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1المادة   

  وفقدانھا]مجلس النواب االتحادي[غ ندستاوعضویة الباكتساب  
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2لمادة ا  

النیابيالعمل حمایة حریة ممارسة    

غ، وال من كسب ھذا العمل ندستاوالبفي الترشح للعمل النیابي  منالیجوز منع أحد ) 1(
. وممارستھأوقبولھ، أالنیابي،   

غ، ندستاوالبفي للعمل النیابي  ترشحھبسبب في مكان عملھ أن ُیضار أحد الیجوز ) 2(
.أوكسب ھذا العمل النیابي، أوقبولھ، أوممارستھ  

، أو غندستاوالبللعمل النیابي في ترشحھ مھنتھ بسبب أحد من إقالة  الیجوز فصل أو 1) 3(
 الوظیفة أو الفصل منال یجوز عالوة على ذلك  2.ھتمارسالعمل النیابي، أو مھذا قبول 

بمجرد من الوظیفة أوالمھنة الحمایة من الفصل سریان  یبدأ 3. ینةسباب معإال ألالمھنة 
 تبقى ھذه  4. قائمة المرشجینأو بتقدیم المختصة في حزبھ الجھة المرشح من ِقبل تعیین 

. النیابيمدة التفویض ضافیة بعد انتھاء إالحمایة ساریة المفعول سنة   

3المادة   

  االنتخابیةحملةللتحضیر للجازة اإل

آخر خالل ، بناء على طلبھ، جازةغ إندستاوالبمرشح لكسب مقعد في كل  منح یجب 1
     .حمالتھ االنتخابیةعداد ل، وذلك لإلقد تصل الى شھرینلمدة االنتخابات یوم قبل  شھرین

 مدة ھذه خالل راتبھ من وظیفتھ أو مھنتھ االستمرار في الحصول على ال یحق للمرشح  2 
  .جازةاإل

4المادة   

ممارسة المھنةت العمل الوظیفي وفترا  

انتھائھا ضمن فترات ممارسة العمل  بعد غندستاوالعضویة  في البمدة احتساب یجب ) 1(
  . ةمھنالوظیفي أو ال

تتم ال  خارجھامن أو  ]معاشات التقاعد المھنیة [العملتقاعد من جھة معاش توفر عند ) 2( 
ستحقاق اصالحیة توفر مدد ضمان   إلى إال بالنظر 1ة لفقرعلى اعملیة االحتساب بناء 

.ةالمھنیات التقاعد بتحسین معاشالخاص المحددة في المادة األولى من القانون المعاش   
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  الثالثبابال
في المؤسسات العامةعاملین من ال غندستاولب لالوضع القانوني للمنتخبین  
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5المادة   

   العامسسات التابعة للحق ؤى العمل في المالمترتبة علات الحقوق والواجبوقف سریان ت

المترتبة على العمل في المؤسسات التابعة للحق الحقوق والواجبات وقف سریان  یت1)1( 
للعمل النیابي في یتم انتخابھ  من العمل فیھا ووظف یحصل على راتبمالعام بالنسبة لكل 

نتیجة رسمیا  لجنة االنتخابات االتحادیةھ تعلن فیمن الیوم الذي اعتبارا البوندستاغ، 
أو بمجرد قبول  ،) من قانون االنتخابات االتحادي1الجملة 2فقرة  42المادة  (االتنخابات

الحفاظ على واجب تثناء في البوندستاغ، باسمدة العضویة التفویض النیابي، وذلك طیلة 
 وقف المذكورتیسري ال 2. یاوھداأِمنح أي أو المھنة، وحظر قبول  أسرار العمل الوظیفي،

وذلك غ في أي منصب في إحدى المؤسسات العامة، ندستاوالبو عضتم تعیین اذا یضا، أ
لقبھ لى إیف ضأن یمي یحق للموظف الحكو 3.  الفعليتعیینھلمن الیوم األول اعتبارا 

ن یلموظفاوقف حقوق تال یمس ھذا ال 4. "خارج الخدمة"عبارة الوظیفي أو المھني 
، وفي العالج أثناء ممارسة العمل الوظیفي في ادثون الذین تعرضوا لحیمیالحكو

 من ھذه الفقرة إلى حلول سن التقاعد 1تسري الجملة  5. الحادثعلى  ة المترتباتالتعویض
.على األكثرالدائم أو إلى اإلحالة إلى التقاعد   

 لھ بالنسبة 1لفقرة امفھوم سري ف الحكومي إلى التقاعد المؤقت، فیإذا أحیل الموظ) 2 (
  .الدائم على األكثر أو االحالة الى التقاعدإلى حلول سن التقاعد، 

لحصول على الماني األللعمل النیابي في البوندستاغ منتخب ال یجب االستجابة لطلب 1) 3(
اإلعداد لممارسة مرحلة ینھ كموظف حكومي حتي إشعار آخر في فترة تعیخالل إجازة 

الموظف بعد حصل ھذا ذا إ 2. فترة اإلجازةراتب لأال یحصل على  علىالعمل الوظیفي، 
في ھذه الحالة  فیجب ،موظف في المرحلة التجریبیةدرجة على اجتیازه فترة اإلعداد بنجاح 

اعتبارا  1 تلك العالقة الوظیفیة بناء على الفقرة عنحقوقھ وواجباتھ المنبثقة وقف سریان 
.رجة في ھذه الدمن یوم تعیینھ الفعلي  

 
6المادة   

العمل النیابيمدة بعد انتھاء االستخدام عادة إ  

 حقوق وواجبات الموظفوقف تیستمر  غندستاوفي البالعضویة  مدة  بعد انتھاء1)1(
ناء على طلب من ب 2. لمدة أقصاھا ستة أشھرعالقتھ الوظیفیة المترتبة على الحكومي 
لى إعادتھ إیجب   في البوندستاغ،ھاء عضویتھ یقدمھ خالل ثالثة أشھر بعد انت،الموظف

أن یكون  یجب 3. خالل مدة أقصاھا ثالثة أشھر بعد تقدیم الطلب ةالسابقعالقتھ الوظیفیة 
 وبنفس عادلھ،یمنصبا  أو ، كان یشغلھ من قبلالذي  المنصبنفسالذي ُیسند إلیھ  المنصب 

الموظف الطلب یحصل من الیوم األول لتقدیم اعتبارا  4. على األقلآخر راتب أساسي لھ 
. آخر منصب كان یشغلھعلى نفس راتب   

 انتھاء عضویتھ في  بعد رھ طلبا خالل مدة ثالثة أش الحكومي ذا لم یقدم الموظفإ 1)2(
المترتبة على عالقة العمل الحقوق والواجبات وقف تفیستمر  ،1بناء على الفقرة  غندستاوالب
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 مع ذلك یمكن 2 . الدائمأو اإلحالة إلى التقاعدحلول سن التقاعد، لى إ )1فقرة  5 المادة (
، شریطة إسناد منصب إلى ھذا الموظف رئاسة المؤسسة التي یعمل فیھا الموظف المعنيل

عضویتھ في البوندستاغ كن تذا لم إعالقة العمل السابقة، لى إ، إعادتھ 3الجملة  1لفقرة وفقا ل
 وقت انتھاء عضویتھ؛ 55سن  یبلغ دورتین تشریعیتین على األقل، ولملمدة استمرت قد 
یعتبر إذا رفض الموظف العودة إلى مكان عملھ السابق، أو لم یدخلھا حیز التنفیذ، فإنھ و

في خالل عضویتھ  ،الحكوميذا كان الموظف إ، 2 تسري الجملة ال 3 .مفصوال من العمل
. حكومة االتحادیةالعضوا في  غ،ندستاوالب  

7المادة   

ت التابعة للحق العامؤسساالمفترات العمل في   

 ودون المساس الرواتب، من القانون االتحادي لتنظیم 3  الجملة3فقرة  27خالفا للمادة )  1(
تحادي االموظف الارتقاء إلى تأجیل  غندستاوالعضویة في البفترة  تؤدي، 5 فقرة 23بالمادة 

 2 و 1 نتیالفقر 28 المادةتطبیق المدى الذي یترتب على بنفس  سلم الرواتب األساسیةفي 
 حزیران/ یونیو 30 لىإ المعمول بھا ةصیغالفي لرواتب تنظیم االقانون االتحادي لمن 

2009.  

ن إف،  6لمادة وفقا ل ى عالقتھ الوظیفیة السابقةلإالحكومي عادة الموظف إذا لم یتم إ 1) 2(
بعد انتھاء ا بمقدار مدة ماألساسي تطول الوظیفي  المحددة لدرجة راتبھ األقدمیةمدة 

لى عالقتھ إعادة الموظف إذا لم یتم إ 2. إلى حلول سن التقاعدغ ندستاوضویة في البعال
الراتب في درجة  مقیدا ، وإلى حلول سن التقاعد،نھ یظلإف،  6لمادة وفقا لالوظیفیة السابقة 

. 1الفقرة الناتجة عن تطبیق األساسي   
 

عمل فترة  غندستاوالعضویة في البمدة بر ال تعت 5فقرة  23لمادة المساس بادون  1)3(
مابعد انتھاء العضویة في یسري ذلك أیضا بالنسبة لفترة  2 . اتمعاشالقانون حسب 

  .6 المادة حسبلى عالقتھ الوظیفیة السابقة إ  الحكوميعادة الموظفإذا لم یتم إ غ،ندستاوالب
 

ضمن فترات الخدمة الالزمة مدتھا  یتم احتساب غندستاوبعد انتھاء العضویة  في الب) 4(
.  المرحلة التجریبیة، باستثناء فترة لتدرج الوظیفي القانونيل  

ضمن فترات العمل الوظیفي أو  ُمددھا یتم احتساب غندستاوبعد انتھاء العضویة  في الب) 5(
تقاعد  توفر معاشعند و ؛العامممارسة المھنة بالنسبة للعاملین في المؤسسات التابعة للحق 

لى إبالنظر ، ال یسري ذلك إال معاش لألحیاء من أھلھ بعد وفاتھ، أو المعنيعضوللي إضاف
. أو الحق في الحصول علیھمعاش المرتقب لھذا الستحقاقأساسا االالتي تنظم التعلیمات   
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8المادة   

  ةالعامفي المؤسسات عاملون الالجنود ووالقضاة، و المؤقتون،  الحكومیونالموظفون

.النظامیین، والجنود المؤقتین والجنود ،لقضاةبالنسة ل 7 -  5لمواد اتسري )  1(   

مؤقت الجندي عمل بالنسبة للعالقة على الحقوق والواجبات المترتبة سریان توقف ی)  2(
األكثر، وبالنسبة للموظف المؤقت طیلة الفترة التي ُعین  على التكلیف مرحلةطیلة فترة 
. موظفا فیھا  

بالنسبة  7 من المادة 4 - 1والفقرات  6 والمادة 5 أحكام المادة و2 لفقرةایسري مفھوم  1) 3 (
عمال في مؤسسات یعتبرطبقا لھذا القانون  2. العامفي المؤسسات التابعة للحق عاملین لل

والیة أو ، أو تابعة ألي ]الدولة[تابعة لالتحاد الفیدرالي كل عمل لدى مؤسسة الحق العام 
العام أو االتحادات حق التابعة للن الھیئات والمصالح والمؤسسات ألي بلدیة أو لغیر ذلك م

. جمعیاتھاالدینیة العامة ومؤسسات  باستثناء ال،االتابعة لھ  

9المادة   

 أعضاء ھیئات التدریس في الجامعات

ي في البوندستاغ ممن للمنتخبین للعمل النیابلوضع القانوني  بالنسبة ل6تسري المادة  ) 1(
، لتعلیم العاليل العام قانونالمن  42للمادة ھیئات التدریس الجامعیة وفقا  في ھم أعضاء

.الجامعاتفس نفي مناصبھم التي كانوا یتقلدونھا، و الى نفس عادتھمإوجوب شریطة   

خالل فترة عضویتھم في البوندستاغ یمكن ألعضاء ھیئات التدریس الجامعیین  1)  2(
واإلشراف على دارسي الدكتوراه، والمتقدمین لنیل العمل في مجال البحث العلمي، مواصلة 

تم من إنجاز في كل من ھذه ھذا العمل تبعا لما مكافأة   یتم تحدید 2. شھادة األستاذیة
حصل علیھ  بالمئة من الراتب الذي كان سی25المكافأة ن یتعدى مبلغ  أ الیجوز3. المجاالت

فیما عدا ذلك تسري   4. امعاتمقابل ممارستھ عملھ كعضو في ھیئات التدریس في الج
.في مؤسسات االتحاد الفیدرالي بالنسبة للموظفین المعمول بھاالتعلیمات   

10المادة   

محددةلفترة قیادیة المنتخبون لتولي مناصب إداریة الموظفون الحكومیون   
موظفین ل، وذلك بالنسبة لاعتمادا على قانون 6لمادة ل مخالفةوضع قواعد لوالیات یمكن ل

.محددةلتولي مناصب إداریة قیادیة لفترة ن یلمنتخب انیحكومیال  
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  الرابع بابال
  غندستاوألعضاء البالخدمات الُمقدمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

11المادة    
  ائبالنمكافأة 

لراتب الشھري شھریة تتحدد وفقا لعلى مكافأة  ]النائب [غندستاوالب یحصل عضو 1) 1(
ل علیھالذي یحص  

،)6  رسلم الرواتب (العلیا لالتحاد الفیدراليإحدى المحاكم  قاض فيـ   
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سلم ( محددةأحد المنتخبین لتولي منصب إداري قیادي على مستوى المحلیات لفترة  ـ 
كانون / ینایر 1من اعتبارا یورو 7339 النائب علىیبلغ مقدار مكافأة   2 .)6  بالرواتب
أي یجب أن تتم  3. *2009كانون الثاني / ینایر 1 منتبارا اعیورو 7668 و، 2008الثاني 
  .30المادة اإلجراءات التي تنظمھا بناء على الحقة تسویة 

عالوة منصب شھریة بمقدار المكافأة الشھریة  على ]رئیس البوندستاغ [یحصل الرئیس )2(
 منصب على عالوة نواب الرئیس، بینما یحصل كل من 1لفقرة التي یحصل علیھا وفقا ل

.1بناء على الفقرة شھریة بمقدار نصف المكافأة الشھریة المحددة لھ   

 یقل 27طبقا للمادة الصحیة نظرا إلى ما ُیمنح من مساعدات مالیة في تكالیف الرعایة  )3(
وذلك ، 1995كانون الثاني / ینایر 1 مناعتبارا مبلغ المكافأة الشھریة، وعالوة المنصب 

1/365بنسبة   

12المادة   

 التعویضات المتعلقة بأداء العمل النیابي

 العمل ھتممارسللتكالیف المترتبة على تعویضات على  غندستاوالبعضو یحصل  1 )1(
.و مساعدات عینیةأمبالغ مالیة شكل تعویضات في ال تقدم ھذه 2 .النیابي  

یكون على وجھ للتكالیف شھري إجمالي  على مبلغ غندستاوالبعضو  یحصل 1)2(
  :یلي لماسویة تالخصوص 

بما  ،غندستاوالبمقر خارج الدوائر االنتخابیة رعایة مكاتب وأسیس لتمكتبیة  تكالیف  .1
كتابیة، والمراجع، والوسائط األثاث، واألدوات الوفیھا اإلیجارات، والتكالیف الجانبیة، 

. وطوابع البریدیة،عالماإل  

الرحالت الرسمیة ، باستثناء سفرخالل ال وغ،ندستاوالبفي مقر ضافیة المصروفات اإل  .2
  .لى الخارجإ

التنقل عبر وسائل النقل داخل جمھوریة ألمانیا االتحادیة في إطار ممارسة  تكالیف . 3
.17 و 16 المادتینأحكام دون المساس ب العمل النیابي،  

 

                                            
 

* 2013كانون الثاني / یر ینا1را من ا یورو اعتب8252، وبمقدار 2012كانون الثاني / یر ینا1 یورو اعتبارا من 7960مقدار  وب
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الدائرة  ورعایة الدعوات ،و التمثیل،(بممارسة العمل النیابي  مرتبطة أعباء مالیة أخرى .4
للحیاة المستخدم دخل الوظیفة أو المھنة  من تؤدى نأ  والتي الیمكن)رھایاالنتخابیة وغ

. الخاصة  

من كل كانون الثاني / ینایرفي أول یضات اإلجمالي الشھري لھذه التعوالمبلغ یتم تعدیل  2
لعام قبل ، الذي حدث في اللمواطن  الیومیةاالحتیاجات في تكالیف تطور للعام مواكبة 

 التفاصیل الشیوخالقواعد التنفیذیة التي تصدرھا لجنة قانون المیزانیة وُینظم  3 .الماضي
.تعدیالتھافقات الفعلیة وبمقدار المدفوعات المحددة حسب النالمتعلقة   

أشخاص  تشغیلة عن للنفقات الناشئ على تعویضات غندستاوالبعضو  یحصل 1)3 (
ال یجوز نقل الحق في  2 .ذلكما یثبت على أن یقدم نیابي، الیساعدونھ في أداء عملھ 

صرف تعویضات للنفقات أساسا  ال یجوز 3 .غندستاولبفي اآخر لتعویضات إلى عضو ا
عاملین تربطھم بالعضو قرابة، أو عالقة زوجیة، أو رمة مع عقود عمل مب  على المترتبة

ضات ییضا على تعویسري ذلك أ 4 .حالیةالعالقة سابقة أوھذه سواء أكانت مصاھرة، 
 .غندستاوالبعضو عقود عمل أبرمت مع شركاء حیاة حالیین أو سابقین لالنفقات الناشئة عن 

 الخاصة التفاصیل الشیوخ تصدرھا لجنة القواعد التنفیذیة التيقانون الموازنة وُینظم  5
إلبرام عقود العمل،   الضروریةالتعلیماتبھا، وكذلك بالشروط الخاصة حجم التعویضات وب

 .الخاصة بالعاملینتعویضات ال والرواتبتقوم إدارة البوندستاغ بحساب   6 .مسائل أخرىوب
 عتبر العاملون لدى ال ُی8 .طرف ثالثأي مسؤولیة تجاه غ بأي حال أي ندستاوالبال یتحمل  7

ھؤالء العاملین عالقات عمل قانونیة بین ال توجد  9 .ةالعامملین في المؤسسات النواب عا
.غندستاوالبدارة إو  

  :مایليتشمل التعویضات المتعلقة بأداء العمل النیابي  1)4(

  ،غندستاوالبمقرفي  توفیر مكتب مجھز .1

  ،16 مادةللالمواصالت وفقا وسائل استخدام . 2

  ،غسیارات الخدمة التابعة للبوندستا استخدام .3

،غندستاوالبفي واالتصاالت المشتركة استخدام أنظمة المعلومات مكانیة إ توفیر .4  

.غندستاوالب خدمات أخرى یقدمھا .5  

.الشیوخالقواعد التنفیذیة التي تضعھا لجنة ویزانیة قانون المالتفاصیل ُمبینة في   2  
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الناشئة عن ممارستھ منصبھ للنفقات شھریة  على تعویضات غندستاوالب رئیس حصلی) 5( 
 تعویض للنفقات المترتبة على نوابھ علىكل من یحصل ، بینما یورو 1023 مبلغ تقدر ب

. یورو307 ممارسة المنصب بمقدار  

الخدمة إحدى سیارات  الذي وضعت تحت تصرفھ الكامل غندستاوالبعضو  یحصل ) 6(
. بالمئة25 نسبةعلى مبلغ إجمالي للتعویضات أقل ب ]الدولة[تحاد الفیدرالي الالتابعة ل  

13المادة   

لنفقاتلسقوط حق الحصول على تعویض   

آخر ربع سنة في الدورة التشریعیة  في غندستاوالب الذي ینضم الى غندستاوالبیحق لعضو ال 
 غندستاوالبذا كان إ، 3و 2 نتیالفقر12الحصول على الخدمات المنصوص علیھا في المادة 

   . فعال لھاأعماختتم قد 

  14المادة

  ات النفقاتلتعویضاإلجمالي مبلغ تقلیص ال

الرئیس یحدد  2 .غندستاوفي كل جلسة للبلتسجیل الحضور تمریر قائمة یجري  1)1(
یتم  3 .الحضورتسجیل  قائمة مریریام انعقاد الجلسات ووقت تأالشیوخ  لجنة باالتفاق مع

 یسجلذا لم إ، لتعویضات الخاصة بعضو البوندستاغاإلجمالي ل یورو من المبلغ 50خصم 
.الحضور قائمةاسمھ في   

في حضوره عضو البوندستاغ ذا لم یسجل إ ، یورو100لى إ حتجزالُم یرتفع المبلغ 4
ذا إ ، یورو20لى المخصوم إیتقلص المبلغ   5 .للبوندستاغ، ولم یكن في إجازةالعامة جلسة ال

قدم شھادة طبیة بعدم أو للعالج،  ةمستشفى أومصحدخولھ   النائب الغائب دلیال علىقدم
  التسجیل في قائمة رغم عدمة، الممنوحیتم أي خصم من التعویضاتال  6 .العملقدرتھ على 

شھادة  غندستاوالبعضو وعندما یقدم ، أالحملسبب خالل فترة حمایة األمومة ب ، الحضور
، والذي لم یبلغ الرابعة عشرة من عمره بعد، یقیم معھ في منزلھولده الذي مرض بیة بط

یقوم  7. ویتوجب علیھ رعایتھ نظرا لعدم توفر شخص آخر في المنزل یتولى ھذه الرعایة
تولي الرئیس رئاسة الجلسة، وتولي تمریرھا مقام التسجیل في قائمة الحضور اعتبارا من 

قائمة الحضور التسجیل في قائمة طالبي الكلمة في كما یقوم مقام التسجیل في . األمین مھامھ
عبر النداء جلسة البوندستاغ، أوالمشاركة في التصویت باالسم، أو المشاركة في التصویت 

 أو ھیئة أخرى االسم، أو التسجیل في قائمة الحضور الخاصة بجلسة إحدى اللجانعلى 
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أو ھیئة أخرى إحدى اللجان لبي الكلمة في جلسة ، أو التسجیل في قائمة طاللبوندستاغ
السفر المصرح بھ   أو،الشیوخالحضور الخاصة بلجنة ، أو التسجیل في قائمة غندستاوللب

. یوم الجلسةرسمیة مھمة في   

 عبر قتراع التصویت باالسم أو في ا الذي لم یشارك في غندستاوالبمن عضو  یخصم 1)2(
إلجمالي الشھري المقدم لھ تعویضا المبلغ ا من ، وذلك یورو50مبلغ االسم النداء على 

 أو إذا تم، أعفى النائب من الحضور قد الرئیس كانذا إ ، یتم العدول عن ذلك2 .للتكالیف
   .6 الجملة 1الفقرة التي تنص علیھا حاالت الو في أ ،1الخصم بناء على الفقرة 

15المادة   

لمشاركة في جلساتابدالت أو تقاضي مكافآت یومیة أخرى   

 قائمة الحضور فيسجل فیھ اسمھ  في نفس الیوم الذي غندستاولبعضو ا صلح ذاإ 1
بدالت حضور یومیة أو مكافآت على من أي خزینة عامة أخرى  غندستاولبالخاصة بجلسة ل

، التكالیف الشھري لتعویضلمبلغ اإلجمالي ا یورو من 20نھ یتم خصم إ ف،جلسات أخرى
یسري  2. المعنیةخزینة یھ العضو فعال من الما حصل علیتعدى المبلغ المخصوم على أال 

.في یوم الجلساتتم لى الخارج التي تإسفریات الرسمیة العلى أیضا ذلك   

16المادة  

السفرالتنقل المجاني وتعویض تكالیف الحق في   

 .   لمانیة الحدیدیة األكسكلقطارات االمجاني لكل االستخدام  غندستاوالبلعضو حق ی 1) 1(
القطارات التي تضم الطائرة أو داخل ألمانیا في اطارعملھ النیابي  العضو إذا استخدم  2

یتم عربات للنوم أو غیرھا من قطارات السكك الحدیدیة خارج نطاق القطارات المحلیة، ف
  . أن یقدم ما یثبت ذلكشریطة  تنقلھ بأعلى درجة، تكالیفات تعویضصرف 

من أي جھة ق التنقل المجاني أن یحصل  الذي یتمتع بحغندستاوالبعضو  لیحق ال 1) 2(
  ذلك علىویسري.  الحدیدیة األلمانیة داخل البالدبقطارات السكك نقلتعلى تكالیف الأخرى 
، وكذلك في حالة لى الخارجإتكون مرتبطة بسفر داخل البالد مرحلیة مسافات السفر ل

.1 ا للفقرةطبقصرف تكالیف استخدام الطائرة، والقطارات التي تضم عربات للنوم   
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  17المادة 
الرسمیةسفریات ال  

  .وندستاغ الب من رئیسة مسبقموافقة یحتاج السفر في مھمة رسمیة إلى )1(

مغطاة من خالل المبلغ مكافآت الیومیة تعتبر الداخل البالد الرسمیة سفریات اللدى  1) 2(
تحادي بالقانون اإل عمال غ،ندستاوالبعضو یحصل مع ذلك  2 .جمالي لتعویضات التكالیفاإل

 ذا قدمإ 3 .ذا قدم طلبا بذلك، إنقلت تكالیف المبیت و تكالیف ال، على الخاص بتكالیف السفر
فیتم تغطیتھا من تكالیف المبیت، ال یمكن ما یثبت إنفاقھ مبالغ غیر عادیة  غندستاولبعضو ا
  .ما ھو ضروري من المبلغ الزائدتعویض صرف 

تكالیف على لى الخارج یحصل النائب بناء على طلب منھ إ  یات الرسمیة لدى السفر1) 3(
  : یتم عالوة على ذلك تعویض مایلي2 .الیومیةالمكافآت المبیت و

 المنشود المكانلى إلمانیة السكة الحدیدیة انطالقا من الحدود األتكالیف استخدام قطارات  - 
  .ما یثبت ذلك تقدیم طةشری ،استخدام عریات النوم لى جانب تكالیف إ ،یاباإو ذھابا 

المستندات  شریطة تقدیم ،یاباإذھابا والرحلة یتم تعویض تكالیف الطائرة  استعمال  لدى-
.الخاصة بھذه التكالیف  

.أخرىوسائل نقل استخدام  الناتجة عن  الضروریة السفرتكالیف -  

 تعویض خاص بالمسافةھ الحصول على طلببناء على یمكن لعضو البوندستاغ  1) 4(
 في الحاالت ، وذلكالسفرتكالیف في السفر بدال من الحصول على تعویضات المقطوعة 

 بالمسافة التعویضات الخاصة ال یجوز أن تتجاوز 2. 3 و2 التي تنص علیھا الفقرتان
 فقرة 16للمادة فر التعویضات التي ُتصرف في حالة استخدام الطائرة وفقا المقطوعة في الس

تحدد لجنة الشیوخ مقدار التعوضات الخاصة بالمسافة المقطوعة  3 . 3  فقرة17و المادة أ 1
  .في السفر

مواد القانون االتحادي الخاص بتكالیف السفر في مفھوم أحكام سري فیما عدا ذلك ی) 5(
.غیر ذلكالشیوخ تقرر لجنة ذا لم  الساریة حالیا، إالصیغة  
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  الخامس بابال

  تھمبعد وفااألحیاء  أھلیھم السابقین وغندستاوالبعضاء ألالخدمات المقدمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

18المادة   

 مكافأة انتھاء العضویة

، إذا كانت مالیةمكافأة على أو أنھاھا عضویتھ انتھت الذي  غندستاو یحصل عضو الب1)1(
الشھریة التي كافأة بمقدار المكافأة  یتم صرف ھذه الم2 .مدة عضویتھ ال تقل عن سنة

لكل سنة ، وذلك بمعدل شھر 1 فقرة 11لمادة ل وفقا ]مكافأة النائب [ائبیحصل علیھا الن
ال تراعى أي  3 . شھرا18 مكافأة انتھاء العضویة صرف مدة ال تتعدىأعلى ، عضویةلل

أي  تعتبر 4 .مكافأة انتھاء العضویةغ حصل العضو بسببھا على ندستاو سابقة في البعضویة
مكافأة انتھاء تقدیر  بمثابة عضویة لسنة كاملة لدى شھرأ 6 تجاوزت غندستاوبعضویة في ال

2 الجملةبناء على العضویة   

ل و یتم احتساب الدخغندستاوالبانتھاء العضویة في بعد الثاني من الشھر اعتبارا  1)2(
ال یتم احتساب  2 .مكافأة انتھاء العضویةالمكتسبة عن طریق العمل أو المعاشات ضمن 

قام ذا إ ،ھذه المكافأة ضمن بيووربرلمان األالالعضویة في تبة على المستحقات المالیة المتر
 الممنوحة مستحقاتالبناء على مكافأة انتھاء العضویة فیھ مقدار بي بحساب وورالبرلمان األ

.ھناك  

 1بناء على الفقرة لمكافأة انتھاء العضویة حسب طلب عضو البوندستاغ المستحق  1) 3(
ولضعف المدة قرر ة واحدة، أو شھریا بمعدل نصف المبلغ المدفعھذه المكافأة یمكن صرف 

.3 الجملة 1الفقرة تسري ھنا   2. المحددة  

مكافأة وقف صرف یتم فالسابق العضویة مرة أخرى،  غندستاوبالإذا اكتسب عضو  1) 4(
تم صرف ذا إ 2 .شھریا، وذلك إذا كانت ُتصرف لھ 1 لفقرةالمقررة لھ وفقا لانتھاء العضویة 

الة حللعضو دفعة واحدة، فیجب استرداد المبلغ الذي كان سیحصل علیھ في المكافأة ه ھذ
  .بھا في ھذه الحالةاالسترداد قساط التي یتم األالرئیس یحدد  3 .الصرف الشھري

مكافأة انتھاء إذا ُتوفي عضو البوندستاغ المنتھیة عضویتھ، فیتم االستمرار في صرف ) 5(
زوج وأوالد / ، من زوجة األحیاء، وذلك ألھلھ 1ء على الفقرة بناالمقررة لھ العضویة 

ھذا وفقا ل یة معاشوقحقلھم توفر تكافأة، إذا لم المتترك لھم ھذه و، أصلبیین أو بالتبني
.القانون  

ن أبي وورالبرلمان األال یزال عضوا في السابق الذي لعضو البوندستاغ ال یحق  )6(
  .بيوورالبرلمان األانتھاء عضویتھ في  بعد الإمكافأة انتھاء العضویة بیطالب 
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 2فقرة  15 بناء على المادة غندستاو في البذا فقد العضو عضویتھإ، 1الفقرة ال تسري  1)7(
 مكافأة انتھاء العضویة وقف صرف یمكن للرئیس 2 .تحادي من قانون االنتخابات اإل2رقم 

 تستتبع العواقب المنصوص علیھا ه المتوقع اتخاذ إجراءات ضدكان منذا ، إ المعنيللعضو
.من قانون االنتخابات االتحادي 2رقم  2 فقرة 15لمادة في ا  

19المادة   

تقاعدالمكافأة الحق في   

بلغ السابعة ذا إ ،تقاعدعلى مكافأة ھ انتھاء عضویتھ فیبعد عضو البوندستاغ یحصل )1(
   .سنة على االقلمدة  لغندستاووكان عضوا في البوالستین، 

 تقاعدعلى مكافأة  1947 كانون الثاني/ ینایرقبل المولود  غندستاوالبو عضیحصل  )2(
/ مبردیس 31 الذین ولدوا بعد غندستاوعضاء الببالنسبة ألما  أ.ة والستینببلوغھ سن الخامس

  :یلي كماتقاعد صول على مكافأة الح للةن المطلوبحساب الس فیتم 1946ول كانون األ
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السنة :  ةطلوبمالسن ال الشھر    سنة المیالد  بالشھور الزیادة  

1 65 1 1947  

2 65 2 1948 

3 65 3 1949 

4 65 4 1950 

5 65 5 1951 

6 65 6 1952 

7 65 7 1953 

8 65 8 1954 

9 65 9 1955 

10 65 10 1956 

11 65 11 1957 

0 66 12 1958 

2 66 14 1959 

4 66 16 1960 

6 66 18 1961 

8 66 20 1962 

10 66 22 1963 
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البوندستاغ المنتھیة عضویتھ ھذه العضویة عدة مرات في فترات عضو اكتسب ذا إ 1) 3(
بكل عام بعد العام الثامن للعضویة وإلى   2. العضویة معًادد ُممتفرقة، فیجب احتساب جمیع 

 ةقبل السن المقررتقاعد الیكون للعضو الحق في الحصول على مكافأة العام الثامن عشر لھا 
.4 جملة 1فقرة  18المادة تسري ھنا  3. بسنة  

  20المادة 

تقاعدالمكافأة مقدار   

 11المادة (لنائب حصل علیھا اكافأة الشھریة التي وفقا للم تقاعدالیتم حساب مقدار مكافأة  1
مقابل كل السنویة تبلغ نسبة الزیادة  2008 الثانيكانون / ینایرمن شھر عتبارا  ا2. )1فقرة 

بلغ أقصى ت 3. 1فقرة  11بناء على المادة النائب مبلغ مكافأة  من %2,5 سنة للعضویة
 تولي منصب رئیس البوندستاغ،ُمدد ار یتم اعتب 4 . % 67,5 تقاعدالنسبة لحساب مكافأة 

وفقا  2 و 1 تینالجملبناء على تقاعد الائب الرئیس أساسا لحساب مقدار مكافأة أو منصب ن
   .ضافة الى عالوة المنصبإ ،1فقرة  11بناء على المادة لمكافأة كل من الرئیس أو نائبھ 

  .4 جملة 1فقرة  18المادة تسري ھنا  5

21المادة    

برلمانات أخرى  العضویة في دد ُممراعاة   

بمثابة اإلتحادیة والیات جمھوریة ألمانیا إحدى برلمان العضویة في ُمدد اعتبار یتم 1)1(
 اطلبالعضو المعني  شریطة أن یقدم ،19المادة فیما تتعلق بھ عضویة في البوندستاغ ُمدد 

ذا القانون، فیتم أي حق بمقتضى ھالشروط التي تضمن بذلك ذا توفرت إ 2. بھذا الشأن
. للعضو المعني تقاعدالصرف مكافأة   

لعضویة  للكل سنة ، وذلك  20بناء على المادة تقاعد ال یجري تحدید مقدار مكافأة )2(
.غندستاوالفعلیة في الب  

عتبارا ا، السابقةوریة ألمانیا الدیمقراطیة ھجمبالشعب مجلس في العضویة ُمدد تعتبر  1 )3(
 تشرین األول/ أكتوبر 2لى إالشعب العاشر انتخابات مجلس بعد نیابي التفویض المن قبول 

/ یونیو 30 شریطة أن یكون قد تم إلى  ، وذلك غندستاوعضویة في البُمدد   بمثابة ،1990
المادة  تسري ھنا  2. غندستاورئیس البتقدیم طلب بذلك إلى  )الموعد النھائي (1996 حزیران

 على المترتبتسویة یجب ف ،1لجملةل  قد تم تقدیم طلب وفقاإذا كان 3.  4 جملة 1فقرة  18
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 استحقاقاتمن   بجمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة السابقةالشعبالعضویة في مجلس ھذه ُمدد 
  .وحقوق الحصول علیھ، وذلك بأثر رجعي التقاعد مرتقبة لمعاش

22  المادة  

 األضرار الصحیة

 لم یتسبب فیھا ةصحی راضرالعضویة بأمدة أصیب عضو البوندستاغ خالل ذا إ 1)1(
من قدرتھ على ة بشكل دائم أو بشكل أساسي الصحی راضرھذه األحدت  جسیم، وبإھمال
ھا قبل انتخابھ كان یمارسممارسة مھنتھ التي أو ، بحیث ال یستطیع أداء العمل النیابي، العمل

یحصل  فوندستاغ،غ، أو أي عمل معقول، بعد انتھاء عضویتھ في البندستاوالبعضوا في 
تقاعد مكافأة ، على 19في المادة المنصوص علیھا بغض النظر عن الشروط العضو المعني، 

،  20لمادة طبقا لتقاعد ویتحدد مقدار مكافأة ال.  بذلكاطلبالذي یقدم فیھ من الشھر عتبارا ا
ذا إ 2. 1فقرة  11بناء على المادة  بمكافأة النائمن  % 30أن تبلغ على األقل شریطة 
تقاعد یتم رفع نسبة تقدیر مكافأة الف، حادثة عن تعرض العضو لالصحی راضرنتجت األ

  .تقاعدال مكافأةتقدیر وبحیث ال تتجاوز الحد األقصى لنسبة % 20  بمقدار 20لمادة وفقا ل

طبقا الشروط الخاصة بمدة العضویة ستوفي یفي البوندستاغ عضو سابق أصیب ذا إ)  2(
مكافأة   علىنھ یحصلإ ف،1لفقرة ة حسب اصحی راضربأ  ،سنھلنظر عن  بغض ا،19لمادة ل

. 20بناء على المادة یتحدد مقدارھا تقاعد   

ھیئة صحیة تابعة عن طریق تقریر خبیر  تقدمھ ة ر الصحیاضرحدوث األثبات إ یتم 1) 3(
أو كلیا، یان المعاشات بسبب العجز عن الكسب جزئیا التقریر بیقوم مقام ھذا  2. العامللحق 

قانون الموظفین لوفقا أو العجز عن ممارسة المھنة، أو قرار بشأن العجز عن الخدمة 
. الحكومیین  

23المادة   

  المعاشیةالمكافأة 

 مرتقب  استحقاقیتوفر لھ وقت انتھاء عضویتھ الذي لم البوندستاغ  یحصل عضو 1) 1(
 مدة مقابل ، یحصل  22 -19 وادبناء على الملمكافأة تقاعد أو حق في الحصول علیھا 

المكافأة ُتصرف ھذه  2.  بذلكاذا قدم طلبمعاشیة، إمكافأة على غ ندستاوالبالعضویة في 
 لقسط ر أقصى مبلغغ بمقداندستاو البعضویتھ فيفي بدأ  كل شھرللعضو المعني عن 
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ى قص األھذا المبلغمن % 20الذي تم دفعھ لھذا الشھر، إضافة إلى تقاعد التأمین العام لل
  .للقسط

قدموا ت أن ی1الفقرة  المنصوص علیھا في وفون الشروطعضاء الذین یستیمكن لأل) 2(
أحكام عضویتھم في البوندستاغ تطبیقا لمفھموم مدة بشأن تأمینھم بشكل الحق عن طلب ب

 بالتأمینات الُملحقة، وذلك بدال من الخاصة ،االجتماعیةالقوانین مدونة السادس من الجزء 
.المعاشیةمكافأة بطلب للحصول على الالتقدم   

معاش األحیاء من أھلھ واش التقاعد اإلضافي للعضو، بالنسبة لمعأیضا  2الفقرة تسري ) 3(
.بعد وفاتھ  

فیما  بعین االعتبار غندستاولبالعضویة في امدة  سیتم أخذ أوتم ذا ، إ2الفقرة تسري  ال) 4(
.عمل قانونیةا لقواعد مستحق طبقمعاش بعام أو قانوني  تأمینیتعلق ب  

عمل طبقا فترة  كغندستاوالعضویة في البمدة اعتبار یمكن، بناء على التقدم بطلب، ) 5 (
، وذلك بدال من بالموظفین الحكومیین والقضاة والجنودالخاص لقانون الرواتب والمعاشات 

.المعاشیةمكافأة ال  

 عضویة ، واكتسب 5 قرة على الف أو3 - 1 اتطلبا بناء على الفقر ذا قدم عضوإ) 6(
  .یجري من جدید 19لمادة وفقا لمدة العضویة حساب ن إف البوندستاغ مرة أخرى،

وفاتھ بطلب وقت لى إ غندستاوالبعضویتھ في الذي أنھى أو انتھت عضو القدم تذا لم یإ) 7(
ألوالد األحیاء  أو ل، الحيللزوج/  حیة الیمكن للزوجةفیة، معاشمكافأة الحصول على 

.1طلب بناء على الفقرة الزوج، التقدم ب/  وفاة الزوجة ة، في حاللبیین أو بالتبنيالص  

 أو عضویتھانتھت الذي بالنسبة لعضو برلمان إحدى الوالیات  4 و 2 تانالفقرتسري ) 8(
.1لفقرة یة وفقا لمعاشمكافأة للوالیة تنص على كانت األحكام القانونیة  ذا، إأنھاھا  

عضویتھ دون أن الذي فقد إحدى الوالیات عضو برلمان  بالنسبة ل4  و2تسري الفقرتان  )9(
، أو استحقاق مرتقب إجمالي أو بشكل دائمحق الحصول على معاش مقابل عضویتھ توفر لھ ی

. بموجب عضویتھلذلك  
 

 

 



28 

 

24 المادة    
المتوفىألھل العضو إعانات التغطیة   

ما لم یتم احتسابھ بعد من على ى المتوفالبوندستاغ أھل عضو من األحیاء یحصل  1 )1(
ة حصل الزوجت 2. الوفاةمستحقة عند الخدمات ذا كانت ھذه إ ،لقانونطبقا لھذا اخدمات 

ب ئللناالمكافأة التي تصرف بمقدار واألوالد األحیاء على إعانة تغطیة  الزوج الحي/ الحیة
  المرةصفعادل مرة ونة التغطیة بمقدار ما ییتم صرف إعان 3. 1 فقرة 11ناء على المادة ب

أكثر من العضو المتوفى ذا بلغت مدة عضویة إ، 1 فقرة 11 وفقا للمادة مبلغ مكافأة النائب
إذا لم یكن أحد من أھل العضو المتوفي  4. تشریعیتیندورتین ر من أكثثماني سنوات أو 

 العالج دفع تكالیفصرف إعانة التغطیة لمن قاموا بیتم على قید الحیاة، ف 2 لجملةوفقا ل
  .المدفوعةبمقدار التكالیف  وذلك ، لعضو المعنياالذي عانى منھ خیرالخاص بالمرض األ

.  یورو1050 مقدار  ب2004آذار / مارس 31من إعانة التغطیة اعتبارا مبلغ یقل  5  

الشروط غ قد استوفى ندستاوعضو سابق في البفي حالة وفاة  أیضا 1الفقرة تسري   )2(
  .بعدتقاعد ولم یحصل على مكافأة ال، 19لمادة طبقا لویة بمدة العضالخاصة 

  25المادة 

المتوفىمعاشات أھل العضو   

الحي حیاة الشریك  /  الحیاة الحیة شریكة أوالزوج الحي  /  الحیةزوجةالحصل ت )1(
مكافأة  من %60على المتوفى، سواء كانت العضویة حالیة، أو سابقة، غ ندستاوعضو البل
للشروط ستوفیا وكان مأ ،تقاعدمكافأة حق في وقت وفاتھ المتوفى عضو الا كان للذإ ،تقاعدال

. المكافأة هھذمنحھ الخاصة ب  

الحي حیاة ال شریك /  الحیاة الحیة أو شریكة الحيزوجال /  الحیةزوجةالحصل ت )2( 
من مكافأة % 60 على المتوفى، سواء كانت العضویة حالیة أو سابقة، عضو البوندستاغل
، إذا استوفى العضو الُمتوفى، بصرف النظر عن 20الُمحددمقدارھا بناء على الفقرة تقاعد لا

.19المادة سنھ، الشروط الخاصة بمدة العضویة حسب   

  المتوفى، السابقن لعضو البوندستاغالصلبیین أو المتبنیاألوالد األحیاء من  یحصل 1 )3(
 .التقاعداة العضو أن یحصل على مكافأة ، إذا كان من المقرر وقت وفالیتامىإعانة على 

كان  الذي  المتوفىویسري ذلك بالنسة ألوالد عضو البوندستاغ المتوفى، وأوالد العضو
 مقدار إعانة الیتامى بالنسبة لیتیم األبوینبلغ ی 2 .على مكافأة تقاعدوقت وفاتھ یحصل فعال 

.2 و 1 تین بناء على الفقرددةالمحتقاعد من مكافأة ال % 12 ، ولیتیم األب أو األم  20%  
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حصل ت سنة 14قل من اكتسب عضویة البوندستاغ ألغ الذي ندستاووفاة عضو البعند  )4(
، بینما %60على شریك الحیاة الحي / ة الحیاة الحیة  أو شریكالزوج الحي/ ة الحیة زوجال

 فأة التقاعد من مبلغ مكا %20أوالده الذین صاروا یتامى األبوین على األحیاء من یحصل 
األوالد الذین صاروا یتامى األحیاء من الممنوحة مقابل ثالثة عشر عاما للعضویة، ویحصل 

.  من ھذا المبلغ %12 األب أو األم على   

  أ25المادة    

المعاشاتتسویة   

.في الحصول على مكافأة التقاعدتقسیم الحقوق  داخل البوندستاغ یتم )1(  

ظفین الموالداخلي لحقوق معاشات تقسیم الالقانون الخاص بیتم تطبیق تنفیذا لذلك  )2(
القانون (المعاشات تسویة ما یتعلق بلموظفات والموظفین الحكومیین فیالقانونیة بالنسبة ل

.)المعاشات قسیماالتحادي لت  

   .)مباشر تقییم ( المعاشات من قانون تسویة 39لمادة طبقا لالتقاعد  مكافأة  تقییمیجري  )3(

ب25  المادة    

الحقوق المعاشیةتكالیف التخفیض من جراءات إ   

الحي زوج ال/ الزوجة الحیة حصل ت ،25في المادة المذكورة شروط  مراعاة المع 1 )1( 
التي لزیجات ل بالنسبةذلك یسري  ال2. المعنیةمكافأة التقاعد من % 55  علىالمتوفىللعضو 

ذلك أحد الزوجین سن األربعین في بلغ  ذا، إ2004كانون األول / دیسمبر 28تم عقدھا قبل 
. الوقت  

 بالنسبة 25و 22و 21و 19و 18لمواد  وفقا لالخدمات المالیة التي ُتقدمض یخفت یتم )2(
المحددة وفقا للمادة  ،سبة المئویةن بنصف ال1 فقرة 27ألصحاب الحقوق بناء على المادة 

نین االحتماعیة، للدخول القوامدونة الحادي عشر من الجزء  في 1 جملة 1 فقرة 55
 55ادة  نصف النسبة المئویة، المحددة وفقا للمالسنویة، على أال یتعدى التخفیض أكثر من

 القوانین االحتماعیة، ألفصى تقدیر لمبلغمدونة الحادي عشر من  في الجزء 1 جملة 1فقرة 
القوانین  مدونةالحادي عشر من  في الجزء 2 فقرة 55المادة ( تأمینات الرعایة الصحیة

).االجتماعیة  

 النوابلمكافأة  2004كانون األول / دیسمبر 28بعد أول تسویة تمت من اعتبارا  )3( 
ما ُیعتبر أساسا لحساب مكافأة تخفیض ، یتم 1فقرة  11 بناء على المادة التي ُتصرف 
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ل كانون األو/ دیسمبر 31لى لُمكتسبة إ من نسبة التقدیر ا20التقاعد بناء على المادة 
.0,5، إلى إتمام التسویة الرابعة، وذلك بمقدار 20بناء على المادة  2007  

لمبلغ التقدیر  2004كانون األول  /دیسمبر 28بعد أول تسویة تمت من اعتبارا  )4( 
ما ُیعتبر أساسا لحساب  تخفیض، یتم 3 جملة 2فقرة أ 35 االفتراضي بناء على المادة

/ دیسمبر 22لى إالمعمول بھا ة صیغالامس والتاسع في الخ وفقا للبابین ،مكافأة التقاعد
إتمام التسویة لى إ  ،20بناء على المادة ، من نسبة التقدیر المكتسبة 1995كانون األول 

.0,5 ة، وذلك بمقدارالثامن  

بالنسبة  ، وذلكلدخول الخاصة المكتسبة من العمل أیضا على ا3 فقرة 29تسري المادة  )5(
ة، السادسة عشرالتشریعیة  الدورة من الذین اكتسبوا عضویتھ اعتبارا غ ندستاوألعضاء الب
  و1 نتی الفقر19 في المادة ةالمذكورالسن دة أن یبلغ العضو في كل حالة على حوذلك إلى 

2.  

   26المادة  

الموظفین الحكومیین بالتعلیمات القانونیة الخاصة تطبیق   

ین في االتحاد كومیفین الحشات القانونیة للموظیسري ھنا مفھوم التعلیمات الخاصة بالمعا 1
 8 فقرة 53تسري المادة  2. على غیر ذلكفي ھذا القانون ُینص ذا لم ،  إ]الدولة[الفیدرالي 

ة العامالمؤسسات مصطلح االستخدام في بالنسبة لمن قانون معاشات الموظفین الحكومیین 
.بابھذا الحسب   
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  السادسبابال

عاناتإوالوالدة،  صحیة والرعایة الالحاالت المرضیةبتكالیف الدعم الخاص   
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27المادة   
والوالدة، صحیةالحاالت المرضیة، والرعایة الالدعم الخاص بتكالیف   

 
للحاالت المرضیة،  على دعم لتغطیة التكالیف الضروریة غندستاوالبعضو یحصل 1 )1( 

 بالنسبة ألحكام المعمول بھامفھوم ا وذلك طبقا ل، الوالدةوحاالت، الرعایة الصحیةوحاالت 
یسري ذلك أیضا بالنسبة لمن یحصلون على  2. للموظفین الحكومیین في االتحاد الفیدرالي

بناء على  دعمیتوفر لھم الحق في الحصول على ذا لم إ ،ھذا القانونمعاشات بمقتضى 
 الحق  عنؤھم كتابیاذا لم یتم استغناإوتشریعیة أخرى، ھیئة أي عالقة عمل أو عضویة في 

.غندستاوتجاه الببموجب ھذا القانون   
 

متلقو  یحصل األعضاء و1بناء على الفقرة الحصول على دعم  بدال من حق 1 )2(
یقم أصحاب العمل بالمساھمة في ذا لم ، إتأمینھم الصحيأقساط على دعم لتغطیة المعاشات 

ذا لم إ أو ،االجتماعیةالقوانین مدونة الخامس من جزء الفي  249لمادة وفقا لاألقساط ھذه 
الخامس من الجزء في  257بناء على المادة األقساط ھذه لحق الحصول على دعم لھم یتوفر 
الذین یحصلون على معاش القانوني،   الصحيالتأمینأصحاب  2. االجتماعیةالقوانین مدونة 

المرتبط بمقدار المعاش لتأمین الصحي اقسط ویدفعون نصف القانونیة ھئیة المعاشات من 
 أو یحصلون بناء على ،االجتماعیةالقوانین مدونة الخامس من الجزء أ في 249لمادة وفقا ل
، القسطھذا االجتماعیة على دعم لدفع القوانین مدونة السادس من الجزء في  106المادة 

یجب صرف  مالي كدعم 3. التأمین الصحي المرتبط بالمعاشقسط الیحصلون على دعم ل
یكن ذا لم إ 4.  العضو المعني من أموالھ الخاصةالتأمین الصحي الذي یدفعھقسط نصف 

في  4لمادة التأمین مقتصرا على التأمین لدى إحدى شركات التأمین الصحي القانوني طبقا ل
لدى بمقدار نصف أقصى قسط الدعم یكون  ف،االجتماعیةالقوانین مدونة الخامس من الجزء 
.في حالة وجوب التأمین المختصة على األكثر، وذلك  التأمین المحلیة شركة  

 
بالنسبة  2قساط التأمین الصحي بناء على الفقرة ألالحق في الحصول على دعم یشمل  )3(
ط التأمین الخاص في الحصول على دعم بمقدار نصف قسحق ال غندستاوعضاء البأل

أقصى قسط ، على أالیتعدى ذلك نصف ة والمدفوع من األموال الخاصبالرعایة الصحیة
.مینات االجتماعیة للرعایة الصحیةلتأا  
 

تقریره الحصول على دعم  بغندستاورئیس البیبلغ  أن غندستاوعلى عضو البیجب  1 )4( 
ذلك خالل أربعة أشھر بعد ، و1لفقرة وفقا لالدعم الذي ُیصرف  بدال من 2بناء على الفقرة 

 1 الجملة، 2، الفقرة 42المادة  (نتائج االنتخاباترسمیا  تحادیةلجنة االنتخابات اال إعالن 
عن التراجع للعضو  جوزالیو .التفویض النیابيأو بعد قبول  )من قانون االنتخابات االتحادي

رئیس من یحصلون على معاشات إبالغ على یجب  2. التشریعیةالدورة طیلة القرار المتخذ 
بیان المعاشات، كما أن علیھم أن شھر بعد حصولھم على بقرارھم خالل أربعة أالبوندستاغ 

  . بھذا القرارا ملتزمین یظلو
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28المادة   
 

   عاناتاإل
 

عانات إ غندستاوفي البیمنح أي عضو في حاالت خاصة أن البوندستاغ رئیس یمكن ل
 عاناتاألحیاء إھلھ أو،  أو أنھاھاانتھت عضویتھعضو یمنح أي  ، كما یمكن لھ أن إجمالیة

. بشكل مستمرامعاشی ادعمكذلك إجمالیة، و  
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  السابعبابال
من الخزائن العامة معامستحقات محاسبة لدى الحصول على عدة ال  
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  29المادة 
من الخزائن العامة معامستحقات محاسبة لدى الحصول على عدة ال  
  
استخدام  أو  حكومیةیةفعالقة وظیبناء على خل  حق في دغندستاوذا كان لعضو البإ 1 )1(

 فیتم في ،11كنائب بناء على المادة العامة إلى جانب المكافأة التي یحصل علیھا الخدمة في 
 على أال یتعدى المبلغ ،%50 بنسبة 11النائب بناء على المادة مكافأة ھذه الحالة تخفیض 

عالقة المترتب على دخل لایسري ذلك أیضا في حالة  2. الدخلمن % 30المخصوم 
ھیئات لالتابعة إلحدى االمؤسسات إحدى ة لدى العاماستخدام في الخدمة  أو  حكومیةیةفوظی

،  یتوقف صرف مكافأة النائب بالكامل3.  الدول عدد منمشتركة بین ال،العلیاعامة الالدولیة 
تسقط مراعاة  4. بمقتضى قانون النواب في الوالیةمكافأة إلى جانب كانت ُتصرف إذا 

المكافأة وقف صرف أو الدخول، احتساب تقرر ذا  ، إ3 و 2 الجملتینفي الدخول المذكورة 
من ِقبل أو للوالیة بناء على أحكام قانونیة ي في برلمان الوالیة مارسة العمل النیابالخاصة بم

. الدول من عدد بینمشتركةال ،العلیاعامة الالدولیة التابعة إلحدى الھیئات إحدى المؤسسات   
 

أو استخدام في حكومیة  یة المترتبة على عالقة وظیفیةالمعاشیتوقف صرف الحقوق  1 )2( 
 11ب بناء على المادة ائلنمكافأة ا، إذا كانت ُتصرف إلى جانب %80الخدمة العامة بنسبة 

 11بناء على المادة  المبلغ الذي یتوقف صرفھ مقدار مكافأة النائب تعدى یأال على، 1فقرة 
 1 فقرة 55طبقا للمادة التقاعد معاشات بالنسبة لأیضا ذلك یسري  2. 3فقرة  و1فقرة 

التقاعد المترتبة على  باستثناء معاشات ، الموظفین الحكومیینات معاشقانون من  2 جملةال
في  2 فقرة 4 بمقتضى المادة بناء على طلبالدفع الحر للتأمین الواجب، والمصروفة 

 4و 3 نتی الفقر55المادة ؛ ویسري ھنا مفھوم االجتماعیةالقوانین دونة ممن  السادسالجزء 
 تعلیماتالیتوقف صرف ما یظل بعد تطبیق  3.  الموظفین الحكومییناتمعاشمن قانون 

التي ُتصرف طبقا للقانون مكافأة انتھاء العضویة حتساب ووقف الصرف من األخرى لال
انون الخاص باألوضاع  والق، االتحادیةالخاص باألوضاع القانونیة ألعضاء الحكومة

ب بناء على ائلن مكافأة ا إذا كانت ُتصرف إلى جانبلبرلمانیین بدرجة وزیر دولة،القانونیة ل
استند الحق المعاشي ذا إ 4.  ترك المنصببعد الشھر الثاني اعتبارا من  وذلك ،11المادة 

بمقدار المبلغ ب فأة النائفیتوقف صرف مكا إلى قانون الوالیة، 2  و1حسب الجملتین 
أیضا ذلك یسري  5. ، وذلك بدال من وقف صرف الحق المعاشي1 الجملةالمترتب على 

 ةالعاماستخدام في الخدمة   أو حكومیةةوظیفیعالقة لحقوق المعاشیة المترتبة على بالنسبة ل
  عدد منینمشتركة ب ال،العلیاعامة الالدولیة ھیئات لحدى اإلالتابعة ؤسسات إحدى الملدى 
.الدول  

 
ُتصرف إلى جانب دخل مترتب على بناء على ھذا القانون إذا كانت الحقوق المعاشیة  1) 3(

من % 50ة، فیتوقف صرفھا بنسبة  العامعالقة وظیفیة حكومیة أو استخدام في الخدمة
ري یس 2. 1 فقرة 11ب بناء على المادة ئلناتتجاوز بھ مع الدخل مقدار مكافأة اذي المبلغ ال

 ةالعاماستخدام في الخدمة  أو  حكومیةعالقة وظیفیةالمترتب على دخل لبالنسبة لأیضا ذلك 
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  عدد منمشتركة بین ال،العلیاعامة الالدولیة ھیئات حدى الإلالتابعة ؤسسات لدى إحدى الم
  .الدول

یة  معاشمستحقاتُتصرف إلى جانب بناء على ھذا القانون إذا كانت الحقوق المعاشیة  1 )4(
 حكومیة أو استخدام في الخدمة العامة، فیتوقف صرفھا بنسبة  عالقة وظیفیة مترتبة على 

ة المعاشیة المترتبة على عالقة وظیفیالمستحقات  بھ مع تعدىت ذيمن المبلغ ال% 50
     .1 فقرة 11ب بناء على المادة ئلنا أو استخدام في الخدمة العامة مقدار مكافأة احكومیة

 أو  حكومیةعالقة وظیفیةعلى لمعاشیة المترتبة بالنسبة للمستحقات اأیضا  ذلكیسري  2
لعلیا عامة الالدولیة ھیئات التابعة إلحدى الؤسسات إحدى الم لدى ةالعاماستخدام في الخدمة 

بناء التي ُتصرف حتساب المعاشات ابنفس الطریقة یتم  3 .الدول عدد من مشتركة بینال
 باستثناء المعاشات ،الحكومیین من قانون معاشات الموظفین 2 لةجم 1فقرة  55على المادة 

 ،اختیاريجب للتقاعد والمدفوع بشكل اأمین الوتالتي ُتصرف بناء على طلب، ترتبا على ال
 55المادة ؛ وتسري ھنا االجتماعیةالقوانین السادس من من الجزء  2فقرة  4طبقا للمادة 

. الموظفین الحكومییناتمعاش  من قانون 8 و 4  و3 اتفقرال  و5 و 4 الجملتان 1فقرة   
مترتبة مكافآة ُتصرف إلى جانب بناء على ھذا القانون المعاشیة المستحقات إذا كانت  )5(

، أي والیة ألمانیة برلمان يبي أو فوفي البرلمان األورأو ، غندستاوالعضویة في البعلى 
ب بناء ئلنامكافأة ا  بھي تتعدىذالالمبلغ المعاشیة بمقدار المستحقات فیتوقف صرف ھذه 

  .1 فقرة 11على المادة 

مستحقات ُتصرف إلى جانب بناء على ھذا القانون المعاشیة المستحقات إذا كانت  1 )6(
، فیتوقف أي والیة ألمانیةفي برلمان أو ، غندستاوالعضویة في البمعاشیة مترتبة على 

نون بمقدار المبلغ الذي تتجاوز ھذا القاالمعاشیة التي ُتصرف بناء على المستحقات صرف 
    .بناء على ھذا القانونالمعاشیة مستحقات مبلغ للأقصى المعاشیة األخرى المستحقات  بھ
بمقدار المعاشات المترتبة على بناء على ھذا القانون المعاشیة مستحقات صرف ال یتوقف  2

مستحقات الاب ساحتوروبي بیقم البرلمان األذا لم إ، بيوالبرلمان األورالعضویة في 
  .ما یمنحھ من معاشاتضمن   بناء على ھذا القانونیةالمعاش

، وذلك 3 الجملة 4 فقرةباستثناء المعاشات طبقا للالمعاشیة، مستحقات ال یتم احتساب 1) 7(
ال تسري  2. جزئھا غیر المترتب على أقساط التأمین المدفوعة من قبل مستحقھابمقدار 

مدفوعات البشأن لمقدمة بناء على القانون االتحادي النسبة للخدمات المالیة با 4 -1الفقرات 
علیمات قانونیة إلحدى الوالیات، أو ممائلة ُتصرف بناء على تخدمات مالیة أي أو الخاصة 
ال  و، النفقاتاتتعویضال یجري احتساب  4 -1 لدى تطبیق الفقرات 3. ألجورالتفاقیة ا
. اإلجمالیةاإلعانات ازات المدفوعة، وال ات الحوادث، وال اإلجتعویض  
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عند تعیین في االعتبار  2 فقرة 11فقا للمادة ویتم أخذ عالوة المنصب التي ُتصرف ) 8(
. 6 -3عملیة االحتساب المنصوص علیھا في الفقرات حدود   

 الدولیة إلحدى الھیئاتالتابعة ؤسسات وكذلك الم ةالعامیتحدد االستخدام في الخدمة ) 9(
 53مادة بناء على الالقانون،  افي ھذ، والواردة  الدول عدد منالمشتركة بین ،العلیاعامة ال

. الصادرة بھذا الشأن الحكومیین، والتعلیمات  الموظفینات من قانون معاش8فقرة   
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  الثامن  بابال

عامةحكام أ  
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30المادة   

 إجراءات التسویة

. 1الجملة 1فقرة  11لمادة التي ُتصرف وفقا لمكافأة النائبتسویة بشأن  غندستاوالب  یقرر1
غ أیضا المبالغ البوندستایحدد  1المقررة حسب الجملة التسویة نسبة مع مراعاة تطبیق  2

1الجملة ب35، والمادة 2 فقرة أ35لمادة على أساسھا طبقا لالتقدیر تم االفتراضیة التي ی  
.البرلمانیةلى الكتل إ  بذلكرسال مقترح القانون الخاصإببوندستاغ الرئیس یقوم  3  
 

31المادة  
  
لى الغیر إ قابلیة النقل ،لتنازلا  
 

خدمات ال نعال  و،11بناء على المادة التي ُتصرف نائب لامكافأة  الیجوز التنازل عن 1
.18 المادة  باستثناء، الخامسبابالوعلى ، 12 المادة بناء على المالیة التي ُتصرف   

ما یصل إلى یجوز نقل   3.لى الغیر إ12الحقوق المنصوص علیھا في المادة  ال یجوز نقل 2 
فیما عدا ذلك  4 .إلى الغیر 11بناء على المادة ب التي ُتصرف ئامكافأة النالنصف فقط من 

.المدنیةالمحاكمات  من قانون  وما یلیھا850م المواد احكأتسري   
 

  32  المادة 
 

  صرفحكام الالحقوق، أبدایة ونھایة 
 

اعتبارا من یوم  28و 27 و16 و12 و11 في الموادیبدأ سریان الحقوق المبینة  1)1(
من 1 الجملة 2فقرة  42المادة (نتیجة االنتخابات رسمیا إعالن لجنة االنتخابات االتحادیة 

 فقرة 45في حالة المادة  اعتبارا من قبول التفویض النیابيأو  )قانون االنتخابات االتحادي
ن لم تكن الدورة التشریعیة للبوندستاغ األخیر قد ، حتى وإ من قانون االنتخابات االتحادي3

.انتھت  
 نتخابیةاالدائرة المرشح یتحملھا والتي بالعمل النیابي المرتبطة صرف التكالیف یتم  2 

ویوم إعالن  نتخاباتیوم االبین الوالیة المنتَخب في الفترة الواقعة قائمة  او مرشح المنتَخب
 من قانون 1الجملة 2فقرة  42المادة  (نتیجة االنتخاباترسمیا  لجنة االنتخابات االتحادیة

وندستاغ التفویض النیابي نظرا النعقاد الباعتبارا من یوم قبول و أ) نتخابات االتحادياال
.التحادي من قانون االنتخابات ا3فقرة  45في حالة المادة الجدید وذلك   

 
مكافأة النواب  على  أو أنھوھاغندستاوالبانتھت عضویتھم في عضاء الذین األیحصل  1)2(

، ویحصلون انتھت فیھ العضویةتھایة الشھر الذي لى إ 11بناء على المادة التي ُتصرف 
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 إلى نھایة الشھر التالي لشھر 2 فقرة 12المالیة التي ُتصرف بناء على المادة خدمات على ال
انتھاء  یوما من 14 بعد 16الحقوق المنصوص علیھا في المادة تسقط  2. ھاء العضویةانت

.غندستاوالبالعضویة في   
  
لى نھایة الشھر الذي تنتھي فیھ عاملین إالنفقات الخاصة بتشغیل صرف تعویض یتم  1)3(

فیتم ة، التشریعیخالل الدورة أنھى العضو عضویتھ في البوندستاغ ذا إ 2 .التشریعیةالدورة 
انتھاء لى نھایة الشھر الخامس بعد عاملین إ ض النفقات الخاصة بتشغیلیتعوصرف 

  .ذا انتھت عالقة العمل قبل ذلكإ الإالعضویة على األكثر 
 

نھایة الشھر  یتم صرف مكافأة التقاعد اعتبارا من أول شھر یلي سبب استحقاقھا وإلى )4(
.فأةحق في ھذه المكاالمن لھ الذي یتوفى فیھ   

 
یكون لمتلقیھا الحق في التي الفترة خالل مكافأة التقاعد الحصول على في حق الیتوقف )5(

.مكافأة انتھاء العضویةالحصول على   
 

 في حالة فقدان أو احتمال فقدان بناء على ھذا القانونصرف مكافأة التقاعد ال یتم 1)6(
رقم  2فقرة  15بناء على المادة  عضویتھ  األلمانيغندستاوو العضو السابق في البأالعضو 

 العضویة فيبالنسبة لفترة  23المادة تسري  2 . من قانون االنتخابات االتحادي2
.غندستاوالب  

 
  أو أنھوھاغندستاوالب انتھت عضویتھم فيعضاء الذین بالنسبة لأل 27 تسري المادة )7(

مكافأة في الحصول على ، وذلك فیما یتعلق بمدة حقھم بعد دخول ھذا القانون حیز التنفیذ
  .شھرأقل من ستة أال تكون ھذه المدة أ على ،18وفقا للمادة انتھاء العضویة 

 
المالیة بناء على خدمات  وال،11 للنواب بناء على المادةةالمقدم یجري صرف المكافأة 1)8(

، معین فقطصرف جزء ذا تقرر إ 2 .مقدما و شھریا 27 -20والمواد ،  2 فقرة 12المادة 
.33المادة تسري ھنا  .یومیا 1/30  بنسبةمبلغصرف تم یف  

 
33 المادة  

 
   إلى األعلىاتباع عملیة التقریب

 
بتقریب كسور  الخامس و السادس ینبابالمقدمة بناء على الیتم صرف المستحقات المالیة 

  . التاليصحیحالعدد  اللىالیورو إ
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34المادة   
 

 القواعد التنفیذیة
 

ألعضاء الوضع القانوني قواعد تنفیذیة بشأن صدر ُتن أ الشیوخة یمكن للجن )1(
 ھذه  نشرغندستاورئیس البغ، إذا خول لھا ذلك قانون اتحادي، على أن یتولى ستاندوبال

  .غندستاوفي الدلیل الرسمي للبالقواعد 
  .ن ھذا القانونأداریة عامة بشتعلیمات إصدار إالشیوخ یمكن للجنة ) 2(
 ،تابع لقانون النوابمرفق في للتكالیف  بنشر المبلغ االجمالي غندستاو البیقوم رئیس) 3(

.لماني األغندستاووذلك في الدلیل الرسمي للب  
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  التاسع بابال

انتقالیةأحكام   
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35المادة   
 

لتعدیل الحادي عشر لقانون القالیة خاصة بنتاأحكام   
 

 دخول   قبل نتجتالتي یة المرتقبة لمعاشا ستحقاقاتإالو یة المعاشحقوقلامس ُتال  1)1(
 تانجملالتسري  3. 4 فقرة29المادة تسري ھنا  2 .للتعدیل حیز التنفیذقانون الحادي عشر ال
ضو العوفي ھذا ذا ُتالعضو المتلقي لمكافأة التقاعد، إھل لألحیاء من أبالنسبة أیضا  2 و 1

. ساري المفعوللتعدیلالحادي عشر لقانون الأن أصبح بعد   
 

عضاء ألا الخاصة بیة المرتقبةلمعاشا ستحقاقاتاالو الحقوق المعاشیةیتم تحدید  1) 2(
أن یصبح لشروط الخاصة بمدة العضویة قبل المستوفین ل غندستاون في البیالسابق

لیھم األحیاء بعد لخاصة بأھ ساري المفعول، وكذلك التعدیلالحادي عشر لقانون ال
         .4  فقرة29المادة تسري ھنا  2 .اآلنإلى على القانون المعمول بھ بناء وفاتھم، 

أعضاء في  الذین كانوا غندستاوعضاء البألأیضا بالنسبة  2 و 1 تانالجملتسري    3
ز التنفیذ،  حیلتعدیلالحادي عشر لقانون الدخول قبل أي والیة برلمان في  أو غندستاوالب

.لیھم بعد وفاتھموكذلك بالنسبة لألحیاء من أھ  
 

من یكتسبون عضویة البوندستاغ  الذین غندستاوعضاء السابقون في الباألیحصل  1)3(
لشروط المستوفون ل و، ساري المفعوللتعدیلالحادي عشر لقانون الأن أصبح جدید بعد 

 یحصلون على ، إلى اآلنیةالسار ةصیغال في 21 و 19ادتین المنصوص علیھا في الم
من مكافأة النواب % 4 ھممنحن یتم بشرط أ ،اآلنإلى طبقا للقانون المعمول بھ تقاعد ة مكافأ

الحادي عشر قانون الدخول بعد  عن كل سنة للعضویة 1 فقرة 11المقدمة وفقا للمادة 
فقرة  29المادة  اتسري ھن 2. مبلغ لمكافأة التقاعدقصى أ، وذلك إلى بلوغ  حیز التنفیذلتعدیلل

  .المتوفىالعضو ھل لألحیاء من أأیضا بالنسبة  2  و1 تانالجمل تسري 3 .4
 

ول  بناء على القانون المعم3 -1الناتج عن الفقرات ي المرتقب ستحقاق المعاشالاعتبر ُی) 4(
 ستحقاقعلى من االأ ھذا االستحقاقذا كان أساسا لحساب الحقوق المعاشیة، إاآلن إلى بھ 
. ھذا القانونلىع بناءالمرتقب عاشي الم  
  

أ35المادة   
 

للتعدیل التاسع عشرانتقالیة خاصة بالقانون أحكام   
  
/  دیسمبر22 إلى ة الساریصیغةال الخامس والتاسع في یستمر سریان أحكام البابین 1)1(

ل وكانون األ/ دیسمبر 22في  غندستاوالب اكتسبوا عضویة لمنبالنسبة  1995كانون األول 
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تسري ھنا  2  .غ، وأھالیھم األحیاء بعد وفاتھمالبوندستا  فيعضاء السابقین واأل،1995
.5 و 2و 1 اتالفقر ب25 المادةأیضا   

اعتماد  1في حاالت الفقرة یتم  11بناء على المادة الُمقدمة لنواب مكافأة ابدال من  1)2(
لمكافأة انتھاء  بالنسبة ورو ی5301  بمقدارالتقدیرحدد مبلغ ُی 2 .افتراضي للتقدیر مبلغ

 بالنسبة لمكافأة التقاعد بشكل ساري االفتراضي للتقدیر یجري تحدید المبلغ 3 .العضویة
 1من ، واعتبارا المانیأ ا مارك11683 بمقدار 2000تموز/ لیویو 1من المفعول اعتبارا 

كانون / ایر ین1 ماركا ألمانیا، واعتبارا من 11868بمقدار  2001 الثاني كانون /ینایر
 بمقدار 2003كانون الثاني /  ینایر1، واعتبارا من  یورو6165 بمقدار 2002الثاني 
من  واعتبارا یورو، 6411 بمقدار2008 الثانيكانون /  ینایر1 من واعتبارا  یورو،6263

كانون الثاني /  ینایر1، واعتبارا من  یورو6555 مبلغ ب2009  الثانيكانون/  ینایر1
 7055 بمقدار 2013كانون الثاني /  ینایر1 یورو، واعتبارا من 6805 بمقدار 2012

.الحقةبأي تسویات فیما یتعلق  30تسري اإلجراءات المبینة في المادة  4 .یورو  

یجري االعتماد   بناء على ھذا القانونیةحقوق معاشي بشأن أ 29لدى تطبیق المادة  )3(
مكافأة  بدال من 2بناء على الفقرة أة التقاعد بالنسبة لمكاف للتقدیر االفتراضيمبلغ العلى 

.1، وذلك في حاالت الفقرة 11لمادة وفقا لالنواب   

أن یقرروا،  بالنسبة لھم  1الفقرة تسري  الثالث عشر الذین غندستاوعضاء البیمكن أل 1) 4(
 الخامس في صیغة القانون بابالأحكام تطبیق بشأن  ،غندستاوھاء عضویتھم في البتنالى إ
ھذا ذا توفى العضو قبل ممارسة إ 3. القرار ملزماھذا یعتبر  2 .لتاسع عشر للتعدیلا

.سب في كل حالة على حدةاألنفیتم تطبیق الصیغة االختیار،   

 
  ب35المادة 

 
للتعدیل لقانون السابع والعشرینخاصة باانتقالیة أحكام   

 
كانون / دیسمبر 31لىإ ةةالساریصیغال الخامس و التاسع في ینبابالتسري أحكام  1 )1(

غ ، ندستاوعضاء البأالخاصة بالمرتقبة االستحقاقات الحقوق وكل بالنسبة ل 2007ول األ
المادة  ھنا  تسري2 .الي األحیاء للمتوفین من األعضاءھاأل وب،السابقینالبوندستاغ عضاء أو

.3 فقرة 25 والمادة 3 الجملة 20 والمادة 2 و1 تانالفقر 19  

اعتماد  1في حاالت الفقرة تم ی 11 للنائب  بناء على المادة ةالمقدملمكافأة ابدال من  1)2(
بشكل ساري االفتراضي للتقدیر  ھذا المبلغ تحدیدیجري  2 .للتقدیرخاص افتراضي  مبلغ
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 1من اعتبارا و ، یورو7174بمقدار  2008كانون الثاني / ینایر 1من المفعول اعتبارا 
 2012كانون الثاني /  ینایر1، واعتبارا من  یورو7335دار بمق 2009كانون الثاني / ینایر

    . یورو7895 بمقدار 2013كانون الثاني /  ینایر1 یورو، واعتبارا من 7615بمقدار 
 فیما یتعلق بأي 30تسري اإلجراءات المبینة في المادة  4 .أ35المادة ال ُتمس أحكام  3

  .الحقةتسویات 

 السادس عشر بناء غندستاوعضاء البالمرتقبة ألاقات ستحقالحقوق واالحساب لدى  )3(
الساریة  ةالصیغفي  19بناء على المادة العضویة مدة لدنى األیسري الحد  ال1على الفقرة 

  .للتعدیل حیز التنفیذالقانون السابع والعشرین دخول لى إ

في حاالت تم  بناء على ھذا القانون ییةحقوق المعاشبالنسبة لل 29لدى تطبیق المادة  1)4(
بناء على أساسا لمكافأة التقاعد المقدمة االفتراضي للتقدیر أیضا اعتماد المبلغ  1الفقرة 
فیھا كون التي تتفي الحاالت   2 .11النواب بناء على المادة مكافأة بدال من ، وذلك  2الفقرة 

 من 1لفقرة على احقوق بناء  بناء على القانون الجدید من جھة ویة من حقوقحقوق المعاشال
عن النسبة المئویة الناتج المبلغ ممثال في  ةفي كل حالة على حدیكون األساس خرى أجھة 

بناء على االفتراضي للتقدیر ساس المبلغ أعلى المعاشات احتساب جري بھا التي یالمعنیة 
  .11 بناء على المادةالمكافأة المقدمة و،  2الفقرة 

  36 المادة

  ةالعامعاملین في المؤسسات عضاء الأل باة خاصةانتقالیأحكام 

للعمل النیابي في البوندستاغ الثامن أو في أي بوندستاغ تم انتخابھ مي حكوكل موظف  1)1(
للعاملین في المؤسسات الوضع القانوني الخاص ببناء على القانون ، وبلغ سن التقاعد الحق

یار أ/ مایو 11ادر في والصعمل النیابي في البوندستاغ األول العامة المنتخبین لل
الخاص بالوضع القانون أو بناء على  ،)297 ص ،1، الجریدة الرسمیة االتحادیة(1951

القانوني للعاملین في المؤسسات العامة المنتخبین للعمل النیابي في البوندستاغ األلماني 
 والمعدل )777ص  ،1، االتحادیةالجریدة الرسمیة (1953آب / أغسطس 4والصادر في 

ص  ،1، االتحادیةالجریدة الرسمیة (1961آب / أغسطس 21خرا بالقانون الصادر في مؤ
قواعد مماثلة في أي والیة، یعتبر معینا مرة أخرى في وظیفتھ  ، أو بناء على )1557

اعتبارا من یوم قبولھ نتیجة االنتخابات، أو من وقت دخول ھذا القانون حیز التنفیذ على 
، )1فقرة  5المادة  ( المترتبة على الوظیفةحقوق و الواجباتتوقف الاألقل، مع مراعاة 

ذلك عالوة على  2. وظیفةلا في ھذه للتعیینلشروط العامة مستوفیا لذا كان ال یزال وذلك إ
 الجملة أ 4 و4 ادتان المالتي أوجبتھا إلى دخول ھذا القانون حیز التنفیذ الحقوق تظل 
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للعاملین في المؤسسات العامة المنتخبین نوني  بالوضع القامن القانون الخاص  ةاألخیر
  . محفوظة1953آب / أغسطس 4بتاریخ للعمل النیابي في البوندستاغ األلماني والصادر 

كما . نظامیین، والمجندین المؤقتینلقضاة والجنود البالنسبة ل 1الفقرة  تسري )2 (    
  .العامق یسري مفھومھا بالنسبة للعاملین في المؤسسات التابعة للح

منصوص علیھا في القانون الخاص بالوضع غ السابقین الندستاولباعضاء أ تظل حقوق )3(
 للعاملین في المؤسسات العامة المنتخبین للعمل النیابي في البوندستاغ والصادرالقانوني 
. محفوظة1953 آب/  أغسطس 4بتاریخ   

37المادة   

  1968 قبل غاندستوالبعضویتھم في  المنتھیةعضاء ألمعاشات ا

 1قبل   أو أنھاھاانتھت عضویتھغ السابق الذي ندستاوعضو البالبوندستاغ  رئیس یمنح
مساعدات مالیة من معاش بعد وفاتھ ، وكذلك أھلھ األحیاء 1968كانون الثاني / ینایر

الخاص لقانون ل وفقا والمعاش المستحق ألھلھ األحیاء بعد وفاتھالمستحق لھ التقاعد 
یار أ/ مایو 3الصادر في  1968لسنة لنواب ل المقدمة المعاشاتالتعویضات والمكافآت وب

المعدل مؤخرا بالمادة الثامنة من  و  )334ص ، 1 الجریدة الرسمیة االتحادیة(1968
، )297ص ، 1 االتحادیةالجریدة الرسمیة ( 1977شباط /  فبرایر18الصادر في القانون 

   .تقدیم الطلبأول الشھر الذي تم فیھ  وذلك بناء على طلب بذلك، واعتبارا من

38المادة   

القانون حیز التنفیذ ھذا ما قبل دخول  بفترة عاش الخاصالم  

كانون / ینایر 1بین الفترة في أو أنھاھا عضویتھ انتھت  الذي غندستاوعضو البیحصل  )1(
 معاش على بعد وفاتھ، وكذلك أھلھ األحیاء دخول ھذا القانون حیز التنفیذو 1968الثاني 
 عام المقدمة للنواب، الصادر المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وقانون للطبقا 

1968.  

القانون حیز التنفیذ ھذا قبل دخول اكتسب عضویتھ  الذي غندستاوالبو عض یحصل )2(
تقاعد مكافأة  على ، یحصلبعد دخول ھذا القانون حیز التنفیذأو أنھاھا  نتھت عضویتھوا

یة قبل دخول ھذا القانون وفي ھذه الحالة مدة العض؛ على أن تراعى  ھذا القانونبناء على
.حیز التنفیذ  
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 یتم صرف األقساط التي قام العضو نفسھ 2بناء على الفقرة مكافأة التقاعد بدال من  1)3(
 من 4لمادة ابناء على تھ ابدفعھا في إطار تأمین معاش التقاعد ومعاش أھلھ األحیاء بعد وف

، 1968عام  المقدمة للنواب، الصادر المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وانون قال
العضویة في ُمدد ال ُتؤخذ  في ھذه الحالة 2 .وذلك بدون فوائد، وبناء على طلب بذلك

مكافأة التقاعد عتبار لدى تحدید مبلغ في اال قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذ غندستاوالب
  .المكافأة المعاشیة فقطنصف صرف  یتم 23 في حالة المادة 3 .نونبناء على ھذا القا

شروط غ المستوفي لندستاو یحصل عضو الب2بناء على الفقرة مكافأة التقاعد  بدالمن 1)4(
 المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وقانون ال من 1فقرة  أ7 والمادة 1 فقرة 5المادة 

 قبل دخول ھذا غندستاوفي البعضویتھ مدة عن  ،1968 عامالمقدمة للنواب، الصادر 
تعویضات المكافآت والخاص باللقانون لعلى معاش تقاعد طبقا القانون حیز التنفیذ 

مدة ؛ وبالنسبة ل، وذلك بناء على طلب بذلك1968عام والمعاشات المقدمة للنواب، الصادر 
 ،بناء على ھذا القانونعد یتم منحھ مكافأة تقاالقانون حیز التنفیذ ھذا ل وبعد دخعضویتھ 

عن كل سنة من 1 فقرة 11طبقا للمادة ب المستحقة مكافأة النائ من %5 ھمنحیتم ن أبشرط 
القانون  ھذا قبل وبعد دخولالُمحتسبة للعضویة ُمدد الن تتعدى أ الیجوز 2. العضویةمدة 

.وفىالمتیسري ذلك أیضا بالنسبة لألحیاء من أھل العضو  3 . سنة16حیز التنفیذ   

القانون حیز ھذا  اشھر بعد دخول 6خالل  4 و 3یجب تقدیم الطلب بناء على الفقرات )5(
.غندستاورئیس البإلى التنفیذ   

  أ38المادة 

 وفقا على معاشات 1 فقرة 38 و37ادتین بناء على الم معاشات  ن یحصل من یتلقو1)1(
علىطلب ، وبناء اآلنلى إ علیھا نحصلویالتي من المعاشات بدال  الخامس، وذلك للباب
اكتسبوا عضویة  السابقین الذین غندستاواء البعضألیسري ذلك أیضا بالنسبة  2. بذلك

بالنسبة  وكذلك ، لمدة التقل عن ست سنوات  قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذغندستاوالب
.ة األخیرالجملة 1 فقرة 18المادة تسري ھنا  3. األحیاء بعد وفاتھمذویھم ل  

 نتھت عضویتھم في ا بالنسبة لألعضاء السابقین الذین 4 فقرة 38تسري المادة  1 )2(
 بعد من جدیداكتسبوا ھذه العضویة  و1977نیسان / أبریل 1قبل أو أنھوھا  غندستاوالب

االكتساب بعد ستة أشھر  خالل  األلمانيغندستاوالبرئیس إلى  یجب تقدیم الطلب 2. ذلك
. المتوفىالعضو أھل یسري ذلك أیضا بالنسبة لألحیاء من  3 .غندستاوالبالجدید لعضویة   
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  ب38المادة 

غندستاوخالل عضویتھ في البالعضو المتوفى ھالي المقدمة ألعاشات الم  

والذین حلت استحقاقاتھم المعاشیة  4 الفقرة 25لمادة تبعا لھل المتوفى أاألحیاء من یحصل 
للتعدیل حیز التنفیذ على دخول القانون السابع  لىإ 1977نیسان /  أبریل1في الفترة من 

 الذي الشھرأول ، وذلك بناء على طلب بذلك، واعتبارا من 4 فقرة 25لمادة طبقا ل معاشات
  .تقدیم الطلبتم فیھ 

  39المادة 

الممنوحة سابقا المعاشیة المستحقات احتساب   

الممنوحة المعاشیة ستحقات الم 29لمادة  من ا4 و3للفقرتین  ال تشمل الحسابات وفقا )1(
 عام المقدة للنواب، الصادر المعاشات الخاص بالمكافآت والتعویضات وقانونالبناء على 

 المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وقانون ال من 10المادة ، وذلك بمقتضى 1968
.1968 عامالمقدمة للنواب، الصادر   

 فآتالمكاب  الخاصقانونالمقدمة بناء على الالمعاشیة المستحقات ال یجري احتساب  1) 2(
 ةمترتبأي مكافأة لى جانب  إ1968 والتعویضات والمعاشات المقدمة للنواب، الصادر عام

إال بمقدار  )6 و 5 تان الفقر29المادة ( على العضویة في برلمان أي والیةأو أي معاش 
 2. المعنيدفعھا العضو التي األقساط المعاشیة الذي ال یترتب على المستحقات جزء ھذه 

التعویضات والخاص بالمكافآت قانون ال من 21لمادة المحسوبة وفقا لالُمدد تعتبر 
. أقساطبمثابة ُمدد  ،1968 عام المقدمة للنواب، الصادر المعاشاتو  

  40المادة 

 المكافأة المعاشیة الُمخفضة

لُمدد بالنسبة ، وذلك 23یتم صرف نصف المكافأة المعاشیة الممنوحة بناء على المادة  1
 المقدمة المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وقانون الالعضویة خالل مدة العمل ب

  الشھریة التي دفعھا قساطصرف األ في ھذه الحالة  یتم2. 1968 عامللنواب، الصادر 
مة  والتعویضات والمعاشات المقدالمكافآت الخاص بقانونال من 4لمادة العضو المعني وفقا ل
.، وذلك بناء على طلب بذلك 1968 للنواب، الصادر عام  
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  41المادة 

حالة الوفاةفي استمرار دفع التأمین   

، شریطة دخول ھذا القانون حیز التنفیذالجاري وقت حالة الوفاة في التأمین دفع تتم مواصلة 
دد وقیمة المستحق من مكافأة التقاعد وإعانة األرامل بما یتناسب مع عیجري تخفیض أن 

كانون الثاني / ینایر  األول منمنذ ]الدولة[االتحاد الفیدرالي دفعھا  التي األقساط الشھریة
.بن في حالة الوفاةللتأم 1968  

42المادة   

حالة الوفاةفي التأمین  إلغاء تغییر أو  

حالة الوفاة في التأمین مواصلة قرر حالیا أو سابقا، والذي  غندستاوالبو عضیمكن ل) 1(
الخاص بالمكافآت والتعوضات قانون ال من 20طبقا للمادة االتحاد الفیدرالي ى حساب عل
حالة في التأمین غیر أو یلغي عقد  أن ی،1968  المقدمة للنواب، الصادر عامالمعاشاتو

. الوفاة  

مواصلة التأمین بدفع العضو المعني أقساطھ أو بدون غییر في حالة التیكون من الممكن ) 2(
طة أن یجري تخفیض المستحق من مكافأة التقاعد وإعانة األرامل بما یتناسب مع ذلك، شری

منذ األول للتأمین في حالة الوفاة االتحاد الفیدرالي عدد وقیمة األقساط الشھریة التي دفعھا 
منح مكافأة لى إأو الذي حدث فیھ التغییر، الشھر نھایة لى إ 1968كانون الثاني / ینایرمن 

  .التقاعد

استرداده   لھالمبلغ المستحقللمؤمن علیھ مقدار صرف ُیعقد التأمین إلغاء عند ) 3(
. والمترتب على ما دفعھ من أقساط  

   43 المادة

مكافأة انتھاء العضویة صرفاستمرار   

على وقت دخول ھذا القانون حیز التنفیذ الذي كان یحصل السابق،  غندستاولب ایحتفظ عضو
 والتعویضات المكافآتالخاص ب قانونالبناء على  عمل النیابي  مقابل ممارسة التعویضات

  .ھذه التعویضاتالحصول على ، بحقھ في 1968 والمعاشات المقدمة للنواب، الصادر عام
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44المادة   

لمكافأة انتھاء العضویةالالزمة مدد الاحتساب   

 لدى في االعتبار ذ قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیغندستاوالعضویة في البُمدد أخذ یتم 
.    على أساسھامكافأة انتھاء العضویةمنح المدة التي یتم حساب   
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  العاشر بابال

 استقاللیة النواب
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أ44المادة   

 ممارسة العمل النیابي

ا  بھذخاللعدم اإلمع  2. غندستاوالبعضو محور عمل العمل النیابي ھي ممارسة  1) 1( 
. أعمال مھنیة أو غیرھاالقیام إلى جانبھ بللعضو مبدئیا الواجب یجوز   

أن یقبل في إطار عملھ النیابي إال التبرعات أو المنافع  غندستاوالبلعضو یجوز  ال 1 )2(
ألي دعم العضو الخصوص قبول وجھ یجوز على  ال 2. المالیة المنصوص علیھا قانونیا
خدمة تمثیلھ و إال مقابل أن یقوم العضو المعني ب ُمقدمھمالي أو ذي قیمة مالیة ال یمنحھ

أي دعم مالي أو ذي قیمة مالیة، إذا لم یكن یجوز قبول   كما ال3. غندستاومصالحھ في الب
  . ساریا یبقى حق قبول التبرعات 4. ھناك تناسب بینھ وبین مقابلھ من قبل العضو المعني

من دعم مالي أو منفعة مالیة أو قیمة  2 الفقرة بناء علىیجب إحالة غیر المسموح بھ  1 )3(
قرارا إداریا البوندستاغ رئیس یصدر  2. ]الدولة[ إلى میزانیة االتحاد الفیدرالي ذلك

أو لھذه  لم یكن قد مضى على قبول العضو المعني لھذا الدعمذا ، إھذا الحقبالمطالبة ب
النائب المعني ویة عضبسقوط لحق اال یسقط ھذا  3. ثالث سنواتة المالیة أكثر من المنفع

.ب44لمادة مبینة في قواعد السلوك وفقا لالتفاصیل . غندستاوالبفي   
 

التي تمت ممارستھا قبل عمال األیجب اإلبالغ ب) ب44المادة (طبقا لقواعد السلوك  1) 4(
أن  جانب العمل النیابي التي یمكن الدخول المكتسبة إلىواألعمال وقبول التفویض النیابي، 

ذا لم یتم إ 2. شر كل ذلك، كما یجب نلعمل النیابيذي أھمیة لالمصالح ترابط في لى إتشیر 
 أن یفرض على البوندستاغرئیس اإلبالغ بما یجب اإلبالغ بھ من أعمال ودخول، فیمكن ل

     .نائبكالمقدار السنوي لمكافأتھ قد تصل الى نصف نظامیة مالیة العضو المعني غرامة 
ذلك المادة مس ی ال 4. بقرار إداريالنظامیة   المالیةغرامةھذه الالبوندستاغ س رئییفرض  3

. ب44لمادة مبینة في قواعد السلوك وفقا لالتفاصیل  5. 31  

  ب44المادة 

 قواعد السلوك

:بشأنكاما حتتضمن على وجھ الخصوص أقواعد تتعلق بسلوك أعضائھ،  غندستاوالبضع ی  

 غ،ندستاوبال عضویةاكتساب تم القیام بھا قبل التي عمال اإلبالغ باألحاالت وجوب  -1
  ؛النیابيلعمل  التي تجري ممارستھا إلى جانب اواألعمال
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ت ذا تعدإ ،لعمل النیابيمقدار الدخول المكتسبة إلى جانب انوع واإلبالغ ب حاالت وجوب -2
  ؛ھذه الدخول الحد األدنى المحدد لھا

، وكذلك ي تتجاوز الحد األدنى المحدد لھا، واإلبالغ بھاالت التبرعات اتحساب قیدب و وج-3
  بالتفصیل المبینةبشأن حاالت حظر القبول، ووجوب اإلحالة إلى میزانیة االتحاد الفیدرالي 

  ؛في قواعد السلوك

على في صفحات البوندستاغ األلماني في الدلیل الرسمي والبیانات محل اإلبالغ  نشر -4
؛نترنتاإلشبكة   

 لدى اتخاذ قرارات غندستاو البوصالحیات وواجبات المجلس الرئاسي ورئیساءات إجر -5
.4 و 3 تین الفقرأ44بناء على المادة   

  ج44المادة 

مكتب األمن القومي / تقلد عمل أو مسؤولیة سیاسیة لدى وزارة أمن الدولة التحقق من 
. قراطیة السابقةوجمھوریة ألمانیا الدیمفي   

تقلده بصفة قق من بشأن التحلى الرئیس  إ كتابي تقدیم طلبغندستاو البعضویمكن ل )1(
في أمن الدولة مخابرات أو مسؤولیة سیاسیة لدى جھاز عمال غیر رسمي بشكل أو أساسیة 

  .  أو من عدمھ،جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة السابقة

مراجعة لجنة توفرت لدى ذا إ ،المعنيالعضو دون موافقة ھذا التحقق جراء إیمكن ) 2( 
ه في قیام ااالشتبلى إتدعو واضحة  مؤشرات ةالداخلیالالئحة  و، والحصانة،االنتخابات

. عمل أو مسؤولیة من ھذا النوعالعضو المعني ب  

مراجعة  لجنُةمن اختصاصات  2 و1 تینفي حاالت الفقرات التحقق جراءإون كت) 3(
. ةالداخلیالالئحة  و، والحصانة،االنتخابات  

لدى تقلد مسؤولیة أو عمل من التحقق ة بإجراءات الخاصد البوندستاغ التعلیمات یحد) 4(
 أو من ،قراطیة السابقةومكتب األمن القومي في جمھوریة ألمانیا الدیم/ وزارة أمن الدولة 

.عدمھ  
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  د44المادة  

دالء بأقوالإلذن لاإلواجب الكتمان ولزوم   

بأي إذن ي دون أن یدل،  بعد انتھاء عضویتھ، حتىني األلماغندستاوالبیجوز لعضو ال ) 1(
بناء على قانون أو سریة حول أمور تخضع للخارجھا أمام المحكمة أو أقوال أو تصریحات 

  . األلمانيغندستاو للبةالداخلیالالئحة أحكام على 

إذا شاركت جھات من  2.  إصدار اإلذن المطلوب األلمانيغندستاورئیس البیتولى  1) 2(
في األمور الخاضعة للسریة، فال یجوز إصدار اإلذن المطلوب إال  غندستاولبج اخار

. موافقتھاب  

سالمة ومصالح التصریحات ستضر بذا كانت األقوال أو ال ُیحظر إصدار اإلذن إال إ) 3(
أو فعال ممارسة الواجبات العامة،  أو أي من والیاتھ، أو ستعطل ]الدولة[االتحاد الفیدرالي 

.كل بالغ ھذه الممارسةستعیق بش  
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  الحادي عشربابال

 الكتل البرلمانیة
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45المادة    

  البرلمانیةتشكیل الكتل

   .لتشكیل كتل برلمانیةالبوندستاغ أن یتجمعوا عضاء یمكن أل) 1(

  . تفاصیل ذلك األلمانيغندستاو للبةالداخلیالالئحة تنظم ) 2(

  46المادة 

  الوضع القانوني

، وذات  األلمانيغندستاوالبفي عضاء تجمعات مكونة من أالكتل البرلمانیة عبارة عن ) 1(
. قانونیةأھلیة  

  
  . تتعرض لرفع دعوى ضدھابرلمانیة أن ترفع دعوى أو یمكن ألي كتلة ) 2(
 

. عامةة سلطأي  تمارسوال  ؛مةا العاتداراإلواحدة من  البرلمانیة لیست ةالكتل) 3(  
 

  47المادة 
 

  الواجبات
 

  .األلمانيأداء مھام البوندستاغ  الكتل البرلمانیة في شاركت) 1(
 

برلمانات أو مؤسسات برلمانیة نظیراتھا في أي مع تتعاون یمكن للكتل البرلمانیة أن ) 2(
. أو الدوليمحلي أخرى على المستوى ال  

 
. طاتھانشاعلى لرأي العام اإطالع لكتل البرلمانیة وأعضائھا یمكن ل) 3(  
 

  48المادة 
 
لنظاما  
 

على أسس توسس وتنظم تشكیلھا وطریقة عملھا أن الكتل البرلمانیة على یجب ) 1(
. طیة البرلمانیةالدیمقرا  

 
.ة الخاصة بھاداخلیة الالئحة ال برلمانیةكتلكل  ضعت) 2(  
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  49 المادة
 

  بالحفاظ على السریةلعاملین لدى الكتل البرلمانیةالتزام اوجوب 
 

 حتى بعد انتھاء عالقة ،األشخاص الذین یعملون لدى الكتل البرلمانیةیجب على  1) 1(
.خالل ممارسة عملھم، أن یحافظوا على سریة الشؤون التي اطلعوا علیھا عملھم  

أھمیتھا االلتزام من ناحیة لب ة للمعلومات العلنیة أو التي ال تتط یسري ذلك بالنسب ال2
. بالسریة  

  
بعد انتھاء عالقة ، حتى لألشخاص الذین یعملون لدى الكتل البرلمانیةز یجوال  1) 2(

حول ما اطلعوا اكم أو خارجھا أمام المحأو تصریحات بأقوال دون إذن  أن یدلوا ،عملھم
. المعنیة ھذا اإلذنرئیس الكتلة البرلمانیةُیصدر  2. علیھ من شؤون خالل ممارسة عملھم  

النظام للحفاظ على بشأن اإلبالغ عن الجرائم، والتدخل ني الواجب القانوال یمس ذلك ) 3 (
. تعطیلھ لھ تعرضفي حالةاألساسي الدیمقراطي الحر   

  50المادة 
 

  المساعدات المالیة والعینیة
 

، و عینیة من المیزانیة االتحادیة أیحق للكتل البرلمانیة الحصول على مساعدات مالیة )1(
.ھاوذلك ألداء مھام  

، كل عضول ومن مبلغ ،كل كتلة برلمانیةلساسي أالمساعدات المالیة من مبلغ  تتكون 1)2(
       ).لمعارضةل مساعدة إضافیة(لى الحكومة إضافي لكل كتلة ال تنتمي إلى جانب مبلغ إ
    .لمعارضةالمساعدة اإلضافیة ل كل سنة بتحدید قیمة ھذه المبالغ ومبلغ غندستاو یقوم الب2
/ سبتمبر 30لى  وإالشیوخ لجنة  باالتفاق مع غندستاوم رئیس البیقوعالوة على ذلك  3
 ،لمعارضةالمساعدة اإلضافیة لومالءمة ھذه المبالغ بتقدیم تقریر حول من كل عام یلول أ

  .تسویتھاكما یقدم في نفس الوقت اقتراحا متعلقا ب

  .ةالمیزانی قانونالعینیة لالستخدام وفقا لمواد المساعدات  تقدیمیجري ) 3(

التي مھام الال في إ 1المساعدات المقدمة بناء على الفقرة تستخدم الیجوز للكتل أن   1 )4(
           .لماني األغندستاوب للةالداخلی، والالئحة ھذا القانونو ،ساسيالقانون األیلزمھا بھا 

.بمھمات خاصة باألحزابللقیام استخدام ھذه المساعدات  ال یجوز 2  
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میزانیاتھا للعام إلى  1بناء على الفقرة الُمقدمة المساعدات المالیة ترحیل للكتل یمكن ) 5(
  .التالي

  51المادة 

مسك الدفاتر ، یةاالقتصاداإلدارة المیزانیة وإدارة   

التي القواعد التنفیذیة تنظمھا یة االقتصاداإلدارة والمیزانیة بإدارة التفاصیل المتعلقة ) 1(
.اتللمحاسبالجھاز المركزي االتحادي الستماع الى الشیوخ بعد الجنة صدرھا ُت  

الخاص بما یجب تقدیم حساب بشأنھ على الكتل البرلمانیة القیام بمسك الدفاتر یجب  1)2(
فوق ذلك  یجب أن تجري الحسابات طبقا   2 .لك بممتلكاتھا وكذمن إیرادات ومصروفات، 

  .لقانونف االمنتظمة، مع مراعاة أھداساسیة للمحاسبة لمبادئ األل

بناء الُمقدمة المساعدات المالیة یجب إعداد قائمة مفصلة باألدوات المشتراة بأموال من ) 3(
، أو ذات قیمة بسیطة، كما یجب أن لالستھالك السریعكانت ذا إال إ ،1 فقرة 50على المادة 

  .تكون القائمة مشفوعة بالمستندات الخاصة بشراء ھذه األدوات

  .بالمستندات الخاصة بالمحاسبة لمدة خمس سنواتاالحتفاظ یجب  )4(

  52المادة 

  الحساباتتقدیم 

 األموال التي مصادرتقدم علنا كشف حساب بشأن ن أ برلمانیة ةكتلكل على  یجب )1(
، وكذلك بشأن طرق 1 فقرة 50بناء على المادة  )مالیةسنة الال(خالل سنة وردت إلیھا 

  .استخدام ھذه األموال

  :ليما یكشف الحساب یتضمن ن أیجب ) 2(
  :یراداتاإل .1
،1 فقرة 50 بناء على المادة ةالمالییرادات اإل )أ  

؛یرادات أخرى إ)ب  
 

:روفاتالمص .2  
  ھا،تولیھم مھمات خاصة داخل البرلمانیة مقابل ةعضاء الكتلألى إالمبالغ المدفوعة  إجمالي )أ

  ، البرلمانیةةكتلللدى االعاملین المتعلقة بتشغیل روفات المص إجمالي )ب
الندوات والمؤتمرات، المتعلقة بتنظیم وفاتالمصر )ج  
،بھ ذلكاش الخبراء والمحاكم وما تكالیف )د  
  ،خرىأمع كتل برلمانات روفات المترتبة على التعاون المص )ه
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على نشاطات الكتلة وإنجازاتھا،العام رتبة على القیام بإطالع الرأي روفات المتالمص )و  
  ،نشاط الجاريالخاصة بالروفات المص )ز
  ،الخاصة باالستثماراتروفات المص )ح
  .خرىروفات أمص )ط

 
بناء على المادة الممتلكات المشتراة باألموال الُمقدمة كشف الحساب یشمل ن أ یجب 1)3(

 وكذلك الدیون األموال،المبالغ االحتیاطیة التي تم توفیرھا من ھذه لى جانب إ 1 فقرة 50
  :ليیتضمن كشف حساب الممتلكات ما ین أیجب  2 .لتزاماتواال

  :األصول .1
  ،النقدیة الثروات )أ

  ،خرىاأل الممتلكات )ب
َسنة كشف الحساب؛ )ج  

 
  :اتالخصوم. 2
  ،المبالغ االحتیاطیة ) أ
احتیاطیات المصروفات، ) ب  
االئتمانیة،مؤسسات الااللتزامات تجاه  )ج  
خرى االلتزامات األ )د  
.سنة كشف الحساب )ه  
 

) محاسب قانوني أو شركة محاسبات قانونیة(یقوم مراجع للحسابات الختامیة ن أ یجب 1)4(
 من حیث معین باالتفاق مع الجھاز المركزي االتحادي للمحاسبات بمراجعة كشف الحساب

 یجب تقدیم 2 .، وأن یتم تزوید الكشف بتأشیرة المراجعة3 و 2بمتطلبات الفقرتین ه وفاؤ
إلى نھایة الشھر السادس بعد  غندستاوو رئیسة البأالحساب بعد مراجعتھ الى رئیس كشف 

آخر المبالغ المالیة الذي تم فیھ صرف الشھر إلى نھایة و على األكثر، أنھایة السنة المعنیة 
.1 فقرة 50بناء على المادة الُمقدمة   

ضافیة إشھر أثة لى ثالإة المذكورة لماني تمدید المھل األغندستاورئیسة البلو أرئیس یمكن ل 3
 على شكل مطبوعة بعد المراجعةالحساب كشف  یتم توزیع 4 .لدى توفر اسباب خاصة

  .غندستاوخاصة بالب

 حصتھا حجزكشف الحساب الخاص بھا، فیجب في تقدیم برلمانیة كتلة أي تاخرت  إذا )5(
  .1 فقرة 50والعینیة بناء على المادة المالیة المساعدات من 
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  53المادة 

 مراجعة الحسابات 

، وكذلك الحساباتكشوف  بمراجعة اتللمحاسبالجھاز المركزي االتحادي یقوم )1(
 االقتصاديالبرلمانیة من حیث استخدامھا لكتل إلى اوالعینیة التي قدمت المالیة المساعدات 

  .1  فقرة51طبقا للمادة القواعد التنفیذیة بناء على السلیم 

          .القیام بالمراجعةللكتلة البرلمانیة ومھامھا عند راعاة الوضع القانوني  یجب م1)2(
  .برلمانیةالكتلة الجراء تقوم بھ ألي إسیة الضرورة السیاال تشمل المراجعة  2

  54المادة 

تصفیة الممتلكات نھاء الوضع القانوني وإ  
 

  46یسقط الوضع القانوني بناء على المادة  )1(
صفة الكتلة بزوال  .1  
الكتلة  بحل .2  
التشریعیةالدورة انتھاء ب .3  

 
الكتلة ُتعتبر  2. 2و  1 رقم 1الفقرة في حاالت تجري عملیة تصفیة ممتلمكات الكتلة  1)2(

تجرى عملیة  3 . ذلكالتصفیة اقتضى الغرض منذا إ ،لى انتھاء عملیة التصفیةإقائمة 
  .ذلكة غیر الداخلیرر الئحتھا تقاذا لم الكتلة، دارة إمجلس عبر التصفیة 

 
النشاطات الجاریة للكتلة، وتحصیل ما نھاء إالتصفیة ب على القائمین بإجراءات یج 1)3(

یحق لھم الدخول في صفقات جدیدة لھذا الغرض  2 .لھا من الدیون، وسداد دیون الدائنین
  .4 فقرة 50لمادة  لوفقاالتقید باألھداف یجب مراعاة  3 .یةلى ثروة نقدالممتلكات إتحویل و
ن أ  باعتبارھم مجموعة المدینین فعلیھم،ذا ارتكب المكلفون بالتصفیة خطأ خالل عملھمإ 4

  .ة األضرار المترتبة على ھذا الخطأ بالنسبة للدائنینوا مسؤولییتحمل
 

 50بناء على المادة ممتلكات مبالغ مالیة ُقدمت ھاء عملیة تصفیة التذا تبقت بعد انإ 1)4(
یسري ذلك أیضا بالنسبة  للممتلكات التي  2 .لى المیزانیة االتحادیةإعادتھا إفیجب  ،1ة فقر

صال بناء على أ قدمتھا  التي لى الجھاتإالمساعدات العینیة ُتعاد  3.موال یھذه األتم شراؤھا 
  .3 فقرة 50المادة 

 
ھم  الحقوق أصحاب 2.صحاب الحقوق أإلى لكتلة اثروة ما تبقى من یجري تسلیم  1) 5(

  . للكتلةةالداخلیالالئحة في التي تم تحدیدھا والجھات أاالشخاص 
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 شھر بعد أال بعد مرور ستة إ 5 و4جراءات بناء على الفقرات إأي  الیمكن اتخاذ 1)6(
یجب  2 .46القانوني بناء على المادة أن تفقد الكتلة وضعھا لى إدى أالسبب الذي نشوب 

  . من القانون المدني52لمادة  لصیانة حقوق الدائنین طبقا
 

بعد ذا تم خالل ثالثین یوما إ ،3 رقم 1في حالة الفقرة الممتلكات تصفیة تجري  ال1)7(
لى حزب كان ممثال إعضاؤھا التشریعیة الجدیدة تشكیل كتلة برلمانیة ینتمي أبدایة الدورة 

ھذه الكتلة علنت أاني، و السابقة للبوندستاغ األلمالتشریعیة الدورة لكتلة برلمانیة خالب
 اقانونیخلفا الكتلة البرلمانیة الجدیدة في ھذه الحالة تعتبر  2 .خلف للكتلة السابقةنھا أالجدیدة 

.للكتلة السابقة  
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I   الملحق 
كانون / دیسمبر 22لى إ المعمول بھا ةصیغالقانون النواب في من  الخامس و التاسع انبابال

  1995األول 
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  الخامس بابال

تھمبعد وفا  األحیاءأھلیھم السابقین وغندستاوالبعضاء خدمات المقدمة ألال  

18لمادة ا  
 مكافأة انتھاء العضویة

 
، إذا كانت مالیةمكافأة على   أو أنھاھاعضویتھانتھت ي ذالغ ندستاو یحصل عضو الب1)1(

فأة بمقدار المكاكافأة المالیة یجري صرف ھذه الم 2 .مدة ھذه العضویة ال تقل عن سنة
  ذلك بمعدل شھر عن كل سنة للعضویة؛، و11بناء على المادة الشھریة التي تصرف للنائب 

یة أكثر من عضوت مدة الاذا كانلثالثة أشھر إضافیة، مكافأة انتھاء العضویة یتم صرف و
دورة التشریعیة، ولشھرین إضافیین، إذا كانت مدة العضویة أقل من نصف الدورة نصف ال

عضویة أي راعى ال ُت 3 .ثالث سنواتكافأة مدة صرف ھذه المال تتعدى أ علىالتشریعیة، 
  أي تعتبر 4 .مكافأة انتھاء العضویةحصل العضو مقابلھا على  غندستاوسابقة في الب

مكافأة انتھاء تقدیر شھر بمثابة عضویة لسنة كاملة لدى أ 6تجاوزت  غندستاوبعضویة في ال
   .2 الجملةبناء على العضویة 

   
 بي أو في برلمانوالعضویة في البرلمان األورالمترتبة على المستحقات یتم احتساب  1 )2(

استخدام في المؤسسات التابعة ، أو أي من الوالیات األلمانیة، أو على عالقة وظیفیة حكومیة
الواردة كمعاشات تقاعد إضافیة، أو كمعاشات إضافیة لألحیاء من أھالي أو ، العامللحق 

على عالقة المترتبة  بالنسبة للدخولذلك أیضا یسري   2. ةالعام المؤسسات العاملین في
الھیئات  التابعة إلحدىالمؤسسات وظیفیة حكومیة أو استخدام في الخدمة العامة لدى إحدى 

  و7 تان الفقر29المادة  تسري ھنا 3 . الدول عدد من المشتركة بین،العلیاعامة الدولیة ال
9.  
  
 1لفقرة وفقا لالمقدمة مكافأة انتھاء العضویة یمكن صرف عضو لب البناء على ط 1) 3( 

تسري  2 .ولضعف مدة الصرف المحددةصف المبلغ المقرر بمقدار نأو شھریا دفعة واحدة، 
.3 الجملة1الفقرة ھنا   

 
مكافأة ، فیتم وقف صرف من جدیدغ السابق العضویة ندستاوبالاكتسب عضو ذا إ 1) 4 (

ذا تم إ 2  .ھریا، وذلك إذا كانت ُتصرف لھ ش1 لفقرةلمقررة لھ وفقا الانتھاء العضویة 
وقف صرفھ في حالة الصرف المبلغ الذي كان سیتم الصرف دفعة واحدة، فیجب استرداد 

  .بھااالسترداد قساط التي یتم الرئیس األیحدد   3 .شھريال
 

انتھاء العضویة مكافأة صرف   مواصلةتمت، فسابقإذا ُتوفي عضو البوندستاغ ال) 5(
 زوح، وأوالد صلبیین أو /، وذلك ألھلھ األحیاء، من زوجة 1بناء على الفقرة المقررة لھ 

  .بناء على ھذا القانون، إذا لم تتوفر لھم أي حقوق معاشیة كافأة أو ُتترك لھم ھذه المبالتبني
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ن أبي وورالبرلمان األا في ال یزال عضوالسابق الذي  ال یحق لعضو البوندستاغ )6(
  .بيوورفي البرلمان األإال بعد انتھاء عضویتھ مكافأة انتھاء العضویة بیطالب 

فقرة  15المادة في البوندستاغ بمقتضى عضویتھ العضو ذا فقد ، إ1الفقرة ال تسري  1)7(
مكافأة انتھاء صرف یقاف إیمكن للرئیس  2 .نتخابات االتحادي من قانون اإل2 رقم 2

كان من المتوقع اتخاذ إجراءات ضده تستتبع العواقب المنصوص ذا إ العضویة للعضو،
. من قانون االنتخابات االتحادي 2 رقم 2 فقرة 15المادة علیھا في   

19المادة   

التقاعد مكافأة الحق في   

بلغ الخامسة والستین ذا تقاعد، إمكافأة على عضو البوندستاغ بعد انتھاء عضویتھ یحصل  1
نة مقابل كل سنة  للعضویة بعد السنة الثام  2. ویتھ ثماني سنواتمن عمره، وبلغت مدة عض

قبل عد للعضو الحق في الحصول على مكافأة التقالھا یكون لھا وإلى السنة الثامنة عشرة 
 دورة أي یتم احتساب  4 .األخیرة الجملة18المادة تسري ھنا  3.  بسنة استحقاقھا أوان

  . سنتینمدتھا تذا تعدإ ، سنواتبمثابة أربعتشریعیة 
 

  20المادة 
التقاعدمكافأة مقدار   

 
ما ثماني سنوات یكون مقدار مكافأة التقاعد للعضو الذي استمرت عضویتھ في البوندستاغ  1

مقابل كل سنة  2. 1 فقرة 11بناء على المادة مكافأة النائب المقدمة من % 35یعادل 
ة عشرة لھا یزداد مقدار مكافأة التقاعد بنسبة للعضویة بعد السنة الثامنة لھا وإلى السنة الثامن

منصب نائب  أو غندستاوالبرئیس منصب تولي ُمدد یتم اعتبار  3. من مكافأة النائب% 4
قیاسا على مكافأة النائب  2 و 1 تینالجمل بناء علىمكافأة التقاعد قیمة دیر لدى تقالرئیس 

 الجملة 1 فقرة 18المادة تسري ھنا  4. العالوة الخاصة  بالمنصبو 1 فقرة 11لمادة طبقا ل
.ةاألخیر  

 

21المادة    

    الوالیةبرلمانالعضویة في  ُمددمراعاة 

بمثابة اإلتحادیة من والیات جمھوریة ألمانیا العضویة في برلمان أي ُمدد اعتبار یتم  1 )1(
بھذا  اطلبالعضو المعني شریطة أن یقدم ،  19المادة حسب في البوندستاغ ُمدد العضویة 
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تقاعد طبقا لھذا القانون، فیجري الالزمة للحق في مكافأة الشروط بذلك ذا توفرت إ 2. الشأن
. صرف ھذه المكافأة للعضو المعني  

ما یعادل غ ندستاولعضویة الفعلیة في البلكل سنة مقابل التقاعد  یكون مقدار مكافأة 1 )2(
المادة تسري ھنا  2 .1 الجملة 20المادة بناء على لمكافأة التقاعد المقدمة  األدنىالحد  منُث

. 4 و 3 تانلجملا 20  

22  المادة    

 األضرار الصحیة

یتسبب فیھا  لم ةر صحیاضرالبوندستاغ خالل فترة العضویة أ بعضو تذا لحقإ  1)1(
على قدرتة ل دائم أو بشكل أساسي من ة بشكر الصحیاضر األهھذجسیم، وحدت بإھمال 
 قبل انتخابھ اكان یمارسھممارسة مھنتھ التي أو أداء عملھ النیابي، ال یستطیع حیث العمل، ب

عضویتھ في البوندستاغ، ھاء تبعد انمعقول، عمل آخر أي  أو غ،اتندسوالبعضوا في 
على مكافأة تقاعد  ،19بغض النظر عن الشروط المذكورة في المادة ، عضوفیحصل ھذا ال

على ، 20لمادة  ویتحدد مقدار ھذه المكافأة وفقا ل.اعتبارا من الشھر الذي یقدم فیھ طلبا بذلك
.  1، الفقرة 11بناء على المادة مقدار مكافأة النائب المقدمة من  % 35بلغ على األقل یأن 

یتم رفع نسبة تقدیر مكافأة  ف،حادثتعرض العضو لعن ة ر الصحیاضراألنتجت ھذه ذا إ 2
.%75سبة ن تتجاوز وبحیث ال% 20  بمقدار 20بناء على المادة التقاعد   

طبقا الشروط الخاصة بمدة العضویة في البوندستاغ یستوفي  بعضو سابق تذا لحقإ)  2(
 مكافأة علىنھ یحصل إ ف،1لفقرة حسب ا ةر صحیاضرسنھ، أ بغض النظر عن ،19لمادة ل

. 20بناء على المادة تقاعد یتحدد مقدارھا   

صحیة تابعة ھیئة تقریر خبیر  تقدمھ  عن طریق ةر الصحیاضراألحدوث ثبات إ یتم 1) 3(
یقوم مقام ھذا التقریر بیان المعاشات الُمقدمة بسبب العجز عن الكسب جزئیا أو  2. العامللحق 

قانون الموظفین بشأن العجز عن الخدمة طبقا ل أو قرار، ممارسة المھنةكلیا، أو العجز عن 
. الحكومیین  

23المادة   

  یةالمعاشالمكافأة 

أي استحقاق وقت انتھاء عضویتھ توفر لھ یلم الذي البوندستاغ  عضو  یحصل1) 1(
، یحصل مقابل  22 -19اد ولموفقا ل في الحصول علیھا حقمرتقب لمكافأة تقاعد وال أي 
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صرف  یتم 2. طلب بذلكیة بناء على تقدیم معاشمكافأة  على غندستاوالبعضویتھ في مدة 
بمقدار  غندستاوالببدأ في عضویتھ في كل شھر المكافأة المعاشیة للعضو المعني عن ھذه 

ُمستخدمین،  المقرر دفعھ للتأمین العام للتقاعد الخاص بالشھريالقسط المبلغ لقصى الحد األ
. لقسط لمبلغالحد األقصى ھذا من % 20 إضافة إلى  

 لتأمینھم بشكل الحق طلببقدموا ت أن ی1شروط الفقرة وفون عضاء الذین یستیمكن لأل) 2(
الجزء السادس من مدونة القوانین أحكام عضویتھم في البوندستاغ تطبیقا لمفھوم ُمدد عن 

مكافأة ، وذلك بدال من التقدم بطلب للحصول على  بالتأمینات الُملحقةةاالجتماعیة الخاص
.معاشیة  

 للمعاشات اإلضافیة واش التقاعد اإلضافي للعضو نفسھ، بالنسبة لمع 2الفقرة تسري ) 3(
.من أھلھ بعد وفاتھلألحیاء   

فیما  بعین االعتبار غندستاولبالعضویة في امدة  تم أو سیتم أخذ ذا، إ2الفقرة  تسري ال) 4(
.عمل قانونیةمستحق طبقا لقواعد معاش بأي  تأمین عام أو یتعلق بأي  

العضویة مدة عتبار یمكن التقدم بطلب ال 1بناء على الفقرة المعاشیة مكافأة  من البدال) 5 (
بالموظفین الخاص عمل طبقا لقانون الرواتب والمعاشات مدة بمثابة  غندستاو البفي

.الحكومیین والقضاة والجنود  

طلب بناء على اكتسب العضو عضویة البوندستاغ من جدید، وكان قد تقدم بذا إ) 6(
یجري من  19المادة العضویة حسب حساب مدة ن إف،  5  على الفقرة أو3  و1 تینالفقر
  .جدید

 أو بالنسبة لعضو برلمان إحدى الوالیات الذي انتھت عضویتھ 4 و 2 تانالفقرتسري ) 7(
.1معاشیة بناء على الفقرة مكافأة لھذه الوالیة تنص على ذا كانت األحكام القانونیة إ، أنھاھا  

 

یتوفر عضویتھ دون أن إحدى الوالیات ذا فقد عضو برلمان ، إ4 و 2  تسري الفقرتان )8(
، أو استحقاق مرتقب إجمالي أو بشكل دائم حق الحصول على معاش  مدة العضویة مقابللھ 

  .بناء على عضویتھلذلك 
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24 المادة    
المتوفىالعضو أھل إعانة التغطیة لألحیاء من   

حتسابھ لھ  بعد ما لم یتم ا  على بعد وفاتھالبوندستاغ أھل عضو األحیاء من یحصل  1) 1(
       .الوفاةمستحقة لھ عند خدمات ذا كانت ھذه الإ ،القانونذا بمقتضى ھمالیة خدمات من 

الزوج الحي واألوالد األحیاء على إعانة تغطیة بمقدار مكافأة / ة الحیة حصل الزوجت 2
یتم صرف إعانة التغطیة بمقدار ما  3. 1 فقرة 11اء على المادة نبالنائب التي ُتصرف 

بلغت مدة  ذا مرة وتصف المرة، إ1 فقرة 11ادة یعادل مكافأة النائب المقدمة وفقا للم
 غندستاورئیس البیحدد  4. تشریعیتیندورتین أكثر من العضویة أكثر من ثماني سنوات أو 

، فیتم  2 الجملةحسب ى لمتوفاأھل  أحیاء من إذا لم یوجد 5 .ُتصرف لھ إعانة التغطیةمن 
نى منھ العضو قبل وفاتھ، أو آخر مرض عاتكالیف عالج تحملوا صرف إعانة التغطیة لمن 

. المدفوعةتكالیف دفنھ، وذلك بمقدار التكالیف   

الشروط قد استوفى  غندستاوأیضا في حالة وفاة عضو سابق في الب 1تسري الفقرة ) 2(
  .تقاعدلم یحصل بعد على مكافأة  و19المتعلقة بمدة العضویة بناء على المادة 

25المادة   

المتوفىالعضو أھل معاشات   

، سواء كانت العضویة وفىمتالزوج الحي لعضو البوندستاغ ال/ الزوجة الحیة حصل ت )1(
حق وقت وفاتھ اللمتوفى للعضو اذا كان مكافأة التقاعد، إمن % 60على حالیة أو سابقة، 

. المكافأة هھذمنحھ للشروط الخاصة بمكافأة التقاعد، أو كان مستوفیا في   

وفى، سواء كانت العضویة متج الحي لعضو البوندستاغ الالزو/ الزوجة الحیة حصل ت )2( 
ذا كان ، إ20من مكافأة التقاعد المحدد مقدارھا بناء على المادة % 60حالیة أو سابقة، على 

 حسب لشروط الخاصة بمدة العضویةھذا العضو، بصرف النظر عن سنھ، قد استوفى ا
.19المادة   

أو المتبنین لعضو البوندستاغ السابق المتوفى، األحیاء من األوالد الصلبیین  یحصل 1 )3(
. تقاعدأن یحصل على مكافأة على إعانة الیتامى، إذا كان من المقرر وقت وفاة العضو 

عضو البوندستاغ المتوفى، وأوالد العضو المتوفى الذي كان ویسري ذلك بالنسة ألوالد 
 الیتامى بالنسبة لیتیم األبوین یبلغ مقدار إعانة 2. تقاعدحصل فعال وقت وفاتھ على مكافأة ی

.2 و 1 من مكافأة التقاعد المحددة بناء على الفقرتین% 12، ولیتیم األب أو األم  20%  
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ة الحیة زوجالحصل ت سنة 12دامت عضویتة أقل من غ الذي ندستاووفاة عضو البعند  )4(
 ، %20 على ن األبویامىیت، واألحیاء من األوالد الذین صاروا %60 على الزوج الحي/ 

من مكافأة التقاعد الممنوحة للعضو مقابل % 12 علىاألب أو األم یتامى والذین صاروا 
.أحد عشر عاما للعضویة  

  أ25 المادة

المعاشاتتسویة   

 من القانون المدني یجب 2فقرة  أ1587لمادة القیمة طبقا لفي من الفرق لدى التحقق  1 )1(
إلى موعد تي یمكن احتسابھا تبة على مدد العمل النیابي الاالعتماد على مكافأة التقاعد المتر

القیاسیة القیمة تتمثل  2 ).مجموع المدد(حلول إجراءات التقاضي بشأن طلب الطالق 
یتناسب مع نسبة مدة العمل النیابي خالل فترة الذي في مقدار جزء مكافأة التقاعد للمعاش 

بناء على ھذا المقدم إلى المعاش نظر یجب ال 3 .  لھذا العملجمالیةاإلالزوجیة إلى المدة 
. ]یدأي یتزا [على أنھ دیناميالقانون   

، طلب الطالقمكافأة التقاعد وقت حلول إجراءات التقاضي بشأن حق في اللم یتوفر  ذاإ) 2(
سب لكل سنة من مدة العضویة في البوندستاغ الجزء المناسب لھا من الحد أن ُیح فیجب 

.قاعداألدنى لمكافأة الت  

قانون المقدمة بناء على المعاشیة للمساعدات بالنسبة  2 و 1 یسري مفھوم الفقرتین) 3(
.النواب على مستوى الوالیات  

   26المادة 

خاصة بالموظفین الحكومیین التعلیمات القانونیة التطبیق   

تحاد الحكومیین في االیسري ھنا مفھوم التعلیمات القانونیة الخاصة بمعاشات الموظفین  1
مصطلح االستخدام في بالنسبة ل 2. على غیر ذلكھذا القانون ینص ذا لم ، إالفیدرالي

معاشات من قانون  5 فقرة 53 یتم تطبیق المادة بابھذا الالمؤسسات العامة حسب 
الجریدة (1990ول تشرین األ/ أكتوبر 24 بتاریخ ة المعلنةصیغالالموظفین الحكومیین في 

 20  الصادر فيقانونال من 1 بالمادة  والمعدلة مؤخرا)2298 ص ،1، االتحادیةالرسمیة 
) .2242 ص ،1، االتحادیةالجریدة الرسمیة  (1994یلول أ/ سبتمبر  
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  التاسع بابال
 

انتقالیةأحكام   
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35المادة   
 

  للتعدیل قانون الحادي عشرالقالیة خاصة بنتاأحكام 
 

دخول  قبل نتجتالتي   المرتقبةةالمعاشیواالستحقاقات المعاشیة حقوق مس الال ُت 1)1(
تسري  3. 4  فقرة29المادة تسري ھنا  2 .للتعدیل حیز التنفیذقانون الحادي عشر ال

وفي ھذا ذا ُت إ،تقاعدلقي لمكافأة المتھل لألحیاء من أبالنسبة أیضا  2 و 1 تانالجمل
. ساري المفعول للتعدیلي عشرالحاد قانونالأن أصبح بعد العضو   

 
عضاء ألالخاصة با  المرتقبةالمعاشیةستحقاقات اال و المعاشیةحقوقیتم تحدید ال) 2(

أن یصبح لشروط الخاصة بمدة العضویة قبل غ المستوفین لندستاون في البیالسابق
لیھم األحیاء بعد ، وكذلك الخاصة بأھ ساري المفعول للتعدیلالحادي عشر قانونلا

/ ینایر 1قبل لمعاش استحقاقھم لحل ذا إ ،اآلنإلى على القانون المعمول بھ ھم، بناء وفات
أیضا  2 و 1 تانالجملتسري  3. 4  فقرة29المادة تسري ھنا  2. 2002 كانون الثاني

إحدى برلمان في  أو غندستاوالبأعضاء في  الذین كانوا غندستاوعضاء البألبالنسبة 
، وكذلك بالنسبة لألحیاء  حیز التنفیذ للتعدیلالحادي عشرقانون الدخول قبل الوالیات 

. لیھم بعد وفاتھممن أھ  
 

من یكتسبون عضویة البوندستاغ  الذین غندستاوعضاء السابقون في الباألیحصل  1)3(
لشروط ، والمستوفون ل حیز التنفیذ للتعدیلقانون الحادي عشرالدخول جدید بعد 

 یحصلون على ،ة الساریة إلى اآلنصیغال في 21 و 19 ادتینالمنصوص علیھا في الم
من مقدار % 4 ھم، بشرط أن یتم منحاآلنإلىطبقا للقانون المعمول بھ تقاعد مكافأة 

أن بعد المكتسبة عضویة للكل سنة  عن 1 فقرة 11مكافأة النائب الُمقدمة وفقا للمادة 
قصى  الحد األ، وذلك إلى بلوغ ساري المفعولللتعدیلقانون الحادي عشر الأصبح 

أیضا بالنسبة  2و 1 تانالجملتسري  3  .4فقرة  29المادة تسري ھنا  2 .لمكافأة التقاعد
  . المتوفىالعضو ھل ألألحیاء من 

 بناء على القانون 3 -1 عن الفقرات ةالناتجالمرتقبة  یة المعاشاتستحقاقتعتبر اال) 4(
على من أھذه االستحقاقات ذا كانت إ  لحساب الحقوق المعاشیة،اأساساآلن إلى المعمول بھ 

.ھذا القانون بناء على  المرتقبةات المعاشیةستحقاقاال  
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  36لمادة ا
 

العام العاملین في المؤسسات التابعة للحق عضاء  باألة خاصةانتقالیأحكام   
 

غ الثامن أو في أي بوندستاغ ندستاوالبللعمل النیابي في تم انتخابھ حكومي كل موظف  1)1(
للعاملین في المؤسسات الوضع القانوني الخاص ببناء على القانون وبلغ سن التقاعد  حقال

یار أ/ مایو 11بتاریخ العامة المنتخبین للعمل النیابي في البوندستاغ األول والصادر 
الخاص بالوضع القانون أو بناء على  )297 ص ،1 ،االتحادیةالجریدة الرسمیة (1951

غ األلماني ندستاوالبلمؤسسات العامة المنتخبین للعمل النیابي في القانوني للعاملین في ا
 )777ص ، 1االتحادیة، الجریدة الرسمیة (1953آب / أغسطس 4 بتاریخ والصادر

االتحادیة، الجریدة الرسمیة (1961آب / أغسطس 21  الصادر فيقانونوالمعدل مؤخرا بال
بر معینا مرة أخرى في  یعتة،، أو بناء على قواعد مماثلة في أي والی)1557ص ، 1

تھ اعتبارا من یوم قبولھ نتیجة االنتخابات، أو من وقت دخول ھذا القانون حیز التنفیذ وظیف
، )1فقرة  5المادة (  المترتبة على الوظیفةتوقف الحقوق و الواجباتمراعاة مع على األقل، 

ذلك عالوة على  2 .وظیفةللتعیین في ھذه ال العامة لشروطمستوفیا لذا كان ال یزال وذلك إ
 أ الجملة 4 و4إلى دخول ھذا القانون حیز التنفیذ المادتان  التي أوجبتھا تظل الحقوق 

األخیرة من القانون الخاص بالوضع القانوني  للعاملین في المؤسسات العامة المنتخبین 
.وظة محف1953آب /  أغسطس4للعمل النیابي في البوندستاغ األلماني والصادر بتاریخ   

 
كما . المؤقتینالمجندین النظامیین، ولقضاة والجنود أیضا بالنسبة ل 1الفقرة  تسري )2 (    

  .العامیسري مفھومھا بالنسبة للعاملین في المؤسسات التابعة للحق 

القانون الخاص بالوضع بنیة على مالالسابقین  غندستاولباعضاء أتظل حقوق  ) )3(
 غ، والصادرندستاوالبللعمل النیابي في المنتخبین عامة ات الللعاملین في المؤسسالقانوني 
  ، محفوظة1953  آب/أغسطس 4بتاریخ 

37المادة   

1968قبل سنة المنتھیة عضویتھم عضاء ألمعاشات ا  

 أو یتھ في البوندستاغنتھت عضواغ السابق الذي ندستاوعضو البالبوندستاغ رئیس  یمنح 
مساعدات بعد وفاتھ ، وكذلك األحیاء من أھلھ  1968 كانون الثاني/ ینایر 1قبل  أنھاھا

طبقا مالیة من معاش التقاعد المستحق لھ، والمعاش المستحق ألھلھ األحیاء بعد وفاتھ 
الصادر في  1968لسنة  المقدمة للنواب المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات ولقانون ل

 والمعدل مؤخرا بالمادة )334ص ، 1االتحادیة، الجریدة الرسمیة ( 1968یار أ/ مایو 3
 ،1الجریدة الرسمیة االتحادیة،  (1977شباط /  فبرایر18من القانون الصادر في  الثامنة
.تقدیم الطلب ، وذلك بناء على طلب بذلك، واعتبارا من أول الشھر الذي تم فیھ)297ص   
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38المادة   

لتنفیذ القانون حیز اھذا فترات ما قبل دخول المعاشات الخاصة ب  

كانون / ینایر 1بین الفترة في   أو أنھاھاانتھت عضویتھ الذي غندستاوعضو الب یحصل )1(
  على بعد وفاتھ وكذلك األحیاء من أھلھ ،دخول ھذا القانون حیز التنفیذو 1968الثاني 

 المقدمة للنواب، الصادر المعاشاتالتعویضات ومكافآت والخاص بالقانون للمعاش طبقا 
.1968 عام  

، القانون حیز التنفیذھذا قبل دخول تسب عضویتھ اكندستاج الذي وعضو الب یحصل )2(
مكافأة یحصل على دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، بعد   أو أنھاھاوانتھت ھذه العضویة

مراعاة مدة العضویة قبل دخول ھذا تتم في ھذه الحالة ؛ وبناء على ھذا القانونتقاعد 
.القانون حیز التنفیذ  

یتم صرف األقساط التي قام العضو نفسھ  2بناء على الفقرة مكافأة التقاعد بدال من  1)3(
قانون ال من 4طبقا للمادة بدفعھا في إطار معاش التقاعد ومعاش أھلھ األحیاء بعد وفاتھ 

، وذلك  1968 المقدمة للنواب، الصادر عام المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات و
 غندستاوالعضویة في البال تؤخذ مدد في ھذه الحالة   2 .ء على طلب بذلكبدون فوائد، وبنا

بناء على ھذا مقدار مكافأة التقاعد عتبار لدى تحدید في االقبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذ 
  .فقطالمعاشیة المكافأة نصف صرف  یتم 23 في حالة المادة 3.القانون 

لشروط غ، المستوفي ندستاو یحصل عضو الب2 الفقرة بناء علىمكافأة التقاعد  بدالمن 1)4(
 المعاشاتالتعویضات ومكافآت والخاص بال قانونال من 1أ فقرة 7 والمادة 1 فقرة 5المادة 

 قبل دخول غندستاو في البیتھضو، یحصل عن فترة ع1968 المقدمة للنواب، الصادرعام
التعویضات مكافآت ولخاص بال اقانونللطبقا تقاعد  معاشعلى ھذا القانون حیز التنفیذ 

بالنسبة اء على طلب بذلك؛ و، وذلك بن1968  المقدمة للنواب، الصادر عامالمعاشاتو
بناء على ھذا حھ مكافأة تقاعد نیتم مالقانون حیز التنفیذ ھذا بعد دخول لفترة عضویتھ 

 سنة  عن كل1 فقرة 11طبقا للمادة من مكافأة النائب % 5یحصل على ن أ بشرط ،القانون
 16القانون حیز التنفیذ  ھذا قبل و بعد دخولمدد العضویة ن تتعدى أالیجوز  2 .للعضویة

.المتوفىأھل العضو أیضا بالنسبة لألحیاء من یسري ذلك  3. سنة  

القانون حیز ھذا شھر بعد دخول أ 6 خالل 4 و 3 تینلفقروفقا ل یجب تقدیم الطلب )5(
  .غندستاورئیس البإلى التنفیذ 
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  أ38ادة الم

على  1 فقرة 38  و37 ادتین على المبناءمعاشات یحصل األعضاء الذین یتلقون  1)1( 
، اآلنإلى علیھا نحصلوی الخامس، وذلك بدال من المعاشات التي معاشات بناء على الباب

الذین  السابقین غندستاوعضاء البیسري ذلك أیضا بالنسبة أل 2. طلب بذلكوبناء على 
 ، لمدة التقل عن ست سنوات  قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذغندستاولبااكتسبوا عضویة 

. الجملة األخیرة1فقرة  18المادة تسري ھنا  3. األحیاء بعد وفاتھمھلیھم بالنسبة ألوكذلك   

انتھت عضویتھم في بالنسبة لألعضاء السابقین الذین  4 فقرة 38تسري المادة  1) 2(
    .اكتسبوا العضویة من جدید بعد ذلك و1977نیسان / أبریل 1قبل أو أنھوھا  غندستاوالب
 األلماني ، غندستاوالباالكتساب الجدید لعضویة أشھر بعد ستة  یجب تقدیم الطلب خالل 2

   . المتوفىالعضو أھل یسري ذلك أیضا بالنسبة لألحیاء من  3. وذلك إلى رئیس البوندستاغ

  ب38المادة 

  غندستاوخالل عضویتھ في البلمتوفى عضو اال لھالمقدمة ألعاشات الم

والذین حلت استحقاقاتھم  4 فقرة 25لمادة تبعا لالمتوفى العضو ھل األحیاء من أیحصل 
للتعدیل حیز التنفیذ  دخول القانون السابعو 1977نیسان / أبریل 1بین المعاشیة في الفترة 

لك، واعتبارا من أول الشھر ، وذلك بناء على طلب بذ4 فقرة 25لمادة  معاشات طبقا لعلى
  .الذي تم فیھ تقدیم ھذا الطلب

  39المادة 

  الممنوحة سابقا یةالمعاشالمستحقات احتساب 

الممنوحة بناء  یةالمعاشالمستحقات  4 و 3 الفقرتین 29 ال تشمل الحسابات وفقا للمادة )1(
 ادر عام الص، المقدمة للنوابمعاشاتالمكافآت والتعویضات والالخاص بقانون العلى 

 المعاشاتالمكافآت والتعویضات والخاص بقانون ال من 10المادة ، وذلك بمقتضى 1968
.1968 عامالمقدمة للنواب، الصادر   

الخاص بالمكافآت  لقانونلطبقا یة المقدمة المعاشالمستحقات ال یجري احتساب  1) 2(
جانب أي مكافأة مترتبة إلى  1968 عاموالتعویضات والمعاشات المقدمة للنواب، الصادر 

 إال )6 و 5 تان الفقر29المادة (على العضویة في برلمان أي والیة أو أي معاش مترتب 
 المعاشیة الذي ال یترتب على األقساط التي دفعھا العضوالمستحقات بمقدار جزء ھذه 

عویضات الخاص بالمكافآت والتقانون ال من 21لمادة المحسوبة وفقا لالُمدد تعتبر  2. المعني
.أقساطُمدد بمثابة  ،1968  المقدمة للنواب، الصادر عامالمعاشاتو  
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  40المادة 

ةالمخفضالمعاشیة المكافأة   

لُمدد بالنسبة ، وذلك 23المعاشیة الممنوحة بناء على المادة المكافأة یتم صرف نصف  1
لمقدمة  االمعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات ولقانون العضویة خالل مدة العمل با

شھریة التي دفعھا الالتأمین أقساط صرف في ھذه الحالة یتم  2. 1968 للنواب، الصادر عام
 المقدمة المعاشاتالخاص بالمكافآت والتعویضات وقانون ال من 4لمادة العضو المعني وفقا ل
.، شریطة تقدیم العضو المعني طلبا بذلك1968 للنواب، الصادر عام  

  41المادة 

حالة الوفاةفي التأمین استمرار دفع   

، على دخول ھذا القانون حیز التنفیذالجاري وقت حالة الوفاة في التأمین تتم مواصلة دفع 
أن یجري تخفیض المستحق من مكافأة التقاعد وإعانة األرامل بما یتناسب مع عدد وقیمة 

كانون الثاني / راألول من ینایمنذ  ]الدولة [االتحاد الفیدراليالتي دفعھا األقساط الشھریة 
. للتأمین في حالة الوفاة1968  

42المادة   

حالة الوفاةفي التأمین غییر أو إلغاء ت  

حالة الوفاة في استمرار التأمین  قررغ حالیا أو سابقا، والذي ندستاوعضو البیمكن ل) 1(
الخاص بالمكافآت والتعویضات قانون ال من 20قا للمادة طباالتحاد الفیدرالي على حساب 

حالة في التأمین عقد یلغي أو غیر  أن ی،1968  المقدمة للنواب، الصادر عامالمعاشاتو
. الوفاة  

غییر مواصلة التأمین بدفع العضو المعني أقساطھ أو بدون في حالة التیكون من الممكن ) 2(
بما یتناسب مع ألرامل ذلك، بشرط أن یجري تخفیض المستحق من مكافأة التقاعد وإعانة ا

كانون /  ینایر1في الفترة من االتحاد الفیدرالي التي دفعھا األقساط الشھریة مة قیعدد و
.منح مكافأة التقاعدلى إأو الذي حدث فیھ التغییر، الشھر نھایة لى  إ1968الثاني   

استرداده لھ  المبلغ المستحقًیصرف للُمؤمن علیھ مقدار عقد التأمین عند إلغاء ) 3(
. قساطوالمترتب على ما دفعھ من أ  

 



75 

 

   43 المادة

صرف مكافأة انتھاء العضویةاستمرار   

وقت دخول ھذا القانون حیز التنفیذ على الذي كان یحصل السابق،  غندستاولب ایحتفظ عضو
الخاص بالمكافآت والتعویضات قانون البمقتضي مقابل ممارسة العمل النیابي تعویضات 

.ھ في ھذه التعویضات، بحق1968 المقدمة للنواب، الصادر عامالمعاشاتو  

44المادة   

لمكافأة انتھاء العضویةالُمدد الالزمة احتساب   

عتبار لدى  في اال قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذغندستاوالعضویة في البیتم أخذ ُمدد 
.مكافأة انتھاء العضویة على أساسھامنح الُمدة التي یتم حتساب   
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II الملحق  

كانون / دیسمبر 31لى إ المعمول بھا ةصیغالخامس من قانون النواب في  البابالأحكام 
2007األول   
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  الخامسبابال

وفاتھم بعد   األحیاءأھلیھم السابقین وغندستاوالبعضاء ألالخدمات المقدمة   

  20المادة 

  التقاعدمكافأة مقدار 
بناء على المادة المقدمة (جري حساب مقدار مكافأة التقاعد وفقا للمكافأة الشھریة للنائب ی 1

 ، وإلى السنة الثالثة والعشرین لھا،ةللعضویسنة تبلغ نسبة الزیادة عن كل  2  .)1 فقرة 11
یتم اعتبار ُمدد تولي  3. 1فقرة  11بناء على المادة الممنوحة النائب مكافأة من %  3

ء بنالتقاعد منصب نائب الرئیس أساسا لحساب مقدار مكافأة ا أو غندستاوالبرئیس منصب 
ضافة الى العالوة إ ،1فقرة  11بناء على المادة مع مكافأة النائب   2 و 1 تینالجملعلى 

.4 الجملة 19والمادة ،  4 الجملة 1فقرة  18المادة تسري ھنا  4. الخاصة  بالمنصب  
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III الملحق 

 آب / أغسطس31لى إ المعمول بھا ةصیغال الخامس من قانون النواب في بابالأحكام 
2009  
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  الخامسبابال

  وفاتھمبعد األحیاء أھلیھم  السابقین وغندستاوالبعضاء ألالخدمات المقدمة  

  أ25 المادة 

المعاشاتتسویة   

 من القانون المدني یجب 2فقرة  أ1587لمادة طبقا لمن فرق القیمة لدى التحقق  1 )1(
موعد لى إ ھاحتسابالعمل النیابي التي یمكن ااالعتماد على مكافأة التقاعد المترتبة على مدد 

القیاسیة القیمة تتمثل   2 ).مجموع المدد(طلب الطالق حلول إجراءات التقاضي بشأن 
یتناسب مع نسبة مدة العمل النیابي خالل فترة الذي للمعاش في مقدار جزء مكافأة التقاعد 

بناء على ھذا  المقدم المعاش لىإنظر یجب ال3 . لھذا العملجمالیةاإل إلى المدة الزوجیة
  .]أي یتزاید [ على أنھ دیناميالقانون

مكافأة التقاعد وقت حلول إجراءات التقاضي بشأن الحصول على حق في الذا لم یتوفر إ) 2(
نسبة الزیادة  غندستاوعضویة في البمن مدة اللكل سنة أن ُتحتسب   فیجب ،طلب الطالق

.2ملة ، الج20بناء على المادة المناسبة   

قانون المقدمة بناء على المعاشیة لمساعدات سبة لبالن 2 و 1 یسري مفھوم الفقرتین 1) 3(
في الحاالت التي ھ  شریطة أن2الفقرة  یجري سریان 2. النواب على مستوى الوالیات

بوت الحق یة توفر حد أدنى لمدة العضویة لث والمر فیھا وفقا لقانون النواب في أيیتطلب األ
یبلغ العضو المعني ھذا الحد بعد، یتم مقابل كل سنة للعضویة في  ولم أة التقاعدفي مكاف

برلمان الوالیة احتساب إما الجزء المناسب لھا من الحد األدنى للمعاش، أو نسبة الزیادة 
  . الوالیات على مثل ذلكفي نص قانون النواب ذا المناسبة وفقا لقانون الوالیة، إ
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بيو األور في البرلمان األلماننون النوابقا  
 

 6 بتاریخ  صادربيوالبرلمان األورفي ألعضاء لأللمان اقانون خاص بالوضع القانوني 
القانون مؤخرا بعدل ُمو) 413 ص، 1، االتحادیةالرسمیة الجریدة  (1979نیسان / أبریل

 ص، 1، االتحادیةالجریدة الرسمیة  (2008 تشرین األول/  أكتوبر23الصادر بتاریخ 
2020(  

 
 
 
 



81 

 

 
  األولبابال
 
وممارستھللعمل النیابي لترشح ا  
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  1المادة 
 

 مجال التطبیق
 

للعمل النیابي في جمھوریة ألمانیا االتحادیة بالنسبة للمرشحین في ھذا القانون یسري 
لك إذا لم یتم تطبیق م فیھا أعضاء في ھذا البرلمان، وذ، ولمن یتم انتخابھبيوالبرلمان األور

. بيولبرلمان األورأحكام الالئحة الداخلیة ل  
 

  2المادة 
النیابي الحرعمل ال  
 

ضعون إال لما تملیھ توجیھات، وال یخأو تكلیفات بأي بي والبرلمان األوریتقید أعضاء ال
.ضمائرھمعلیھم   

 
  3المادة 

للعمل النیابي وممارستھالمرشحین حمایة    
 

، وال من كسب ھذا بيوفي البرلمان األورمن الترشح للعمل النیابي أحد الیجوز منع ) 1(
. ، أو قبولھ، أو ممارستھ النیابيالعمل  

للعمل النیابي في البرلمان ترشحھ بسبب في مكان عملھ أن یضار أحد الیجوز ) 2(
.، أو قبولھ، أو ممارستھ النیابياألوروبي، أو كسب ھذا العمل  

مھنتھ بسبب اكتسابھ للعمل النیابي، أو قبولھ أو أحد من الة إقالیجوز فصل أو  1) 3(
سریان  یبدأ 3. معینةمرتبطا بأسباب یبقى الفصل من العمل عالوة على ذلك  2 .ممارستھ

ؤولة عن قوائم سالمالجھة قبل ن العمل بمجرد تعیین المرشح من مالحمایة من الفصل 
. فترة العمل النیابية بعد انتھاء ضافیإ تبقى ھذه  الحمایة ساریة سنة 4. الترشیح  

 

4المادة   

فترات ممارسة العمل الوظیفي أو المھنة، واالنتخابیةللحملة تحضیر الجازة إ  

، بناء على طلبھ، جازة إبيوالبرلمان األورفي لعمل النیابي كل مرشح لجب منح ی 1) 1( 
، وذلك لإلعداد نلى شھریإقد تصل لمدة االنتخابات یوم خالل الشھرین األخیرین قبل 

ال یحق للمرشح االستمرار في الحصول على راتبھ من وظیفتھ أو  2. لحملتھ االنتخابیة
. جازةاإلمدة ھذه خالل مھنتھ   

  .األلمانيفي البوندستاغ قانون النواب من  4المادة تسري ھنا ) 2(
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5المادة   

والحصانة  من العقوبة،اإلعفاء  

صویت أو من المساءلة جنائیا أو مھنیا بسبب أي تالنائب  فاءإع [ من العقوبةیتحدد اإلعفاء 1
كذلك و ،] البرلمان، باستثناء اإلھانات التي تأخذ طابع القذفداخلھ أي تعبیر بدر من

 من المحضر الخاص 10 و9 ادتینلموفقا ل بيوالبرلمان األورألعضاء بالنسبة الحصانة 
باالتفاقیة الخاصة الملحق واألوروبیة جمعیات التي تتمتع بھا المتیازات واإلعفاءات باال

نیسان / أبریل 8بتاریخ الُمبرمة بیة  ومجلس مشترك ولجنة مشتركة للجمعیات األورتكوین ب
عالوة على ذلك  2 .)1482و1453 ص،  2 ،1965االتحادیة الجریدة الرسمیة ( 1965

. القانون األساسيیتحدد مدى اإلعفاء وفقا لمواد   

 

6المادة   

الشھادةاإلدالء باع عن حق االمتن  

أطلعوھم أشخاص على الشھادة اإلدالء ب االمتناع عن بيوالبرلمان األورألعضاء  یحق 1
على أشخاص قاموا ھم معلومات أو أعضاء في البرلمان األوروبي على تبارھم باع

 كما یحق لھم االمتناع عن ،ن األوروبي بإطالعھم على معلوماتكأعضاء في البرلما
ال یجوز مصادرة أي وثائق في إطار سریان الحق  2. المعلوماتلشھادة بشأن ھذه اإلدالء با

.في االمتناع عن اإلدالء بالشھادة  
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  الثانيبابال

ةالعامالعاملون في المؤسسات التعارض،   
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7المادة   

 بيوورالعضویة في البرلمان األ من جھة واتبین الوظائف والمناصب واالنتدابالتعارض 
 من جھة أخرى

الوظائف والمناصب واالنتدابات ال یمكن الجمع بین العضویة في البرلمان األوروبي و 1
ال یكتسب  2. بيو من قانون االنتخابات األور15 -7 رقم 2 فقرة 22 المادة المذكورة في

 انتخابھم إالبعد  بيوالبرلمان األوریة عضوأصحاب ھذه الوظائف والمناصب واالنتدابات 
أول افتتاح إلى على أن یحدث ذلك  ن الوظائف والمناصب واالنتدابات،استقالتھم مبعد 

 على األكثر، أو إلى إعالن قبول التفویض النیابي بي بعد االنتخاباتوللبرلمان األورجلسة 
  من قانون 2 فقرة 21 حاالت المادة ي فأمام المدیر االتحادي لالنتخابات في ألمانیا، وذلك

. بيوبات األوراالنتخا  

8المادة   

ةالعامعاملون في المؤسسات ال  

ة التابعة لالتحاد الفیدرالي العامبالنسبة للعاملین في المؤسسات  3 و2 تسري الفقرتان) 1(
تابعة مؤسسات أخرى وأومصالح أھیئات العاملین في ، أو و الوالیات، أو البلدیات، أ]الدولة[

التابعة للحق العام الدینیة مؤسسات باستثناء الل منھا، تابعة لكاتحادات ، أو في العامللحق 
.جمعیاتما یتبعھا من و  
 

نظامي أو مجند لفترة محددة أو موظف حكومي أو قاض أو جندي وافق أي ذا إ) 2(
الحصول ، فیحق لھ بيوالبرلمان األورعلى ضمھ إلى قائمة المرشحین لعضویة ُمستخدم 

لحملتھ لتحضیر الالزمة لنتخابات على االجازة االیوم خالل الشھرین األخیرین قبل 
. واألجورأاالنتخابیة، مع مراعاة سقوط الحق في الحصول على الرواتب   

 
في البوندستاغ   من قانون النواب2 و1 تان الفقر36 والمادة 9 -  5المواد تسري ھنا ) 3(

ن القانون الخاص   م25 والمادة ، األلمانية من قانون القضا2 فقرة 36المادة األلماني، و
تسري ھنا كما غ األلماني، ندستاوالبات لعضویة عالقة باالنتخاب ھ لتذا كانإ ،الجنودب

.األلمانيفي البوندستاغ   من قانون النواب10القوانین الصادرة بناء على المادة   
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  الثالثبابال
 

  بعدألحیاء اھلیھمأ السابقین وئھبي وألعضاوألعضاء البرلمان األورالمقدمة الخدمات 
تھموفا  
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9المادة   

 
  المكافأة

 
الئحة  من 1 فقرة 25بناء على المادة ، اختاربي الذي ویحصل عضو البرلمان األور

طبقا البرلمان األوروبي الخاصة بالنواب، تطبیق ھذا القانون، یحصل على مكافأة شھریة 
. األلمانيفي البوندستاغ  انون النواب من ق3 و1 نتی، الفقر11للمادة   

 
10المادة   

 
التنقل المجاني وتعویض تكالیف السفرالحق في   

 
لسكك الحدیدیة ات اقطارجمیع االستحدام المجاني لبي والبرلمان األور یحق لعضو 1

القطارات طار عملھ النیابي الطائرة أو إفي وداخل ألمانیا استخدم العضو ذا إ 2. األلمانیة
نطاق القطارات  الحدیدیة خارج كالسكغیرھا من قطارات لنوم أو ات لعربي تضم الت

       .  الخاصة بھاالمستنداتتنقلھ، شریطة أن یقدم تعویض لتكالیف صرف فیتم المحلیة، 
    .بيوتكالیف من البرلمان األورالتعویض توفر لھ حق الحصول على  ذا، إذلك یسري  ال3

. األلمانيفي البوندستاغ  من قانون النواب 2قرة  ف16المادة تسري ھنا  4  
 

   أ10المادة 
 

   األلمانيغندستاومن البالمقدمة الخدمات طلب الحصول على 
 

على تعویض بي والبرلمان األور ضویحصل عتسویة للنفقات المترتبة على عملھ النیابي  1
وسائل واستخدام  ،غندستاومكتب في مقر الباستخدام لتعویض اھذا یشمل  2. للنفقات

ووسائل االتصاالت التابعة واستخدام سیارات الخدمة العامة ، 10لمادة المواصالت وفقا ل
التنفیذیة للقواعد  طبقا غندستاولباالتي یقدمھا لى جانب الخدمات العینیة والعامة إ غ،ندستاوللب

. الشیوخالتي تصدرھا لجنة   
 

ب10المادة   
 

تھمبعد وفااألحیاء بي السابقین وأھلیھم وان األور ألعضاء البرلمقدمةالمالخدمات   
 

ب 35  وأ35 و35والمواد ،  8 -4 ات الفقر32، والمادة  الخامسباب الأحكامتسري  1  
عضاء البرلمان األلماني بالنسبة ألفي البوندستاغ   من قانون النواب1 فقرة 38 و37و

ئحة البرلمان األوروبي  قبل دخول ال أو أنھوھاانتھت عضویتھم فیھبي الذین واألور
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بالنسبة ألعضاء البرلمان األوروبي الذین اختاروا، أیضا حیز التنفیذ، وبالنواب الخاصة 
الئحة البرلمان األوروبي الخاصة بالنواب، تطبیق ھذا  من 1فقرة  25بناء على المادة 

:مراعاة مایليھم بعد وفاتھم، شریطة یالقانون، وكذلك بالنسبة لألحیاء من أھل  
توقف حق الحصول على معاش بناء على ھذا القانون بما یصل إلى مقدار الخدمات أن ی. 1

  منالتأمینمترتبة على الحصول على خدمات مالیة في حالة ، وذلك التأمینیةالمالیة 
. بيوورالبرلمان األالذي یقوم بھ الحوادث   

ن التأمین على الحیاة الصادرة مخدمات المالیة لى الحصول على الالمعاش إتوقف یأن . 2
.  المشابھةبيوالبرلمان األورخدمات أو غیرھا من   

 فقرة 15بي لالنتخابات محل المادة و من القانون األور3 رقم 2 فقرة 22أن تحل المادة . 3
.  في ألمانیا من قانون االنتخابات االتحادي2 رقم 2  

       .غندستاوعضویة في البمدد بمثابة بي وورالعضویة في البرلمان األُمدد یتم اعتبار   2
مكافأة لى جانب ، إذا كانت ُتصرف إبناء على ھذا القانونالمعاشیة المقدمة حقوق التتوقف  3

تسري ھنا  4. األلمانيفي البوندستاغ   من قانون النواب11بناء على المادة النائب الممنوحة 
    .األلمانيفي البوندستاغ  من قانون النواب 9 -  3 ات الفقر29المادة 

 
  11المادة 

 
عاناتإالوالدة، و  الصحیة والرعایةیةالمرضالحاالت بتكالیف  الخاصدعم ال  
  
عضاء بالنسبة أل األلماني في البوندستاغ   السادس من قانون النوابباب الأحكامتسري  1

الئحة البرلمان قبل دخول أو أنھوھا انتھت عضویتھم فیھ بي الذین والبرلمان األور
 28المادة تسري  2. األحیاء من أھلیھم بعد وفاتھم و،حیز التنفیذوروبي الخاصة بالنواب األ

بي الذین لم وعضاء البرلمان األوراأللماني بالنسبة ألفي البوندستاغ  من قانون النواب
بي الخاصة بالنواب، من الئحة البرلمان األورو 1 فقرة 25المادة یقرروا، بناء على 

. بناء على ھذا القانونظام الخدمات المالیة المقدمة  ناستمرار سریان  
 

  12المادة  
 

الصرفأحكام الحقوق، بدایة ونھایة   
 

لجنة تعلن فیھ من الیوم الذي اعتبارا  11 - 9في المواد سریان الحقوق المبینة یبدأ ) 1(
ن القانون  م4 فقرة 18المادة ( نتیجة االنتخاباترسمیا  في ألمانیا االتحادیة االنتخابات

.النیابيالتفویض أو من یوم قبول  )بي لالنتخاباتووراأل  
  
إذا تقرر صرف  2. مقدما شھریا و9المادة صرف المكافأة المقدمة بناء على یجري  1) 2(

. عن كل یوم من السنة 30/ 1صرف مبلغ بنسبة یتم ف  ،فقطمعین جزء   
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إلى نھایة  9بناء على المادة مقدمة المنتھیة عضویتھم على المكافأة الاألعضاء یحصل ) 3(
 14 بعد انقضاء 10المادة المبنیة علىتسقط الحقوق   2. الشھر الذي انتھت فیھ عضویتھم

.بيوالبرلمان األورانتھاء العضویة في یوما من   
 

األلماني في البوندستاغ   من قانون النواب33 و 31ادتین أحكام المیسري مفھوم ) 4(
. بناء على ھذا القانونقدمة الم خدماتبالنسبة لل  
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   الرابعبابال
من الخزائن العامة  معامستحقاتمحاسبة لدى الحصول على عدة ال  
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13المادة   
 

  المحاسبة
 

والیة ألمانیة أي أو قانون النواب في األلماني  ذا لم ینص قانون النواب في البوندستاغإ) 1(
، وذلك بناء على ھذا القانونالمكافأة الممنوحة تتوقف خرى، فعلى أحكام أ  

في إحدى نواب البناء على قانون مكافأة النائب المقدمة جانب كانت ُتصرف إلى ذا إ .1
 الوالیات األلمانیة، وذلك بمقدار ھذه المكافأة،

في بناء على قانون النواب منحھ للنائب یتم معاش جانب إذا كانت ُتصرف إلى . 2
  ،قانون النواب في أي والیة ألمانیة، وذلك بمقدار ھذا المعاشأو البوندستاغ األلماني 

بقیة بناء على قوانین مماثلة في صرفھ للنائب یتم معاش جانب إذا كانت ُتصرف إلى . 3
. ، وذلك بمقدار ھذا المعاشبيووراالتحاد األدول   

 
في   من قانون النواب9و 7و 6 و2 و1 ات الفقر29المادة تسري ھنا أیضا ) 2(

المعاشیة المترتبة على المستحقات بمثابة الدخول أو عتبر شریطة أن ُتاأللماني، البوندستاغ 
  أو المستحقاتعالقة وظیفیة حكومیة أو على االستخدام في الخدمة العامة تلك الدخوُل

على عالقة رتبة ، والمتبيووراالتحاد األالمعاشیة الممنوحة في أي دولة أخرى من دول 
.على استخدام مشابھ في الخدمة العامةوظیفیة مشابھة او   

 
ومعاش أومعاش التقاعد أ مكافأة انتھاء العضویةوأمكافأة النائب تم الحصول على ذا إ 1) 3(

األحیاء من أھل العضو المتوفى المقدمة بناء على الئحة البرلمان األوروبي الخاصة 
بناء على قانون ألماني اتحادي، فیسري زائن العامة الخمقدمة من مستحقات مع بالنواب 

وتوقف الصرف لماني الخاصة بالمحاسبة األفي البوندستاغ مفھوم أحكام قانون النواب 
المقدمة بناء على الئحة المستحقات وقف صرف تیحل محل عالوة على ذلك  2). 29المادة(

المقدمة من خزائن عامة تحقات المسالخاصة بالنواب أو تخفیضھا توقف بي والبرلمان األور
الحصول ذلك في حالة  یسري ال 3. ھا، وذلك بالمقدار المناسب في كل منھاأو تخفیضأخرى 
مستحقات مع الخاصة بالنواب بي والبرلمان األورمقدمة بناء على الئحة مستحقات على 

.بناء على ھذا القانونمقدمة   
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 ملحق
 ةصیغالبي في و األور األلمان في البرلمان النواب الثالث والرابع من قانونینبابالأحكام 

  2009تموز/ یولیو 13لى إالمعمول بھا 
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  الثالث بابال
  

بعد األحیاء بي ولألعضاء السابقین وأھلیھم وألعضاء البرلمان األورالخدمات المقدمة 
تھموفا  

 
  ب10المادة 

 
   األحیاء بعد وفاتھممبي السابقین وأھلیھوألعضاء البرلمان األورالخدمات المقدمة 

 
 38 و37 أ و35  و35والمواد ،  8 -4 ات الفقر32  الخامس والمادةباب الأحكامتسري  1

بي وعضاء البرلمان األوراأللماني بالنسبة ألفي البوندستاغ   من قانون النواب1فقرة 
:مراعاة مایليشریطة المنتھیة عضویتھم، واألحیاء من أھلیھم بعد وفاتھم،   

توقف حق الحصول على معاش بناء على ھذا القانون بما یصل إلى مقدار الخدمات أن ی. 1
  منالتأمینالحصول على خدمات مالیة مترتبة على  المالیة التأمینیة، وذلك في حالة

.بيوورلبرلمان األالذي یقوم بھ االحوادث   
ن على الحیاة الصادرة من التأمیالخدمات المالیة الحصول على  لىالمعاش إتوقف یأن . 2 

.  المشابھةبيوالبرلمان األورخدمات أو غیرھا من   
فقرة  15بي لالنتخابات محل المادة و من القانون األور3 رقم 2 فقرة 22أن تحل المادة . 3
.  في ألمانیا من قانون االنتخابات االتحادي2 رقم 2  
        .غندستاو في البعضویةبمثابة مدد بي وورالعضویة في البرلمان األیتم اعتبار ُمدد  2
مكافأة لى جانب ، إذا كانت ُتصرف إبناء على ھذا القانونالمعاشیة المقدمة حقوق التتوقف  3

تسري ھنا  4. األلمانيفي البوندستاغ   من قانون النواب11بناء على المادة النائب المقدمة 
    .األلمانيفي البوندستاغ من قانون النواب  9 -  3 ات الفقر29المادة 
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  الرابعبابال
 

من الخزائن العامةمستحقات معا عدة الحصول على لدى المحاسبة   
 

  13المادة 
 

  المحاسبة
 

والیة ألمانیة أي األلماني أو قانون النواب في في البوندستاغ إذا لم ینص قانون النواب ) 1(
، وذلك بناء على ھذا القانونالمكافأة الممنوحة تتوقف على أحكام أخرى، ف  

في إحدى  مكافأة النائب المقدمة بناء على قانون النواب كانت ُتصرف إلى جانبذا إ. 1 
 الوالیات األلمانیة، وذلك بمقدار ھذه المكافأة،

في بناء على قانون النواب منحھ للنائب یتم معاش جانب إذا كانت ُتصرف إلى . 2
  وذلك بمقدار ھذا المعاش،قانون النواب في أي والیة ألمانیة،أو األلماني البوندستاغ 

بقیة بناء على قوانین مماثلة في صرفھ للنائب یتم معاش جانب إذا كانت ُتصرف إلى . 3
  . ، وذلك بمقدار ھذا المعاشبيووراالتحاد األدول 

 
في البوندستاغ   من قانون النواب9 و7و 6 و2 و1 ات الفقر29المادة تسري ھنا ) 2 (

المعاشیة المترتبة على عالقة المستحقات مثابة الدخول أو بعتبر شریطة أن ُتاأللماني، 
المعاشیة المستحقات وظیفیة حكومیة أو على االستخدام في الخدمة العامة تلك الدخوُل أو 

، والمترتبة على عالقة وظیفیة بيووراالتحاد األالممنوحة في أي دولة أخرى من دول 
.ةالعامو على استخدام مشابھ في الخدمة أمشابھة   

 
بناء الممنوحة خدمات الضمن بي  ومن البرلمان األورلمقدمة خدمات االیتم احتساب ) 3(

.بكامل مقادیرھاوذلك لنفس الغرض، على ھذا القانون   
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  القانون األساسي من38 المادة

)اتاالنتخاب(  
 

متساویة و حرة ومباشرة و األلماني في انتخابات عامةغندستاویتم انتخاب أعضاء الب 1
، تعلیمات ، وال یتقیدون بأي تكلیفات أو كل فئات الشعبوندستاغ یمثل أعضاء الب 2. وسریة

.ضمائرھمإال لما تملیھ علیھم خضعون وال ی  
 

كل من لحق  یكما، شارك في االنتخاباتأن یلكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره یحق ) 2 (
. باتبلغ سن الرشد القانوني أن یرشح نفسھ لالنتخا  

 
التفاصیل قانون اتحادي نص على ی) 3(  
 
 

  من القانون األساسي48المادة 
)المكافأة، العمل النیابيالترشح، حمایة (  
 

جازة الحصول على اإل األلماني غندستاوالبللعمل النیابي في لكل من یترشح یحق ) 1(
.یةنتخابحملتھ االللتحضیر لالالزمة   

 
الیجوز فصل أو  2 . تھوممارسالعمل النیابي قبول  عنشخص أي  عاقةإ الیجوز 1) 2( 
. لھذا السبب أحد قالةإ  

یحق للنواب  2.  لھم استقاللیتھمضمنت ةمناسبالحصول على مكافأة للنواب یحق  1) 3(
التفاصیل قانون ینص على  3.  المواصالت الحكومیةالمجاني لكل وسائل ستخدام اال

.اتحادي  
 


