
































































































































































































































































5161 الجريدة الرسميةع د)6 67 - 85)عقلا وذ 5)8551 )81)و1 18) 18)) 

ا تشريذ8ة،)قالخامسلملراقبةلالحك1مةلمنل  نلمجلسلاملستشارين،)
قا سادسل لذمللا  وبل1ما�سيلا برملانيلملجلسلاملستشارينلقا تذ8ينات)
قامل1اطنين) امل1اطناتل معل قا سابعل لت1اصلل ا شخص8ةل تمث8له،)
مجلس) قا ثامنل ذالقةل ا تشارك8ة،) ا  وموراط8ةل آ 8اتل خاللل منل
ا سل1ك) مل قنةل قا تاسعل ا  ست1رية،) املؤسساتل معل املستشارينل

قاألخالق8اتلا برملان8ة،)قا ذاشرلملراجذةلا نظاملا  اخليل لمجلس)؛

قح8ثلإنلا فور5لا ثان8ةلمنلا فصل) 6)منلا  ست1ر،)نصتلعلى)
مراعا5) فيلقضذهمال نظاميهمالا  اخل8ين،) »وتذينلعلىلاملجلسين،) أنه)

تناسوهمالقتكاملهما،)ضمانال نجاعةلا ذمللا برملاني«))؛

باعتبارهلق8 العلىلمب إ) »ُمراعا5لا تناسقلقا تكامل«،) قح8ثلإن)
ُيذ لقاع 5لدست1رية،) استوال 8ةلكللمجلسلِب1ضعلنظامهلا  اخلي،)
ا  اخلي قضعلنظامهمال أثناء) بهال ا تو8 ل ا برملانل  وتذينلعلىلمجل�سيل
ا تثبت) منل ا  ست1ريةل املحكمةل ُولزمل أنهل كمال تذ وله،) بمناسبةل أقل
بمناسبةلإحا ةلاألنظمةلا  اخل8ةلإ يها) قا تحوقلمنلم ىلاحترامه،)

 لبتلفيلدست1ريتها)؛

ا  اخل8ين) ا نظامينل بينل قا تكاملل ا تناسقل مراعا5ل إنل قح8ثل
خاطبلا برملانلبمجلس8ه،

ُ
  لمجلسينليُهملاألحكاملا  ست1ريةلا تيلت

أقلاألحكاملا تيلتتطلبلتنس8والفيلاإلجراءاتلا تيلوت1قفلعليهالنفاعها،)
وتطلبه) ملال مراعا5ل دقنل بتنظ8مها،) مجلسل كلل استواللل شأنل قمنل
ا برملاني،) ا ذملل قحكامةل بنجاعةل ُوخلل أنل امل1ض1ع،) فيل ا  ست1رل

قُيح1للمجل�سيلا برملانلا 1اح لإلىلبرملانينلمستولين)؛

ا نظامين) موتض8اتل فيل قا تكاملل ا تناسقل غ8ابل إنل قح8ثل
ا ت اقل) سالسةل تذط8لل شأنهل منل ا برملان،) ملجل�سيل ا  اخل8ينل
إجرائ8ا) مضم1نال ا  ست1ريةل ا و1اع ل نفسل قإعطاء) ا تشريعي،)
ُمتباونا،)ممالاللوحوقلا غاواتلا  ست1ريةلاملناطةلبامل8ادونلا تيلأقكل)

ا  ست1رلتنظ8مهال لنظامينلاملذك1رين)؛

قح8ثلإنلا  ست1رلح دلمشم1التلا نظامينلا  اخل8ينلملجل�سي)
ا برملانلفيلا ذ و لمنلأحكامهلالس8مالمنهالتلكلا 1ارد5لفيلفص1 ه)81 
ق68)ق61)ق 6،)ِعلمالأنلهذالا تح و لأتىلعلىلسب8للاملثاللاللالحصر،)
ممالوت8حل لنظاملا  اخلي،)مب ئ8ا،)تنظ8ملأيلاختصاصلم1ك1للملجل�سي)
فيلا  ست1رلأق) ا برملان،)دقنلإعاد5لا تذكيرلباألحكاملاملضمنةلس1اء)
علىلاعتبارلأنلاألقلىلغيرلمشم1 ةلبمراقبة) فيلا و1انينلا تنظ8م8ة،)
إلى) قأنلا ثان8ةلألسبو8ةلفحصهالقالن راجها،) املحكمةلا  ست1رية،)
ؤسسلعليها)

ُ
جانبلأحكاملا  ست1ر،)فيلبناءاتلا كتلةلا  ست1ريةلا تيلت

املحكمةلتذل8لهالأقلمنط1قها)؛

قح8ثلإنه،) ئنلكانلاختصاصلاملحكمةلا  ست1ريةلقهيلِبص د)
فحصلدست1ريةلا نظاملا  اخليل لمجلسلاملذني،)اللومت لإلىلُمراجذة)
ا ذي) ققض1حه،) ا وان1نل إلىل ا 1 1جل تسه8لل ع مل فإنل ا ص8اغة،)
هملاملوتض8ات)

َ
منلشأنهلع ملتيسيرلف يشكللمب ألعالق8مةلدست1رية،)

املذرقضة،)قتضاربلتأقيلها،)ممالُيذطللنفاعلمضام8نهالقحسنلتطب8وها)؛

قح8ثلإنه،)فضاللعنلهذهلاملالحظاتلا ذامة،)فإنهلوبينلمنلفحص)
مطابوةل ل ست1ر، م1ادل إمال أنهال املذرقض،) ا  اخليل ا نظامل  م1ادل
أقلم1ادلمطابوةل ل ست1رلشريطةلتفسيرهالأقلإعما هالعلىلا نح1لا ذي)

ستح دهلاملحكمةلا  ست1ريةلأقلم1ادلغيرلمطابوةل ل ست1ر)؛

I - فيما يخص املواد املطابقة للدستور : 

ح8ثلإنلأحكاملامل1اد)8-)-3-5-5-6-1- -81-)8 - 85))ا فورتانلاألقلى)
-85-86-87-81- 8-1)))ا فوراتلاألقلىلقا ثان8ةلقا ثا ثة()-  قا ثان8ة()
 8)-))-3)-5)-5)-6)))ا فور5لاألقلى()-7)-1)- )-31-38-)3))ا فور5
 األق ـى()-33- 35 - 36 - 31 -  3 - 51 - 58 - )5 - 53 - 55- 55- 56- 57- 51- 51
)ا ـفوـر5لا ـثان8ة()-)58- )5))باستثناء)ا فور5لا ثا ثة()-53-55))ا فور5لاألقلى()
- الخامسة() ا فور5ل )باستثناء) (61-67-66-65-63-68-61-51-57-56- 
 6-71-78-)7-73))ا فور5لاألقلى()-71-76-75-75- 18-11-7-)13-1-
 15-15-16-17-11))ا فور5لاألخير5()-) 1))باستثناء)ا فور5لا ثان8ة()-1 -
)باستثناء) ( 5- 3- األقل() ا بن ل )باستثناء) ( ( (- األقلى() )ا فور5ل ( 8
ا فوراتلاألربعلاألخير5()-)5  - 6  - 7  - 1 -   - 818-811-)813-81-
 886-885-885-883-88(-888-881-81 -811-817-816-815-815
-887- 881-  88))ا فور5لاألخير5()-3)8))ا فور5لاألخير5()-5)8- 6)8- 
83  - 831 - 837 - 836 - 835 - 835 - 833 - 83( -831 -8(  -8(1 -8(7 
 )باستثناء)ا بن لاألقل()-)851 - 858 - )85 - 853 - 855))ا فور5لاألخير5)(
-857-856-855-855-853-85( -858-851-85 -851-857 - 856 - 855 -
 871-86 -861-867-866-865-865-863-86(-868-861-85  -851
 )ا فور5لاألقلى()-878-)871-877-875-875-873-87- 811-87-)81-
 813-815-815-816-817-811- 81-1 8-8 8))باستثناء)ا بن لاألقل()-
 8 1-8 7-8 6- قا ثان8ة() األقلىل )ا فورتانل (8 5-8 5-8 3-8 (
)ا فور5لاألقلى()-  8))ا فوراتلا ثان8ةلقا ثا ثةلقا رابذة()-11)-18) 
 )ا فور5لاألقلى()-)1)-13)-15)-16)-17)-11)- 1)-81)-88)-)8)-
83)-85)-86)-87)-81)- 8)-1))))باستثناء)ا فور5لا ثان8ة()-)8))-
-(35-(35-(33-(3(-(38-(31-(( -((1-((5-((5-((3-(((
36)-37)-31)- 3)-58)))ا فور5لا ثان8ة) - )5)-55)-55)-56)-57) 
)ا فورتانلا ثان8ةلقا ثا ثة()-)51)))ا فورتانلاألقلىلقا ثان8ة()-) 5)- 51) 
 )ا ـفوـرتانلاألقلىلقا رابذة()-58)-53)-55)))ا ـفـور5لاألقلى()-55)-57)
-(71-(6 -(61-(67-(66-(65-(65-(63-(6(-(68-(61-(51
)ا فورتان) ((71-(77-(76-(75- ا فور5لا ثان8ة() )باستثناء) ((75-(73
 األقلىلقا ثا ثة()- 7)-11)-18)-)1)-13)-15)-15)-16)-17)-11)-
-( 7-( 6- األق ـى() )ا فـور5ل (( 5-( 5-( 3-( (-( 8-( 1-(1 
 31( (- األخير5() )ا فور5ل (318 (- األخ8ـر5() )ا ـفـوـر5ل (311-(  -( 1
)ا فـور5لاألق ـى()-)313-315-316))ا ـفـور5لاألقلى()-317))ا فور5لاألقلى()
-3(8-3(1-38 -387-386-385-385-383-38(-388-381-31 -311- 
-333-33(-338-331-3( -3(1-3(7-3(6-3(5-3(5-3(3-3((
 355-355-353-35(-358-351-33 -331-337-336-335-335
 355-355-353-35(- 356-357-351- 35-351-358))ا فور5لاألقلى()
-363-36(-368-361-35 -351-357- األخ8ــــر5() ا فوــــر5ل )باستثنــــاء)

365-365-366-367-361- 36)ق)371)؛










































































