اللجنــــة القانــــــونيــــــــــــة
جمللس األعيــــــــــــــــــــــــان
مشـــــــــــــــــــــــروع

قانون رقم ( ) لسنة 2018

قانون معدل لقانون تشكيل حماكم البلديات
المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي

المعدل

المادة (:)3
أ .تشممكل نحك مممة قوبل يمممة ل ن ممم
اظممممممقو صممممممق وي مممممم ولمممممم

قرار جملس النواب

المادة (:)1

المادة (:)1

يس م ه امملق قونممقانو مممقانو نو م ونممقانو
تشكيل نحقكم قوبل يقت وسنة  )2018وينرأ
نممممما قونمممممقانو ممممممم  )35وسمممممنة 2006
قو شمممق هويممم لي مممق يلمممأل لقونمممقانو ق ممملأل
مقاناق وقح ق ويو ل ل نن تق يخ اشره لمأل
قوجري ة قورس ية.

بممممممق ة
ننقلنممممممة لومممممم مممممم
اشمممره لمممأل قوجريممم ة قورسممم ية)
وقالستوقضممممممة نرممممممق لتممممممق يخ
. )2019/1/1

المادة (:)2
تو قو قدة  )3نن قونقانو ق
قونحن قوتقوأل-:
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المادة (:)1
ملأل لمه ننقلنة.
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قرار جملس النواب

المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي
قال رقءقت قوتقوية :

المعدل
أوال :لإضمممقلة قوةنممممرة ب) هويرممممق لممممقون
أوالً :
قوتقوأل-:
ب -يجممن تشممكيل نحك ممة لل يممة نشممتركة ب -ننقلنة.
وو د نن قوبل يقت قو تجقو ة ل ن م اظمقو
صمممق ي ممم لنمممقء لمممه تنسمممي و يمممر
قوشمممملوو قوبل يممممة قو سممممتن هوممممه تن ممممية
نجقو تلك قوبل يقت.
ثانياااااااااااااااااااا :لإوغمممممممممممممممممممقء بممممممممممممممممممممق ة ثانياً :ننقلنة.
نممممن نمممم قونزممممقة لممممأل و ق ة قوومممم )
قونق دة لمأل قوةنمرة ) ننرمق وقالستوقضمة
نرممممممق لوبممممممق ة لنممممممرق نممممممن قو جلمممممم
قونزق أل).
ثالثا :ننقلنة.
ثالثا :لإ مقدة تمرميم قوةنمرقت نمن ب) هومه
و) قونق دة ليرق وت مبم نمن ) هومه )
ننرق له قوتنقوأل.

مممممي
 .1لنمممممقء لمممممه تنسمممممي
قوممممن قء قو سممممتن قوممممه تن ممممية
قو قوكبرى لقونسية
نجل قنقا
قو قوكبرى .
نقا
 .2لنمممممقء لمممممه تنسمممممي و يمممممر
قوشممممملوو قوبل يمممممة قو سمممممتن قومممممه
تن مممية قو جلممم قوبلممم لقونسمممبة
ولبل يقت قالصرى .

ب .توتبممر نحك ممة قوبل يممة نحك ممة
مملم نممن يمما قون ممنه لممقو ونه
قو بممين لممأل مممقانو تشممكيل قو حممقكم
قونظقنيمممة وممممقانو نحمممقكم قو ممملم
وق مقانو قصر نو ن ل وتكمنو
نخت مة لممقونظر لممأل قوجممرق م قوتممأل
ترتكممم ص لممممق حكممممقو قونممممنقاين
قو مملكن ة لممأل قو ممقدة  )4نممن امملق
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المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي
قونقانو دوو سنقاق ن ق ينا ض ن
قصت ق نحقكم قو لم .

المعدل

قو

 .يوممين و حك ممة قوبل يممة مممق
قكثر ون ع قو قو قكثر نمن نم
قونزممقة لممأل و ق ة قوومم حسممب ق
تنتزي قوحق ة .
د .ت بممممم لمممممه مزمممممقه نحك مممممة
قوبل يمممة وقو ممم ين قوومممقنين وممم يرق
قحكقو مقانو قستن قونزمقء وق
تشممممممممريوقت تتولمممممممم لقونزممممممممقة
قونظقنيين .
ا م  .تتح ممل قوبل يممة وقت م مزممقة
نحك ترممق وقو م ين قووممقنين ليرممق
و وقترممممممم وحنممممممنمرم قو قويممممممة
قالصرى .
و .تون نحك ة قوبل ية لسقترق لأل
ممم قو جلممم
قو كمممقو قومممل يخ
قوبلمم ورممله قوغقيممة ضمم ن حمم ود
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قرار جملس النواب

قــــــــرار اللجنـــة

المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي

المعدل

قوبل ية.
المادة (: )4
تخت نحك مة قوبل يمة لمقونظر لمأل
قوجرق م قوتأل ترتكم ضم ن حم ود
قوبل يممممة ص لممممق حكممممقو قونممممنقاين
قو بينممممة قداممممقه وق مممممنقاين تحممممل
نحلرمممممممق وق قاظ مممممممة مممممممقد ة
ل نتزه ق ننرق وحس ننتزمه
قوحق :

قرار جملس النواب

المادة (: )3
ملأل لمه ننقلنة.

المادة (: )3
تو قو قدة  )4نن قونقانو ق
قونحن قوتقوأل-:
أوال :لإوغمممممقء بمممممق ة ممممممم  )29وسمممممنة أوالً :
 )1955قوممممنق دة لممممأل قوةنممممرة ب) ننرممممق
وقالستوقضة نرق لوبق ة مم  )41وسنة
.)2015

ثانيااااا :لإوغممممقء بممممق ة مممممم  )21وسممممنة ثانياً :ننقلنة.
أ .مقانو قوحرف وقو نق قت ممم
 1971لقونسممبة ولجممرق م قو تولنممة لقو كممق ه
 )16وسنة .1953
قو ممحية ونكقلحممة قو يممق) قوممنق دة لممأل
ب .مممممقانو قوبلمممم يقت مممممم  )29قوةنرة د) ننرمق وقالستوقضمة نرمق لوبمق ة
وسنة .1955
مم  )47وسنة .)2008

ثالثااااا :لإوغممممقء بممممق ة مممممم  )20وسممممنة
 1973لقونسممبة ولجممرق م قو تولنممة ل كقلحممة
 .ممممقانو تنظممميم قو ممم و وقونمممرى
وقاللنية مم  )79وسنة  .1966أنرق قوحيمنقو وقوحجمر قوبي مر و لمم
قوحينقامممقت وسممملخرق) قومممنق دة لمممأل قوةنمممرة
د .مقانو قو حة قووقنة مم  )21ا ) ننرق وقالستوقضمة نرمق لوبمق ة ممم
وسممممممنة  1971لقونسممممممبة ولجممممممرق م
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ثالثا :ننقلنة.

قــــــــرار اللجنـــة

المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي
قو تولنمممممممة لقو كمممممممق ه قو ممممممممحية
ونكقلحة قو يق .

المعدل
 )13وسنة .)2015

رابعاااا :لإوغمممقء بمممق ة ممممم  )47وسمممنة
اممم  .ممممقانو قور ق مممة ممممم  )2001 )20قومممممنق دة لمممممأل قوةنمممممرة و) ننرمممممق
وسممممممنة  1973لقونسممممممبة ولجممممممرق م وقالستوقضة نرق لوبق ة مم  )49وسنة
قو تولنة ل كقلحة قنرق قوحيمنقو .)2008
وقوحجر قوبي ر و لم قوحينقاقت
وسلخرق.
خامسا :لإضقلة قوةنرقت نن ) قوه و)
قويرق لقون ن قوتقوية-:
و .مممقانو قوسممير مممم  )47وسممنة
.2001
 مقانو قوغلقء مم  )30وسنة .2015 ممممقانو قو مممنق ة وقوتجمممق ة ممممم )18 .مممقانو سممنو صم نقت قو كقتم وسنة . 1998
مممممم
قو رنيممممة و ينممممة ممممقو مممممم  )7و -مممممقانو قو نق ممممةقت وقو نممممقيي
وسممنة  1977لقونسممبة قوممه نحك ممة  )22وسنة .2000
قو قوكبرى .
قنقا
و -مقانو قوسيقحة مم  )20وسنة .1988
ح .مقانو سمنو صم نقت قو كقتم سادسااا :لإ ممقدة تممرميم قوةنممرة ) قوممنق دة
قو رنيممة لممأل قو نم
مقل .قوبل يممة مممم ليرق وت بم قوةنرة س) ننرق.
 )21وسنة 1985
ل .مممقانو صمم قو رممن و ينممة
مممممقو ممممممم  )20وسمممممنة 1985
لقونسممبة قوممه نحك ممة قنقاممة ممقو
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قرار جملس النواب

رابعا :ننقلنة.

خامسا :قو لا  :ننقلنة.
 ننقلنة. ننقلنة.و -ننقلنة.
و -ننقلنة.
سادسا :ننقلنة.

قــــــــرار اللجنـــة

المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي

المعدل

قوكبرى .

 .مممممقانو صمممم
 )28وسنة .1999

قرار جملس النواب

قو رممممن مممممم

 .ق تشممممريا قصممممر يخممممن نحك ممممة
قوبل ية لقونظر لأل قوجرق م قوتأل تتنقوورمق
قحكقن وقوتأل تنا ض ن ح ود قوبل ية.

المادة (: )5
أ .يمممممتم تويمممممين نمممممن ةأل نحك مممممة
قوبل يمممة ونسمممتخ نيرق لنمممرق نمممن
مممممي قوبل يمممممة ل نقلنمممممة و يمممممر
قوو .
ب .يتنقضمممممه نن ةمممممن نحك مممممة
قوبل يمممممة ونسمممممتخ نناق وقتمممممبرم
و وقترم وسمق ر حنمنمرم قو قويمة
نممن قوبل ي مة ولنممق ولتشممريوقت قوتممأل
تسر ليرم .

المادة (:)4
المادة (: )4
تو قوةنرة أ) نن قو قدة  )5نمن قونمقانو ننقلنة.
ق مملأل لإوغممقء بممق ة لنممرق نممن ممي
قوبل ية ل نقلنمة و يمر قووم ) قومنق دة ليرمق
وقالستوقضممممممممممممممة نرممممممممممممممق لوبممممممممممممممق ة
ولنق حكقو اظقو نن ةأل قوبل يقت).

 .يخزا نن ةمن نحك مة قوبل يمة
ونستخ نناق لأل ميقنرم لنق بقترم
إل ممممرقف و ق ة قوومممم وتسممممر
لممممممميرم ورمممممممله قوغقيمممممممة قحكمممممممقو
قوتشمممممريوقت قو تولنمممممة ل مممممن ةأل
قو حقكم قونظقنية .
د .تمممملنن قوبل يممممة قاللنيممممة قو

نممممة
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قــــــــرار اللجنـــة

المادة كما وردت في القانون

المادة كما وردت في مشروع القانون

األصلي

المعدل

و حك ممة قوبل يممة وونق نرممق وقو قمرممق
ون بن قترق .

المادة (: )6
أ .ينشمممم لممممأل قو حك ممممة ممممن و
صمممق يسممم ه مممن و نحك مممة
قوبل يممة ) تممندع لي م قورسممنو قوتممأل
تسممتنليرق نحك ممة قوبل يممة ونبممقو
قوغرقنقت قوتأل تحكم لرق .
ب .يلتممرو قنممين ممن و نحك ممة
قوبل يمممة لقيممم قع قو بمممقو قو ح ممملة
و يمممم يننيممممق لممممأل قوحسممممقب قوممممل
تح ده قوبل ية.
 .يخ ممم وكمممل لل يمممة نمممق اسمممبت
 )%75نن نن ق قو بقو قو ح ملة
نن مبل نحك ة قوبل ية وين ع قوبقمأل
لمه للم يقت قو لكمة ولنممق و مق ينممر
نجل قون قء لرلق قوش و .

المادة (: )5

قرار جملس النواب

المادة (: )5
لأل له قونحمن ننقلنة.

تو قو قدة  )6نن قونقانو ق
قوتقوأل-:
أوال :لإضقلة بق ة أو لأل قوحسقب قول يح ده أوالً :ننقلنة.
و ير قوشلوو قوبل ية لي ق يتول ل حك مة قوبل يمة
قو شتركة) هوه آصر قوةنرة ب) قونق دة ليرق.
ثانياااااااا ً :لإوغمممممممقء اممممممم قوةنمممممممرة ) ننرمممممممق ثانياً :ننقلنة.
وقالستوقضة ن لقون قوتقو أل-:
  -1تح م د ل ن م اظممقو ي م ورممله قوغقيممة  -1 -ننقلنة.مممة ولبل يمممة نمممن ننممم ق قو بمممقو
قونسمممبة قو خ
قو ح مملة نممن نحك ترممق وقو بممقو قو ح مملة نممن
قو خقوةقت قوجرق ية قوتأل ت صل لأل قصت ق رق.
 -2تحن قو بقو قو تبنية لأل ارقية كل مرر قومه -2ننقلنة.
لنمممك تن يمممة قو ممم و وقونمممرى ويمممتم تن يورمممق لمممه
للم يقت قو لكممة ولنمق ب ولنسم قو حم دة لممأل قونظممقو
قو شق قوي لأل قوبن  )1نن اله قوةنرة.
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