
قالة  ة عاس ر والالئ س ل االمة ب ال    م

نهاية عضوية عضو مجلس االمة لها أسباب متعددة فقد يكون السبب عاما يشمل كل األعضاء  
كما في حالة نهاية الفصل التشريعي لنهاية مدته الطبيعية او لنهاية مدته بسبب صدور مرسوم  

كما ان نهاية العضوية قد يكون خاصا ببعض    ،بحله او حكم ببطالن كامل العملية االنتخابية 
او قد   ةكون ارادي ت فقد    ا. و نهاية العضوية بالنسبة لبعض األعضاء تتعدد أسبابه  األعضاء

القانون  ت  المادة  .كون بحكم  الفرضية األخيرة  الداخلية قبل ان    16وقد عالجت  الالئحة  من 
ألسباب  ،بعدم دستوريتها بما يستدعي    2018لسنة    6رقم  يصدر حكم المحكمة الدستورية  

موضوعات التي كانت تعالجها بعد إزالة أسباب عدم الدستورية التي  إعادة تشريع ال،عملية  
وقد يكون سبب نهاية العضوية اراديا و هو امر عالجت سببه و نظمته جزئيا  إعتورتها .  

من الئحة المجلس احكام أخرى . وفي    17من الدستور و اضافت لتنظيمه المادة    96المادة  
الداخلية لم الالئحة  إعادة قراءة  الدستوري مع  جلس االمة من قبل  اطار  القانون  مادة  طلبة 

وهي من ضمن المواد المقررة في برنامج الماجستير الذي تقدمه جامعة الكويت    ،التعمق  
كانت هناك وقفة امام أسباب نهاية عضوية أعضاء مجلس االمة سواء من كان منهم منتخبا ،

توسع في المعالجة كي تشمل كل  او كان عضوا بحكم منصبه . وقد تعددت الخيارات بين ال
الخاصة ببعض األعضاء او اختيار واحد منها فقط   . وقد انصرف  أسباب نهاية العضوية 

قرار األغلبية الختيار سبب واحد إلمكان اجراء البحث التمهيدي فيه بشكل افضل بما يتناسب 
الع لهذا  الطلبة  اختيار  انصرف  وقد  الماجستير  مرحلة  في  الطلبة  برنامج  لموضوع  مع  ام 

خلية بصياغتها الحالية فتحت الباب لفهم ألحكام االستقالة  . وقد الحظ الطلبة ان الالئحة الدا
احترام الحرية الشخصية و  وجوب  الدستور يغفل مبادئ دستورية تحكم االستقالة مثل مبدأ  

كما ان هذا الفهم يهدر واقعيا حق الناخبين    ،مبدأ عدم جواز اكراه االنسان على عمل ال يريده  
في البرلمان . و الحظ فريق البحث ان المحكمة الدستورية في قراراتها باختيار من يمثلهم  

عمليا   يؤدي  بما  الدستور  قد فسرت  التحقيق  لجان  البرلماني و  بالسؤال  الخاصة  التفسيرية 
و النص المقترح  مبدأ دستوري .    لتقييد عموم النص اذا كان هذا العموم يتعارض مع نص او 

اهر نص المادة ظف   ،من قبل فريق البحث يوفق بين االحكام الدستورية المتصلة باإلستقالة  
الدستور يسمح لمجلس االمة بعدم قبول االستقالة    96 و من جهة أخرى توجد مبادئ  ،من 

رر في المادة وجوب احترام الحرية الشخصية المقدستورية تحد من اطالق هذا الظاهر مثل  
مبد  30 و  العمل  على  انسان  اكراه  مبدأ عدم جواز  و  الدستور  باختيار  من  الناخبين  أ حق 

  ممثليهم في البرلمان . 

بدور   المجتمع وقيامها  الجامعة مع احتياجات  تفاعل  اطار  يأتي في  الطلبة  نتاج عمل  نشر 
  .بحسب اختصاصها   وتعينها مجموعات التفكير التي ترفد مؤسسات الدولة

  د.محمد الفيلي  
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  دراسة حول 

  " نهاية عضوية عضو مجلس األمة باالستقالة اإلرادية الصريحة"

  و

  ) من الالئحة الداخلية لمجلس األمة" ١٧تعديل نص المادة (اقتراح  "

 

 

 

 

  ين بمقرر القانون الدستوري مع التعمق إعــداد الـبـاحــث

  محمد حسين الفيلي  بإشراف/ د.

  

  

  كلية الحقوق  – الماجستير في القانون العامبرنامج 

  كلية الدراسات العليا 

  ٢٠٢٢  - ٢٠٢١العام الجامعي 
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  الباحثين المشاركين في الدراسة

 

 خريبط عبدالناصر علي إبراهيم  -١ 

 الحوطي  فضل علي حمد  -٢

  عاشور فيصل علي  حوراء  -٣

 بوقمبر  عيسى حامد  دالل -٤

 زياد خالد عبدهللا الديين -٥

  الحويل  عادل زياد -٦

 القديري طالع سعد  سعد  -٧

  المطيري  نواف مزيد  شريفة  -٨

 اللحدان ارحمه   طارق  عايشه -٩

  بورسلي  خالد سليمان   غازي -١٠

  العجمي  ناصر فهيد  فرح -١١

  عوينه و اب عيد عواد فهد  -١٢

  العازمي الفي مروح الفي   -١٣

 العازمي   عيد مرزوق محمد  -١٤

    المطيري فهد علي محمد   -١٥

 العازمي  فهد عبدهللا  نوف   -١٦
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  :تمهيد  

ــأنش  ــق نشـ ــع التعمـ ــتوري مـ ــانون الدسـ ــرر القـ ــرات مقـ ــن وحـــي محاضـ ــة مـ ــذه الدراسـ ت هـ

ــام ــانون الع ــي الق ــامج الماجســتير ف ــانون  – ببرن ــال الق ــوق  –مج ــة الحق ــت  –كلي ــة الكوي جامع

، التــــي تناولــــت فــــي مــــداوالتها ومناقشــــاتها القانونيــــة ٢٠٢١/٢٠٢٢العــــام الجــــامعي  - 

مواضـــيع حيـــة علـــى الســـاحة الواقعيـــة حملـــت بـــين طياتهـــا إشـــكاالت دســـتورية وقانونيـــة 

حلــول الالــذي يبلــغ بــه  –وهــو غايــة الدراســات العليــا  –مضــحية مجــاالً للبحــث العلمــي 

ً ضمان   وسدهلية للخلل القانوني فعالصالحات  اإلجدية وال   . باضطراد  تنظيمه  الستمرار ا

ــي  ــائل الت ــرز المس ــن أب ــريحة م ــبه الص ــن منص ــان م ــو البرلم ــتقالة عض ــوع اس ــل موض ولع

تلــوح علــى أفــق أســباب نهايــة عضــوية عضــو مجلــس األمــة الكــويتي؛ التــي وجــدت إشــارته 

ــادة ( ــادة (٩٦بالم ــه والم ــن الال ١٧) مــن الدســتور الكــويتي إلي ــل ) م ــس، ب ــة للمجل ئحــة الداخلي

ــا  ــتقالة، وآخرهـ ــاء المجلـــس حقـــه باالسـ ــتعمال أعضـ ــى اسـ ــاريخ السياســـي شـــاهد علـ أن التـ

  كانت من أحد أعضاء الفصل التشريعي السادس عشر التي قوبلت برفض المجلس.

فأحاطــت بالواقعــة ومــا يترتــب علــى قبــول االســتقالة أو رفضــها مــن آثــار، تســاؤالت قانونيــة 

ــأني ــانوني،  اســتحقت الت ــي ظــل التشــريع الكــويتي الدســتوري والق ــق ف ــدها ودراســتها بتعم عن

ــوم  ــى مفه ــالتوقف عل ــات، ب ــوق والحري ــادئ الدســتورية والحق ــع المب ــم الســليم المتســق م والفه

ــذلك  ــا وكـ ــويتي منهـ ــريع الكـ ــانوني، وموقـــف التشـ ــها القـ ــان، وأساسـ ــو البرلمـ ــتقالة عضـ اسـ

ــ  ــب توافره ــروط الواج ــة، والش ــريعات المقارن ــة التش ــس األم ــو مجل ــديم عض ــر تق ــا، وأث ا فيه

ــن  ــدول ع ــو بالع ــق العض ــه، وح ــه علي ــد عرض ــس عن ــرار المجل ــر ق ــتقالته، وأث ــويتي الس الك

 استقالته.

ــين  ــترك ب ــي المش ــود البحث ــر المجه ــاحثي الوأثم ــة  نب ــة العلمي ــاتهم الورق ــاتهم ومناقش واجتماع

ــارئ الكــريم ــوارد بهــا نحــو تعــديل  ،المطروحــة أمــام الق ) مــن ١٧نــص المــادة (واالقتــراح ال
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ــين ــوازن بــــــ ــوفيقي متــــــ ــل تــــــ ــة كحــــــ ــس األمــــــ ــة لمجلــــــ ــة الداخليــــــ  الالئحــــــ

 الواقع والقانون.  

  

  البرلماناستقالة عضو أوالً: مفهوم  

ــام والخــاص  –لــم تعــرف القــوانين  ــقيها الع ــوم "االســتقالة" اصــطالحاً   –بش ــبب مــنمفه  كس

ــة ــة الوظيفي ــاء العالق ــباب إنه ــه ،أس ــا ل ــن إيراده ــرغم م ــى ال ــها  عل ــي نصوص ــزةف ــيغة ممي  بص

ــه بعـــدم االســـتمرار فـــي مركـــزه  باعتبارهـــا وســـيلة إراديـــة يعبـــر فيهـــا الموظـــف عـــن رغبتـ

ــد  ــثالً نج ــالي، فم ــانوني الح ــادة (الق ــص الم ــم ٣٢ن ــانون رق ــوم بق ــن المرس ــنة  ١٥) م  ١٩٧٩لس

ــص ا ــة، ون ــة المدني ــي شــأن الخدم ــادة (ف ــه: ٧١لم ــى أن ــا، عل ــل له ــة  المقاب ــة المدني ) نظــام الخدم

ــة:  ــة ألحــد األســباب اآلتي ــي الخدم ــم  - ١"تنته ــه القــانون رق ــار إلي ــنة  ٦االســتقالة ..."، وأش لس

ــادة ( ٢٠١٠ ــي الم ــه ف ــة ل ــوانين المعدل ــي والق ــي القطــاع األهل ــل ف ــي شــأن العم ــه: "إذا ٤٢ف ) بأن

ــ  ــول لم ــذر مقب ــل ن ع ــن العم ــل ع ــع العام ــة انقط ــاً متفرق ــرين يوم ــلة أو عش ــام متص ــبعة أي دة س

ــوى  ــالف فح ــانون الس ــم الق ــاً ..." ونظ ــتقيالً حكم ــاره مس ــل اعتب ــاحب العم ــاز لص ــنة ج ــالل س خ

 االستقالة بحق العمال إخطار صاحب العمل رغبته بإنهاء عقد عمله.

دأب الفقــه باجتهــاده إلـــى مــنح مصـــطلح االســتقالة تعريفــات شـــتى اتفقــت فيمـــا بينهــا علـــى و

ــا ــؤدي له ــى الم ــة و بصــفة  المعن ــة بحري ــه للوظيف ــب الموظــف بترك ــن جان ــل إرادي م ــا عم بأنه

ــة ــال نجــد، نهائي ــى ســبيل المث ــه اإلداري  فعل ــب مــن الفق صــريح كســبب  يعــرف االســتقالةأن جان

ــة ال ــة الوظيف ــن أســباب نهاي ــة م ــه الموظــف عام ــدم ب ــذي يتق ــب الخطــي الصــريح ال ــا: " الطل بأنه

ــره إال  ــب أث ــذا الطل ــتج ه ــرط وال ين ــد أو ش ــه دون قي ــاء خدمات ــه إنه ــاً في ــى اإلدارة طالب ــام إل الع

كوســيلة إلنهــاء  عرفهــا فــي حــين جانــب فقــه قــانون العمــل فــي القطــاع األهلــي بموافقــة اإلدارة"،

ال يمكـــن  –هـــا تصـــرف قـــانوني مـــن جانـــب واحـــد بأن بـــين العامـــل ورب العمـــل عقـــد العمـــل

ــاء   –افتراضــه  ــي إنه ــوب ف ــن العي ــة م ــة والخالي ــة والجدي ــه الحقيقي ــر عــن إرادت ــه األجي ــر في يعب

  عقد العمل.

ــه  إال أن التعريفــات الســابقة تناولــت حــق الموظــف العــام أو العامــل بإنهــاء عالقتــه مــع جهــة عمل

والتســاؤل يثــور حــول مــدى انطبــاق تعريفــات االســتقالة الســابقة علــى حــق  فقــط باالســتقالة
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 –لترشــحه الســلطة التشــريعية؛ فهــو عضــواً فيهــا مــع إنهــاء عالقتــه بعضــو مجلــس األمــة 

ــه  ــ و –بإرادت ــك هالنتخاب ــع ذل ــه م ــام  إال أن ــف الع ــل صــفة الموظ ــالة  –ال يحم ــه  –أص ــدم أدائ لع

ــة  ــة إلزامي ــة مدني ــة أو خدم ــا لموظيف ــف به ــه كل ــا أن ــا، كم ــاتها وهيئاته ــد مؤسس ــة أو ألح لحكوم

لــيس  بعامــل يــرتبط مــع صــاحب العمــل بعقــد عمــل يحكــم العالقــة بينهمــا، بــل أن مركــز العضــو 

التـــي تقتضـــي منـــه  النيابيـــة فهـــو يســـتقل بصـــفته الســـالفين المركـــزينالقـــانوني منفصـــل عـــن 

ــة باعتبــاره جــزءاً مــن الســلطة التشــ أخــرى أعمــاالً تشــريعية و ريعية التــي تحكــم عالقتهــا برلماني

 مع السلطات األخرى مبدأ الفصل بين السلطات.

وحتــى ال يكــون العضــو أســيراً لصــفته النيابيــة وحرصــاً علــى ســير الحيــاة البرلمانيــة فــإن 

بــالتعبير اإلرادي عنــه "باالســتقالة"  –منطقــاً  –قدرتــه علــى التنــازل عنهــا حــق مكفــول لــه 

ــي ا المقابـــل لتعبيـــره اإلراديوهـــو  ــه فـــي اســـتعمالهم فـ ســـتعمال حقـــه بالترشـــح، وإرادة ناخبيـ

ــ  ــان" بأنه ــو البرلم ــتقالة عض ــتوري "اس ــه الدس ــن الفق ــب م ــرف جان ــذلك ع ــه، ل ــم بانتخاب : احقه

إبـــداء العضـــو رغبتـــه بتـــرك العمـــل فـــي الوظيفـــة النيابيـــة بشـــكل نهـــائي بـــاإلعالن الصـــريح 

 بإرادته الحرة المعبرة عن ذلك.

ــ  ــات المختلفــة ف ــتقالة وأمــام التعريف ــ بوصــفها ي االس ً إعالن ــ  ا ــة أو طلب ً أو رغب ــد أن القاســم ، ا نج

ــترك بينهــا ــي  يجتمــع المش ــف ف ــن تعري ــذلك يمك ــن اإلرادة"، ل ــو "التعبيــر ع مصــطلح أدق وه

ــتقالة  ــان"اس ــو البرلم ــى " عض ــاء عل ــه بإنه ــن إرادت ــريح ع ــان الص ــو البرلم ــر عض ــه: " تعبي أن

  .أعبائها قبل نهاية أمد وجود البرلمان"مركزه القانوني وصفته النيابية وإعفائه من 

  باالستقالة  البرلمانثانياً: األساس القانوني لحق عضو 

 منطلق األساس القانوني لحق العضو االستقالة يتمثل بالمبادئ والتشريعات الدستورية.

صــفته النيابيــة، وعضــو البرلمــان مركــزه القــانوني  تــركلمــا كانــت االســتقالة تعبيــر عــن  - 

تنظيمهــا جــزء مــن الحقــوق والحريــات المكتســبة، فهــي علــى تعبيــر جانــب مــن الفقــه إن فــ 

ــوق  ــن الحق ــلم ــن قب ــة م ــى  المكفول ــرق إل ــتم التط ــويتي، ف ــتور الك ــا الدس ــاتير ومنه الدس

ــص  ــي ن ــا ف ــارة إليه ــوعها باإلش ــادة (موض ــي الم ــد وه ــو٩٦وحي ــتور الك ــن الدس يتي ) م

ــة هـــو المخـــتص بقبـــول االســـتقالة مـــن عضـــويتهبأنـــه:  ــد". " مجلـــس األمـ  دون تحديـ

شــروطها أو إجراءاتهــا أو آلياتهــا أو األداة القانونيــة الالزمــة فــي المشــرع الدســتوري 
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ــها، ــا أو حتــى رفض ــديمها أو قبوله ــس  تق ــون للمجل ــول يك ــق القب ــوى التقريــر بــأن ح س

 حصراً دون غيره.

ــا -  ــانح للعضـــو الحـــق بالتقـــدم باالســـتقالة، والـــنص الســـابق هـــو األسـ س الدســـتوري المـ

 أن الــذي يســتند عليــه، بــلوللمجلــس بقبولهــا مــن عدمــه، غيــر أنــه لــيس األســاس الوحيــد 

ــتقالة  ــق باالس ــاره الح ــانباعتب ــي لإلنس ــق طبيع ــه ال ح ــادئ تحكم ــتوريةالمب ــة  دس المتعلق

ــالحقوق والحريـــات ــادة مبـــدأ "الحريـــة الشخصـــية مكفولـــة" ك بـ مـــن الدســـتور  ٣٠(المـ

ــار نوعــه" (المــادة  مــن الدســتور الكــويتي)  ٤١الكــويتي) ومبــدأ "الحــق فــي العمــل واختي

ومبـــدأ "عـــدم جـــواز فـــرض عمـــل إجبـــاري علـــى أحـــد إال فـــي األحـــوال التـــي يبينهـــا 

 من الدستور الكويتي). ٤٢القانون" (المادة 

ــذكرة  -  ــالفة والم ــة الس ــادئ الثالث ــر بالمب ــان النظ ــه بإمع ــويتي، وإن ــتور الك ــيرية للدس التفس

حريــة العمــل  مــنالدســتور فيمــا أكــده يظهــر األســاس الفعلــي الدســتوري لحــق االســتقالة 

ــائم ال ــوة، فهــيأصــله ق ــر أو قســر أو فــرض عن ــار الحــر دون جب ــى االختي ــة عل مــن  حري

ــة  ــات العام ــة الحري ــوق الطبيعي ــن الحق ــق م ــن وح ــة م ــدأ المتفرع ــة الشخصــية، مب الحري

ً  اإلنســان والحريــات اللصــيقة بشــخص لحقــوقل الشــاملة مــا ال وهــو  ،باعتبــاره انســانا

 مصادرتها بغير علة أو مناهضتها دون مسوغ أو تقييدها بال مقتضى.معه  يجوز 

ــاً:  ــيمثالث ــن تنظ ــة م ــويتي والتشــريعات المقارن ــف التشــريع الك ــتقالةاال موق ــريحة س  الص

  البرلمان:عضو  ل

ــريحة  -  ــتقالة الصـ ــراءات االسـ ــض إجـ ــيم بعـ ــى تنظـ ــة إلـ ــاتير المقارنـ ــض الدسـ ــت بعـ توجهـ

ــن التفصــيل  ــبألعضــاء الســلطة التشــريعية فيهــا بشــيء م ــى جان ــان  إل ــداخلي للبرلم ــام ال النظ

 ومنها:

   م):  ٢٠٢٢ في عامتعديالته آخر  م و١٩٥٢ عامالدستور األردني (الصادر 

ــث نصــت  ــادة حي ــه٦٩/٣(الم ــه: " ) من ــواب بأن ــس الن ــيس مجل ــى اســتقالة رئ ــيس  - ٣ عل ــد رئ يفق

مجلــس النــواب منصــبه فــي أي مــن الحــاالت التاليــة: أ. االســتقالة وتعتبــر نافــذة مــن تــاريخ 

  إيداعها لدى األمانة العامة للمجلس. ..."
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مجلــس  أعضــاءيجــوز ألي عضــو مــن علــى اســتقالة األعضــاء بأنــه: " ) منــه٧٢(المــادة نصــت 

يس المجلـــس وتعتبـــر االســـتقالة نافـــذة مـــن تـــاريخ ئـــ لـــى رإتقيل بكتـــاب يقدمـــه ن يســـ أالنـــواب 

  ".تقديمها

 النظام الداخلي لمجلس النواب األردني وتعديالته  

  نظم في الفصل الحادي والعشرون منه استقالة األعضاء بالمواد التالية:

ــادة نصــت  ــدمها خط )١٦٤(الم ــد االســتقالة أن يق ــى كــل عضــو يري ــه: "عل ــى أن ــه عل ــى من ــاً إل ي

ــرئيس أن يعرضــها علــى المجلــس فــي أول  ــى ال ــأي شــرط، وعل ــدة ب ــرئيس، دون أن تكــون مقي ال

  جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها."

ــادة نصــت  ــاب خطــي  )١٦٥(الم ــب المســتقيل أن يرجــع عــن اســتقالته بكت ــه: "للنائ ــى أن ــه عل من

  يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها."

ــه: "يب )١٦٦(المــادة نصــت  ــى أن ــه عل ــة المســتقلة لالنتخــاب بشــغور لــ من غ رئــيس المجلــس الهيئ

  أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم ..."

 ) م)٢٠١٤ عامالدستور المصري  

ــث نصــت  ــادة حي ــه: " )١١١(الم ــى اســتقالة األعضــاء بأن ــه عل ــس  من ــل مجل ــوابيقب اســتقالة  الن

اتخـــاذ  فـــيأعضــائه، ويجـــب أن تقـــدم مكتوبـــة، ويشـــترط لقبولهـــا أال يكــون المجلـــس قـــد بـــدأ 

  ".إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب المصري  

  : استقالة األعضاء وخلو المكانمنها عنوان الفصل الثالث  حملحيث 

الســتقالة مــن عضــوية المجلــس إلــى رئــيس ا تقــدم منــه علــى أنــه: " )٣٩١(المــادة نصــت  

قيــد أو شــرط، وإال عــدت غيــر مقبولــة. ويعــرض الــرئيس  أيالمجلــس مكتوبــة وخاليــة مــن 

ــور  ــا بحض ــس لنظره ــب المجل ــى مكت ــا عل ــن وروده ــاعة م ــين س ــان وأربع ــالل ثم ــتقالة خ االس

ــوز  ــول. ويج ــذر مقب ــذلك دون ع ــةً ب ــاره كتاب ــم إخط ــور رغ ــن الحض ــع ع ــم يمتن ــا ل ــو، م العض

ب المجلــس إحالــة االســتقالة ومــا يبديــه العضــو مــن أســباب لهــا علــى اللجنــة العامــة لنظرهــا لمكتــ 

وإعـــداد تقريـــر بشـــأنها للمجلـــس. وتعـــرض االســـتقالة مـــع تقريـــر مكتـــب المجلـــس أو تقريـــر 
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ــاء علــى اقتــراح  فــياللجنــة العامــة عنهــا بحســب األحــوال  أول جلســة تاليــة لتقــديمها، ويجــوز بن

ــب ال ــس أو طل ــيس المجل ــر رئ ــو النظ ــيعض ــتقالته  ف ــياس ــتقالة  ف ــر االس ــرية. وال تعتب ــة س جلس

ــدمها عليهــا بعــد عــدم قبولهــا مــن  ــإذا صــمم مق ــا. ف ــس قبوله ــرر المجل ــة إال مــن وقــت أن يق نهائي

ــى هــذه  ــم الوصــول، وف ــه بعل ــاب موصــى علي ــذلك بكت ــس ب ــه إخطــار مكتــب المجل المجلــس، فعلي

ــع األحــوال،  ــى جمي ــاريخ هــذا اإلخطــار. وف ــة مــن ت ــر اســتقالته مقبول ــة تعتب ــول الحال يشــترط لقب

  ".اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو فياالستقالة أال يكون المجلس قد بدأ 

. وإذا خـــال مكـــان أحـــد األعضـــاء بـــالحكم بإبطـــال منـــه علـــى أنـــه: " .. )٣٩٢(المـــادة نصـــت 

ــس  ــيس المجل ــن رئ ــن األســباب يعل ــك م ــر ذل عضــويته أو باالســتقالة أو بإســقاط العضــوية أو لغي

ــه  ــو مكان ــيخل ــدائرة ا ف ــيل ــة  ف ــيالجلس ــد  الت ــوية أح ــالن عض ــم بط ــس بحك ــا المجل ــر فيه أخط

أعضـــائه أو صـــدر فيهـــا قـــرار قبـــول االســـتقالة أو إســـقاط العضـــوية، ويخطـــر رئـــيس الهيئـــة 

ــاذ  ــالمجلس التخ ــك ب ــاريخ إعــالن ذل ــن ت ــام م ــان خــالل ســبعة أي ــو المك ــات بخل ــة لالنتخاب الوطني

  ة."اإلجراءات الالزم

ــاتير  -  ــا توجهـــت دسـ ــر بينمـ ــة األمـ ــالتنظيم وإحالـ ــيل بـ ــتقالة دون تفصـ ــارة لالسـ أخـــرى لإلشـ

  لقوانين يسنها المشرع، ومن أمثلتها:

 ) م)٢٠٠٥ عامالدستور العراقي  

ــت  ــث نص ــادة حي ــه٤٩(الم ــاً من ــالفقرة خامس ــه:  ) ب ــاء بأن ــتقالة األعض ــى اس ً عل ــا يقــوم  -  خامس

ــد االســـتقالة أو اإلأمجلـــس النـــواب بســـن قـــانون يعـــالج حـــاالت اســـتبدال  قالـــة أو عضـــائه عنـ

  ..."الوفاة

  ـــ والمعـــدل بالقـــانون  ٢٠٠٦لســـنة  ٦انون اســـتبدال اعضـــاء مجلـــس النـــواب رقـــم ق

   ٢٠٠٧لسنة    ٤٩رقم 

ــادة نصــت  ــه: "أوالً  )١(الم ــى أن ــه عل ــواب أل - من ــس الن ــي مجل ــي العضــوية ف ــد األتنته ــباب ح س

ً  ـ٣: ..  تيــةاآل ــا  اســتقالة العضــو مــن المجلــس فــي غيــر الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ثالث

ــن هــذه المــادة ً  .م علــى عضــو  ٢٠٠٥لســنة  ٩مــن األمــر رقــم وال أتســري الفقــرة  ـ - ...ثالثــا

ــواب و ــس الن ــس أمجل ــل المجل ــن قب ــا م ــتقالته وقبوله ــديم اس ــة تق ــي حال ــة ف ــة الرئاس ــاء هيئ عض

  " .ن ال تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدةأغلبية المطلقة على باأل
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  العضو الشاغر.مقعد والمادة الثانية بينت كيفية استبدال 

 ) م)٢٠٢٠ عامالدستور الجزائري  

ــت  ــث نصـ ــادة حيـ ــه: " )١٢٨(المـ ــاء بأنـ ــتقالة األعضـ ــى اسـ ــه علـ ــوي  منـ ــانون عضـ ــدد قـ يحـ

  البرلمان استقالة أحد أعضائه"الحاالت التي يقبل فيها 

  

 م)١٩٦٢(عام   وأما الدستور الكويتي 

ــادة (  ــنص الم ــه ســكت عــن تنظيمهــا التفصــيلي ٩٦فأشــار ب ) المشــار إليهــا ســلفاً لالســتقالة ولكن

ــرع  ــن المش ــك، ولك ــولى ذل ــانون يت ــه لق ــع أو إحالت ــس وض ــة لمجل ــة الداخلي ــيم بالالئح ــذا التنظ ه

تنظـــيم :  البــاب األول ) مـــن١١الفقـــرة الثانيــة مـــن المــادة ( فــي االســتقالة بدايـــةاألمــة فـــذكر 

ــل األول لفبا المجلـــس ــوية - صـ ــام العضـ ــأليف المجلـــس وأحكـ ــه تـ ــتقالة : "... بأنـ وال تحـــول اسـ

 .." العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

ــم ً أفــرد  ث ــى ١٧المــادة (ب فقــرر مجلــس األمــة الصــريحة ألعضــاء ســتقالةباال تنظيمــاً خاصــا ) عل

   مجلس األمة هو المختص بقبول االستقالة من عضويته.أن: " 

ــدم  ــة وتق ــي أول جلس ــس ف ــى المجل ــرض عل ــس ويجــب أن تع ــيس المجل ــى رئ ــة إل ــتقالة كتاب االس

ــس  ــرار المجل ــل صــدور ق ــدل عــن اســتقالته قب ــديمها، وللعضــو أن يع ــن تق ــوم العاشــر م ــي الي تل

  " بقبولها.

 ً   :عضو مجلس األمة الصريحة  الشروط الشكلية والموضوعية الستقالة:  رابعا

ــادة ( ــص الم ــراءة ن ــتور٩٦وبق ــن الدس ــادة ( ) م ــص الم ــويتي ون ــة ١٧الك ــة الداخلي ــن الالئح ) م

وأخـــرى موضـــوعية شـــروطاً شـــكلية  تحـــدهالمجلـــس األمـــة الكـــويتي الســـالفة فـــإن االســـتقالة 

  :نعرضها على النحو اآلتي

  أ) الشروط الشكلية: 

ــة للبــت فيهــال العضــو وصــالحيتهااســتقالة  لصــحة يشــترط  ــى مجلــس األم ً  عرضــها عل  شــروطا

  :في أنه باإلجراءات والمتطلبات القانونية نوجزهاتتعلق شكلية 
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ــون  - ١ ــويجـــب أن تكـ ــتقالة العضـ ــة اسـ ــتقالة مكتوبـ ــرى كاسـ ــتقاالت األخـ ــالف االسـ ، علـــى خـ

الموظــف العــام التــي ال يشـــترط أن تكــون بشــكل محــدد فيجـــوز صــدورها شــفاهة، فاســـتقالة 

داخــل المجلــس أو العضــو شــفهياً غيــر منتجــة آلثارهــا ولــو تــم إعالنهــا بشــكل صــريح وواضــح 

فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعيـــة أو اإلعالميـــة، وأحســـن المشـــرع بإلزامـــه للعضـــو إفـــراغ 

ــات  ــيلهم بإثب ــاره لتمث ــي اختي ــم ف ــه وإرداته ــك حفظــاً لحــق منتخبي ــة وذل ــي االســتقالة كتاب ــه ف إردات

جديتــه وصــراحة رغبتــه فــي تــرك مركــزه، وحمايــة للعضــو نفســه ضــد لحظــات االنفعـــال 

  تي قد تجعله يقدم على االستقالة دون إرادة صحيحة.والضغوطات ال

ــب  - ٢ ــديم يج ــتقالة تق ــص االس ــه بصــريح ن ــه إلي ــاب يجــب أن يوج ــة، فالكت ــس األم ــرئيس مجل ل

ــادة ( ــى ١٧الم ــرف عل ــو المش ــس ه ــيس المجل ــون رئ ــي ك ــب منطق ــك متطل ــة؛ وذل ــن الالئح ) م

ــادة ( ــى للم ــرة األول ــين مــن الفق ــا هــو الب ــه كم ــى ) مــن ذات الالئحــ ٣٠أعمال ة الســابقة بنصــها عل

ــمه  ــدث باسـ ــرى ويتحـ ــات األخـ ــاله بالهيئـ ــي اتصـ ــس فـ ــل المجلـ ــذي يمثـ ــو الـ ــرئيس هـ أن: "الـ

  ويشرف على جميع أعماله...".

ــتقالة - ٣ ــو لالس ــديم العض ــه تق ــة ، بنفس ــتور أو الالئح ــو الدس ــع خل ــك م ــى ذل ــاحثون عل ــق الب ويتف

وفــق  –الداخليــة مــن ذكــر هــذا التنظــيم، إذ أن العضــو يمــارس حقــاً مــن حقوقــه الشخصــية 

ــار إليهــا ســلفاً  ــتورية المش ــادئ الدس ــالن انتخابــه  –المب ــت إع ــفته النيابيــة وق بعــد اكتســابه ص

ــيم،  ــا الجس ــك أثره ــا وذل ــب إنهائه ــتقالة يطل ــو باالس ــى فضــ وه ــنص عل ــم ي ــانون ل ــن أن الق الً ع

    جواز التفويض في ذلك.

تســبيب العضــو الســتقالته مــن عدمــه. وهــذا الشــرط أثــار نقــاش بــين البــاحثين مفــاده أن  - ٤

كتــاب االســتقالة حامــل لســببه عنــد تقــديمها لــرئيس المجلــس ولكــن هــل يشــترط تســـبيبها أم 

احثين إلــى عــدم وجــوب التســبيب يكتفــى بــالتعبير عــن االســتقالة، وفــي ذلــك يــرى فريــق مــن البــ 

م فــي إقــرار الالئحــة الداخليــة ١٩٦٣اســتناداً لمــا ورد فــي مناقشــات أعضــاء مجلــس األمــة عــام 

) مــن الالئحــة حيــث وجــه العضــو آنــذاك/ الســيد يوســف الســيد ١٧عنــد التصــويت علــى المــادة (

 هاشــم الرفــاعي ســؤال لــرئيس المجلــس حــول اشــتراط تســبيب اســتقالة العضــو، فــرد عليــه

ــاج  ــه ال ح ــر ورأت بأن ــت األم ــة ناقش ــى أن اللجن ــة إل ــداد مشــروع الالئح ــة وضــع إع ــرر لجن مق

ــا  ــي نفســه وال يجــب أن يظهــر هــذه األســباب، بينم ــد يســتقيل العضــو لشــيء ف ــذكر األســباب فق ل

ــاحثين اآلخــر  ــق الب ــة أن تســبيب العضــو الســتقالته رأى فري ــن الشــروط الشــكلية الواجب ــك م وذل
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باالســتقالة ويمكــن  علــى قــرار العضــوالتســبيب يســمح بوقــوف المجلــس ألســباب عــدة أهمهــا أن 

ــة العضــو مــن ، ا بقبولهــا أو رفضــهافيهــ  المجلــس مــن البــت ــى غاي فالتســبيب وســيلة للتوقــف عل

اســـتقالته وخلوهـــا مـــن أي شـــرط، وبيـــان ألهليـــة العضـــو وســـالمة إرادتـــه مـــن أي تـــأثيرات 

ثنـــي بمحاولــة األعضــاء أو مجلــس لــرئيس ال تتــيحفرصــة  التســبيب بــل أنخارجيــة عليهــا، 

ــنالعضــو  ــل  ع ــا قب ــتقالته عنه ــين اس ــة  عرضــهاأو ح ــاة النيابي ــس، خاصــة وأن الحي ــى المجل عل

النفعــال العضــو وتقديمــه اســتقالته دون  قــد تــؤدي أجــواء متــوترةتــدور فيهــا نقاشــات قــد تحيطهــا 

ــه تجنــب العضــو مــن  ــد يكــون الهــدف من ــف، فضــالً عــن أن عــدم التســبيب ق ــأني للموق ــيم مت تقي

ــو أن يتقــدم ، علــى الــرغم مــن أنــه يأي إجــراء قــد يتخــذ قبلــه كإســقاط عضــويته جــوز للعض

ــتقالة دون البـــت فـــي الطعـــن بصـــ تإذ ال  ؛باســـتقالته ولـــو طعـــن فـــي عضـــويته حة حـــول االسـ

  .العضوية

قبـــل انتهـــاء مـــدة المجلـــس، وتلـــك نتيجـــة منطقيـــة إذ أن  تقـــديم العضـــو الســـتقالتهيشـــترط   - ٥

ــه يجــدر اإلشــارة للمــادة ( ــو أن ــد فــي ذلــك ول ) ٨٤عضــويته تــرتبط بعمــر المجلــس، وال يوجــد قي

ــه: " ــى أن ــي نصــت عل ــل  مــن الدســتور الكــويتي الت إذا خــال محــل أحــد أعضــاء مجلــس األمــة قب

مدتـــه، ألي ســـبب مـــن األســـباب انتخـــب بدلـــه فـــي خـــالل شـــهرين مـــن تـــاريخ إعـــالن نهايـــة 

ــة مــدة ســلفه. ــد لنهاي ــدة العضــو الجدي ــو وتكــون م ــذا الخل ــس ه ــي خــالل  المجل ــو ف ــع الخل وإذا وق

ســـتة األشـــهر الســـابقة علـــى انتهـــاء الفصـــل التشـــريعي للمجلـــس فـــال يجـــري انتخـــاب عضـــو 

  "بديل.

  ب) الشروط الموضوعية:

وهـــي  تنصـــب علـــى مضـــمون وموضـــوع االســـتقالة ليترتـــب أثرهـــا القـــانوني،هـــذه الشـــروط 

  مرهونة وجوداً وعدماً بإرادة العضو على النحو الذي سيلي بيانه:

ــالمة إرادة العضو - ١ ــانوني ،سـ ــز قـ ــة الشـــخص بمركـ ــه عالقـ ــي بـ ــبب تنتهـ ــتقالة سـ ــان االسـ كـ

ــه مســبقاً  ــرتبط ب ــابــ ي ــان الق ــة تجــاه الكي ــإرادة حــرة وواعي ــه ب ــذي التعبير عن فهــي ، يتبعــهنوني ال

ــى إرادة المســتقيل  ــام األول عل ــي المق ــد ف ــانوني يعتم ــيتصــرف ق ــا  الت ــالم الخــارجي، ليظهره لع

تحــد مــن حريتــه أو تنــال مــن تبصــره  التــيالعيــوب  تلــك أن تكــون خاليــة مــن فيهــاولكــن يجــب 

  وإدراكه.
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ــد - ٢ ــرط مع ــى ش ــتقالة عل ــق االس ــة قيــود او ، تعلي ــه بأي ــر مقترن ــتقالة غي ــون االس يجــب ان تك

باالســتقالة، وحتــى ال  العضــوشــروط ألن اقتــران طلــب االســتقالة بهــا قــد يثيــر الشــك فــي رغبــة 

ــو ــتار  نيك بــه  خاصــة تحقيــق مطالــبيحثــه وراءه المجلــس ويضــغط عليــه ل لعضــولذلــك س

بانتخابـــه يمثـــل إرادة األمـــة  فالعضـــو، بعيـــداً عـــن هـــدف االســـتقالة بإنهـــاء عالقتـــه بـــالمجلس

غمـــوض إرادة العضـــو أو غاياتـــه فـــي طـــي تلـــك اإلرادة  ويبتغـــي مصـــلحتها وال يتصـــور

مــن ســابقاً البــاحثين إلــى مــا تــم بيانــه مــن  ذلك ذهــب فريــق لــ المســتترة حــين تقدمــه باالســتقالة، و

لـــى اشـــتراط تســـبيب االســـتقالة، بـــل رأى فريـــق مـــن البـــاحثين إلـــى أن االســـتقالة إن علقـــت ع

  شرط اعتبرت كأن لم تكن.

 ً   تقديم العضو لرئيس مجلس األمة استقالته: أثر خامسا

ــال ــب علــى أثــر  مــن أيالدســتور الكــويتي أو الالئحــة الداخليــة لمجلــس األمــة  خ مجــرد يترت

ــديم العضــو الســتقالته، ــى خــالف تق ــص عل ــداخلي لمج ن ــ النظــام ال ــاني ل ــواب اللبن  بســريانس الن

ــر االســتقالة  ــاء العضــويةأث ــديمها بإنه ــاريخ تق ــادة (مــن ت ــه:١٧، فنصــت الم ــى أن ــه عل " إذا  ) من

اســتقال نائــب مــن النيابــة اعتبــرت اســتقالته نهائيــة بمجــرد تقــديمها إلــى رئاســة المجلــس وأحيلــت 

فــوراً إلــى المجلــس ليأخــذ علمــاً بهــا ، ويعمــد إلــى انتخــاب خلــف للنائــب المســتقيل إذا كــان باقيــاً 

ن واليتــه مــدة ســتة أشــهر فــأكثر"، فــالنص يعطــي لعضــو البرلمــان حــق االســتقالة مــن العمــل مــ 

بمجــرد تقــديم طلــب مكتــوب إلــى الرئاســة فتنــتج آثارهــا فــوراً ويحيلهــا إلــى المجلــس لمجــرد أخــذ 

ــاني أن هــذه الفكــرة مســتمدة مــن الدســتور  ــه اللبن ــم بأمرهــا، ال للبــت فــي شــأنها، ويشــير الفق العل

  .الذي سكت عن حق المجلس بالموافقة على االستقالة م١٩٥٢الفرنسي عام 

ــي المــادة ــان النظــر ف ــه بإمع ــة ١٧( إال إن ــس األم ــة لمجل ــت) مــن الالئحــة الداخلي ــا أوجب  نجــد أنه

ــيس المجلــس عرضــها  ــديمهاعلــى رئ ــر مــن تق للنظــر فيهــا  فــي أول جلســة تلــي اليــوم العاش

وفــي ذلــك  ،اســتقالة أعضــائه ) بقبــول٩٦(بــنص الدســتور فــي المــادة مجلــس األمــة الختصــاص 

إشــارة إلــى أن االســتقالة يجــوز تقــديمها فــي حالــة انعقــاد المجلــس أو غيابــه مــادام أنــه فــي إطــارة 

ــاحثين  ــن الب ــق م ــرى فري ــريعي، وي ــله التش ــدة فص ــرط  –م ــذا الش ــة ه ــين مناقش ــاد  –ح أن ميع

ــا،  ــت فيه ــس بالب ــرار المجل ــن العــرض هــو صــدور ق ــدف م ــي ألن اله ــي ال تنظيم العــرض حتم

ً فــال  الحريــة الشخصــية مبــدأ مــن  يجــوز تعليــق هــذا الحــق إلــى أجــل غيــر مســمى وذلــك انطالقــا

ــي كفلهــا الدســتور فــي المــادة ( ــدأ عــدم جــواز) ٣٠الت فــرض عمــل إجبــاري علــى أحــد دون  ومب
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ــد ــان األج ــه، فك ــه من ً رغب ــباطا ــر انض ــياغة أكث ــوع بص ــذا الموض ــيم ه ــتم تنظ ــة أن  ر أن ي خاص

ــم  مــن تقــديمها اليــوم العاشــر تاليــة علــىهــذا الــنص أوجــب عــرض االســتقالة فــي أول جلســة  ول

ــي حــال عــدم العــرض  ــر ف ــب أث ــا يجعــليرت ــوم، بم ــر معل ــى أجــل غي ــة إل  اســتقالة العضــو معلق

ــة األ ــى بوحكم ــدوجــل تتجل ــام العضــو للع ــل صــدورل عــن اســتقالته إتاحــة الفرصــة أم ــرار  قب ق

  .من المجلس

ــي هــذا الشــأن و قــرر وجــوب عــرض االســتقالة علــى المجلــس دون تأن المــادة الســابقة يالحــظ ف

ــة ــى ماهي ــنص عل ــا ال ــراره حوله ــاحثين  ق ــن الب ــق م ــل فري ــا جع ــو م ــتقالة، وه ــالقبول أو االس ب

يتصـــور إمكانيـــة تصـــويت  فإنـــهوجوبيـــة البـــت فـــي االســـتقالة  عـــدم تحديـــد للقـــول بأنـــه أمـــام

ــرفض ــالقبول أو ال ــل ب ــات أخــرى دون الفص ــا لجلس ــت فيه ــل الب ــى تأجي ــس عل ــين المجل ــي ح ، ف

ــي  ــاد حتم ــو ميع ــه ه ــاد المنصــوص علي ــى أن الميع ــق آخــر إل ــال فري ــى عــرض ق ــط عل ــيس فق ل

االســتقالة إنمـــا بالبــت فيهـــا، وأن القــول بخـــالف ذلـــك مماطلــة بـــل مصــادرة بحقـــوق النائـــب 

  بالمخالفة للمبادئ الدستورية المشار إليها سلفاً.

المركــز القــانوني للعضــو مقــدم االســتقالة خــالل الفتــرة مــا بــين  حــولويثــور حــول ذلــك تســاؤل 

ــ المجلــس  وقــرار تقــديم كتــاب االســتقالة ) مــن الئحــة مجلــس ١٧المــادة ( ســكوت نــص عم

ــة ــ ، األم ــاؤلوف ــذا التس ــن ه ــة ع ــاحثون ي اإلجاب ــب الب ــى ذه ــة  إل ــن الرغب ــر ع ــتقالة تعبي أن االس

ــادة ( ــررت الم ــا ق ــس كم ــول المجل ــى قب ــف عل ــا متوق ــانوني وأثره ــز الق ــاء المرك ــن ٩٦بانه ) م

ــالن  ــت إع ــن وق ــة م ــويته قائم ــون عض ــدم اســتقالته تك ــو مق ــإن العض ــذلك ف ــويتي، ل الدســتور الك

ــادة ( ــص الم ــبما ن ــول اســتقالته حس ــفته بقب ــى زوال ص ــه حت ــة الد٣/٢انتخاب ــن الالئح ــة ) م اخلي

لمجلـــس األمـــة، وتســـري عليـــه كافـــة الحقـــوق واالمتيـــازات المكافـــآت والحصـــانات، وكـــذلك 

ــاء مــن حضــور الجلســات واللجــان والمناقشــة والتصــويت وغيرهــا مــن األعمــال، والقــول  األعب

ــاته أو  ــور جلسـ ــدم حضـ ــس بعـ ــل المجلـ ــة عمـ ــوية وعرقلـ ــق العضـ ــؤداه تعليـ ــك مـ ــالف ذلـ خـ

ــى ا ــد يــؤثر عل ــه بمــا ق ــرارات المتخــذة، اجتماعــات لجان إن غــاب العضــو فــ كتمــال النصــاب والق

كعـــذر مشـــروع  باســـتقالته ومحاولـــة إعدالـــه عنهـــابإرادتـــه فـــال يجـــوز لـــه التـــذرع المســـتقيل 

ــاب ــول ،للغي ــس قب ــرئيس المجل ــوز ل ــاب، وال يج ــذر للغي ــك كع ــص  ذل ــق ن ــر إال تطبي ــا لألخي وم

ــادة ( ــتقا٢٥الم ــوال االس ــاب وأح ــة بالغي ــه الخاص ــة علي ــن الالئح ــر ) م ــول بغي ــمنية، والق لة الض
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ذلــك مســاس بصــفة العضــو النيابيــة ومبــدأ تمثيلــه لألمــة وقبلهمــا حــق النــاخبين فــي انتخــاب مــن 

  يمثلهم.

ــاحثون ــرى الب ــن  وي ــد أحس ــرع المصــري ق ــابقة بأن المش ــل اإلشــكاليات الس ــوع ح ــيم موض بتنظ

ــتقالة  ــنصاالس ــادة ( ب ــن) ٣٩١الم ــري  م ــواب المص ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــا االالئح ــار إليه لمش

 ً فــــي وحـــق المجلـــس االســــتقالة  إجـــراءاتضـــــحت بشـــــكل جلـــــي طريقـــــة حيـــث أو، ســـلفا

ـــت ـــذا الب ـــة ه ـــا وكيفي ـــت فيهـ ــو الب ــميم العض ــة تص ــي حال ــه ف ــرفض، وأن ــالقبول أو ال ـــى  ب عل

ــتقالته ــه اس ــانون  فإن ـــوة الق ـــة بقـ ـــتقالته مقبولـ ـــر اس ـــس وتعتبـ ـــب المجل ـــو مكتـ ـــر العضـ يخط

   .منذ تاريخ االخطار

  

  

 ً   على مجلس األمة الصريحة  ستقالةاال  عرض طلب: أثر سادسا

ــى أن مجلــس األمــة هــو المخــتص بقبــول اســتقالة ٩٦نصــت المــادة ( ) مــن الدســتور الكــويتي عل

اختصاصــه بــالرفض، وهــو مــا يــوحي أو الالئحــة الداخليــة للمجلــس يــذكر دون أن  أعضــائه

أن المخـــتص بـــالقبول هـــو  اختصـــاص المجلـــس بـــالقبول والـــرفض، حيـــثأمـــرين األول  أحـــد

ــتقالة يملـــك القبـــول دون الـــرفض،  ــي االسـ ــالرفض، والثـــاني أن المجلـــس فـ ــو المخـــتص بـ وهـ

ــاحثين ــن الب ــة م ــاه مجموع ــح يتبن ــرأي راج ــادئ الد ك ــارات المب ــابقاً العتب ــذكورة س ــتورية الم س

    الخاصة بالحرية الشخصية وعدم جواز إجبار شخص على العمل. 

عــدم بيــان قواعــد  مجلــس األمــة موضــوع اســتقالة أعضــاء ويالحــظ فــي تنظــيم المشــرع الكــويتي

ــول  ــي القب ــة ف ــا األداة القانوني ــن بيانه ــرغم م ــى ال ــتقالة، عل ــب االس ــي طل ــس ف ــت المجل ــة ب وآلي

ــس، فلــ  ــرار المجل ــة ومــدى مشــاركة الحكومــة والعضــو وهــي ق ــة المطلوب ــين الالئحــة األغلبي م تب

ــتقالة ــض المجلــس لالس ــة رف ــين حال ــا لــم تب ــويت، كم ــي التص ــتقالة ف ــدم االس ــا، مق ولــم  وأثره

مــا يضــعنا أمــام فــراغ  وهــوتعــالج إشــكالية تصــميم العضــو علــى اســتقالته رغــم رفضــها، 

ــ  ــالواقع العمل ــل ب ــي التعام ــعوبة ف ــه ص ــكل مع ــريعي يش ــتقالة تش ــدم االس ــو مق ــل العض ي، ويجع

  أمام مناهضة حقه في االستقالة. أسيراً لصفته
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ــق بــ  فيمــاالقصــور التشــريعي الســابق  وأمــام ــر فــال يســعنا إال مناقشــة األالرفض، يتعل المترتــب ث

  ي:وه اآلثاربأهم  نوجزها التيقراره بقبول المجلس الستقالة العضو على 

مــن ســقوط المكافــآت الماليــة والحصــانة البرلمانيــة، ومــا يترتــب عليــه  العضــويةانتهــاء  - ١

ــادة (و ــه الم ــت علي ــبما نص ــدياً حس ــاً تقاع ــتقيل معاش ــو المس ــتحقاق العض ــرر/ ٢٤اس ــن ١مك ) م

ــه: " ــة بأن ــات االجتماعي ــانون التأمين ــتحق ر ق ــ يس ــ يس ونائ ــرئ ــة ئب ال ــس األم ــاء مجل يس ؤاعض

ً وعند انتهاء العض ً  ية معاشا ً  تقاعديا ً  شهريا   ...". اردة في هذا الفصلولألحكام ال وفقا

ــو مقعــد العضــو بمــا يســتوجب إعــالن شــغره وإجــراء انتخابــات تكميليــة لشــغله وفقــاً  - ٢ خل

) مــن الالئحــة ١٨ونــص المــادة (المشــار إليهــا ســلفاً، ) مــن الدســتور الكــويتي ٨٤لــنص المــادة (

ــه: " ــة لمجلــس األمــة بأن ــه ألي إذا خــال محــل أحــد أعضــاء مجلــس األمــة  الداخلي ــة مدت قبــل نهاي

ســـبب مـــن األســـباب أعلـــن المجلـــس ذلـــك، وعلـــى رئـــيس المجلـــس أن يبلـــغ رئـــيس مجلـــس 

  "من الدستور. ٨٤الوزراء فورا بهذا الخلو النتخاب عضو آخر وفقا للمادة 

أثنــاء فتــرة  المنجــزة وأمــا بالنســبة لمــا قدمــه العضــو مــن أعمــال تشــريعية أو برلمانيــة - ٣ 

فإنهـــا تســـقط بانتهـــاء  إنجـــازدون  المطروحـــة منـــهاألعمـــال  صـــحيحة، وأمـــا فهـــيعضـــويته 

 ومثــال ذلــكتقــديمها مــرة أخــرى، بالعضــوية، والســاقط ال يعــود مــا لــم يتبنــى أحــد األعضــاء لهــا 

) مـــن ١٣٢انتهـــاء عضـــوية مقـــدم االســـتجواب أو الســـؤال البرلمـــاني، فنصـــت المـــادة (حالـــة 

هـــاء عضـــوية مقدمـــه ألي ســـبب مـــن يســـقط الســـؤال بانت الالئحـــة الداخليـــة لمجلـــس األمـــة: "

" والمـــادة .األســـباب ويحـــق لكـــل عضـــو أن يتبنـــى هـــذا الســـؤال فيتـــابع المجلـــس النظـــر فيـــه

ــه: "١٤٢/١( ــا بأن ــبه أو  ) منه ــن منص ــتجواب ع ــه االس ــه إلي ــن وج ــي م ــتجواب بتخل ــقط االس س

  ".بزوال عضوية من قدم االستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي

 ً    عضو مجلس األمة عن استقالته الصريحةعدول : أثر سابعا

يقصــد بالعدول التخلي والعزوف عن الشــيء، وأي فعل إرادي مادام أنه لم يرتب أثره يمكن العدول 

ه أن  كينة فكره وروية نفـس تقالة بعد ـس أته، فيتصـور من العضـو مقدم االـس عنه بذات اإلرادة التي أنـش

ــبب كان كت ــتقالته التي قدمها، ألي س ــلحة عامة أو النتفاء  يعدل عن اس ــببالغليب مص الذي يراه  س

 ً ) من الالئحة الداخلية للمجلس في فقرتها الثانية جاء صــريحاً  ١٧ســتقالته ، ونص المادة (ال مســتحقا

بإتاحة الفرصة للعضو العدول عن استقالته في أي وقت لم يصدر فيه قرار المجلس بقبولها، فقررت  
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" وهي نتيجة منطقية  لته قبل صـــدور قرار المجلس بقبولها.وللعضـــو أن يعدل عن اســـتقابأن: "...  

طبيعية إذ أن االـستقالة طريق اـستثنائي النتهاء العـضوية يلجأ إليه العـضو للتخلي عن ـصفته النيابية،  

وبتحقق أثرها تتحقق غايته المرجوة منها فال محل وال جدوى بعدئذ من بحث مســألة عودته لصــفته  

  ترشح وانتخابه مرة أخرى.التي استقال منها إال بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج الدراسة

 يتلخص مضمون الدراسة وهدفها في النتائج التي انتهت إليها فيما يلي:

  الشخصية. تهبحري يتعلقحق  البرلماناستقالة عضو  - ١

ــة  ههــي تعبيــر عضــو البرلمــاناالســتقالة  - ٢ ــه بإنهــاء مركــزه القــانوني وصــفته النيابي عــن إرادت

  وإعفائه من أعبائها قبل نهاية أمد وجود البرلمان.

ــة  - ٣ ــا حري ــرة يقابله ــاإلرادة الح ــه ب ــح وانتخاب ــة بالترش ــان لصــفته النيابي ــاب عضــو البرلم اكتس

  اختياره ما بين االستمرار في عضويته أو إنهائها بإرادته.

ــو  - ٤ ــتقالة عض ــاس اس ــي أس ــادئ الدســتوري العامــة وه مجلــس األمــة الكــويتي مرجعهــا المب

مــن الدســتور الكــويتي) ومبــدأ "الحــق فــي العمــل  ٣٠"الحريــة الشخصــية مكفولــة" (المــادة 

ــار نوعــه" (المــادة  ــاري  ٤١واختي ــدأ "عــدم جــواز فــرض عمــل إجب مــن الدســتور الكــويتي) ومب
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ــاد ــانون" (الم ــا الق ــي يبينه ــوال الت ــي األح ــد إال ف ــى أح ــص  ٤٢ة عل ــويتي)، ون ــتور الك ــن الدس م

  ".مجلس األمة هو المختص بقبول االستقالة من عضويته" ) بأن:٩٦الدستور في المادة (

رئيس لـــ مكتوبـــة  يقـــدمها بنفســـهيشـــترط فـــي اســـتقالة عضـــو مجلـــس األمـــة الصـــريحة أن  - ٥

كــأن ، وإال عــدت قبــل انتهــاء مــدة المجلــس بــإرادة ســليمة خاليــة مــن العيــوب والشــروط المجلــس

  لم تكن.

ــة  - ٦ ــس األم ــاء عضــوية عضــو مجل ــار االســتقالة بإنه ــب أث ــار األخــرى المشــار  –ال تترت واآلث

  بمجرد تقديمه لها، بل يتعين صدور قرار من المجلس بقبولها. –إليها في الدراسة 

ــة  ــس األم ــتقالة عضــو مجل ــيم اس ــادة تنظ ــاحثون وجــوب إع ــرى الب ــدم، ي ــا تق ــى م ــاء عل وبالبن

ــريحة  ) مـــن الالئحـــة الداخليـــة لمجلـــس األمـــة ومواجهـــة ١٧بتعـــديل نـــص المـــادة (الصـ

القصـــور التشـــريعي فيهـــا بمـــا يجعلهـــا متســـقة ومبـــادئ الدســـتور الكـــويتي وذلـــك بـــاالقتراح 

  التالي:

  

 

  

  ) من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ١٧تعديل نص المادة (   الباحثين في  اقتراح

  

  ) من القانون١٧المادة (اقتراح بقانون بشأن تعديل 

  في شأن الالئحة الداخلية لمجلس االمة ) ١٩٦٣() لسنة ١٢رقم (

  

 ،بعد االطالع على الدستور - 

ــم ( -  ــانون رقـ ــى القـ ــنة ١٢وعلـ ــة  )١٩٦٣() لسـ ــس االمـ ــة لمجلـ ــة الداخليـ ــأن الالئحـ ــي شـ فـ
  ،له المعدلة والقوانين

  وأصدرناه.وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

  ( مادة أولى ) 
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في شــأن الالئحة الداخلية لمجلس االمة  )١٩٦٣() لســنة  ١٢) من القانون رقم (١٧تعدل المادة (

  كاآلتي:ليصبح نصها  

  مجلس األمة هو المختص بقبول االستقالة من عضويته."  

عدت وإال   ـشرط،كتابة إلى رئيس مجلس األمة خالية من أي قيد او  ويقدم العضـو اـستقالته بنفـسه 

،  للبت فيها ول جلـسة تلي اليوم العاـشر من تقديمهاأالمجلس في على   عرـضهاويجب  كأن لم تكن، 

ــدور قراروال تعتبر نهائية إال  ــو    ،قبولهابالمجلس   بص  رأصــدإذا  و ذلك،قبل   هان يعدل عنأوللعض

ــها والمجلس   ــمم  قراره برفضــ ــو  صــ رئيس المجلس كتابة بذلك،   فله إخطارمقدمها عليها  العضــ

  "االخطار.من تاريخ  حينئذ االستقالة مقبولةتعتبر  و

  

  

  ثانية) (مادة 

    الرسمية.يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة  

  

  

  

  

  

  

  ) من القانون١٧قتراح بقانون بشأن تعديل المادة (المذكرة اإليضاحية لال

  في شأن الالئحة الداخلية لمجلس االمة ) ١٩٦٣() لسنة ١٢رقم (

  

كفــل الدســتور لعضــو مجلــس األمــة حقــه باالســتقالة كســبب مــن أســباب انتهــاء عضــويته 

ــنص ــادة ب فـ ــى  همنـــ  ٩٦المـ ــول "أن: علـ ــتص بقبـ ــو المخـ ــة هـ ــس األمـ ــن مجلـ ــتقالة مـ االسـ

ــات اإلنســان األساســية، ، "عضــويته ــوق وحري ــه بحق ــتورية وإيمان ــه الدس ــذلك مبادئ ــخاً ب مرس

ــادة  منـــه)، ولكـــل كـــويتي الحـــق فـــي العمـــل واختيـــار  ٣٠فالحريـــة الشخصـــية مكفولـــة (المـ

  أمير الكويت 

  الصباح الجابر نواف األحمد
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ــه ــادة  نوع ــوز ٤١(الم ــه)، وال يج ــوة دون رضــائه إال  من ــراً أو عن ــل قس ــى أداء عم ــاره عل إجب

  منه). ٤٢ي يبينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل (المادة في األحوال الت

) مـــن هـــذا القـــانون لعـــدم وضـــوح ١٧حيـــث إن الواقـــع العملـــي بـــين قصـــور فـــي المـــادة (و

االســتقالة الصــرحة لعضــو مجلــس األمــة، وعــدم اتســاقها مــع المبــادئ تنظــيم  حكمهــا فــي

ــالفة ــو  الس ــع إرادة العض ــا م ــةأو توازنه ــفته النيابي ــرك ص ــة، بت ــه إلرادة األم ــو  وتمثيل ــاوه  م

ــأداة  ــتعماله ك ــه، أو اس ــه برفض ــه أو تقويض ــق قبول ــق بتعلي ــذا الح ــة ه ــاً لمناهض ــتح باب ــد يف ق

يــــدفع بهــــا المجلــــس لتحقيــــق غايــــات مســــتترة ينطــــوي عليهــــا المصــــالح الخاصــــة دون 

ــتج  ــه ين ــين بتحقق ــى شــرط مع ــي االســتقالة عل ــق الحــق ف ــة؛ بتعلي ــر، األالمصــلحة العام ــو ث وه

  .التي يتطلع إليها  إنجازاتهوعمل المجلس    الضطراب  ما قد يشكل مجاالً 

ــوازن المنشــود) مــن هــذا القــانون ١٧لــذلك فقــد رئــي تعــديل المــادة ( باشــتراط  ،تحقيقــاً للت

تقــديم العضـــو الســتقالته بنفســـه كتابــة إلـــى رئــيس مجلـــس األمــة لتأكيـــد علــى جديتـــه فـــي 

الحـــرة غيـــر المشـــوبة بعيـــب أو المعلقـــة علـــى إرادتـــه منـــه باســـتقالته وأنهـــا كانـــت صـــادرة 

ــدم ســواء ــا والع ــان أثره ــد، وإال ك ــادة (شــرط أو قي ــص الم ــع ن ــن الدســتور ٩٦، وتماشــياً م ) م

ــتقالة  ــس اسـ ــيس المجلـ ــرض رئـ ــب عـ ــه يجـ ــتقالة فإنـ ــول االسـ ــي قبـ ــس فـ ــاص المجلـ باختصـ

ــس ــى المجل ــأول العضــو عل ــة  ب ــديمها، وهــو قيــ جلســة تالي ــاريخ تق ــوم العاشــر مــن ت ــى الي د عل

بمــا  ،زمنــي حتمــي يتعــين بــه المجلــس إصــدار قــراره بالبــت فــي االســتقالة بــالقبول أو الــرفض

ــاالً  ــدع مج ــده ابعــ إلال ي ــنص عــن مقاص ــتقالة د ال ــار االس ــت آث ــالقبول رتب ــراراً ب ــدر ق ــإن ص ، ف

  وانتهت العضوية فوراً، على أن يكون للعضو الحق في العدول عنها قبل ذلك.

ــس ل ــض المجل ــال رف ــام احتم ــراغ وأم ــل ف ــي ظ ــا، وف ــدمها عليه ــو مق ــميم العض ــتقالة وتص الس

ــد   ــل وجـ ــل األمثـ ــإن الحـ ــة، فـ ــذه الحالـ ــي هـ ــو فـ ــانوني للعضـ ــز القـ ــريعي للمركـ ــيم التشـ التنظـ

ــا شــريطة أن  ــة قبوله ــي حال ــا ف ــأثر االســتقالة كم ــه ب ــاع حكم ــنص وإتب ــي ال ــرض ف بإضــافة الف

ــتمر ــي االس ــه ف ــة برغبت ــس كتاب ــيس المجل ــو رئ ــار العض ــك بإخط ــون ذل ــد يك ــتقالة فتع ار باالس

  مقبولة من تاريخ هذا اإلخطار.
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  المصادر

 ، ومذكرته التفسيرية.م)١٩٦٢(الصادر في الدستور الكويتي  -１

 م).٢٠١٤الدستور المصري (الصادر في  -２
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 م).٢٠٢٢م وتعديالته آخرها في ١٩٥٢الدستور األردني (الصادر في  -３

  م).٢٠٠٥(الصادر في الدستور العراقي  -４

  م).٢٠٢٠الدستور الجزائري (الصادر في  -５

 الالئحة الداخلية لمجلس األمة الكويتي. -６

 .م في إقرار الالئحة الداخلية١٩٦٣مناقشات أعضاء مجلس األمة عام  -７

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب المصري. -８

  النظام الداخلي لمجلس النواب األردني وتعديالته. -９

والمعدل بالقانون رقم   ٢٠٠٦لســنة   ٦رقم    العراقي ضــاء مجلس النواب انون اســتبدال اعق -１０

  ٢٠٠٧لسنة  ٤٩

 لس النواب اللبناني.جالنظام الداخلي لم -１１

 .النظام الدستوري في الكويت دراسة مقارنة الطبطبائي،عادل  -１２

ــتوري في الكويت د عب -１３ ــن، مبادئ النظام الدســ ــة العربية للطباعة  ، الفتاح حســ دار النهضــ

 .م١٩٦٨والنشر، 

 م.١٩٨٣، الدار الجامعية، بيروت، إبراهيم عبد العزيز شيما، النظام الدستوري اللبناني -１４

  م.٢٠٠٥، ١ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، ط -１５

 .ربيةأنور الخطيب، األصول البرلمانية في لبنان وسائر البالد الع -１６

قرانه عادل ، انتهاء عضــوية عضــو البرلمان في التشــريع، مجلة دراســات لجامعة عمار   -１７

  م.٢٠١٧، ٥٧ثليجي األغواط ، الجزائر، مجلة دولية محكمة، العدد 

رمضــان بطيخ ، الوســيط في القانون اإلداري ، دار النهضــة العربية، القاهرة، دون طبعة   -１８

  .أو سنة نشر

ــلم بني هادي -１９ ــالة   ليث توفيق مس ــة مقارنة ، رس ، اســتقالة الموظف العام في األردن دراس

 . م٢٠١٢ماجستير جامعة اليرموك، كلية القانون، 

العامـــة بـــين النظـــامين  ةعبـــد اللطيـــف الســـيد رســـالن عـــودة، االســـتقالة فـــي الوظيفـــ -２０

  م.٢٠٠٩، الطبعة األولى، دار الكتب القانوني، اإلسكندرية، الوضعي واإلسالمي

ــة  -２１ ــة فاطم ــي المجل ــور ف ــث منش ــتقالة، بح ــق االس ــن طري ــغل ع ــد الش ــاء عق ــداد، إنه ح

 م.٢٠١١، يونيو ٩٨و  ٩٧المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد 
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ـــادة ب خبــر -２２ ـــد أســتاذ القــانون الدســتوري افـ منشــور فــي صــفحة الفيلــــي حســين د. محمـ

ــات  ــدة جريــــدةب البرلمانيــ ـــدد ال ، الجريــ ــرة – ٤٧٠٣عـــ ــة عشــ ــنة الرابعــ ـــاريخ  - الســ تـــ

 م.٩/٤/٢٠٢١

ـــادة ب خبــر -２３ ـــد أســتاذ القــانون الدســتوري افـ منشــور فــي صــفحة الفيلــــي حســين د. محمـ

تــــــاريخ  - الســــنة الخامســــة عشــــرة – ٤٩٨١عــــــدد ال ، الجريــــدة جريــــدةب آخــــر األخبــــار

 م.١٥/٣/٢٠٢٢

  ).http://www.kna.kwالموقع االلكتروني لمجلس األمة الكويتي ( -２４

  

  

    

  

 

 

  


