العاد ة الاادمة.

 البا هههي ر  هههلهههي نصههاب التصهههو ت لهههي الم لههل لهههال  نتهههاء العلهههو ة النياايهههةاههههر أأمهها عهههن    

عههههدد الحههههاذ  التههههي  نههههتل عنههههها انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة مليلههههة ر  هههه  ر   ههههوي آهههههأي  أي لههههه

ليهههة ملهههئ المااعهههد ال اريهههة محهههددة ا تهههرة معينهههة آن هههل ال تهههرة لهههي الوامهههع العملهههي  و الحهههدوا لهههي

رههها النيااهها  دعلههاء الم لههل عههن هأ  هه  خاللههها شههنر الماعههد ال ههار   لههال  معههن أي  تعههد  

 ال لسا  النيااية.
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 المبحث الثالث

 ية ملء المقعد الشاغرآل

ر الاهههههههانوني المباشهههههههر لحهههههههاذ  انتههههههههاء العلهههههههو ة النياايهههههههة ههههههههو ههههههههذ شهههههههك لهههههههي أي اد   

شههههنور الماعههههد النيههههااي  ومههههن هنهههها   هههه  علينهههها أي نتعههههرف ئلههههى آليههههة مههههنء ههههه ل المااعههههد  

و ههههههوي ئجههههههراءا  مههههههنء المااعههههههد النياايههههههة لههههههي مهههههها  لههههههش  ههههههاذ  انتهههههههاء العلههههههو ة 

عهههههوي هنهههههاأ تال ماعيهههههة  ل هههههي الحهههههاذ  ال رد هههههة  ذنتههههههاءال رد هههههة تلتلهههههت عهههههن  هههههاذ  ا

ئجهههههراءا   معهههههن أي تصهههههن ئلهههههى ئجهههههراء انتلااههههها  لمهههههنء الماعهههههد النيهههههااي  علهههههى ععهههههل 

التهههههي  عهههههوي ليهههههها دابمهههههاً ئجهههههراء انتلااههههها   ال ماعيهههههة  هههههاذ  انتههههههاء العلهههههو ة النياايهههههة

ين ادول نياايهههههة لمهههههنء المااعهههههد النياايهههههة. لههههه لك سهههههوف نتنهههههاول لهههههي هههههه ا المبحهههههي مطلبههههه

 تحههههههدا عههههههن مههههههنء المااعههههههد الوههههههايرة لههههههي  ههههههاذ  انتهههههههاء العلههههههو ة ال رد ههههههة   أمهههههها 

المطلهههههههههه  ال ههههههههههاني مههههههههههنء المااعههههههههههد الوههههههههههايرة لههههههههههي  ههههههههههاذ  انتهههههههههههاء العلههههههههههو ة 

 ال ماعية)اذنتلااا  النيااية(.

 المطلب األول

 ملء المقاعد الشاغرة في حاالت االنتهاء الفردية

 هههاذ  اذنتههههاء ال رد هههة مهههن  يهههي ال ههههة التهههي تصهههدرها ئلهههى مسهههمين وههههي السهههلطة  تناسهههم   

الالهههابية المتم لهههة امحعمهههة اذسهههت ناف لهههي ادردي لهههي  الهههة ئاطهههال العلهههو ة النياايهههة  وال ههههة 

ال انيهههة ههههي السههههلطة التوهههر عية المتم لهههة ام لههههل النهههواب إلصهههدار مههههرارا  انتههههاء العلههههو ة 

. ومهههن هنههها سهههوف ن خههه  اهههإجراءا  مهههنء الماعهههد الوهههاير ذسهههتاالةاسهههب  ئسهههاا  العلهههو ة أو ا

نههههاء ئءا  مهههنء الماعهههد الوهههاير لهههي  هههاذ  العلهههو ة ال هههرم  ادول  وئجهههرا اطهههالئلهههي  الهههة 

 العلو ة لي ال رم ال اني. اطالئالعلو ة ادخر  ااست ناء  الة 

 الفرع األول

 إجراءات ملء المقعد الشاغر في حالة ابطال العضوية

ئاطههال العلههو ة  ةايههة صههادرة مههن مبههن المحهها م لههي  الهه عههوي مههرارا  انتهههاء العلههو ة النيا  

لاهههههأ لهههههي التوهههههر ع ادردنهههههي والمصهههههري  وأ لهههههاً  عهههههوي للمحعمهههههة صههههها بة اذختصهههههاص 
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ئجههراءا  مههنء الماعههد أ لههاً. ومههن هنهها سههوف نتنههاول ئجههراءا  مههنء الماعههد الوههاير لههي  الههة 

 .ي ومصرااطال العلو ة لي  ال من ادرد

 أوال : إجراءات ملء المقعد الشاغر في حالة ابطال العضوية النيابية في األردن

اهههرارا  التهههي تصهههدر عهههن المحعمهههة الملتصهههة لل ( مهههن الدسهههتور مو هههحةً 71) جهههاء  المهههادة   

العلهههو ة النياايهههة واطهههالي اذنتلااههها   عهههن  يامههها  لهههش صهههحة العلهههو ة النياايهههة مهههن اطهههال

المههادة أ لهههاً علههى اختصهههاص المحعمههة لهههي مههنء الماعهههد النيههااي لهههي  لههي ن هههل الههدابرة  وأ هههد 

اطههال العلهههو ة ( مههن الدسهههتور التههي اسههت نت ئ88) الههت شههنورل. وههه ا مهها أ هههد  عليههه المههادة 

ئ ا شههههنر محههههن أ ههههد أعلههههاء "العلههههو ة النياايههههة  يههههي نصههههت  روشههههنالنياايههههة مههههن  ههههاذ  

ر  لهههك مهههن ادسهههباب ااسهههت ناء مهههن صهههدر م لسهههي ادعيهههاي والنهههواب االولهههاة أو اذسهههتاالة أو ييههه

احاهههه مهههرار ملهههابي اإاطهههال صهههحة نيااتهههه لعلهههى الم لهههل المعنهههي ئشهههعار الحعومهههة أو الهي هههة 

 .1"المستالة لالنتلاب..

و ئاطهههال محعمهههة اذسهههت ناف عنهههد الطعهههن اصهههحة العلهههو ة النياايهههة ئمههها اهههرد الطعهههن أتاهههوم    

اطههههال اذنتلااهههها  لههههي الههههدابرة التههههااع لههههها النابهههه  الهههه ي  عههههن اصههههحة ئالعلههههو ة النياايههههة أو 

( 77علهههو ته. وأمههها لهههي  الهههة ئاطهههال علهههو ة النابههه  للاهههد نصهههت ال اهههرة ال انيهههة مهههن المهههادة )

...تالههههي المحعمههههة ئمهههها اههههرد الطعههههن أو مبولههههه مو ههههوعاً ولههههي ههههه ل "مههههن الدسههههتور علههههى أي 

علههى المحعمههة ئصههدار اسههم النابهه  ال ههابز لههي . ومههن هنهها   هه  "الحالههة تعلههن اسههم النابهه  ال ههابز

تلهههك اذنتلااههها   و عهههوي هههه ا الحعهههم مهههن مبهههن المحعمهههة لهههي الحهههاذ  التهههي تسهههتطيع المحعمهههة 

  و معههن تصههور ههه ل الحالههة 2ليههها التبههين مههن صههحة علههو ة النابهه  الهه ي لههاز لههي اذنتلااهها 

ة النياايههة   يهههي عنههد وجههود خطهه  لههي لههرز ادصههوا  أو لههي  الههة لاههداي أ ههد شههرو  العلههو 

 تسهههنى للمحعمهههة معرلهههة مهههد  أ ايهههة النابههه  الههه ي سهههتعلن لهههوزل االماعهههد النيهههااي ااتبهههام المهههادة 

ئعهههادة لهههرز  عنهههد التعهههر  لحهههاذ التهههي سنعر هههها ذ اهههاً  2016( مهههن مهههانوي اذنتلهههاب 54)

ادصههوا  لههي  الههة وجههود خطهه  اههال رز أو مههن خههالل تحيههد النابهه  الهه ي  ليههه اادصههوا  عنههد 

 اي العلو ة النيااية.لاد
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أمههها لهههي  الهههة ئاطهههال اذنتلااههها  لهههي الهههدابرة التهههااع لهههها العلهههو المطعهههوي لهههي صهههحة نيااتهههه    

  وهههه ا مههها جهههاء  1تلنهههى نتهههابل اذنتلااههها  لهههي الهههدابرة المطعهههوي اصهههحة علهههو ة النابههه  ليهههها

ة نتي ههة وئ ا تبههين للمحعمهه"( مههن الدسههتور التههي نصههت علههى 71اههه ال اههرة اللامسههة مههن المههادة )

نظرهههها لهههي الطعهههن الماهههدم ئليهههها أي ئجهههراءا  اذنتلهههاب لهههي الهههدابرة التهههي تعلهههق الطعهههن اهههها ذ 

 و معن تصهههور هههه ل "تت هههق وأ عهههام الاهههانوي تصهههدر مرارهههها اهههبطالي اذنتلهههاب لهههي تلهههك الهههدابرة

الحالهههة لهههي  هههاذ  م هههن تزو هههر اذنتلااههها  أو لاهههداي عهههدد مهههن الصهههناد ق أو اسهههتعمال المهههال 

جههراء انتلااهها  تعميليههة لههي ن ههل الههدابرة  و سههري ههه ا ئوالسههير لههي ههه ل الحالههة ئلههى  ياسههي الس

 الحعم على جميع النواب ال  ن تم ئعالي لوزهم لي تلك الدابرة.

لههههد  محعمههههة اسههههت ناف عمههههاي لههههي الههههدابرة  2013سههههاااة ملههههابية لههههي ادردي لههههي  ومعههههت   

زا  شههههدتها العمليهههة اذنتلاايهههة لهههي اذنتلاايهههة السادسهههة لمههها  هههدا لهههي تلهههك الهههدابرة مهههن ت هههاو

عمهههة اذسهههت ناف علهههى  هههن مهههن النابههه  ال هههابز لهههي تلهههك ح لهههك الومهههت. ورلعهههت الهههدعو  أمهههام م

اب  م لههههها الههههدورة والهي ههههة المسههههتالة لالنتلااهههها  و م لههههل م و ههههي الهي ههههة المسههههتالة لالنتلهههه

الهههدابرة  لهههي ع عوهههرااههها  النياايهههة للم لهههل السهههاااذنتل ةول نهههيههه  لهههه اللطربيسهههها السهههيد عبداإل

عهههدة لالطعهههن    ومهههد اسهههتند5/2/2013لهههي محالظهههة العهههرأ اتهههار   السادسهههة لهههي لهههواء لاهههوم 

 أسباب منها  

ً عام 67ملال ة المادة  -1 ً وسر اً من الدستور التي امتلت أي  نتل  م لل النواب انتلااا ا

 .ومباشراً 

 نتداه عملية ال رز ومرامبتها والمادة  أ المتم لة لي  لور المرش  أو من /33ملال ة المادة  -2

من ن ل الاانوي التي تاتلي على أي  عوي اذمترام على النمو ج ال ي  عتمدل الم لل لورمتي  35

والمتم لة اتولي  42المتم لة اإجراءا  ممارسة ادلراد  اهم اذنتلااي والمادة  39اذمترام والمادة 

 44و34م اذمترام والمادة ا عأرا ا  الصوص تطبيق ل صن لي اذعتل نة اذمترام وال رز ا

 .2012الاابمة على ئجراءا  ال رز من مانوي انتلاب م لل النواب 

 .عنها ايتصاب سلطة ل اي اذنتلاب والسيطرة عليها وئمصابها والايام ا عمالها ادذً  -3

 . من السالة وا الق النار داخن مر ز اذمترام -4

 .الناخبين والل اي الاابمة على ال رز وسلبهم ئرادتهم ترو ع -5
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 تزو ر لي عملية اذمترام وعملية ال رز والنتابل ودلاتر اذمترام والعوولا  اذنتلااية. -6

 .ئجبار الل اي على ختم وتوميع العوولا  والدلاتر وأوراق اذمترام المزورة -7

ر تلههههك ادسههههباب هههههئاااة ولهههه لك وعلههههى وييرهههها مههههن ادسههههباب التههههي تهههه دي ئلههههى ادسههههباب السهههه

مههرر  المحعمههة مبههول الههدعوة  وانههاء علههى مهها جههاء لههي مهه  رة خطيههة مههن المههدعي التههي أشههار 

مهههرر   عهههدة   هههاوزا ت ا هههدهت ليهههه 9و8و7و 2و 1ليهههها ئلهههى أي الصهههناد ق التهههي تحمهههن رمهههم 

اسهههة المحعمهههة جلههه  تلهههك الصهههناد ق ودعهههوة  هههن مهههن رؤسهههاء الل هههاي وال هههرز وتوهههعين ل نهههة ارب

 هههي ل هههت  تلهههك الصهههناد ق اإشهههراف ورمااهههة المحعمهههة  وماارنتهههها ومطاااتهههها مهههع  وهههولا  ام

الماتهههرعين وللتحاهههق مهههن صهههحة عهههدد ادصهههوا  التهههي  صهههن عليهههها  هههن مرشههه  ومطاااتهههها مهههع 

المحا هههر لهههي الصهههناد ق الهههوارد   رهههها والتحاهههق مهههن أي  هههن أوراق اذمتهههرام الموجهههودة لهههي 

 لل نة وخاتم الدابرة اللاص وتاد م تار ر ا لك .الصناد ق تحمن توميع ربيل ا

ا  عام المادة  "لنارر وعمالً   اصدد تلك الدعو  2013لسنة  76المحعمة رمم  وجاء لي مرار

من الدستور ادردني ئعالي اطالي اذنتلاب لي الدابرة اذنتلااية المحلية السادسة / محالظة  71/5

ً  –العرأ  ر والهم علنا ااسم  لرة صا   ال اللة الملك عبدهللا ال اني صد لواء لاوم. مراراً مطعيا

 1" 6/3/2013ان الحسين المعظم ملك المملعة ادردنية الهاشمية اتار   

خطهههار م لهههل النهههواب إلخطهههار الحعومهههة والهي هههة المسهههتالة ئمهههن هنههها توجههه  علهههى المحعمهههة    

اطلههههت نتاب ههههها واههههدأ  الهي ههههة لالنتلااهههها  وئجههههراء اذنتلااهههها  التعميليههههة لههههي الههههدابرة التههههي أ

التهههي نهههتل عنهههها لهههوز  ةالمسهههتالة لالنتلااههها  اهههإجراءا  اذنتلااههها  التعميليهههة لهههي تلهههك الهههدابر

 الناب  ن سه االتز ية لعونه الناب  الو يد ال ي ترش  عن  لك الماعد.

لهههي  ئذ أنهههه لهههي هههه ل السهههاااة مهههد اعتبهههر  الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  أي علهههو ة ماعهههد العوتههها 

صهههههحي  وذ  سهههههري عليهههههه  عهههههم ئاطهههههال اذنتلااههههها  الصهههههادر عهههههن محعمهههههة  ةتلهههههك الهههههدابر

 اذست ناف.

ً تعهههد  عهههد   هههر  البا هههي أي مههها ات ههههت ئليهههه الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  ييهههر دميهههق و    علهههى  ا

 لهههو أنههههالهههها  لهههك  وونتلااههها  لهههي تلهههك الهههدابرة ي المحعمهههة ارتههه   ئاطهههال اد سهههلطة المحعمهههة

أي مهههن  ملهههك  حعمهههة اطهههالي اذنتلااههها  لاهههأ علهههى الماعهههد ال هههردي لاهههأ علهههى اعتبهههارارتههه   الم

ي أي المحعمههههة هههههي صهههها بة اذختصههههاص لههههي النظههههر لههههي ههههه ا ادمههههر أاد  ههههر  ملههههك ادمههههن  
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 ونههها هههي التههي وم ههت علههى  ي يهها  الالههية وهههي التههي مامههت اههالتحايق لههي الت ههاوزا  التههي 

هههههي و ههههدها الاههههادرة علههههى تحد ههههد مههههد  جسههههامة  ههههدهت لههههي انتلااهههها  تلههههك الههههدابرة  لهههه لك 

 الت اوزا  التي  دهت لي اذنتلااا  ومد  ت هير  لك على سالمة النتابل اذنتلااية.

 إجراءات ملء المقعد الشاغر في حالة ابطال العضوية النيابية في مصر ثانيا :

 عهههوي لمحعمهههة الهههناض صههها بة اذختصهههاص لهههي الطعهههن اصهههحة العلهههو ة النياايهههة اإصهههدار    

 عمههههها اإاطههههال العلههههو ة النياايههههة أو ئاطههههال اذنتلااهههها  لههههي الههههدابرة المطعههههوي ليههههها اصههههحة 

اوهه ي ئجههراءا  الطعههن أمههام  ( مههن مههانوي12العلههو ة النياايههة  وههه ا مهها ورد لههي نههش المههادة )

ئ ا " ة أعلههههاء م لسههههي الوههههع  والوههههور  التههههي نصههههت محعمههههة الههههناض لههههي صههههحة علههههو

أاطهههن اذنتلهههاب لهههي دابهههرة مهههن الهههدوابر أجهههري انتلهههاب جد هههد لتلهههك الهههدابرة ولاًههها د عهههام مهههانوي 

مباشهههرة الحاهههوق السياسهههية  علهههى أنهههه ئ ا  هههاي مهههن الممعهههن تصهههحي  الملال ههها  النات هههة عهههن 

هابيهههة أو ايهههاي وجهههه الحاياهههة وجهههود خطههه  مهههادي لهههي ا تسهههاب ادصهههوا  عنهههد ئعهههالي النتي هههة الن

لههي نتي ههة اذنتلههاب تولههت المحعمههة ههه ا العمههن وتالههي اصههحة علههو ة مههن تههر  أي انتلااههه 

ههههو الصهههحي  وتبلهههر الم لهههل الملهههتش احعمهههها  أمههها ئ ا أاطهههن تعيهههين أ هههد ادعلهههاء   هههوز 

 .1"لربيل ال مهور ة تعيين اد الً عنه

العلههههو ة النياايههههة وئعههههالي أسههههم النابهههه  انههههاًء علههههى الههههنش السههههااق  عههههوي للمحعمههههة ئاطههههال    

ال ههابز لههي اذنتلااهها  ئ ا تمعنههت المحعمههة مههن  لههك  و عههوي  لههك للمحعمههة مايههد اوجههود أخطههاء 

لهههرز ادصهههوا    هههوي أي م هههن هههه ل ادخطهههاء  معهههن ماد هههة  معهههن تصهههحيحها م هههن خطههه  لهههي 

النابههه   تهههدار ها والعمهههن علهههى تصهههحيحها  واههه لك تعهههوي المحعمهههة م هلهههة إلصهههدار  عهههم ا هههوز

 ال ي  م ن اإلرادة الوعبية.

و عههوي للمحعمههة أ لههاً ئاطههال اذنتلااهها  النياايههة مههن نههش المههادة السههاااة لههي الحههاذ  التههي    

ذ  معهههن للمحعمهههة أي تاهههوم اتهههدارأ الت هههاوزا  التهههي  هههدهت لهههي اذنتلااههها   ولهههي هههه ل الحالهههة 

جهههراء انتلااههها  تعميليهههة لهههي   ههه  علهههى المحعمهههة ئصهههدار  عمهههها اإاطهههال العلهههو ة النياايهههة وئ

 الدابرة التي أاطلت اذنتلااا  ليها. 

عهههههن هههههه ا اذختصهههههاص لمحعمهههههة الهههههناض لهههههي ئاطهههههال اذنتلااههههها  لهههههم  هههههرد لهههههي نصهههههوص ل

( مهههههههن الدسهههههههتور 107ادخهههههههر  للطعهههههههن اصهههههههحة العلهههههههو ة النياايهههههههة  يهههههههي أي المهههههههادة )
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تلهههههتش محعمهههههة الهههههناض اال صهههههن لهههههي صهههههحة علهههههو ة أعلهههههاء  "التهههههي نصهههههت علهههههى 

النهههههواب  وتاهههههدم ئليهههههها الطعهههههوي خهههههالل مهههههدة ذ ت هههههاوز هالههههههين  ومهههههاً مهههههن تهههههار   م لهههههل 

ئعههههههالي النتي ههههههة النهابيههههههة لالنتلااهههههها   وت صههههههن لههههههي الطعههههههن خههههههالل سههههههتين  ومههههههاً مههههههن 

تههههههار   ورودل ئليههههههها. ولههههههي  ههههههال الحعههههههم اههههههبطالي العلههههههو ة تبطههههههن مههههههن تههههههار   ئاههههههال  

ة لم لههههههل النههههههواب التههههههي ( مههههههن الالبحههههههة الداخليهههههه352. ولههههههي المههههههادة )1"الم لههههههل اههههههالحعم

تلهههههتش محعمهههههة الهههههناض اال صهههههن لهههههي صهههههحة علهههههو ة أعلهههههاء م لهههههل "نصهههههت علهههههى 

النههههواب ولاههههاً د عههههام الاههههانوي المههههنظم لهههه لك  وتاههههدم ئليههههها الطعههههوي خههههالل مههههدة ذ ت ههههاوز 

هالهههههههين  ومههههههاً مههههههن تههههههار   ئعههههههالي النتي ههههههة النهابيههههههة لالنتلااهههههها   وت صههههههن لههههههي الطعههههههن 

ل ئليههههههها. ولههههههي  ههههههال الحعههههههم اههههههبطالي العلههههههو ة خههههههالل سههههههتين  ومههههههاً مههههههن تههههههار   ورود

  2"مهههههن ههههه ل الالبحهههههة 386تبطههههن مههههن تهههههار   ئاههههال  الم لهههههل اههههالحعم ولاههههاً لحعهههههم المههههادة 

ومههههن هنهههها لههههم  تلههههمن  ههههال النصههههين السههههاااين مهههها  وههههير ئلههههى سههههلطة المحعمههههة لههههي ئاطههههال 

ن اذنتلااهههها  النياايههههة لههههي الههههدابرة المطعههههوي اههههها مههههع العلههههم اهههه ي  ههههال النصههههين أ ههههدا مهههه

 هنا انس  النش السااق أم ذ. مو رمالنش السااق لهما  للم  و   ال

المصهههههري تحد هههههد الاواعهههههد الاانونيهههههة امههههها  مو هههههرمو هههههر  البا هههههي هنههههها أنهههههه   ههههه  علهههههى ال

 لهههههش ال صهههههن اصهههههحة العلهههههو ة النياايهههههة لهههههي مهههههانوي وا هههههد  لهههههك لت نههههه  التهههههداخن اهههههين 

اهههههين هههههه ل النصهههههوص.  الللهههههأالاهههههوانين وعهههههدم تعهههههر  الملههههها بين اهههههه ل اد عهههههام ئلهههههى 

المصههههري وادردنههههي لههههي تنظههههيم ميههههام المحعمههههة  مو ههههرمونههههر  أ لههههاً مههههد  توههههااه اههههين ال

 امنء الماعد النيااي لي  ال مبول الطعن اصحة العلو ة النيااية.

 الفرع الثاني

 إجراءات ملء المقعد الشاغر في غير حالة ابطال العضوية

ي  ههههاذ  انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة  عههههوي ملههههئ الماعههههد مههههن اختصههههاص م لههههل النههههواب لهههه   

الصههههادرة مههههن مبههههن الم لههههل ن سههههه أي لههههي  ههههاذ  ئسههههاا  العلههههو ة النياايههههة أو اذسههههتاالة أو 

الولهههاة  ومهههن هنههها سهههوف نتنهههاول ئجهههراءا  مهههنء الماعهههد الوهههاير لهههي  هههاذ  انههههاء العلهههو ة 

 .ادخر  ااست ناء  الة ااطال العلو ة لي  ال من ادردي ومصر
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 أوال  :ملئ المقعد الشاغر في غير حالة ابطال العضوية النيابية في األردن

( مهههن الدسهههتور ادردنهههي  الهههة شهههنور العلهههو ة النياايهههة  يهههي نصهههت 88لاهههد عال هههت المهههادة )   

ئ ا شههنر محههن أعلههاء م لسههي ادعيههاي والنههواب االولههاة أو اذسههتاالة أو ييههر  لههك " أنههه  علههى

ر احاهههه مهههرار ملهههابي اإاطهههال صهههحة نيااتهههه لعلهههى الم لهههل مهههن ادسهههباب ااسهههت ناء مهههن صهههد

 ً  المعنهههي ئشهههعار الحعومهههة أو الهي هههة المسهههتالة لالنتلهههاب ئ ا  هههاي ناببهههاً اههه لك خهههالل هالههههين  ومههها

مهههن شهههنور محهههن العلهههو و مههها محلهههه اطر هههق التعيهههين ئ ا  هههاي عينهههاً أو ولهههق أ عهههام مهههانوي 

شههههر ن مهههن تهههار   ئشهههعار الم لهههل اوهههنور المحهههن  ةتلهههاب ئ ا  هههاي ناببهههاً  و لهههك لهههي مهههداذن

 ة   تبهههين مههن هههه ا الهههنش أي لهههي  الههه1"وتههدوم علهههو ة العلهههو ال د هههد ئلههى نها هههة مهههدة الم لهههل

شهههنور العلهههو ة النياايهههة لاسهههباب السهههاااة   ههه  علهههى الم لهههل أي  اهههوم اإشهههعار الحعومهههة أو 

  وم . 30الهي ة المستالة لالنتلااا  خالل 

مبهههن صهههدور الاهههانوي  2012الماعهههد الوهههاير لهههي مهههانوي اذنتلااههها  لسهههنة   انهههت  ر اهههة مهههنء   

ا ا  هههاي الماعهههد الوهههاير -1"( مهههن الاهههانوي الاهههد م علهههى58 يهههي نصهههت المهههادة) 2016 ال د هههد

لهههههي ا هههههد الهههههدوابر اذنتلاايهههههة المحليهههههة ليملهههههئ ااذنتلهههههاب ال رعهههههي لهههههي الهههههدابرة اذنتلاايهههههة 

مهههن الاهههوابم ال هههابزة امااعهههد الهههدابرة اذنتلاايهههة العامهههة  ا ا  هههاي الماعهههد الوهههاير لاابمهههة-2المحليهههة.

ليوههنن هههه ا الماعهههد ا هههد مرشهههحي الاابمهههة  اتههها   و لهههك  سههه  تسلسهههن ورود ادسهههماء ليهههها وا ا 

تعهه ر  لههك ليههتم أشههنال الماعههد الوههاير مههن مرشههحي الاابمههة التههي تليههها مباشههرة  سهه  ادسههل 

ء الماعههد النيههااي ال ههردي مباشههرة ااذنتلااهها    ومههن ههه ا الههنش  ههتم مههن2"الههواردة لههي ههه ا البنههد

 ال رعية أما لي  الة المااعد التي تم ن الاوابم ليعوي المرش  ال ي  ليه اعدد ادصوا  .

واعههههد ئلنههههاء المااعههههد ال رد ههههة  جههههاء   2016أمهههها اعههههد تعههههد ن مههههانوي اذنتلااهههها  لههههي عههههام    

مهههنء الماعهههد النيهههااي ولاهههد جهههاء  ( مهههن مهههانوي اذنتلهههاب لم لهههل النهههواب ئجهههراءا  54المهههادة)

ئ ا شههههنر أي ماعههههد مههههن مااعههههد م لههههل النههههواب دي سههههب   ليههههتم "ال اههههرة ادولههههى منههههها علههههى 

ئشهههنال هههه ا الماعهههد مهههن ا هههد مرشهههحي الاابمهههة التهههي لهههاز منهههها صههها   الماعهههد الوهههاير  و لهههك 

 سههه  عهههدد أصهههوا    هههن مرشههه  ليهههها وا ا تعههه ر  لهههك ليهههتم ئشهههنال الماعهههد الوهههاير مهههن ا هههد 

   عهههوي مهههنء الماعهههد "رشهههحي الاابمهههة التهههي تليهههها مباشهههرة  سههه  النسهههبة التهههي  صهههلت عليههههام

                                                           
 2011وتعديالته 1952من الدستور األردني  88المادة  1
 2012من قانون االنتخابات األردني سنة 58المادة  2



 

96 
 

الوههاير  سهه  الههنش السههااق او ههع النابهه  الهه ي  ليههه اعههدد ادصههوا  مههن ن ههل الاابمههة  وئ ا 

تعهه ر  لههك ليههتم مههنء الماعههد مههن المرشهه  الهه ي  ملههك أعلههى عههدد أصههوا  مههن الاابمههة التههي تليههه 

ال اههههرة ال انيههههة وال ال ههههة مههههن ن ههههل المههههادة المتعلاههههة امااعههههد العوتهههها اعههههدد ادصههههوا . وجههههاء  

النسهههههابية ومااعهههههد الويوهههههاي والوهههههر ل والمسهههههيحين  ليهههههتم مل هههههه االنابههههه  الههههه ي  ليهههههه اعهههههدد 

 .1ادصوا  عن ن ل الماعد

وتسههههمى ههههه ل الطر اههههة لههههي مههههنء المااعههههد النياايههههة ا سههههلوب اذسههههتبدال أو اإل ههههالل لمههههنء   

وتاههههوم ههههه ل الطر اههههة علههههى مههههنء الماعههههد النيههههااي دوي الل ههههوء ئلههههى ئجههههراء المااعههههد النياايههههة  

انتلااههها  تعميليهههة ذختيهههار النابههه  الههه ي سهههوف  حهههن محهههن مهههن لاهههد علهههو ته  و ع هههر اسهههتلدام 

ههه ا ادسههلوب لههي ادنظمههة التههي تاههوم علههى نظههام الاههوابم اذنتلاايههة لههي توههعين م لههل النههواب. 

ر أي مههن اإلشههعاليا  عنههدما ئ ههالل المرشهه  الهه ي  حمههن و ههر  ال اههه اهه ي ههه ا ادسههلوب ذ   يهه

ئذ أي اعههض ال اههه  ههر  أي ههه ا ادسههلوب   أعلههى عههدد أصههوا  اعههد النابهه  الهه ي لاههد علههو ته

 . 2 تعار  مع مبدأ الد مومرا ية  ونه  ت اهن ئرادة الناخبين

بدال أو  ههههر  البا ههههي أي ههههه ا ادسههههلوب  المتم ههههن لههههي مههههنء المااعههههد النياايههههة ا سههههلوب اذسههههت

اإل هههالل لمهههنء المااعهههد النياايهههة ههههو ادسهههلوب ادم هههن لمههها  اهههوم اهههه مهههن تهههولير العلهههت الماد هههة 

 التي تتعبدها الدولة جراء اذنتلااا  التعميلية.

ئجههههراء انتلااهههها  لرعيههههة لمههههنء تلههههك  لإنههههه  صههههار ئلههههى الوههههايرةلمااعههههد مههههنء اعنههههد تعهههه ر   

 لم لهههل النهههواب ( مههن مهههانوي اذنتلههاب54ة )المااعههد  وهههه ا مهها نصهههت عليههه ال اهههرة د مههن المهههاد

ا ا تعههه ر مهههنء الماعهههد الوهههاير لهههي أي مهههن ال اهههرا  )أ( و )ب( و )ج( مهههن "علهههى  التهههي نصهههت

ههه ل المهههادة ليهههتم ملههه ل ااذنتلهههاب ال رعهههي لههي الهههدابرة اذنتلاايهههة التهههي شهههنر ماعهههدها دوي التايهههد 

مههن ههه ا الاههانوي وخههالل مههدة ذ ( 9االحههد اددنههى المنصههوص عليههه لههي ال اههرة )ب( مههن المههادة )

 ً   "مهههن تهههار   ئشهههعار م لهههل النهههواب الحعومهههة أو الهي هههة اوهههنور الماعهههد تت هههاوز سهههتين  ومههها

وعههادةً مهها  ههتم الل ههوء ئلههى ههه ا ادسههلوب لههي ادنظمههة التههي تعتمههد علههى نظههام اذنتلههاب ال ههردي 

د النيهههااي ي هههه ا ادسهههلوب لمهههنء الماعهههأو هههر  اعهههض ال اهههه   اعهههد م لهههل النهههوابلهههي مهههنء ما

 عهههههوي أ  هههههر عدالهههههة وشهههههرعية مهههههن ادسهههههلوب ادخهههههر  هههههوي أي اذنتلااههههها  والد مومرا يهههههة 

متصهههلتاي مهههع اعلههههما الهههبعض وذ  معهههن تصهههور وا هههدة ودوي ادخهههر   و معهههن ااذنتلااههها  

                                                           
 2016من قانون االنتخابات لمجلس النواب األردني لسنة  54المادة 1
مجلة العلوم القانونية . التنظيم الدستوري والتشريعي لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق. بحث منشور. 2018حمادي. ختام. 2

 وما بعدها 516جامعة بغداد. بغداد.ص



 

97 
 

ال رعيههههة أي تتههههي  ال رصههههة للنههههاخبين مههههن التعبيههههر عههههن ئرادتهههههم م ههههدداً. ئذ أي ههههه ل الطر اههههة 

ماليهههة هايلهههة علهههى الموازنهههة العامهههة لتنظهههيم اذنتلااههها  ال رعيهههة  احيهههي ئ ا تحمهههن الدولهههة أعبهههاء 

لهههم تهههتمعن الدولهههة مهههن ئجهههراء اذنتلااههها  لعهههدم تهههولر ئمعانيهههة ماليهههة لههه لك سهههوف  باهههى الماعهههد 

 .1داء النيااي للم للادالنيااي شاير ئلى أي  تم منء الماعد وه ا سي هر على 

لهههي م لهههل النهههواب  ةلاهههد  هههدهت سهههاااة مانونيهههة وا هههد امههها  لهههش ئسهههاا  العلهههو ة النياايهههة   

ر ميههههام أ ههههد النههههواب اههههإ الق العيههههارا  النار ههههة داخههههن مبههههة هههههئادردنههههي السههههااع عوههههر علههههى 

عتبرهههها الم لهههل ملهههالت لانظمهههة والاهههوانين اشههه ارل مهههع نابههه  أخهههر التهههي  نتي هههةالبرلمهههاي 

ل النهههواب اإ الهههة هههه ل ر هههه ل الوامعهههة مهههام ربهههيل م لهههههههئوملهههالت لاخهههالق النياايهههة  وعلهههى 

الوامعهههة ئلهههى الل نهههة الاانونيهههة لهههي الم لهههل للبحهههي والتحايهههق لهههي م ر ههها  هههه ل الوامعهههة وتاهههد م 

رأ ههههم الاهههانوني ئلهههى الم لهههل  و هههوي الم لهههل  هههاي لهههي دورتهههه اذسهههت نابية لهههال  معهههنهم مناموهههة 

وهههتها أمهههر ئسهههاا  علهههو ة النابههه  لهههي تلهههك الهههدورة  هههوي الموا هههيع التهههي  معهههن للم لهههل منام

  هههه  أي تنههههدرج  ههههمن اإلرادة الملعيههههة التههههي التتحههههت مههههن أجلههههها الههههدورة اذسههههت نابية ولهههه لك 

دراج أمهههر مناموهههة ئ هههالق العيهههارا  النار هههة لهههي  هههرم ئدر  اإلرادة الملعيهههة السهههامية لهههي صههه

ههههر صهههدور اإلرادة الملعيهههة ئ. وعلهههى 10/9/2013الم لهههل  هههمن الهههدورة اذسهههت نابية اتهههار   

 ن ل اليوم لمناموة أمر ئ الق العيارا  النار ة داخن  رم الم لل. جتمع الم لل ليا

حايههههق اههههها تلومهههام م لههههل النههههواب لههههي تلههههك ال لسههههة اإ الهههة الوامعههههة ئلههههى الل نههههة الاانونيههههة ل   

الموالاهههة علهههى لصهههن النابههه  الههه ي أمهههدم ا نهههة الاانونيهههة لجهههاء تنسهههي  الوسهههمام الوههههود. ولاهههد 

وت ميهههد علهههو ة  عليهههه أمهههدم  اً ئلهههى جسهههامة ال عهههن الههه يعلهههى ئ هههالق العيهههارا  النار هههة نظهههر

ومههن هههم مههام الم لههل االتصههو ت علههى مههرار الل نههة   شههتبك معههه لمههدة سههنةاخههر الهه ي النابهه  اآل

 .( صوتاً من أعلاء الم لل 134ى ) وال ي  صن عل

 11/9/2013 تهههههار   3/13/3128واعههههد  لههههك مههههام م لههههل النههههواب اإصههههدار مههههرارل رمههههم    

الههه ي أمهههدم علهههى ئ هههالق العيهههارا  النار هههة داخهههن  هههرم الم لهههل نظهههراً ل سهههامة  ا صهههن النابههه 

واعههههد أي أعلههههن م لههههل النههههواب   مههههن الدسههههتور ادردنههههي 90ال عههههن الهههه ي أمدمههههه سههههنداً للمههههادة 

 لتاهههرر 3/5/4109عتهههاب رمهههم الالنهههواب اشهههنور ماعهههد النابههه  الم صهههول مهههن علهههو ة م لهههل 

( مهههن الدسهههتور 88لااههها  التعميليهههة سهههنداً لهههنش المهههادة )الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  ئجهههراء اذنت
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وأجر ههههههههت اذنتلااهههههههها  التعميليههههههههة لههههههههي  2012( مههههههههن مههههههههانوي اذنتلااهههههههها  58والمههههههههادة )

10/11/2013.1 

 

 ملئ المقعد الشاغر في غير حالة ابطال العضوية النيابية في مصر ثانيا :

ا  اللهههههو ماعهههههد   ههههه  علهههههى م لهههههل النهههههواب ئخطهههههار ربهههههيل الهي هههههة الو نيهههههة لالنتلااههههه  

م لههههههل النههههههواب دسههههههباب ئسههههههاا  العلههههههو ة النياايههههههة أو ئاطالههههههها أو اذسههههههتاالة أو الولههههههاة 

. و هههههتم مهههههنء الماعهههههد النيهههههااي ولهههههق 2خهههههالل سهههههبع أ هههههام مهههههن تهههههار   ئعهههههالي  لهههههك للم لهههههل

( مهههههن مهههههانوي م لهههههل النهههههواب التهههههي أمهههههر  25اإلجهههههراءا  التهههههي  هههههددتها نهههههش المهههههادة )

 ا ااهههههي علهههههى مهههههدة العلهههههو ة النياايهههههة سهههههتة اشههههههر علهههههى وجهههههوب مهههههنء الماعهههههد النيهههههااي ئ

علههههههى ادمههههههن  ئذ أي ههههههه ا الايههههههد علههههههى مههههههنء الماعههههههد الوههههههاير  هههههه دي ئلههههههى تههههههرأ الماعههههههد 

النيهههههااي لهههههار  ئ ا ااهههههي علهههههى مهههههدة العلهههههو ة النياايهههههة ال رد هههههة مهههههدة أمهههههن مهههههن سهههههتة أشههههههر 

 وه ا من ش نه أي   هر على ادعمال النيااية لي تلك ال ترة. 

النيهههههااي ال هههههردي لهههههي  الهههههة شهههههنورل الماعهههههد اهههههإجراء اذنتلااههههها  التعميليهههههة   ملهههههئ الماعهههههد  

ئ ا خهههههال معهههههاي "( السهههههااق   رهههههها  يهههههي ورد ليهههههها 25وهههههه ا مههههها جهههههاء لهههههي نهههههش المهههههادة )

أ ههههههد ادعلههههههاء المنتلبههههههين االنظههههههام ال ههههههردي  مبههههههن انتهههههههاء مههههههدة علههههههو ته اسههههههتة أشهههههههر 

هههههرم  ولاهههههد أخههههه  ال"علهههههى ادمهههههن  أجهههههري انتلهههههاب تعميلهههههي. نههههها أسهههههلوب اذنتلااههههها  ه مو 

 .3ال رعية لمنء الماعد الواير

هههههرمأي  اهههههوم ال هههههر  البا هههههي أنهههههه  هههههاي مهههههن ادولهههههى     المصهههههري ااسهههههتعمال أسهههههلوب  مو 

اإل ههههالل ئ ا خهههههال الماعهههههد مبهههههن انتههههههاء مهههههدة العلهههههو ة امهههههدة تاهههههن عهههههن سهههههتة أشههههههر  وهههههه ا 

أللهههههن مهههههن ااهههههاء الماعهههههد شهههههاير لتلهههههك ال تهههههرة  ولت نههههه  الن اههههها  الماليهههههة الصهههههادرة عهههههن 

 اذنتلااا  التعميلية مع مرب موعد اذنتلااا  النيااية للم لل  امالً.

اعد النيااية لاعلاء المنتلبين على نظام الاوابم ليعوي ليحن معانه المرشحين أما لي  الة خلو الما

نتل  على أساسها الناب  ال ي انتهت علو ته ولق ترتي  ااذ تيا ين من ن ل الص ة التي 

ادسماء اذ تيا ية اناًء على عدد ادصوا   لإ ا تع ر على الم لل  لك دي سب   حن محله 
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ً دسباية ترتيبهم. وه ا ما أ ملت اه المادة الساااة التي ورد ييالنواب اذ تيا  ن من أي ص ة ولاا

...لإ ا  اي الللو لمعاي أ د ادعلاء المنتلبين انظام الاوابم  ن محله أ د المرشحين "ليها 

اذ تيا ين ولق ترتي  ادسماء اذ تيا ية من  ا  الص ة من خال معانه ليعمن العدد المارر. لإي 

ين ولق أسباية الترتي  أ اً  انت يمعاي اذ تيا ي من  ا  الص ة خالياً   صعد أي من اذ تيا   اي

ص ته. ولي جميع اد وال     أي  تم شنن الماعد الواير خالل ستين  وماً على اد  ر من تار   

  " هتار ر م لل النواب خلو المعاي  وتعوي مدة العلو ة ال د دة استعماذً لمدة علو ة سل

 وماً على اد  ر من تار ر الم لل ئذ  60من النش     أي  تم شنن الماعد النيااي خالل  تل  و

 أي  لك ذ  توالق مع ما ورد لي ادا ة المادة لي  الة شنور الماعد النيااية لمدة تان عن ستة أشهر.
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 المطلب الثاني

 ملء المقاعد الشاغرة في حاالت انتهاء العضوية الجماعية

أمهههام  لهههي  هههاذ  انتههههاء العلهههو ة ال ماعيهههة عنهههد انتههههاء مهههدة الم لهههل أو  لهههه نعهههوي هنههها  

ء المااعههد النياايههة لههي الم لههل   ومههن هنهها سههوف نتعههرف لههي ههه ا ىئجههراء انتلااهها  نياايههة لملهه

 المطل  على عملية ئجراء اذنتلااا  النيااية لي  ال من ادردي ومصر.

 الفرع األول

 النيابية في األردناالنتخابات 

( مهههن 67جهههاء الدسهههتور ادردنهههي منظمهههاً لهههبعض مواعهههد اذنتلااههها  النياايهههة ومنهههها المهههادة )   

 تهههه لت م لهههل النهههواب مههههن أعلهههاء منتلبههههين انتلااهههاً عامههههاً  -1"الدسهههتور التهههي نصههههت علهههى 

حين لهههي سهههر اً ومباشهههراً ولاهههاً لاهههانوي لالنتلااههها   ع هههن ادمهههور والمبهههاد  التاليهههة   أ  هههق المرشههه

مرامبهههة ادعمهههال اذنتلاايهههة. ب عاهههاب العهههاا ين اهههإرادة النهههاخبين. ج  سهههالمة العمليهههة اذنتلاايهههة 

تنوهههه  ااههههانوي هي ههههة مسههههتالة تههههد ر اذنتلااهههها  النياايههههة والبلد ههههة وأي -2لههههي مرا لههههها  الههههة. 

ا  انتلااههها  عامهههة ولاهههاً د عهههام الاهههانوي  ولم لهههل الهههوزراء تعليهههت الهي هههة اهههإدارة أي انتلااههه

  1"أخهههر  أو ادشهههراف عليهههها انهههاء علهههى  لههه  ال ههههة الملولهههة مانونههها اهههإجراء تلهههك اذنتلااههها 

وههههي العموميهههة والسهههر ة  أوصهههافمهههن الهههنش السهههااق   ههه  أي تتهههوالر لهههي اذنتلااههها  ههههالا 

وأي تعههههوي اذنتلااهههها  مباشههههر و لههههك للههههماي انتلااهههها  نز هههههة تهههه تي املرجهههها  مر ههههية 

 2011سهههتور ادردنهههي اموجههه  التعهههد ال  الدسهههتور ة لسهههنة ومهههد نهههش الد لطمو ههها  الوهههع . 

توههههعن هي ههههة مسههههتالة لتاههههوم اههههإدارة اذنتلااهههها  لههههي الدولههههة وتسههههمى الهي ههههة المسههههتالة علههههى أي 

لالنتلااههههها  والومهههههوف علهههههى العمليهههههة اذنتلاايهههههة وتحايهههههق ملرجههههها  مر هههههية مهههههن خهههههالل 

 النصوص المرعية.

تاسههههيم الدولههههة لههههدوابر  عمليههههة اذمتههههرام مههههنتمههههر اذنتلااهههها  اعههههدة مرا ههههن منههههها مهههها  سههههبق   

عههههداد جههههداول النههههاخبين والومههههوف علهههى الدعا ههههة اذنتلاايههههة و ههههماي المسههههاوة لههههي ئانتلاايهههة و

  لك ومنها   تي لي  وم اذمترام من رمااة ولرز لاصوا  وئعالي النتابل اذنتلااية

 

                                                           
 وتعديالته 1952من الدستور االردني 67المادة  1
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 أوال: اإلجراءات السابقة للعملية االنتخابية

د اذنتلااههها  مهههن مبهههن الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  انهههاء علهههى مههها جهههاء لهههي  هههتم تحد هههد موعههه   

اعهههد صهههدور ادمهههر الملعهههي  1ب( مهههن مهههانوي الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  وتعد التهههه/12المهههادة )

( مهههن الدسهههتور 68/2مههها ورد لهههي نهههش المهههادة ) ةء اذنتلااههها  و عهههوي  لهههك مهههع مراعهههااهههإجرا

  ههه  ئجهههراء اذنتلااههها  خهههالل الوههههور ادراعهههة التهههي تسهههبق انتههههاء مهههدة الم لهههل  "ادردنهههي 

لهههإ ا لهههم  عهههن اذنتلااههها  مهههد تهههم عنهههد انتههههاء مهههدة الم لهههل أو تههه خر اسهههب  مهههن ادسهههباب  باهههى 

( مهههن الدسهههتور ادردنهههي التهههي 73والمهههادة) 2"الم لهههل مابمهههاً  تهههى  هههتم انتلهههاب الم لهههل ال د هههد

نهههواب لي ههه  ئجهههراء انتلهههاب عهههام احيهههي   تمهههع الم لهههل ئ ا  هههن م لهههل ال -1"نصهههت علهههى

 .3"ال د د لي دورة يير عاد ة اعد تار   الحن ا راع أشهر على اد  ر .

اعهههد ئعهههالي موعهههد اذنتلااههها  تاهههوم الهي هههة المسهههتالة لالنتلااههها  اإعهههداد جهههداول النهههاخبين لهههي    

انوي انتلهههاب م لهههل ( مهههن مههه3 هههن دابهههرة ممهههن أمهههر لههههم الاهههانوي  هههق التصهههو ت لهههي المهههادة )

لعههن اردنههي ا مههن همههاني عوههرة سههنة شمسههية مههن عمههرل لههي تههار   ادول مههن شهههر  -أ"النههواب 

 ههانوي هههاني مههن العههام الهه ي سههت ر  ليههه اذنتلااهها  النياايههة الحههق لههي انتلههاب أعلههاء م لههل 

 ومههههت اسههههتعمال  ههههق اذنتلههههاب لمنتسههههبي الاههههوا   -النههههواب ولههههق أ عههههام ههههه ا الاههههانوي. ب

والملهههاارا  العامهههة وادمهههن العهههام ومهههوا  الهههدرأ والهههدلام المهههدني أهنهههاء وجهههودهم لهههي المسهههلحة 

المحعههوم عليههه اههاإللالس ولههم  سههتعد -1 حههرم مههن ممارسههة  ههق اذنتلههاب   -اللدمههة ال عليههة. ج

الم نههههوي أو المعتههههول أو المح ههههور عليههههه دي سههههب  آخههههر ولههههم  رلههههع  -2اعتبههههارل مانونيههههاً . 

لههههدابرة اإعههههداد اطامههههة اذنتلههههاب لمههههن  ومههههت اسههههتعمال  اههههه لههههي ذ تاههههوم ا -الح ههههر عنههههه. د

  ومهههن نهههش هههه ل "اذنتلهههاب أو  حهههرم منهههه ولهههق أ عهههام ال اهههرتين )ج( و )د( مهههن هههه ل المهههادة

ي المهههادة  عهههوي  هههق دي شهههلش اجتمعهههت ليهههه الوهههرو  السهههاااة اهههإدذء صهههوته والموهههار ة لههه

 للماي  اهم ااذمترام.ه ذء ادشلاص لي جداول اذنتلااا  النيااية و تم و ع 

اعهههد مر لهههة ئعهههداد ال هههداول اذنتلاايهههة تاهههوم الهي هههة المسهههتالة ا هههت  اهههاب الترشههه  انهههاء علهههى      

( مههن مههانوي انتلهههاب م لههل النههواب التههي امتلهههت علههى نظههام اذنتلهههاب 9مهها جههاء لههي المهههادة )

الترشههههه   اهههههالمتبههههع لههههي المملعههههة ادردنيهههههة وهههههو الاابمههههة النسههههبية الم تو هههههة التههههي  عههههوي لي

                                                           
)تحديد تاريخ االقتراع بعد إصدار الملك أمر بإجراء االنتخابات  2012ب من قانون الهيئة المستقلة لالنتخابات وتعديالته /12 المادة 1

 لمجلس النواب(
 وتعديالته 1952من الدستور األردني  68المادة 2
 وتعديالته1952من الدستور األردني  73المادة 3
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مرشهههحين وذ  ز هههد عهههن عهههدد  3لاشههلاص مهههن خهههالل الاهههوابم وتتعهههوي الاابمهههة امههها ذ  اهههن عهههن 

ين يالمااعهههد الملصصهههة لهههي تلهههك الهههدابرة  وامههها  لهههش المااعهههد الملصصهههة للعوتههها والمسهههيح

وللوههههر ل والويوههههاي  عههههوي ترشههههحهم  ههههمن تلههههك الاههههوابم وذ  عتبههههر المرشههههحين عههههن تلههههك 

. و  تهههر  لهههي  هههن المرشهههحين أي 1د لعهههدد المرشهههحين لهههي الاهههوابمالمااعهههد  هههمن النطهههاق المحهههد

( مهههن مهههانوي اذنتلهههاب 11و) (10 عونهههوا مسهههتولين الوهههرو  المنصهههوص عليهههها لهههي المهههادة )

 لم لل النواب.

سهههمه لهههي جهههداول النهههاخبين للهههدابرة التهههي  ر هههد اأ لهههاً علهههى المرشههه  أي  عهههوي مسههه ن  و  ههه    

ييههههر مسهههتردة عههههن  ههههن مرشهههه  وتههههدلع د نههههار  500 ههههها وأي  اههههوم اههههدلع مبلهههر مههههدرلالترشههه  ا

ت مينهههاً لاللتهههزام ااواعهههد الدعا هههة اذنتلاايهههة المنصهههوص عليهههها تسهههترد د نهههار  2000مبلهههر الاابمهههة 

لهههي  هههاذ  رلهههض  لههه  الترشههه  أو عهههدم ارتعهههاب أي ملال هههة لا عهههام   مههها أنهههه ذ   هههوز أي 

 لهههل مهههانوي اذنتلهههاب لم. ونهههر  هنههها أي 2 ترشههه  الوهههلش ئلهههى لهههي دابهههرة انتلاايهههة وا هههدة

 ه. ي يتشرو  الترش  والنواب  اي والياً لي اياي 

 ثانيا : إجراءات االقتراع

دذء أصهههواتهم لهههي مرا هههز اذمتهههرام المحهههددة لههههم مهههن اإل اهههوم النهههاخبين لهههي  هههوم اذمتهههرام  اههه   

اذمتهههرام السهههاعة السهههااعة صهههبا اً ئلهههى السهههاعة السهههااعة مسهههاًء و  هههوز لم لهههل الهي هههة تمد هههد 

ليهههة التصهههو ت او هههع آوي ( مهههن الاهههانوي  وتعههه30لمهههدة سهههاعتين  سههه  مههها جهههاء لهههي المهههادة )

 هههد الاهههوابم المترشهههحة ومهههن ههههم  صهههو  لاعلهههاء المترشهههحين لهههي الاابمهههة أو صهههو  وا هههد د

. اعهههد عمليهههة اذمتهههرام تاهههوم الهي هههة المسهههتالة ا هههرز ادصهههوا  وئ صهههابها لعهههن مابمهههة 3اعلههههم

 ي محا ر رسمية .ل لو ن مرش  على  د

اعهههد عمليهههة لهههرز ادصهههوا  تاهههوم الهي هههة المسهههتالة اتحد هههد ال هههابز لهههي تلهههك الهههدابرة  سههه  مههها    

( مهههن مهههانوي اذنتلهههاب  التهههالي  هههتم توز هههع المااعهههد لهههي الهههدابرة اذنتلاايهههة 46جهههاء لهههي المهههادة )

م عليهههها الاابمهههة علهههى عهههدد الماتهههرعين ومهههن هههه تء علهههى نسهههبة عهههدد ادصهههوا  التهههي  صهههلانههها

                                                           
 القائمة بطريق االنتخابية للدائرة المخصصة النيابية المقاعد لملء الترشح يتم -أ) 2016اب من قانون انتخاب مجلس النو 9المادة  1

 يقل ال المرشحين من عدداً  القائمة تضم ان يجب ، المـــــــادة هذه من( د) الفقرة من( 2)  البند احكام مراعاة مع-ب.  المفتوحة النسبية

 القوائم من فقط واحدة لقائمة بصوته باإلدالء الناخب يقوم -ج. االنتخابية للدائرة المخصصة النيابية المقاعد عدد يتجاوز وال ثالث عن

 للشركس المخصصة المقاعد عن المرشحين على -1-د. منهم لعدد أو القائمة هذه ضمن المرشحين من واحد لكل يصوت ثم أوال المرشحة

 المقعد عن المرشحات على -2.  مقاعد فيها لهم خصص التي االنتخابية الدوائر في قوائم ضمن يترشحوا ان والمسيحيين والشيشان

ً  المرشحة تعتبر ال و قوائم ضمن الترشح للنساء المخصص  (. القائمة في للمرشحين األعلى الحد ضمن من البند هذا ألحكام وفقا
 2016من قانون انتخاب مجلس النواب 13و12المادة  2
 2016النواب مجلس انتخاب قانون منج /9المادة  3
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 حهههدد ال هههابز ن االمااعهههد النياايهههة لهههي الاابمهههة علهههى  سههه  المااعهههد التهههي  صهههلت عليهههها الاابمهههة 

والوهههر ل. ومهههن ههههم  حهههدد ال هههابز  عهههد الملصصهههة للعوتههها والمسهههيحي والويوهههاياماالمهههن ييهههر 

مااعهههههد الملصصهههههة للعوتههههها والمسهههههيحي والويوهههههاي والوهههههر ل انهههههاء علهههههى أعلهههههى عهههههدد  لهههههي

الههههدابرة اذنتلاايههههة ولههههي ماعههههد العوتهههها عنههههدما تعههههوي  لاصههههوا   صههههن عليههههها المرشهههه  لههههي

علههى أل ههابز ال ههابزة االماعههد علههى أسههاس المحالظههة ماسههمة ئلههى أ  ههر مههن دابههرة انتلاايههة  حههدد ا

نسههبة عههدد أصههوا  نالتههها أي مههن المرشههحا  لههي دابرتههها مههن اههين دوابههر تلههك المحالظههة لههيل 

شهههحين أو أ  هههر لي هههري الهههربيل علهههى عهههدد ادصهههوا . وئ ا تسهههاو  نسهههبة ادصهههوا  اهههين مر

 .1الارعة اينهم لي محظر منظم من مبن الهي ة

اعهههد اذنتههههاء مهههن العمليهههة السهههاااة  اهههوم الم لهههل اتوهههعين ل نهههة خاصهههة لتهههدميق النتهههابل مهههرة    

. واعهههد اعتمهههاد الهي هههة المسههههتالة 2أخهههر  ومهههن ههههم تاهههوم ئعههههالي أسهههماء ال هههابز ن اوهههعن أولههههي

الل هههاي تعلهههن الهي هههة النتهههابل النهابيهههة لالنتلااههها  وتاهههوم الهي هههة ة مهههن رالنتهههابل ادوليهههة الصهههاد

 3المستالة لالنتلااا  اإصدار شهادا  اانتلاب ال ابز ن.

 الفرع الثاني

 االنتخابات النيابية في مصر

 لوهعن "( التهي نصهت علهى 102أمر الدستور المصري  ر اة توهعين م لهل النهواب لهي المهادة )   

 ي   لنتلبههوي اههاذمترام العههام السههر اههن عههن أراعمابههة وخمسههين علههوا م لههل النههواب مههن عههدد ذ

المباشر  على أي  للصش للمرأة ما ذ  اهن عهن راهع ئجمهالي عهدد المااعهد. و وهتر  لهي المترشه  

لعلو ة الم لهل أي  عهوي مصهر اً  متمتعهاً احاومهه المدنيهة والسياسهية   اصهالً علهى شههادة ئتمهام 

ن  وأذ تان سنه  وم لت  اهاب الترشه  عهن خمهل وعوهر ن سهنة ميالد هة. التعليم ادساسي على ادم

و لبههين الاههانوي شههرو  الترشهه  ادخههر   ونظههام اذنتلههاب  وتاسههيم الههدوابر اذنتلاايههة امهها  لراعههى 

التم ين العادل للسعاي  والمحالظها   و  هوز ادخه  االنظهام اذنتلهااي ال هردي أو الاابمهة أو ال مهع 

  ومن هنا ن د أي الدستور  دد عهدد أعلهاء م لهل النهواب ا راعمابهة وخمسهين 4"اا ي نسبة اينهم

علواً منتلبين انتلاااً عاما وسر اً ومباشراً وأي نظام اذنتلاب  عوي النظهام الملهتلأ اهين ال هردي 

                                                           
 2016من قانون انتخاب مجلس النواب 46المادة  1
 2016النواب مجلس انتخاب قانونمن  48المادة  2
 2016النواب مجلس انتخاب قانون 50المادة 3
 وتعديالته 2014( من الدستور المصري 102المادة) 4
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والنسههبي. وتاههوم علههى ئدارة اذنتلااهها  الل نههة الو نيههة لالنتلااهها  وتعتبههر هي ههة مسههتالة و لههك مهها 

 .20141( من الدستور المصري208  اه المادة )جاء

 أوال : إجراءات االنتخابات قبل االقتراع

تاوم الهي ة الو نية اتحد د موعد اذنتلااا  وتاوم او ع جدول زمني لمرا ن اذنتلااا   ومن    

حق لي مباشرة هم تاوم الهي ة اإعداد ال داول اذنتلااية للناخبين ل ميع الدوابر اذنتلااية ممن لهم ال

وتعهر  هه ل  2شهرة الحاهوق السياسهية ا( من مهانوي مب1الحاوق السياسية الوارد   رهم لي المادة )

ال داول للعامة للمراجعة والتعد ن  وتاوم اعد  لك ا ت  ااب الترشي  وتات علهى تنظهيم اإلجهراءا  

. 3اهإعالي أسهماء المرشهحينالالزمة لها. واعد التحاق من استي اءها لوهرو  العلهو ة النياايهة تاهوم 

و تم الترش  على  ساب الماعد ال ردي الملصش أو الاوابم النسبية لي الهدابرة التهي ميهد أسهمه اهها 

 .2014لي جداول الناخبين  س  مانوي تاسيم دوابر انتلااا  م لل النواب لسنة 

 ثانيا  إجراءات االقتراع والفرز

 اوم ادلراد لي ه ا اليوم اإدذء أصواتهم لي مبنى  سمى جمعيهة اذمتهرام و عهوي التصهو ت لهي    

 وم أو أ  ر من الساعة التاسعة صبا اً ئلى الساعة التاسعة مساًء وعند انتههاء عمليهة اذمتهرام  اهوم 

لصهناد ق و حهدد عهدد ربيل الهي ة ال رعية الموعلة إلدارة اذمترام لي تلك ال معية و اوم اإيالق ا

  وهم  بدأ عملية ال رز لي ال معية اذنتلااية أو خارجهها ئ ا امتلهت 4ا صواتهم االناخبين ال  ن أدلو

اللرورة و اوموا اايد عدد ادصوا  التهي  صهن عليهها  هن مرشه  علهى  هدا لهي  الهة اذنتلهاب 

ذنتلااية لي محا هر ترلهع ال ردي وعدد أصوا  الاابمة لي مااعد المرشحين على  ساب الاوابم ا

ئلى الل نة العليا لالنتلااا    ومن هم تاوم الل نة العليا اإعالي النتابل لالنتلااا  خالل اللمل أ هام 

( مههن مههانوي م لههل 23.  ههتم اعتمههاد ال ههابز ن انههاء علههى المههادة )5التاليههة ونوههرها اال ر ههدة الرسههمية

ة   وز من  صهن علهى أعلهى ادصهوا  الصهحيحة وتعد الته لي  الة المااعد ال رد  2014النواب 

أيلبية ادصوا   ىوابم لت وز الاابمة التي  صلت علام الاظاذنتلااية التااع لها  أما لي نلي الدابرة 

 .6 املة ةلي تلك الدابر

                                                           
 وتعديالته 2014من الدستور المصري  208المادة  1
 وتعديالته2014تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  من قانون 1المادة  2
 2017من قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات  3المادة  3
 2014من قانون مباشرة الحقوق السياسية  43و42المادة  4
 2014من قانون مباشرة الحقوق السياسية  51المادة 5
 وتعديالته 2014من قانون مجلس النواب  23المادة  6
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 الخاتمة

 تسههم م لههل النههواب ا هميههة االنههة اههين م سسهها  الدولههة لههي ادنظمههة الملتل ههة   ونههه  اههوم 

تحد ههههد علههههى لههههي الههههدول  للهههه لك تحههههرص الدسههههاتير  هي ههههة النههههاخبينعلههههى التعبيههههر عههههن ئرادة 

مهههال آهههه ا الم لهههل منسههه ماً مهههع  مو ههها  و الوهههرو  المتعلاهههة االعلهههو ة النياايهههة لعهههي  ههه تي

لدسهههاتير علهههى أي  عهههوي توهههعين الم هههالل النياايهههة سهههليمة  لههه لك ألهههراد الوهههع   لههه لك  رصهههت ا

انتلااههها   هههرة ونز ههههة ئلهههى  اءجهههرامامهههت اتنظهههيم أ عامهههها مهههن ادا هههة الترشههه  لالنتلااههها  و

 انتهاء مدة علو ة الم لل.

 الهامههههة التههههي   هههه  أي تنههههال الاسههههأ الههههوالر مههههن اذهتمههههام أذ وهههههيومههههن اههههين الموا ههههيع 

ومههههانوي  ادردنههههي الدسههههتور  ومههههد  ههههرص لههههي الم ههههالل النياايههههة ة النياايههههة انتهههههاء العلههههو

هههه ل  انصهههبت. ولاهههد علهههى تنظيمهههها النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههوابو لم لهههل النهههواب اذنتلهههاب

وماارنتهههها مهههع التوهههر ع  انتههههاء العلهههو ة النياايهههة وآهارهههها البحهههي لهههي  هههاذ  علهههىالدراسهههة 

واختلهههت معهههه لهههي أ عهههام  المصهههري الههه ي توالهههق مهههع التوهههر ع ادردنهههي لهههي معظهههم أ عامهههه

 .أخر 

واسهههتهلت الدراسهههة لهههي التعر هههت االعلهههو ة النياايهههة والماصهههود اانتهابهههها  ههههم البحهههي لهههي 

  علههههى أ عامههههها  لبههههدأالومههههوف  ههههاذ  انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة لههههي الاههههانوي ادردنههههي و

وموعههها مههع ادا ههة  العلههو ة النياايههة الحالههة المتصههورئاطههال راسههة اهه ول تلههك الحههاذ  وهههي الد

 ئ ال ههههة الملتصهههة اال صهههن اصهههحة العلهههو ة النياايهههة  وتهههم تحد هههدتوهههعين أي م لهههل نيهههااي  

ولحهههق اهههه المصهههري ئلهههى السهههلطة الالهههابية  ومهههن مهههانوي اذنتلااههها  لم لهههل  مو هههرمأسهههندها ال

ئلههى صههدور   النياايههة ااتههداًء مههن تحر ههك الههدعوا  ال صههن االعلههو ة النههواب تههم تحد ههد ئجههراء

 وصوذً ئلى دور منء الماعد الواير.والارار ابطالي العلو ة النيااية 

ئلههى الم لههل ن سههه ئ مانههاً ا نههه اد ههق   ألسههند التههيالنياايههة  ةأمهها امهها  لههش ئسههاا  العلههو 

اب الههه ي ومهههت علهههى أ عهههام ئسهههاا  لة أعلهههابه  وجهههاء النظهههام الهههداخلي لم لهههل النهههوءلهههي مسههها

 .ل التااع لهالعلو ة النيااية و دد  مانا   ن من الناب  المراد ئساا  علو ته والم ل

ئرادة العلههو ن سههه الهه ي  نظههر لههي  ولههي  الههة اذسههتاالة مههن علههو ة الم لههل النااعههة عههن

اتهها اموجه  النظهام الم لل ن سه ت دي أ لاً ئلى انتهاء العلو ة النيااية المحهدد ئجراء مو وعها

 م لل النواب  الداخلي لم لل النواب ملالاً ئليها  الة ولاة أ د أعلاء 
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ارهههها علهههى ادعمهههال آهمهههن انتههههاء العلهههو ة النياايهههة تنهههتل   وال هههد ر االههه  ر أي هههه ل الحهههاذ

النياايههههة  م ههههال علههههى  لههههك مصههههير السهههه ال النيههههااي عنههههد سههههاو  علههههو ة صهههها به و هههه لك 

هههههار  لآلةً  ههههالئتههههي تطرمنهههها لههههها لههههي دراسههههتنا  ادعمههههال النياايههههة ال اذسههههت واب وييرههههها مههههن

 المتعلاة االناب  ن سه اما  لش مو وم الحصانة والمعال ة المالية وييرها.

سههنعر  هنهها أهههم النتههابل التههي توصههلت ئليههها الرسههالة وأاههرز التوصههيا  التههي تههم التوصههن 

 ئليها.

 :النتائج

م لهل النهواب مهن خهالل مهرار  علهو ةزوال ص ة الناب  عن  أي انتهاء العلو ة النيااية هي  -1

تصههدرل ال هههة الملتصههة لههي الحههاذ  التههي تحتههاج لهه لك أو احعههم الاههانوي ولاههاً إل عههام الدسههتور 

 نعه من مزاولة ادعمال النيااية.وم النياايالعلو  التي  تمتع اهوالاانوي وزوال اذمتيازا  

   الهة ئاطهال العلهو ة النياايهة مهرار انتههاء العلهو ة النياايهة عهن السهلطة الالهابية لهي صدر  -2

ساا  العلو ة النيااية   زاء ة ئااية عن السلطة التور عية لي  الصدر مرار انتهاء العلو ة الني و

ئسههاا   واذسههتاالة مههن العلههو ة النياايههة. و عههوي انتهههاء العلههو ة النياايههة ااههوة الاههانوي لههي  ههاذ 

لملهك صها   او عهوي   انتهاء مدة الم لهل   ولو ة والولاةالعلو ة النيااية ل اداي أ د شرو  الع

 اذختصاص احن م لل النواب .

ار التي تتعلق احاوق العلهو اله ي انتههت علهو ته. ه نتل عن انتهاء العلو ة النيااية اعض اآل -3

يههة اانتهههاء العلههو ة النياايههة أمهها الحصههانة امهها  لههش الحصههانة النياايههة تنتهههي الحصههانة اإلجراب

المو وعية لال تنتههي عهن ادعمهال التهي مهام اهه العلهو اله ي انتههت علهو ته أهنهاء تمتعهه اصه ة 

العلو ة النيااية. تومت المعال ة النيااية عند انتههاء العلهو ة النياايهة أمها لهي  الهة ئاطهال العلهو ة 

ادردني مصير  مو رمة المالية ولم  حدد ال  ستحق ه ل المعالالنيااية  وي علو ته ذ تعد سليمة لال 

 اهه لهي ه مهن ن أاطلهت علهو ته لهال  وجهد مها  منعهمن أاطلت علو ته. أمها عهن  هق الترشه  لمه

الترش  لمرة أخر  ماارنة مع الاانوي المصهري اله ي  منهع الترشه  لمهن أسهاطت علهو ة   هزاء 

 خالل السنة التور عية التي أساأ ليها.

ار التي تنتل على ادعمال النيااية التهي  اهوم اهه أعلهاء م لهل النهواب جهراء انتههاء هأما عن اآل-4

العلو ة النياايهة. لعنهد انتههاء علهو ة ماهدم السه ال النيهااي  سهاأ السه ال  ونهه  اهوم علهى عالمهة 

لنياايهة مباشرة اين النابه  والهوز ر. أمها لهي  الهة اذسهت واب   ه  ئسهاا ه عنهد انتههاء العلهو ة ا
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 خر  ونهه ذ  اهوم علهى عالمهة شلصهية و عهوي للم لهل  عهنآاذست واب ناب   ىمه ئذ ئ ا تبنلماد

علهو ة أ هد مادميهه  هوي  اءنتههئمو رم ادردني على  ل  سح  ال اهة عنهد . ولاد أااى ال ق تبنيه

العلهو ة ئاطهال  ةعلهو ته   تهر  صهحتها و تهى لهي  اله ادعمال التي مام اها الناب  مبن انتهاء

 النيااية لاد أجاز الدستور ادعمال النيااية التي صدر  من مبن من أاطلت علو ته.

التهي تاهرر  اذسهت ناف تم ملئ الماعد الواير عن  الة ئاطال العلو ة النيااية من خالل محعمة  -5

والسههير ئلههى ئمهها اههإعالي أسههم النابهه  ال ههابز لههي الماعههد أو ئاطههال اذنتلااهها  لههي الههدابرة اذنتلاايههة 

انتلااا  تعميلية. أما لي الحاذ  ال رد ة ادخر  ذنتهاء العلو ة النيااية تلطر اها م لل النواب 

( مهن 54الهي ة المستالة لالنتلااا  والحعومة و تم ملئ الماعد الواير اناء على ما جاء لهي المهادة )

اير او هع النابه  اله ي  ليهه اعهدد مانوي اذنتلااا  لم لل النواب التي  عوي اها مهنء الماعهد الوه

ادصههوا  مههن ن ههل الاابمههة  وئ ا تعهه ر  لههك ليههتم مههنء الماعههد مههن المرشهه  الهه ي  ملههك أعلههى عههدد 

ل المرشهحين لهي المااعهد ال اريهة أصوا  من الاابمة التي تليه اعدد ادصهوا  عنهد تعه ر مهن ئ هال

ء نياايههة هههي الوسههيلة الو يههدة لمههنالار ئلههى ئجههراء انتلااهها  لرعيههة. وتعههوي ئجههراء اذنتلااهها  صهه 

 المااعد النيااية لي  الة  ن الم لل أو انتهاء مدته.
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 التوصيات

ههههههم مهههههن مهههههانوي اذنتلااههههها  لم لهههههل النهههههواب /10العبهههههارة الهههههواردة لهههههي المهههههادة  ئزالهههههة -1

)ولهههههم  عهههههت عنهههههه( لمهههههن ييهههههر المتصهههههور دخهههههول م لهههههل النهههههواب مهههههن مبهههههن أشهههههلاص ذ 

 عام.الع و ال تمتعوي اادهلية ادداية  تى ولو صدر احاهم 

للاههههههههوانين للدسههههههههتور و معال هههههههة أمههههههههر مهههههههانوي اإلعسههههههههار ال د هههههههد وو ههههههههعه االنسهههههههبة -2

ههههههرمر  وميههههههام الادخهههههه اتعههههههد ن الاههههههوانين التههههههي تحتههههههوي لههههههي نصوصههههههها مو ههههههوم  مو 

 .ساإللال

هههههرم هههههاي مهههههن أدولهههههى علهههههى ال -3 المصهههههري لهههههي ايهههههاي  مو هههههرمادردنهههههي أي  اتهههههدي اال مو 

ئجهههههراءا  ئسههههههاا  العلهههههو ة النياايههههههة وتحد هههههد مههههههن خاللهههههها اللههههههمانا  الالزمهههههة لحما ههههههة 

لهههههدلام عهههههن ن سهههههه وتحد هههههد العلهههههو المهههههراد ئسهههههاا  علهههههو ته م هههههن الهههههنش علهههههى  اهههههه اا

 هههههمانا  للم لهههههل أ لهههههاً  هههههالنش علهههههى عهههههدم مزاولهههههة النابههههه  المهههههراد ئسهههههاا  علهههههو ته 

 لمهامه البرلمانية.

عليهههههها  اً صهههههرااهههههي مل ئ ا مهههههر رلهههههض الم لهههههل اسهههههتاالة أ هههههد أعلهههههابه أ  هههههرورة تنظهههههيم -4

 واعتبارها نال ة لي  الة اإلصرار عليها.

هههههرم نبنهههههي علهههههى ال -5 الهههههنش علهههههى  ظهههههر  هههههق الترشههههه  لم لهههههل النهههههواب دعلهههههاء  مو 

ن ههههههل الم لههههههل لمههههههن ييههههههر  م لههههههل النههههههواب الهههههه  ن أاطلههههههت أو أسههههههاطت علههههههو تهم لههههههي

ا تسهههههااها مهههههرة والنهههههواب الههههه  ن زالهههههت عهههههنهم صههههه ة العلهههههو ة النياايهههههة  ةالمعاهههههول عهههههود

أخههههههر  لبهههههه لك ذ  تحاههههههق النههههههر  مههههههن الحههههههالتين السههههههاااتين و ونهمهههههها  ومعههههههاي علههههههى 

 ء.الناب    زا

ئ ههههراد نههههش اوهههه ي ئسههههاا  السهههه ال لههههي  الههههة انتهههههاء علههههو ة مادمههههه  ونههههه ذ  رتهههه   -6

ئ ههههههراد نههههههش ااسههههههتمرار اذسههههههت واب  أما لههههههي اإلسههههههت واب ذ اههههههد مههههههن.ار سياسههههههيةآهههههههأي 

لههههي  الههههة انتهههههاء العلههههو ة النياايههههة أو علههههى ادمههههن اسههههتمرارل لههههي  الههههة تبنيههههه مههههن مبههههن 

 .ناب  آخر 
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 المراجع

 اللغوية أوال : المراجع

  مع هههم لسهههاي العهههرب  الم لهههد ادول  دار صهههادر للنوهههر  الطبعهههة ادولهههى  1997ااهههن منظهههور -

 ايرو  لبناي

   ااب العين 2008المع م الوسيأ   م مع اللنة العراية. معتبة الوروق الدولية. -

   مع م  اللنة العراية المعاصرة .دار عالم العت  .الااهرة2008ا مد ملتار   عمر -

. المع هههم الوسهههيأ. مر هههز 2013الز ههها   أ مهههد و عبهههد الاهههادر   امهههد. و مصهههط ى  ئاهههراهيم -

 التراا للبرم يا 

 ثانيا : الكتب

 . النظام الدستوري المصري .دار منواة المعارف. اإلسعندر ة.1984ااو ز د  مصط ى -

 ل امعية. الااهرة.  النظم السياسية والاانوي الدستوري. دار المطبوعا  ا2003مصط ى  أاو ز د -

. التعليههق علههى مههانوي ئلسههاد الحيههاة السياسههية. 2014أاههو سههمهدانة  عبههد الناصههر و خليههن   سههين.  -

 المر ز الاومي لإلصدارا  الاانونية. الااهرة.

  الوسههيأ لههي الههنظم السياسههية والاههانوي الدسههتوري  الطبعههة ادولههى  دار 1999اللطيهه   نعمههاي  -

   عماي.ال االة للطباعة والنور

 . الحصانة البرلمانية لي التور ع ادردني. دار ال االة. عماي.2013عبد الر من.   الزعبي -

   المدخن ئلى علم الاانوي. الطبعة ادولى. دار وابن للطباعة والنور  عماي.2001الزعبي  عو  -

دار ال امههد . مبههاد  الاههانوي الدسههتوري والنظههام الدسههتوري ادردنههي. 2002ليصههن.   الوههطناوي -

 للنور. عماي.

 . الوجيز لي الاانوي اإلداري. دار ال عر العراي. الااهرة.1996الطماوي. سليماي. -

 . اذنتلااا . دار دجلة .عماي2009العبدلي   سعد.  -
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التهاجر الوهر ا   -. مباد  الاانوي الت اري   ادعمال الت ار هة 2016العتيبي   اندر ان  مداي.  -

 بة الاانوي و اذمتصاد. الر ا .الت ار ة. معت

 . العوي لي الاانوي الدستوري. دار الوراق للنور. عماي. 2015ز اد.  العرجا -

 . المعال ة البرلمانية. المر ز العراي للدراسا . الااهرة 2017الععيلي  علي و عبود   يدر. -

. الوسيأ لي الاانوي الدستوري ادردني. دار اللليل للنور و التوز ع  2010محمد محمود  العمار -

 عماي.

. الهبطالي وال سه  والسهاو  واذنعهدام . م مهع اد هرأل للعتهاب الملهتش. 2017 هو.   الاااسي -

 تونل.

دة .  ههق  ههن م لههل النيههااي لههي الدسههاتير المعاصههرة. دار ال امعههة ال د هه2004اوههير علههي.  اههاز -

 للنور. اإلسعندر ة.

. الههنظم السياسههية والاههانوي الدسههتوري   دراسههة دسههل وصههور ادنظمههة 1971خليههن  محسههن. -

السياسههية الحد  ههة وللنظههام الدسههتوري لههي مصههر وال مهور ههة العرايههة المتحههدة. منوهه ة المعههارف. 

 اإلسعندر ة

البرلماي  دار ال عمر والامانوي  . المس ولية الت د بية دعلاء 2015د    ناهد و زهير الحراز ن  -

 الااهرة.

. ادنظمههة السياسههية والمبههاد  الدسههتور ة العامههة. دار الحلبههي الحاوميههة. 2008سههعي اي  ا مههد.  -

 ايرو .

. ادنظمة السياسية والاانوي الدستوري ادردني والمااري. دار وابن للنور. 2013شطناوي  علي.  -

 عماي.

 ظم السياسية والاانوي الدستوري  دار المعارف  اإلسعندر ة.  الن2000شيحا  اارهيم   -

. المر ز الاانوني لعلو البرلماي   دراسة ماارنة. المر ز العراي 2017عبد الر من  ألين خالد.  -

 للدراسا  والبحوا العلمية للنور والتوز ع  الااهرة.

للنوهر.  اءههرئري ادردنهي. دار والنظهام الدسهتو . مبهاد  الاهانوي الدسهتوري2013 نعاي  نولهاي   -

 عماي.
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 ثالثا : الرسائل الجامعية

. الحصهههانة البرلمانيههة لهههي ادنظمهههة النياايههة المعاصهههرة. أ رو هههة 2005مصهههط ى.   اللصههاونة -

 عماي جامعة عماي العراية. د تورال.

د تهورال.  . الطبيعة الاانونية لارارا  م لل النواب العرامي. أ رو هة2015الومري  أسماعين.  -

 جامعة النهر ن. العراق

الطعوي اذنتلااية اللاصة اصحة انتلهاب أعلهاء م لهل النهواب  2018رعد  سوي.    العنبعي -

 عماي جامعة الورق اذوسأ. العرامي. رسالة ماجستير.

الدسهههتور ال زابهههري. رسهههالة . ئسهههاا  العلهههو ة البرلمانيهههة لهههي النظهههام 2015اومهههامي.  الميلهههود -

 ال زابرجامعة الحاج للظر.  .ماجستير

. الطعهوي اذنتلاايهة البرلمانيهة  دراسهة ماارنهة اسهت ناف  هد 2016 حيى محمود محمهد  عيواي  -

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية -اذنتلااا  البرلمانية  دراسة ماارنة. أ رو ة )الد تورال( 

  .أ رو هة د تهورال . جامعهة   ئسهاا  علهو ة أعلهاء م لهل الوهع1995محمد  عبدهللا عادل  -

 الااهرة

. ال صههن اصههحة علههو ة أعلههاء م لههل النههواب لههي النظههام الدسههتور 2013ئ مههاي.   الحو طهها  -

 عماي ال امعة ادردنية. ادردني. رسالة ماجستير.

 عماي جامعة الورق اذوسأ. .  الحصانة البرلمانية. رسالة ماجستير.2011موعن.  العزامي -

. اذسهت واب    هد أدوا  الرمااهة البرلمانيهة لهي النظهام الدسهتوري ادردنهي. 2019ز د.   العزب -

 عماي جامعة الورق ادوسأ رسالة ماجستير.

.  ق الس ال   داة من اددوا  الرمااية على أعمال السهلطة التن ي  هة 2010عبد الر يم.  المدهوي -

 يزة .ولااً للنظام ال لسطيني. رسالة ماجستير. جامعة ادزهر

. الرمااههة البرلمانيههة علههى أعمههال السههلطة التن ي  ههة لههي النظههام النيههااي 2006المسههاعيد   لر ههاي. -

 عماي .العراية عمايجامعة  ادردني   دراسة ماارنة. رسالة ماجستير.
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 رابعا : البحوث المنشورة

الدابمههة لههي النظههام . النظههام الاههانوني لل ههاي البرلمانيههة والهي هها  النياايههة 2004الحسههباي  عيههد. -

 .العدد ال الي للبحوا والدراسا  المنارني  م لة البرلماني اإلسباني وادرد

.  اذ  انتهاء العلو ة لي م لل النواب العرامي لي  ن دسهتور العهراق 2010.أ مد  الل اجي -

 .8م. احي منوور. م لة العولة العدد ٢٠٠٥لسنة 

را ههن ئعههداد جههداول النههاخبين لالنتلااهها  النياايههة لههي . م2006 ههر م   محمههد و  وهها    العبههادي -

 .3العدد للبحوا والدراسا  ادردي. احي منوور. م لة المنار

. ال ر ممة ال نابيمة. م لة دراسا   علهوم الوهر عة والاهانوي  الم ل هد 2007العطور  رنا ئاراهيم. -

 .1 العدد 34

إلجرابههي للسهه ال  وسههيلة رماايههة اإلصههدار . "النظههام ا2013الايسههي  اعههاد و ال ز ههري   امههد . -

 .العدد الرااع الو ني اإلماراتي" .م لة العلوم الور ية و الاانونية

م لهة  دردنهي  ن أعلهاء م لهل ادمهة لهي الدسهتور اعو . أ عهام ئسهاا  العلهو ة عه  الليموي -

 عماي..1العدد 41الم ل د  .دراسا 

ودورها لي التوهر ع والرمااهة. أ رو هة د تهورال. جامعهة . الل اي البرلمانية 2016الملي ي  ا مد. -

 العلوم اإلسالمية العالمية.

. "الس ال البرلماني لي ال زابر". المنارة للدراسها  الاانونيهة 2013ان هاشمي    مودي محمد . -

 واإلدار ة. احي منوور

لنيااي لي العهراق. . التنظيم الدستوري والتور عي لللو ماعد علو الم لل ا2018ختام.  ي ماد -

 احي منوور. م لة العلوم الاانونية جامعة انداد.

. "اذسهت واب لهي النظهامين البحر نهي وادردنهي   دراسهة  2017 موري   أ من عطا هللا أ مد . -

 ماارنة" .م لة اذجتهاد للدراسا  الاانونية واذمتصاد ة.

  إلسههاا  العلههو ة البرلمانيههة. م لههة . لاههد ال اههة واذعتبههار  سههب2019خليههن  علههي عبههد ال تههاة -

 دراسا  مانونية.
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مهد  موهروعية مهرار مبهول اذسهتاالة الموهرو . م لهة جامعهة اليرمهوأ.  .2008على.  شطناوي -

 عماي.

.  ههق الترشهه  وأ عههام ادساسههية لعلههو ة م لههل النههواب لههي التوههر ع 2007شههطناوي  ليصههن.  -

 .9العدد للبحوا والدراسا  ادردني. احي منوور. م لة المنار

اختصاص الالاء اال صن لي صحة العلهو ة البرلمانيهة. م لهة اآلداب  .2015ليصن.  شطناوي -

 و العلوم اذجتماعية.

الرمااههة البرلمانيههة علههى أعمههال السههلطة التن ي  ههة لههي النظههام  . وسههابن 2011شههطناوي  ليصههن  -

 ( م لة جامعة الن اة لااحاا العلوم اإلنسانية.2009-2003الدستوري ادردني خالل لترة )

الحصانة اإلجرابية  همانة دسهتور ة للعمهن البرلمهاني لهي ادردي.  .2007. ر م  وست   وا   -

 .8عدد 13دم ل للبحوا والدراسا  م لة المنار

اذختصاص اال صن لي صحة علهو ة الم هالل النياايهة . 2011هلسا  أ من.لابيال     مدي و ا -

 مسم الاانوي ادردني". م لة ال امعة الللي ية  دراسة ماارنة و تطبياية على الدستور 

ل ادردنهي إلاطها مو هرمتنظهيم ال .2019ناوبندي  شر ت و أاهو رمهاي  محمهد و الر امنهه  محمهد -

 علو ة أعلاء م لل النواب. م لة دراسا  علوم الور عة والاانوي.

 خامسا  : الدساتير والقوانين

 وتعد الته 1952الدستور اذردني -

 1971الدستور المصري لعام -

 2014الدستور المصري -

 2016مانوي انتلاب م لل النواب ادردني لسنة  -

 2013النظام الداخلي لم لل النواب ادردني -

 2016مانوي اذنتلاب لم لل النواب المصري  -

 2014 مانوي تنظيم مباشرة الحاوق السياسية المصري -

 2014مانوي م لل النواب  -
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 2016الالبحة الداخلية لم لل النواب  -

 2018مانوي تنظيم ئعادة الهيعلة والصل  الوامي واإللالس سنة -

 1937 ادردنيةالمالعة  ادسرةمانوي  -

 1976وي المدني ادردني الاان -

 1947مانوي ملصصا  م لل ادمة  -

مانوي ئجراءا  الطعن أمام محعمة الناض لي صحة علو ة أعلهاء م لسهي الوهع  والوهور   -

 2012لسنة

 وتعد الته 1954لسنة  ادردني مانوي ال نسية -

 1975مانو ال نسية المصري لعام  -

 2012 الته مانوي الهي ة المستالة لالنتلااا  وتعد -

 2017مانوي الهي ة الو نية لالنتلااا   -

 1961لسنة  9مانوي أصول المحا ما  ال زابية رمم  -

 

 سادسا : المواقع اإللكترونية

 /https://www.youm7.comمحمود. جدل لى البرلماي  ول  عم اطالي علو ة.    سين -

ر ماهههههههههال منوهههههههههو .(المدنيهههههههههة اللدمة)لهههههههههم جد هههههههههد مهههههههههانوي موهههههههههروم أ مهههههههههد   شهههههههههلبي -

https://www.almasryalyoum.com/news/details/889866 

 .. ت اصين استاالة ناببين من البرلماي اعد موالاهة الم لهل علهى اذسهتاالة ال انيهة2020على. نور  -

 https://www.youm7.comماال منوور. 

أعلههاء البرلمههاي وال ههزارا  البرلمانيههة علههى ملال تههها ماههال منوههور  عبههمدال تاة. واجبهها   مههراد -

http://gate.ahram.org.eg/News/977102.aspx 
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Abstract 

The cases of termination of membership in Parliament as a guarantee for the protection 

of the rights of citizens protected by the Constitution by maintaining the legal quorum 

upon which the House of Representatives to enable him to perform his duties entrusted 

to him and to achieve the purpose for which arose for which the House of 

Representatives. Therefore, we must work to fulfill the conditions for parliamentary 

membership in the members of the House of Representatives that were mentioned in the 

legislation because of their meanings and objectives through which we seek to achieve 

exemplary membership in the House of Representatives in order to achieve the goal of 

the Council. 

The study came to stand on cases of termination of parliamentary membership so that 

the parliament remains properly represented to be a deterrent to individuals from 

carrying out abuses that may affect parliamentary membership and to take into account 

the aspirations of individuals and their divisions within the Jordanian society. Therefore, 

we must also shed light on the effects resulting from the termination of membership 

cases that relate to the parliamentary work carried out by members of the House of 

Representatives from monitoring the executive authority such as parliamentary 

questions, interrogations, confidence and so on, as well as the extent of their impact on 

the work of legislating laws and here lies the importance of the message. 

This study was divided into an introductory study and two main chapters, whereby the 

introductory topic dealt with the definition and termination of representative 

membership, and the conditions for parliamentary membership, and the first chapter 
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dealt with cases of termination of parliamentary membership, and in it the revocation of 

representative membership and its abolition and other cases of the termination of 

parliamentary membership and the procedures for each of them were clarified. In the 

second chapter has dealt to the effects of the end of the parliamentary membership, 

located on the rights of a member of the Council, which ended its membership and the 

resulting effects on the parliamentary work due to termination of membership and 

finally a mechanism to fill the seat parliament, which has been vacated. 

 


