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 4591دستور 
 

 الباب األول
 الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

 
 4مادة 

 . مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية
 

 الباب الثانى
 الحقوق والواجبات العامة

 
 2مادة 

ح يجييوا  الجنسييية المصييرية يحييددها القييانوو، وح يجييوا بحييال صسييقاكها  ييو مصيير ، وكييذل  
 . اإلذو بتغييرها ممو اكتسبها صح فى حدود القانوو

 
 3مادة 

المصريوو لد  القانوو سواء، وهم متساووو فيى الحقيوق والواجبيات العامية، ح تميييا بيينهم 
 . فى ذل  بسبب األصل أو اللغة أو الديو أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو احجتما ية

 
 1مادة 

 . والكمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواكنيو تكفل الدولة الحرية
 

 9مادة 
احنتخاب حق للمصرييو البالغيو صحد  و شريو سينة  ليى الوجيل المبييو بالقيانوو، وتميار  

 . النساء هذا الحق وفقاً للشروك التى يضعها القانوو
 

 6مادة 
 . التجنيد واجب  ام صجبار  ينظمل القانوو 
 

 7مادة 
الديار المصرية أو منعل مو العودة صليهيا محظيور، ومحظيور كيذل  منعيل صبعاد أ  مصر   و  

 . مو مغادرتها صح فى أحوال الضرورة التى بينها القانوو
 

 8مادة 
ح يجييوا أو يلييام مصيير  اإلىاميية فييى مكيياو معيييو صح بحكييم مييو القاضييى، وكييذل  ح يجييوا أو 

التييى تحييددها ىييوانيو الصييحة تحظيير  لييى المصيير  اإلىاميية فييى مكيياو معيييو صح فييى األحييوال 
 . والسالمة العامة، وفى كل حال ح يجوا أو يكوو حظر اإلىامة، وتحديدها ألسباب سياسية

 
 5مادة 

 . ينظم القانوو وضع األجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى
 

 41مادة 
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ا الدسييتور األجانييب المحرومييوو فييى بالدهييم مييو الحقييوق والحريييات العاميية التييى يكفلهييا هييذ
 . يتمتعوو بحق احلتجاء صلى الديار المصرية فى حدود القانوو

 
 44مادة 

حرييية اح تقيياد مكلقيية، وتحمييى الدوليية حرييية القيييام بشييعائر األدييياو والعقائييد كبقيياً للعييادات 
 . المر ية فى الديار المصرية،  لى أح يخل ذل  بالنظام العام أو ينافى اآلداب

 
 42مادة 

 . ى القضاء حق يكفلل القانوو، وح يجوا بحال تعكيللاحلتجاء صل
 

 43مادة 
الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفلل القانوو فيى جمييع مراحيل التحقييق واليد و  وأميام جمييع 

 . المحاكم وفى المحاكمات التأديبية واإلدارية
 

 41مادة 
  .ح يجوا مراىبة أحد أو تعقبل صح بأمر مسبب مو السلكة القضائية

 
 49مادة 

 . ح يجوا القبض  لى أحد أو حبسل فى غير حالة التلب  صح بأمر مو السلكة القضائية
ويجوا لمأمور الضبك القضائى حالة احستعجال والضرورة التى يبينها القانوو أو يقبض  ليى 

 . مو يتهم بارتكاب جناية أو جنحة
ب القبض خالل اثنتى  شرة سيا ة ويجب فى جميع الحاحت صخكار المقبوض  ليل كتابة بأسبا

 . وأو يقدم صلى التقاضى خالل أربع و شريو سا ة مو وىت القبض  ليل
وينظم القانوو وسائل تظلم المقبوض  ليل أو المحبو  أو غيرهما ويضيع اإلجيراءات الكفيلية 

 . بسر ة الفصل ىضائياً فى هذا التظلم، وكذل  يبيو الحد األىصى للحب  اححتياكى
 

 46مادة 
 . ح جريمة وح  قوبة صح بناء  لى ىانوو، وح  قاب  لى األفعال الالحقة لصدور القانوو

 
 47مادة 

 . العقوبة شخصية ح تجاوا شخص المعاىب وحقوىل
 
 
 

 48مادة 
يحدد القانوو الحاحت التى تقوم فيها الدولة بالتعويض  و تنفيذ  قوبة، بناء  لى حكم جنيائى 

 . ا يحدد شروك هذا التعويض وصورهنهائى ثبت خكؤه، كم
 

 45مادة 
ح يجييوا تقرييير سييرية التحقيييق فييى الجنايييات صح  لييى سييبيل احسييتثناء، وبشييرك أح تميي  حييق 

 . المتهم أو المد ى بالحق المدنى أو المحاميو  نهما فى حضور التحقيق
 

 21مادة 
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كم خاصيية أو اسييتثنائية وح ح يحياكم أحييد صح أمييام القضياء العيياد ، وتحظيير المحاكميية أميام محييا
 . يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية

 
 24مادة 

 .صيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاىب المسؤول وفقاً للقانوو
 

 22مادة 
 . السجو دار تأديب وصصالح ويحظر فيل كل ما يتنافى مع اإلنسانية أو يعرض الصحة للخكر

 . م  ليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمةوتعنى الدولة بمستقبل المحكو
 

 23مادة 
للمناال حرمة وح يجوا مراىبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبك أو غيرها صح بيأمر مسيبب ميو  

السييلكة القضييائية يحييدد مكيياو التفتيييش وموضييو ل،  لييى أو يكييوو دخولهييا بعييد اسييتئذاو مييو 
 . فيها، وح يجوا دخولها ليالً صح بإذو القاضى
 . وذل  كلل فى غير أحوال التلب  واحستغاثة

 
 21مادة 

حرية المراسالت وسيريتها مكفولية، سيواء كانيت بالبرييد أو البيرق أو التليفيوو أو غيرهيا، وح 
 . يجوا تقييدها أو رىابتها صح بقرار مسبب مو القاضى وبالضمانات التى يحددها القانوو

 

 29مادة 
 . ةحرية الرأ  والبحث العلمى مكفول

 . ولكل صنساو حق التعبير  و رأيل ونشره بالقول والكتابة والتصوير واإلذا ة وغيرها
 . التى يحددها القانوو( الضرورية)وح يؤاخذ أحد  لى آرائل صح فى األحوال 

 
 26مادة 

 . حرية الصحافة والكبا ة مكفولة
 

ليها، وصنذار الصحف وح يجوا تقييد صصدار الصحف والمكبو ات بترخيص وح فرض رىابة  
 . أو وىفها أو صلغاؤها أو مصادرتها بالكريق اإلدار  محظور

 
 مكرر 26مادة 

ينظم القانوو تعادل حقوق الجما ات السياسية فى احنتفاع باإلذا ة وغيرها مو وسائل النشر  
 . التى تتوحها الدولة وتر اها

 
 27مادة 

 . نظمل القانووالتعليم حر فى حدود النظام العام واآلداب وي
 

 28مادة 
التعليييم حييق للمصييرييو جميعيياً تكفلييل الدوليية وهييو صلاامييى فييى المرحليية احبتدائييية، مجييانى فييى 

 . مدارسها العامة
 

 25مادة 
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للمصرييو حق احجتماع فيى هيدوء، غيير حيامليو سيالحاً، وليي  لرجيال البيولي  أو يحضيروا 
 . بالنسبة لالجتما ات العامة اجتما هم وح يجوا أو يشترك اإلخكار مقدماً صح

وفى جميع األحوال يشترك أو تكوو أغراض احجتماع ووسيائلل سيلمية وح تتنيافى ميع اآلداب، 
 . والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانوو

 
 31مادة 

للمصييرييو دوو سييابق صخكييار أو اسييتئذاو حييق تييأليف الجمعيييات واألحييااب مادامييت الغايييات 
  .والوسائل سلمية

وينظم القانوو ىيام األحااب والجما ات السياسية  لى األس  الديمقراكية الدستورية، و ليى 
 . الشور  وحرية الرأ  فى حدود أهداف وكنية بعيدة  و أ  نفوذ أجنبى

 . وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الكعوو الخاصة باألحااب والجما ات السياسية
 

 34مادة 
السيلكات العامية كتابية وبتيوىيعهم، وح تكيوو مخاكبية السيلكات باسيم  للمواكنيو حيق مخاكبية

 . الجما ات صح للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية
 

 32مادة 
الملكيييية الخاصييية مصيييونة، وير يييى القيييانوو أداء وظيفتهيييا احجتما يييية وح تنييياع الملكيييية صح 

 . انووللمنفعة العامة ومقابل تعويض  ادل يدفع مقدماً وفقاً للق
وح يجييوا لغييير المصييرييو تمليي  األراضييى الارا ييية فييى مصيير صح فييى األحييوال التييى يبينهييا 

 . القانوو
 

 33مادة 
 . الميراث حق يكفلل القانوو

 31مادة 
 . وح تكوو  قوبة المصادرة الخاصة صح بحكم ىضائى.. المصادرة العامة لألموال محظورة

 
 39مادة 

،  لى أح يضر بمنفعة اجتما ية، أو يخل بيأمو النيا  أو يعتيد  النشاك احىتصاد  الفرد  حر
 .  لى حريتهم وكرامتهم

 
 36مادة 

يينظم اىتصيياد الدوليية وفقيياً لخكييك مرسييومة تقييوم  لييى مبييادي العداليية احجتما ييية وتهييدف صلييى 
 . تنمية اإلنتاج ورفع مستو  المعيشة

 
 37مادة 
العام والنشياك الحير، تحقيقياً لألهيداف احجتما يية يكفل القانوو التوافق بيو النشاك احىتصاد  

ورخيياء الشييعب، كمييا يكفييل للعييامليو فيهمييا نصيييباً فييى ثمييرات صنتيياجهم يتناسييب والعمييل الييذ  
 . يؤدونل

 
 38مادة 
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تيسيير الدوليية للمييواكنيو جميعيياً مسييتو  حئقيياً مييو المعيشيية أساسييل تهيئيية الغييذاء والمسييكو 
تما ية، كما تيسر ذل  فيى حياحت البكالية والميرض والعجيا والخدمات الصحية والثقافية واحج

 . والشيخوخة وتؤمنل لضحايا الحرب والكوارث العامة ومو يعولوو مو أسرهم
 

 35مادة 
للدولة أو تؤمم بقيانوو مقابيل تعيويض  يادل أ  مشيروع ليل كيابع المرفيق العيام أو اححتكيار، 

 . متى كاو فى تأميمل تحقيق مصلحة  ليا للمجتمع
 

 11مادة 
العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواكنيو القادريو ويكفل القانوو شروكل العادلية  ليى 

 . أسا  تكافؤ الفرص
ولكل فرد حرية اختيار مهنتيل، وح يجيوا أو يضيار شيخص فيى  مليل بسيبب أصيلل أو رأييل أو 

 .  قيدتل
 

 14مادة 
ل  لى أس  اىتصادية تتفق وىوا د العدالية ينظم القانوو العالىات بيو العمال وأصحاب األ ما

احجتما ية ويحدد سا ات العمل وينظم تقدير األجور العادلة ويكفل صحة العمال وتيأمينهم ميو 
 . األخكار وينظم حق العامل فى الراحة األسبو ية وفى اإلجااات السنوية بأجر

 
 12مادة 

أو فصيلل ووسيائل حمايتيل ميو الفصيل  يبيو القانوو التعويض المالئم  ند تر  العاميل الخدمية 
 . غير القانونى

 
 13مادة 

 . ينظم القانوو العمل للنساء واألحداث
وتعنييى الدوليية بإنشيياء المنظمييات التييى تيسيير للمييرأة التوفيييق بيييو العمييل وبيييو واجباتهييا فييى 

 . األسرة، كما تحمى النشء مو احستغالل وتقيل اإلهمال األدبى والجسمانى والروحى
 

 11 مادة
تشيييرف  ليييى شيييؤوو العميييال لجييياو دائمييية ىوامهيييا العميييال وأصيييحاب األ ميييال ورجيييال اإلدارة 

 . والقضاء
وتتيولى هييذه اللجيياو بحييث مشياكل العمييال والتوفيييق بييينهم وبييو أصييحاب األ مييال، واإلضييراب 

 . جائا فى حدود القانوو
 

 19مادة 
نفييوذ أجنبييى وللنقابييات صنشيياء النقابييات حييق مكفييول فييى حييدود أهييداف وكنييية بعيييدة  ييو أ  

 . شخصية معنوية وفقاً للقانوو
 

 16مادة 
العداليية احجتما ييية أسييا  الضييرائب وغيرهييا مييو التكيياليف المالييية العاميية، وتعفييى الكبقييات 

 . الفقيرة مو الضرائب صلى الحد األدنى الضرور  للمعيشة وذل   لى الوجل المبيو بالقانوو
 

 17مادة 
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شرف  لى سير  مليات احئتماو وتيسر استغالل احدخار الشيعبى فيى تشجع الدولة احدخار، وت
 . تمل  المسكو أو األرض أو المساهمة فى المشرو ات

 
 18مادة 

األسييرة أسييا  المجتمييع وىوامهييا الييديو واألخييالق والوكنييية ويكفييل القييانوو تييد يم األسييرة 
 . وحماية األمومة والكفولة وتوفير المنشآت الالامة لذل 

 
 15مادة 

فى األحوال التى يجيا فيهيا هيذا الدسيتور للمشيرع تحدييد حيق ميو الحقيوق العامية اليواردة فيى 
 . هذا الباب أو تنظيمل ح يترتب  لى هذه اإلجااة المسا  بأصل ذل  الحق أو تعكيل نفاذه

 
 

 الباب الثالث
 السلكات

 
 91مادة 

 . ى الوجل المبيو فى الدستورالسيادة لألمة، وهى مصدر السلكات جميعاً وتكوو ممارستها  ل
 
 

 الفصل األول

 البرلماو
 

 94مادة 
 . يتكوو البرلماو مو مجل  النواب ومجل  الشيوخ

 مجل  النواب
 

 92مادة 
يتألف مجلي  النيواب ميو ميائتيو وسيبعيو  ضيواً، ينتخبيوو بياحىتراع العيام السير  المباشير، 

 . ويحدد ىانوو احنتخاب دوائرهم احنتخابية
 

 93مادة 
يجب أح تقل سو النائب يوم احنتخاب  و ثالثيو سنة ويعفى ميو هيذا الشيرك ميو أمضيى ثيالث 

 . سنوات فى  ضوية الهيئات المحلية
 

 91مادة 
مدة مجل  النواب أربع سنوات مو تياري  أول اجتمياع ليل، وتجير  احنتخابيات العامية لتجدييد 

 . ةالمجل  خالل الستيو يوماً السابقة حنتهاء هذه المد
 

 99مادة 
 . صذا ُحلّ مجل  النواب فى أمر فال يجوا حل المجل  الجديد مو أجل ذل  األمر

 
 96مادة 
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األمر الصادر بحل مجل  النواب يجب أو يشتمل  لى د وة النياخبيو إلجيراء انتخابيات جدييدة 
ة فييى ميعيياد ح يتجيياوا شييهريو و لييى تحديييد ميعيياد حجتميياع المجليي  الجديييد فييى األيييام العشيير
التاليية لتمييام احنتخيياب، فيإذا لييم يشييتمل األمير  لييى ذليي  كليل، كيياو بيياكالً وبقيى مجليي  النييواب 

وصذا انقضى ذل  الميعاد دوو صجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأو لم يكو، و اد . ىائماً 
 . البرلماو صلى احجتماع مو تلقاء نفسل فى اليوم التالى حنقضاء الميعاد

 
 خمجل  الشيو

 
 97مادة 

تسعيو  ضواً ينتخبوو باحىتراع العام السير  المباشير، ويحيدد ( أ: )يتألف مجل  الشيوخ مو
ثالثيييو  ضييواً تنتخييبهم مييو بيييو أ ضييائها النقابييات ( ب. )ىييانوو احنتخيياب دوائييرهم احنتخابييية

واتحيييادات نقابيييات العميييال والغيييرف والجمعييييات والهيئيييات التيييى تييينظم المشيييتغليو بالارا ييية 
والصنا ة والتجارة والتعليم والمهو الحرة وغيرها مو األ مال التى تقوم  ليها مصالح اليبالد 
احىتصادية واحجتما ية والثقافية، ويعيو ىيانوو احنتخياب هيذه الهيئيات والعيدد اليذ  يخصيص 

ثالثييو  ضيواً يعيينهم رئيي  ( ج. )لكل منها واإلجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤحء األ ضياء
لجمهوريييية ميييو أصيييحاب الكفييياءات العلميييية والفنيييية ويختييياروو ميييو بييييو رؤسييياء اليييواارات ا

والواراء الحالييو والسابقيو ورؤساء مجال  النواب السيابقيو والنيواب اليذيو ىضيوا فصيليو 
تشريعييو فى النيابة وأ ضاء مجلي  الشييوخ السيابقيو وكبيار العلمياء والرؤسياء الروحيانييو 

درجيييتهم ميييو رجيييال القضييياء الحيييالييو مييينهم والسيييابقيو والضيييباك  والمستشييياريو وميييو فيييى
المتقا ديو مو رتبة لواء فيأ لى وأ ضياء مجيال  الميديريات والمجيال  البلديية اليذيو ىضيوا 

ثيالث مييدد فييى مجالسييهم والمييوظفيو مييو درجية مييدير  ييام فييأ لى وأسيياتذة الجامعييات الحييالييو 
 . ابقوو أ ضاء مد  الحياةويكوو رؤساء الجمهورية الس. منهم والسابقيو

 
 98مادة 

يجييب أح تقييل سييو  ضييو الشيييوخ يييوم احنتخيياب أو التعييييو  ييو خميي  وثالثيييو سيينة، ويبيييو 
 . القانوو شروك العضوية األخر  وأحكام احنتخاب

 
 95مادة 

ميدة العضييوية فيى مجليي  الشييوخ ثمييانى سيينوات، ويتجيدد نصييف أ ضياء كييل فئية مييو الفئييات 
وفى نهاية السنوات األربيع ميو تياري  انعقياد المجلي  تسيقك  ضيوية . واتالثالث كل أربع سن

ويجييب صجييراء التجديييد . وتجييوا ص ييادة اختيييار مييو انتهييت مدتييل. هييذا النصييف بكريييق القر يية
 . النصفى خالل الستيو يوماً السابقة حنتهاء المدة

 
 61مادة 

 .صذا حل مجل  النواب توىفت جلسات مجل  الشيوخ
  

 للمجلسيوأحكام  امة 
 64مادة 

مقر البرلماو بمدينة القاهرة، ويجوا  ند الضرورة انعقاده فى جهية أخير  بقيانوو كميا يجيوا 
. فييى الظييروف احسييتثنائية د وتييل لالنعقيياد فييى أ  مكيياو بنيياء  لييى كلييب رئييي  الجمهورييية
واجتما يل فييى غيير المكيياو المعييو لييل غيير مشييروع، والقيرارات التييى تصيدر فيييل باكلية بحكييم 

 .القانوو
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الييدور السيينو  العياد  للبرلميياو يكييوو  ليى فتييرتيو تبييدأ األوليى بييد وة مييو رئييي  : 62ميادة 
الجمهورية ىبل الخمي  الثالث مو شهر يناير، وصذا لم يدع البرلماو صلى احجتماع ىبيل الميعياد 
بيل المذكور اجتمع فيل بحكم القانوو، ويدوم اليدور سيبعة شيهور  ليى األىيل، وح يجيوا فضيل ى

 .الفراغ مو تقرير المياانية، والتصديق  لى الحساب الختامى
 

 63مادة 
يجتمع البرلماو اجتما اً غير  اد  بد وة مو رئي  الجمهورية، وذل   ند الضرورة أو بنياء 

 . لى كلب موىع مو أغلبية أ ضاء أ  المجلسيو
 61مادة 

دور احنعقياد، وصح كياو احجتمياع  أدوار احنعقاد واحدة للمجلسيو، وح يجوا احجتمياع فيى غيير
 .غير شر ى، وكانت القرارات التى تصدر فيل باكلة بحكم القانوو

 
 

 69مادة 
ىبييل أو يتييولى  ضييو البرلميياو  ملييل يقسييم أمييام مجلسييل فييى جلسيية  لنييية أو يكييوو مخلصيياً  

 .للوكو ومكيعاً للدستور ولقوانيو البالد، وأو يؤد  أ مالل باألمانة والصدق
 

 66 مادة
ينتخب مجل  النواب فى بداية كل فصل تشيريعى ومجلي  الشييوخ فيى أول اجتمياع ليل، و نيد 

ويجب أو يكوو الرئي  والوكيالو مستقليو فإو كياو أحيدهم .. كل تجديد نصفى رئيساً ووكيليو

ومييدة الرئاسيية والوكاليية هييى مييدة الفصييل التشييريعى . منتمييياً لحيياب تخلييى  نييل فييور انتخابييل
والتجدييد النصيفى لمجلي  الشييوخ، وح يجيوا أو يليى أحيد هيؤحء اليواارة وح لمجل  النواب 

أية وظيفة  امة أخر  خالل هذه الميدة، فيإو شيغر مكياو أيهيم انتخيب المجلي  ميو يحيل محليل 
ويجيب ىبيل صجيراء احنتخابيات تكيويو هيئية تمثيل جما يات المجلي  السياسيية . صلى نهاية مدتيل

 .اً لالنتخاببالتساو  لتقوم بالترشح تيسير
 

 67مادة 
جلسييات المجلسيييو  لنييية  لييى أو كييالً منهمييا ينعقييد بهيئيية سييرية بنيياء  لييى كلييب الحكوميية أو 
 شرة مو األ ضاء، ثم يقرر ما صذا كانيت المناىشية فيى الموضيوع المكيروح أماميل تجير  فيى 

 .جلسة  لنية أو فى جلسة سرية
 

 68مادة 
 . ضو البرلماو ينوب  و األمة كلها

 
 65 مادة

ح يجيوا الجميع بيييو  ضيوية مجليي  النيواب و ضيوية مجليي  الشييوخ ويبيييو القيانوو أحييوال 
 . دم الجمع األخر 

 
 71مادة 

ح يجوا صبكال انتخاب أو تعييو أحد أ ضاء البرلماو أو صسقاك  ضويتل صح بحكم مو المحكمية 
مجلسيى البرلميياو وذليي   ليى الوجيل المبيييو فيى القييانوو، ويخيتص كيل مييو .. العلييا الدسيتورية

 .بقبول استقالة أ ضائل
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 74مادة 
صذا خال محل أحد أ ضاء البرلماو ىبل انتهاء مدتيل وجيب انتخياب أو تعيييو ميو يحيل محليل فيى 
مد  ستيو يوماً ميو صشيعار المجلي  الحكومية بخليو المحيل، وح تيدوم نيابية العضيو الجدييد صح 

 .صلى نهاية مدة سلفل
 

 72مادة 
لبرلميياو  مييا يبييدوو مييو األفكييار واآلراء فييى أداء أ مييالهم البرلمانييية فييى ح يؤاخييذ أ ضيياء ا
 .المجلسيو ولجانهما

 
 
 

 73مادة 
ح يجييوا أثنيياء دور احنعقيياد وفييى غييير حاليية التلييب  بالجريميية أو تتخييذ نحييو أ   ضييو مييو  

صح أ ضاء البرلماو صجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحب  أو أية صجراءات أخير  
بإذو المجل  التابع هو لل، وفيى حالية اتخياذ أ  ميو هيذه اإلجيراءات فيى غيبية المجلي  يجيب 

 .صخكاره بها، وللمجل  أو يقرر وىف هذه اإلجراءات
 

 71مادة 
ح يميينح أ ضيياء البرلميياو أثنيياء مييدة  ضييويتهم أوسييمة وح رتبيياً  سييكرية، ويسييتثنى مييو ذليي  

 .تجافى  ضوية البرلماواأل ضاء الذيو يتقلدوو مناصب  امة ح 

 
 79مادة 

 .يتناول  ضو البرلماو مكافأة وفقاً للقانوو
 

 76مادة 
ح يجييوا أل  مييو المجلسيييو أو يتخييذ ىييراراً صح صذا حضيير الجلسيية أغلبييية أ ضييائل، وفييى غييير 
األحييوال المشييترك فيهييا أغلبييية خاصيية تصييدر القييرارات باألغلبييية المكلقيية للحاضييريو، و نييد 

 .يعتبر األمر الذ  جرت المداولة فى شأنل مرفوضاً تساو  اآلراء 
 

 77مادة 
أل ضاء البرلماو حق اىتراح القوانيو  لى أنل ح يجوا أل ضاء مجل  الشيوخ اىتراح صنشياء 

 .الضرائب أو ايادتها
 

 78مادة 
كل مشروع ىانوو يجب ىبل مناىشتل أو يحال صلى صحيد  لجياو المجلي  لفحصيل وتقيديم تقريير 

كياو مشيروع القييانوو مقترحياً ميو أحييد األ ضياء ورفضيل أحييد المجلسييو فيال يجييوا  وصذا.  نيل
 .تقديمل ثانية فى دور احنعقاد ذاتل

 
 75مادة 

ح يجوا أل  مو المجلسيو تقرير مشروع ىانوو صح بعد أخذ الرأ  فيل ميادة ميادة وللمجلسييو  
 .حق التعديل والتجائة فى المواد وفيما يعرض مو التعديالت

 
 81ادة م
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كل مشروع ىانوو يقرره أحد المجلسييو يبعيث بيل صليى المجلي  اآلخير، وح يكيوو ىانونياً صح صذا 
 .ىرره المجلساو

 
 84مادة 

صذا استحكم الخالف بيو المجلسييو بشيأو مشيروع ىيانوو خياص بإنشياء ضيريبة أو ايادتهيا أو 
 .يئة مؤتمربشأو تقرير باب مو أبواب المياانية يصدر مو المجلسيو مجتمعيو به

 
 

 82مادة 
لكل  ضو مو أ ضاء البرلماو أو يوجل صلى الواراء أسئلة أو اسيتجوابات، وتجير  المناىشية 
فييى احسييتجواب بعييد سييبعة أيييام  لييى األىييل مييو يييوم تقديمييل، وذليي  فييى غييير حاليية احسييتعجال 

ولعشييرة مييو أ ضيياء أ  مييو المجلسيييو أو يكلبييوا  ييرض موضييوع  ييام . ]وموافقيية الييواير
 [.ناىشة وتبادل الرأ للم
 

 83مادة 
لكيييل ميييو مجلسيييى البرلمييياو صجيييراء تحقييييق لالسيييتنارة فيييى مسيييائل معينييية داخليييل فيييى حيييدود 
اختصاصل، وفى كل حالة ينتخب المجل  مو بيو أ ضائل باحىتراع السر  لجنية خاصية تمثيل 

  جيير  أو فيهييا الجما ييات السياسييية تمثيييالً نسييبياً، وح يمنييع مييو ذليي  تحقيييق ىضييائى أو صدار
 .وينظم القانوو السلكات التى تخول لهذه اللجاو. يجر  فى هذه المسائل

 

 81مادة 
لكيل ميواكو حييق اليتظلم صليى البرلميياو كتابية ويحييل البرلميياو ميا يقيدم صليييل ميو الشيكاو  صلييى  

اليواراء المختصييو، و ليييهم أو يقيدموا اإليضيياحات الخاصية بهييا كلهيا صذا كلييب المجلي  ذليي  
، وللمييواكنيو كييذل  أو يقييدموا صلييى البرلميياو (صييحابها كييذل  أو يحيياكوا بنتيجتهيياومييو حييق أ)

 .احىتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة
 

 89مادة 
 .يضع كل مجل  بأغلبية أ ضائل حئحتل الداخلية مبيناً فيها كريقة السير فى تأدية أ مالل

 
 86مادة 

ى داخليل، ويقيوم اليرئي  بيذل ، وح يجيوا أل  ىيوة كل مجل  لل وحده المحافظة  لى النظام ف
 .مسلحة الدخول فى المجل  وح احستقرار  لى مقربة مو أبوابل صح بكلب مو رئيسل

 
 87مادة 

ح يجتمع المجلساو بهيئة ميؤتمر صح فيى الحياحت التيى نيص  ليهيا الدسيتور، ويكيوو احجتمياع 
وح يحييول اجتميياع المجلسيييو بهيئيية  بنيياء  لييى د ييوة مييو رئييي  مجليي  الشيييوخ وبرئاسييتل،

وح . مؤتمر خالل أدوار احنعقاد دوو اسيتمرار كيل ميو المجلسييو فيى تأديية وظائفيل الدسيتورية
تعد ىرارات المؤتمر صحيحة صح صذا حضرت أغلبية أ ضاء كل ميو المجلسييو، ويتخيذ الميؤتمر 

 .الالئحة الداخلية لمجل  الشيوخ حئحة لل
 

 88مادة 
وب حيرب فيى األراضيى المصيرية  ليى وجيل يتعيذر معيل صجيراء احنتخابيات العامية فى حالة نشي

تمتييد بقييانوو تقييره أغلبييية أ ضيياء كييل مييو المجلسيييو نيابيية أ ضيياء مجليي  النييواب صلييى حيييو 



 - 11 - 

انتخاب المجلي  الجدييد، ونيابية جمييع األ ضياء اليذيو انتهيت ميدتهم فيى مجلي  الشييوخ صليى 
 .حيو انتخاب وتعييو األ ضاء الجدد

 
 85مادة 

 .رئي  الجمهورية هو رئي  الدولة يمار  اختصاصاتل وفقاً ألحكام الدستور 
 

 51مادة 
يشترك فيمو ينتخيب رئيسياً للجمهوريية أو يكيوو مصيرياً ميو أب وجيد مصيرييو متمتعياً بكاميل 

وح يجيوا أو . حقوىل المدنية والسياسية وأح تقل سنل يوم احنتخياب  يو خمي  وأربعييو سينة
 .لرياسة الجمهورية أحد مو أ ضاء األسرة التى كانت تتولى المل  فى مصرينتخب 

 
 54مادة 

رئييي  الجمهورييية تنتخبييل بيياحىتراع السيير  هيئيية مكونيية مييو أ ضيياء البرلميياو منضييماً صليييهم 
منيدوبوو يبليع  ييددهم ثالثية أمثييال األ ضياء المنتخبيييو فيى المجلسيييو فتنتخيب كييل دائيرة مييو )

كل دائرة مو دوائر مجل  الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فيى مجلي  دوائر مجل  النواب و
أ ضياء الهيئيات ]، (الشيوخ ثالثة مندوبيو  نهيا ويينظم القيانوو صجيراءات انتخياب هيذه الهيئية

ويينظم القيانوو صجيراءات احنتخياب ومدتيل [. المحلية العاملوو يوم انتهاء ميدة اليرئي  السيابق
 .لرياسة أكثر مو مرتيوخم  سنوات، وح ينتخب أحد ل

 
 52مادة 

يييؤد  رئييي  الجمهورييية أمييام البرلميياو مجتمعيياً فييى هيئيية مييؤتمر، وىبييل أو يباشيير سييلكاتل 
أىسم باهلل العظييم أو أكيوو أمينياً  ليى النظيام الجمهيور  وأو أحتيرم »الدستورية هذه اليميو، 

 .«ضيلالدستور وىوانيو البالد وأو أحافظ  لى استقالل الوكو وسالمة أرا
 

 53مادة 
وح يجيوا أو يليى . يعيو القانوو رواتب رئي  الجمهورية وح يتقاضيى راتبياً أو مكافيأة سيواها

وظيفيية  اميية أخيير  وح أو يييااول ولييو بكريييق غييير مباشيير مهنيية حييرة وح  مييالً تجارييياً أو 
كياو ذلي   وكذل  ح يجيوا أو يشيتر  أو يسيتأجر شييئاً ميو أميال  الدولية وليو. صنا ياً أو مالياً 

 .بالمااد العام وح أو يؤجر أو يبيع شيئاً مو أمالكل أو أو يقايض  ليل
 

 51مادة 
رئييي  الجمهورييية مسييؤول جنائييياً  ييو الخيانيية العظمييى وانتهاكييل حرميية الدسييتور واسييتغالل ]

( اتهيام رئيي  الجمهورييية)ويكيوو [. النفيوذ و يو الجيرائم األخيير  التيى يعاىيب  ليهيا القييانوو
بقرار مو أحد مجلسيى البرلمياو بأغلبيية األ ضياء ( جميع األحوال)والتحقيق معل فى [ اتهامل]

اليييذيو يتيييألف مييينهم وتكيييوو محاكمتيييل أميييام المحكمييية العلييييا الدسيييتورية وذلييي  وفقييياً لألحكيييام 
( بسييبب تأدييية وظيفتييل)وصذا حكييم  ليييل فييى جريميية . واإلجييراءات التييى ييينص  ليهييا القييانوو

أو فيى جريمية مخلية بالشييرف [ ا  حرمية الدسيتور أو اسييتغالل النفيوذالخيانية العظميى أو انتهي]
 .أ فى مو منصبل مع  دم اإلخالل بالعقوبات األخر 

 
 59مادة 

تبدأ اإلجراءات حنتخاب رئي  الجمهورية ىبل انتهاء مدة سلفل بستيو يوماً  لى األكثر ويجيب 
وصذا انقضت هيذه الميدة وليم ييتم انتخياب . أو يتم انتخابل ىبل انتهاء المدة بثالثة أيام  لى األىل

 .الرئي  الجديد تولى رئي  مجل  الشيوخ منصب الرياسة مؤىتاً حتى يتم احنتخاب
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 56مادة 
صذا ىيام ميانع مؤىيت يحيول بيييو رئيي  الجمهوريية ومباشيرة سييلكاتل أنياب  نيل رئيي  مجليي  

مييل يقييرر البرلميياو بأغلبييية وفييى أحييوال الوفيياة أو احسييتقالة أو العجييا الييدائم  ييو الع. الشيييوخ
األ ضيياء الييذيو يتييآلف ميينهم كييل مييو مجلسيييل خلييو منصييب رئييي  الجمهورييية ويتييولى رئييي  
مجليي  الشيييوخ الرياسيية مؤىتيياً ويجييب أو يييتم انتخيياب رئييي  الجمهورييية فييى مييدة أىصيياها 

وصذا ىيدم رئيي  الجمهوريية اسيتقالتل ميو منصيبل وجيل . خمسوو يوماً مو تاري  خلو المنصب
وفييى جميييع األحييوال التييى يتييولى فيهييا رئييي  . سييتقالة صلييى البرلميياو وصلييى مجليي  الييواراءاح

مجليي  الشيييوخ منصييب رئييي  الجمهورييية أو ينييوب  نييل يختييار مجليي  الشيييوخ أحييد وكيليييل 
 .للقيام مؤىتاً بأ مال الرياسة فى هذا المجل 

 
 57مادة 

 ات القيوانيو الخاصية بإنشياء لرئي  الجمهورية حق اىتراح القوانيو، وتكيوو مناىشية مشيرو
 .الضرائب أو ايادتها والمداولة فيها لد  مجل  النواب أوحً 

 
 58مادة 

رئي  الجمهورية يصدر القوانيو فى ميد  شيهر ميو ييوم صبالغهيا اليواارة أو فيى ميد  الوىيت 
 الذ  يعينل هذا القانوو فى حالة احسيتعجال وبموافقية أغلبيية األ ضياء اليذيو يتكيوو مينهم كيل
مجل  ولرئي  الجمهوريية فيى الميدة المحيددة لرصيدار أو يكليب صليى البرلمياو بكتياب مسيبب 

 .ص ادة النظر فى القانوو فإذا أىره بأغلبية أ ضاء كل مو المجلسيو وجب صصداره
 

 55مادة 
صذا حدث فيما بيو أدوار احنعقاد أو فى فتيرة حيل مجلي  النيواب ميا يوجيب اإلسيراع صليى اتخياذ 

تحتمييل التييأخير، فلييرئي  الجمهورييية أو يصييدر فييى شييأنها مراسيييم تكييوو لهييا ىييوة  تييدابير ح
القانوو، ويجب  رض هذه المراسيم  لى البرلماو فى اجتماع يعقد فى مدة أسبو يو ميو ييوم 
صييدورها، وصذا كيياو مجليي  النييواب ميينحالً وجبييت د وتييل، فييإذا لييم يييدع البرلميياو لالجتميياع أو 

( ورفضييها أحييد المجلسيييو)مراسيييم فييى هييذه المييدة أو  رضييت د ييى ولييم تعييرض  ليييل هييذه ال
اال بيأثر رجعيى ميا كياو [ كيل منهميا( ]كيل ميو المجلسييو)وانقضت ستوو يوماً دوو أو يقرها 

ويجييوا فييى هييذه الحاليية بموافقيية البرلميياو تسييوية مييا ترتييب  لييى هييذه )لهييا مييو ىييوة القييانوو 
ذليي  ا تميياد بقائهييا فييى الفتييرة السييابقة مييع صح صذا رأ  البرلميياو ىبييل ]، (المراسيييم مييو اآلثييار

تسييوية كييل مييا ترتييب  لييى هييذه المراسيييم مييو اآلثييار بوجييل آخيير، و لييى كييل حييال ح يجييوا أو 
 [.تتضمو تعديل ىانوو احنتخاب أو صنشاء جرائم أو  قوبة جديدة

 
 411مادة 

يم لهيا ىيوة لرئي  الجمهورية بناء  لى تفويض البرلماو فى أحوال استثنائية أو يصيدر مراسي
القانوو، ويجب أو يكوو التفويض لمدة محيدودة وأو يعييو الموضيو ات والمبيادي التيى تقيوم 

 . ليها هذه المراسيم
 

 414مادة 
رئي  الجمهورية يضع اللوائح الالامة لتنفيذ القوانيو بما ح يتضمو تعديالً فيها أو تعكيالً لها 

 .صلى غيره بوضع هذه اللوائحأو ص فاء مو تنفيذها، ويجوا أو يعهد القانوو 
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 412مادة 
 .رئي  الجمهورية يضع لوائح الضبك ويرتب المصالح العامة بما ح يتعارض مع القوانيو

 
 413مادة 
ويترتيب  ليى األمير الصيادر بحيل مجلي  النييواب . ليرئي  الجمهوريية حيق حيل مجلي  النيواب

لتييأليف واارة محايييدة اسييتقالة الييواارة، ويييد و رئييي  الجمهورييية رئييي  مجليي  الشيييوخ 
و قيب ص ييالو نتيجية احنتخابييات يعيود رئييي  مجلي  الشيييوخ صليى منصييبل . إلجيراء احنتخابييات

 .، وتكرح الواارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجل  النواب الجديد(لفترة جديدة)
 

 411مادة 
يهم بنياء  ليى وييولى اليواراء ويعفي( ويعفييل)رئي  الجمهورية ييولى رئيي  مجلي  اليواراء 

 .اىتراح رئي  مجل  الواراء
 

 419مادة 
رئييي  الجمهورييية يعيييو المييوظفيو المييدنييو العسييكرييو ويعييالهم  لييى الوجييل المبيييو فييى  

 .القانوو
 

 416مادة 
رئي  الجمهورية يعتمد ممثلى الدول األجنبية السياسييو وهو الذ  يعيو الممثلييو السياسيييو 

 .لد  الدول والهيئات األجنبية ويعالهم  لى الوجل المبيو فى القانوو

 
 417مادة 

رئي  الجمهورية هو الرئي  األ لى للقوات المسيلحة وهيو اليذ  يعليو الحيرب وح يكيوو ذلي  
 .لماوصح بموافقة البر

 
 418مادة 

رئي  الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلماو مشفو ة بما يناسب مو البياو وتكيوو لهيا 
 .ىوة القانوو بعد صبرامها ونشرها وفقاً لألوضاع المقررة

 لى أو معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعليق بحقيوق 
صرييو العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهيدات السيادة أو بحقوق الم

التجيارة والمالحية ومعاهيدات اإلىاميية والمعاهيدات التيى تحميل خاانيية الدولية شييئاً ميو النفقييات 
( التصيديق)والمعاهدات التى يكوو فيها تعديل للقوانيو المصرية الداخلية ح تكوو نافذة صح بعد 

 .ا بقانوو ليه[ الموافقة]
 

 415مادة 
رئييي  الجمهورييية ينشييح ويميينح الرتييب العسييكرية وأوسييمة الشييرف المدنييية والعسييكرية  لييى 

 .الوجل المبيو فى القانوو، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فال يجوا صنشاؤها
 

 441مادة 
 .بقانوو لرئي  الجمهورية حق العفو  و العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فال يكوو صح

 
 444مادة 
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يتيولى رئيي  الجمهوريية جمييع سيلكاتل بواسييكة اليواراء وتوىيعاتيل فيى شيؤوو الدولية يجييب 
بعييد موافقيية مجليي  )لنفاذهييا أو يوىييع  ليهييا رئييي  مجليي  الييواراء والييواراء المختصييوو، 

ومييع ذليي  . وأوامييره شييفوية كانييت أو كتابييية ح تعفييى الييواراء مييو المسييؤولية بحييال( الييواراء
بتوليية رئيي  مجلي  [.. بعيد استشيارة ممثليى الجما يات السياسيية]قل رئي  الجمهوريية يست

 .وتعييو أ ضاء مجل  الشيوخ الذيو يكوو اختيارهم  و كريق التعييو( أو ص فائل)الواراء 
  

 الفصل الثالث
 الواارة

 
 442مادة 

سيية العاميية مجليي  الييواراء هييو المهيييمو  لييى مصييالح الدوليية ورئيسييل هييو الييذ  يوجييل السيا
 . للواارة

 
 443مادة 

 . ح يلى الواارة صح مصر  وح يليها أحد مو أ ضاء األسرة التى كانت تتولى المل  فى مصر
 

 441مادة 
ىبل أو يتولى رئيي  مجلي  اليواراء واليواراء أ ميالهم ييؤدوو أميام رئيي  الجمهوريية هيذا  

أحتيرم الدسيتور وىيوانيو اليبالد وأو أىسيم بياهلل العظييم أو أكيوو مخلصياً لليوكو وأو »: اليميو
 . «أؤد  أ مالى باألمانة والصدق

 
 449مادة 

ويجيب أو يسيمعوا كلميا كلبيوا الكيالم، ولهيم أو يسيتعينوا .. للواراء أو يحضروا أ  المجلسيو
بمييو يييروو مييو كبييار المييوظفيو أو أو ينيبييوهم  يينهم، ولكييل مجليي  أو يحييتم  لييى الييواراء 

 . لواير صوت صح فى المجل  الذ  هو  ضو فيلحضور جلساتل، وح يكوو ل
 

 446مادة 
رئييي  مجليي  الييواراء والييواراء مسييؤولوو متضييامنوو لييد  مجليي  النييواب  ييو السياسيية 

 . العامة للواارة وكل منهم مسؤول  و أ مال واارتل وح يكرح الثقة بالواارة صح رئيسها
وىيع ميو ُ شير األ ضياء اليذيو يتيألف وح يجوا كرح  دم الثقية بيالواارة صح بنياء  ليى كليب ي

 . منهم مجل  النواب، وح تجر  المناىشة فيل صح بعد أسبوع مو  رضل
وفى الحالتيو يكوو صبداء الرأ  باحىتراع العلنى وبالمناداة  ليى األ ضياء بأسيمائهم بعيد ثالثية 

 . أيام مو انتهاء المناىشة
  .ولرئي  الواارة مع ذل  أو يكلب احىتراع فوراً 

 
 
 

 447مادة 
صذا ىرر مجل  النواب  دم الثقة بالواارة بأغلبية األ ضاء اليذيو يتيآلف مينهم المجلي  وجيب 

 . لى الواارة أو تستقيل وصذا كاو القرار خاصاً بأحد الواراء وجبت استقالتل مو الواارة
 

 448مادة 
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حتجاهييات رسييم ا( و لييى وجييل الخصييوص)يتييولى الييواراء فييى وااراتهييم التوجيييل والرىابيية 
 . العامة

وينظم القانوو اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفيو والضيمانات التيى تصيوو 
 . حقوىهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة اإلدارة الحكومية ومقدرتها  لى اإلنتاج

 
 445مادة 

بكرييق غيير  ح يحق للواير أثناء وحيتل اليواارة أو يليى أيية وظيفية أخير  وح أو ييااول وليو
 . مباشر مهنة حرة وح  مالً تجارياً أو صنا ياً أو مالياً 

 
 421مادة 

لكل مو مجلسى البرلمياو ميو تلقياء نفسيل أو بنياء  ليى كليب النائيب العيام حيق اتهيام اليواراء 
فيما يقع منهم مو الجرائم بسبب تأدية وظيائفهم واليواير اليذ  ييتهم يوىيف  يو العميل صليى أو 

 . ح يمنع استعفاؤه مو صىامة الد و   ليل أو احستمرار فيهايقضى فى أمره و
وتكوو محاكمة الواراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً لألوضياع واإلجيراءات التيى يينص 

 .  ليها القانوو
ويكبق فى شأنهم ىانوو العقوبات فى الجرائم المنصوص  ليهيا فييل، وتبييو فيى ىيانوو خياص 

 . راء التى لم يتناولها ىانوو العقوباتأحوال مسؤولية الوا
 

 424مادة 
ح يجييوا العفييو  ييو الييواير المحكييوم  ليييل مييو المحكميية العليييا الدسييتورية صح بموافقيية كييل مييو 

 . مجلسى البرلماو
 

 الفصل الرابع
 السلكة القضائية

 
 422مادة 

لكة التيدخل فيى القضاة مستقلوو ح سلكاو  ليهم فيى ىضيائهم لغيير القيانوو وح يجيوا أليية سي
 . القضايا أو فى صجراء العدالة

 
 423مادة 

يرتب القانوو جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضياء  ليى الوجيل اليذ  
 . يقرره القانوو

 
 421مادة 

 . جلسات المحاكم  لنية صح صذا ىررت المحكمة جعلها سرية مرا اة للنظام العام أو اآلداب
 

 429مادة 
 . األحكام باسم األمة تصدر

 
 426مادة 

يكوو للقضاء مجل  أ لى ينظم القانوو اختصاصاتل ويؤلف مو رئي  محكمية الينقض رئيسياً 
ومو أىدم ثالثة مو كيل ميو مستشيار  محكمية الينقض ورؤسياء محياكم احسيتئناف وميو وكييل 
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بتيدائييو ويضيم واارة العدل والنائب العام ومو رئي  كيل ميو محكمية القياهرة واإلسيكندرية اح
 . صليل اثناو مو مستشار  مجل  الدولة يختارهما مجلسل الخاص مو بيو أ ضائل

 
 427مادة 

 . القضاة غير ىابليو للعال
ويكييوو تعيييينهم وتييرىيتهم ونقلهييم بنيياء  لييى اىتييراح مجليي  القضيياء األ لييى، ويخييتص هييذا 

 . المجل  بتأديبهم وندبهم، وكل ذل   لى الوجل المبيو فى القانوو
 

 428مادة 
 . ح يلى المستشاروو مو رجال القضاء الواارة ىبل مضى  ام مو تركهم خدمة القضاء

 
 425مادة 

 . يتولى النيابة العمومية نائب  ام يندب مو بيو المستشاريو بموافقة مجل  القضاء
 وفييى مييواد الجنايييات والجييرائم السياسييية وجييرائم الييرأ  والصييحافة وغيرهييا مييو الجييرائم التييى

 . يحددها القانوو يتولى التحقيق ىضاة
 

 431مادة 
 . تشرف السلكة القضائية  لى رجال الضبك القضائى وفًقا للقانوو

 
 434مادة 

 (. أ مالها)ويسهر  لى صنجاا « صدارة القضاء»( اإلدارة القضائية)يتولى واير العدل تنظيم 
 مجل  الدولة

 
 432مادة 

اسيية مجلي  اليواراء وهيى استشيارية وىضيائية صدارييية مجلي  الدولية هيئية مسيتقلة تلحيق بري
 . لكفالة العدالة فى اإلدارة

 
 433مادة 

لمجل  الدولة وحية القضاء العامة فى المناا يات اإلداريية وهيو يقضيى فيى القيرارات الباكلية 
باإللغييياء ويتيييولى اإلفتييياء وص يييداد وصيييياغة مشيييرو ات القيييوانيو والقيييرارات التنظيميييية التيييى 

 . لحكومة أو يحيلها صليل أحد مجلسى البرلماوتقترحها ا
 

 431مادة 
مستشييارو مجليي  الدوليية غييير ىييابليو للعييال ويعيييو القييانوو مييو يتمتعييوو بهييذه الضييمانة مييو 

 . موظفيل الفنييو
ويكيوو تعييييو أ ضيياء المجليي  وموظفييل الفنييييو وتييرىيتهم ونقلهييم بنياء  لييى اىتييراح مجليي  

ة مو مستشار  المجل  برياسة رئيسيل وينضيم صلييل اثنياو خاص ينظم القانوو تأليفل مو تسع
مو مستشار  محكمة النقض يختارهما مجل  القضاء األ لى ميو بييو أ ضيائل ووكييل واارة 

 . العدل
ويكوو صلحاق األ ضاء والموظفيو الفنيييو باألىسيام ونيدبهم وتيأديبهم ميو اختصياص المجلي  

 . الخاص وكل ذل   لى الوجل المبيو فى القانوو
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 439مادة 
 . أحكام القضاء اإلدار  ملامة ويكفل القانوو نفاذها 
 

 الباب الرابع
 هيئات الحكم المحلى

 
 436مادة 

 . تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية  امة هى المديريات والمدو والقر 
 . وكل جهة مسكونة يجب صلحاىها بإحد  هذه الهيئات

ة أكثيير مييو ىرييية أو مدينيية كمييا يجييوا أو يعتبيير هيئيية حيييا مييو ويجييوا أو تشييمل الهيئيية الواحييد
 مدينة 

 . وكل ذل   لى الوجل المبيو فى القانوو
 

 437مادة 
يمثل الهيئة المحلية مجل  ينتخب باحىتراع السر  المباشر ويختار المجل  رئيسيل ميو بييو  

ضيم أ ضياء ميو األ ضاء المنتخبيو ويجيوا ميع ذلي  للمجلي  أو الحكومية بينص فيى القيانوو 
الفنييو ذو  الكفاية والخبرة فى الشؤوو المحلية بحيث ح يتجاوا  ددهم ربع مجموع أ ضياء 

 . المجل ، ويحدد القانوو مدة المجل  و دد األ ضاء وجميع أحكام احنتخاب
 

 438مادة 

يكوو حق احنتخياب المحليى لميو لهيم حيق انتخياب أ ضياء مجلي  النيواب وللناخيب أو يرشيح 
 . عضوية هذه المجال  بالشروك التى يبينها القانوونفسل ل

 
 435مادة 

يختص القضاء بالفصل فى الكعوو احنتخابية وفيى سيقوك العضيوية وذلي   ليى الوجيل المبييو 
 . فى القانوو

 
 411مادة 

تختص المجال  المحليية بكيل ميا يهيم الوحيدات التيى تمثلهيا وتنشيح وتيدير المرافيق واأل ميال 
 . جتما ية والثقافية والصحية وتسهر  لى ر اية مصالح الجما ات واألفراداحىتصادية واح

 . وذل  كلل  لى الوجل المبيو فى القانوو
 

 414مادة
التعلييم الفنيى .. تعمل التشريعات  لى استقالل هذه الهيئات بشيؤوو التعلييم فيى مراحليل األوليى

وشييتى المرافييق والخييدمات والكييب العالجييى وشييؤوو المواصييالت والكييرق المحلييية واألسييواق 
 . احجتما ية

 
 412مادة 

ىييرارات المجييال  المحلييية الصييادرة فييى حييدود اختصاصييها نهائييية وح يجييوا تييدخل السييلكة  
التنفيذييية صح لمنييع تجيياوا المجييال  هييذه الحييدود أو صضييرارها بالمصييلحة العاميية أو بمصييالح 

 . وذل   لى الوجل المبيو فى القانوو. بعضها بعًضا
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الخيييالف  ليييى احختصييياص الدسيييتور  للهيئيييات المحليييية تفصيييل فييييل المحكمييية العلييييا  و نيييد
 . الدستورية

 
 413مادة 

تييدخل فييى مييوارد الهيئييات المحلييية، الضييرائب والرسييوم ذات الكييابع المحلييى أصييلية كانييت أو 
 . صضافية وذل  كلل فى الحدود التى يقررها القانوو

نتقييال األشييخاص أو مييرور األمييوال بيييو الوحييدات ويجييب أح تتنيياول هييذه الضييرائب والرسييوم ا
 . اإلدارية وأح تقيد حق المواكنيو فى ممارسة مهمتهم وأ مالهم فى أراضى الوكو

وتيدخل فييى مييوارد المجلي  البلييد  حصيييلة ضيريبة األمييال  المبنييية وتيدخل فييى مييوارد مجليي  
ل  البلديية وهيذا المديرية حصييلة ضيريبة األكيياو ميع جيواا تخصييص ىيدر معييو منهيا للمجيا

 . للقانوو
 

 411مادة 
تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القوا يد واإلجيراءات المتبعية فيى 

 . جباية أموال الدولة
 

 419مادة 
جلسييات المجييال  المحلييية  لنييية  لييى أنييل يجييوا  قييد الجلسيية بهيئيية سييرية فييى الحييدود التييى 

 . يقررها القانوو
 

 416مادة 
يختص كل مجل  بوضع مياانية سنوية شاملة إليراداتل ومصروفاتل ويبييو القيانوو القوا يد  

التييى تتبيييع فييى وضيييع المياانيييية كمييا يحيييدد الميييدة التييى يجيييوا فيييى خاللهييا للسيييلكة التنفيذيييية 
 . اح تراض  لى المياانية وكيفية الفصل فى هذا اح تراض

صدراج المبيالع الالامية لتأديية الخيدمات العاميية  وللسيلكة التنفيذيية فيى جمييع األحيوال أو تكليب
كمييا يخييتص كييل مجليي  بوضييع الحسيياب . واحلتاامييات التييى تفرضييها القييوانيو  لييى المجييال 

 . الختامى  لى السنة المالية وفًقا للقانوو
 . وتنشر مياانيات المجال  وحساباتها الختامية وفًقا للقانوو

 
 417مادة 

ئيات المحليية ميو معاونية فنيية وصداريية وماليية ويينظم القيانوو هيذه تكفل الدولة ما تحتاجل الهي
 . المعاونة

 
 418مادة 

ينظم القانوو تعاوو الهيئات المحلية فيى األ ميال ذات النفيع المشيتر  ووسيائل التعياوو بينهيا  
 . وبيو مصالح الحكومة فى األىاليم

 
 415 مادة

 . بإجراء صدار  شاملح يجوا حل مجال  المديريات أو المجال  البلدية 
بمرسيوم مسيبب ويجيب أو « حياحت اسيتثنائية»( حالة الضرورة)وح يجوا حل أ  منها صح فى 

 . يحدد المرسوم تاري  انتهاء المجل  الجديد فى مو د ح يتجاوا شهريو
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وييينظم القييانوو تييأليف هيئيية مؤىتيية تحييل محييل المجليي  خييالل فتييرة الحييل لتصييريف الشييؤوو 
 . ال التى ح تحتمل التأخيرالجارية واأل م

تعيو فترة انتقال ح تتجاوا خم  سنوات مو تاري  العميل بهيذا الدسيتور يجيوا فيى خاللهيا أو 
يحدد القانوو للهيئات المحلية نسبة ما يدرج مو مواردها المالية فى مياانيات السنوات األربيع 

  .األولى  لى أو تدرج الموارد كاملة فى مياانية السنة الخامسة
وكيذل  يجييوا فييى تليي  الفتييرة للضييرورة القصيو  أو تكييوو رياسيية المجييال  فييى بعييض القيير  

 . الصغيرة بالتعييو
 

 الباب الخام 
 الشؤوو المالية

 
 494مادة 

صنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو صلغاؤها ح يكوو صح بقانوو وح ُيعفيى أحيد ميو أدائهيا غيير 
يجوا تكليف أحد بأداء غير ذل  مو الضرائب والرسوم صح فيى  وح. األحوال المبينة فى القانوو

 . حدود القانوو
 

 492مادة 
 . ينظم القانوو القوا د األساسية لجباية األموال العامة وصجراءات صرفها

 
 493مادة 

ح يجوا للحكومية  قيد ىيرض أو احرتبياك بمشيروع يترتيب  لييل صنفياق مبيالع ميو الخاانية فيى 
 . لة صح بقانووسنة أو سنوات مقب

 
 491مادة 

يشترك موافقة البرلماو مقيدًما فيى صنشياء أو صبكيال الخكيوك الحديديية بيالكرق العامية والتيرع  
 . والمصارف وسائر أ مال الر  التى تهم أكثر مو مديرية

وكذل  تشترك موافقة البرلماو مقدًما فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكية للدولية، وح 
 . اول  و شىء مو أموال الدولة المنقولة صح فى حدود القانوويجوا الن

 
 499مادة 

القانوو الرواتب والمعاشات والتعويضات واإل انات والمكافآت التى تقيرر  ليى [ يعيو( ]ينظم)
 . وح يجوا تقرير استثناء صح بموافقة البرلماو( وينظم حاحت احستثناء)خاانة الدولة 

 
 496مادة 

كبيعية سواء فى باكو األرض أو فى المياه اإلىليمية وجمييع مصيادرها وىواهيا ملي  الثروات ال
 . للدولة وهى التى تكفل استغاللها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوكنى واحىتصاد القومى

 
 497مادة 

كيل التيياام باسيتغالل مييورد ميو مييوارد الثيروة الكبيعييية أو مرفيق مييو المرافيق العاميية يجييب أو 
العالنية، وأو تجر  فيى شيأنل  النيية تامية [ وتكفل اإلجراءات التمهيدية لل]محدد  يكوو لامو

ويصييدر [واح تييراض فييى موا يييد محييدودة]تيسيييًرا للمنافسيية ( فييى اإلجييراءات التمهيدييية لييل)
بموافقة المجل  المختص مرسوم بمنح احلتياام أو تجدييده أو صلغائيل ويبييو فييل اسيتيفاء هيذه 

 .    لى الوجل المبيو فى القانوواإلجراءات، وكل ذل
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 498مادة 

 . كل احتكار ذ  صبغة  امة ح يمنح صح بقانوو وصلى امو محدود
 

 495مادة 
كيل احتكيار أو التياام بمرفيق محليى يتيوحه المجلي  المحليى المخيتص، وكيذل  تتيولى الهيئييات  

 . مبيو فى القانووالمحلية شؤوو المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا  لى الوجل ال
 

 461مادة 
المياانية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها يجيب تقيديمها صليى البرلمياو ىبيل انتهياء السينة 

 . المالية بثالثة أشهر  لى األىل لفحصها وا تمادها والسنة المالية يعينها القانوو
 

 464مادة 
وح يقبيل اىتيراح يرميى صليى . لنيواب أوحً تكوو مناىشة المياانية وتقريرها باباً باباً فيى مجلي  ا

اييييادة المصيييروفات المقيييدرة أو صليييى صنشييياء مصيييروفات جدييييدة أثنييياء مناىشييية المياانيييية أو 
 . اح تمادات اإلضافية

 
 462مادة 

صذا لم يصدر ىانوو المياانية الجديدة ىبل بدء السينة الماليية ُ ميل بالمياانيية القديمية صليى حييو 
 . صدوره

 . ا العمل مؤىتاً بما أىره المجلساو أو المؤتمر مو أبواب المياانيةومع ذل  يجو
 

 463مادة 
ح يجييوا أو يتضييمو ىييانوو المياانييية أ  نييص مييو شييأنل صنشيياء ضييريبة جديييدة أو ايييادة فييى 

 . ضريبة موجودة أو تعديل ىانوو مو القوانيو القائمة
 

 461مادة 
باب صلى آخر ميو أبيواب المياانيية وكيذل  فيى  يجب موافقة البرلماو مقدًما فى نقل أ  مبلع مو
 . كل مصروف غير وارد بها أو اائد  لى تقديراتها

 
 469مادة 

 . الحساب الختامى لردارة المالية  و العام المنقضى يجب أو يعتمده البرلماو
 

 466مادة 
الخاصيية المياانيييات المسييتقلة والملحقيية وحسيياباتها الختامييية تجيير   ليهييا األحكييام المتقدميية 

 . بمياانية الحكومة وحسابها الختامى
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 الباب الساد 
 الهيئات والمجال  المعاونة

 ديواو المحاسبة
 

 467مادة 
ولكييل مييو مجلسييى . يراىييب البرلميياو بمعاونيية ديييواو المحاسييبة صيييرادات الدوليية ومصييروفاتها 

لبحييوث المتصييلة بهييذه البرلميياو والحكوميية أو يعهييد صلييى الييديواو بييإجراء التحقيقييات وص ييداد ا
 . الرىابة

 
 468مادة 

يتييولى ديييواو المحاسييبة الرىابيية  لييى اإلدارة المالييية وشييؤوو الخاانيية ويراىييب كييذل  جباييية  
 . اإليرادات وصنفاق المصروفات وفًقا لمياانية الدولة والمياانيات المستقلة والملحقة

 
 465مادة 

ودييواو المحاسيبة فيى ميد  ثالثية أشيهر ميو  تقدم الحكومية الحسيابات الختاميية صليى البرلمياو 
 . انتهاء السنة المالية

ويضع رئي  الديواو تقارير  و الحسابات الختامية تقدم صلى البرلماو وتبلع صلى واير الماليية 
 . وذل  فى مد  الثالثة أشهر التالية

 . وللحكومة فى خالل شهر أو تقدم للبرلماو مالحظاتها  لى التقارير لتنظر معها
وتؤلييف لجنيية دائميية  لييى أسييا  التمثيييل النسييبى للجما ييات السياسييية فييى كييل مييو مجلسييى 

 . الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها  لى المجل  فى مدة ح تجاوا ثالثة أشهر
 . ويجب أو يتم ا تماد البرلماو الحساب الختامى ىبل انتهاء السنة المالية التالية

 
 471مادة 

لمحاسيييبة كيييذل ، رىابييية مياانييييات الهيئيييات المحليييية وغيرهيييا ميييو مياانييييات يتيييولى دييييواو ا
 . المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانوو

 
 474مادة 

ويجيب أو يكيوو مسيتقالً . رئي  ديواو المحاسبة يعينل رئي  الجمهورية بعد موافقة البرلمياو
د  ىبيل مباشيرة أ ماليل اليمييو وييؤ.  و األحيااب وأح يجميع بييو وظيفتيل و ضيوية البرلمياو

 . الدستورية أمام مجل  النواب
 

 472مادة 
رئي  ديواو المحاسبة مسؤول أمام البرلماو ولل أو يقدم صليل تقارير  و احىتصاد وأو يسمع 
فييى أ  المجلسيييو كلمييا كلييب ذليي ، وح يجييوا  الييل صح بقييرار مييو أحييد المجلسيييو وبأغلبييية 

ويحظر  ليل مااولة األ مال المحظورة  ليى اليواراء، وتتبيع فيى األ ضاء الذيو يتألف منهم، 
 . اتهامل ومحاكمتل األحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الواراء

 
 473مادة 

صذا ىام خالف بيو الحكومة وديواو المحاسبة حيول اختصياص اليديواو جياا لكيل منهميا  يرض 
 . هذا الخالف  لى المحكمة العليا الدستورية

 ىتصاد المجل  اح
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 471مادة 
ينشأ مجلي  اىتصياد  يبييو القيانوو نظاميل واختصاصياتل ويتيولى بحيث مشيرو ات القيوانيو  

 . وغيرها مو الشؤوو احىتصادية التى يحيلها صليل البرلماو أو الحكومة
 . وتجب استشارتل مقدًما فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج احىتصادية القومية

  لى للعملالمجل  األ
 

 479مادة 
ينشأ مجل  أ لى للعمل يبيو القانوو نظاميل واختصاصياتل ويتيولى بحيث مشيرو ات القيوانيو 

 . وغيرها مو الشؤوو الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها صليل البرلماو أو الحكومة
 مجال  الثروة الكبيعية والمرافق العامة

 
 476مادة 

و الواير المختص أو ميو ينيوب  نيل رئيًسيا، وميو ثمانيية يكوو للمناجم مجل  أ لى يؤلف م 
مو أ ضاء البرلماو ينتخب كل مجل  نصفهم، واثنيو مو مستشار  مجلي  الدولية تنتخبهميا 
جمعيتيل العموميية و ضيو يختيياره المجلي  احىتصياد  و ضيو يختيياره مجلي  اليدفاع الييوكنى 

المناجم واثنييو ميو  مالهيا وهيؤحء  ومو ستة مو كبار الفنييو واثنيو مو المشتغليو باستغالل
 . تعينهم الحكومة

 . ويكفل القانوو استقالل المجل  ويعيو مدتل ويبيو نظامل وكريقة تجديده جائًيا
 

 477مادة 

يخييتص مجليي  المنيياجم والمحيياجر بدراسيية شييؤوو المنيياجم وتيسييير الكشييف والبحييث  نهييا 
ض الماايييدات فيهييا وصىييرار ميينح ووسييائل اسييتغاللها ووضييع المواصييفات والمواانيية بيييو  ييرو

 . التااماتها وتجديدها أو صلغائها
 

 478مادة 
يؤليف مجلي  للثييروات الكبيعيية األخيير  ومجلي  للمرافييق العامية يمثييل فيى كييل منهيا مجلسييا  

البرلماو ومجل  الدولة والمجل  احىتصاد  ومجل  الدفاع الوكنى وكبار الفنييو والعناصير 
ويكفييل القييانوو اسييتقاللهما ويبيييو كريقيية . المبيييو فييى القييانوو المهنييية وغيرهييا  لييى الوجييل

 . تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما
 

 الباب السابع
 القوات المسلحة

 
 475مادة 

الدولة وحدها هى التى تنشح القوات المسيلحة وح يجيوا أل  هيئية أو جما ية صنشياء تشيكيالت 
 .  سكرية أو شبل  سكرية

 
 481مادة 

ولة تثقيف المجنديو وتعليمهم الحرف التى تعينهم  لى الحيياة بعيد التسيريح وتعيويض تكفل الد
 .المصابيو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية

 
 484مادة 

 . ينظم القانوو التعبئة العامة كما ينظم وسائل وىاية المدنييو 
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 482مادة 

نييية احسييتعانة بيييالقوات يبيييو القييانوو الظييروف احسيييتثنائية التييى يجييوا فيهييا للسيييلكات المد 
 . المسلحة فى أغراض محدودة

 
 483مادة 

 . تكفل الدولة تدريب الشباب تدريًبا  سكرًيا وتنظيم الحر  الوكنى
 

 481مادة 
ييينظم ىييانوو خيياص المجييال  العسييكرية ويبيييو اختصاصيياتها واألحكييام التييى تكبقهييا والشييروك 

ه المجييال  اختصيياص صح فييى الجييرائم وح يكييوو لهييذ. الواجييب توافرهييا فيييمو يتولييوو ىضيياءها
 . العسكرية التى تقع مو أفراد القوات المسلحة

 
 489مادة 

ينشيييأ مجليييي  للييييدفاع الييييوكنى يتييييولى رئيييي  الجمهورييييية رياسييييتل ويبيييييو القييييانوو نظامييييل 
ويستشييار هييذا المجليي  فييى اتخيياذ التييدابير الدفا ييية وفييى ص ييالو الحييرب و قييد . واختصاصييل

 . الصلح
 

 486مادة 
 . ظم القانوو هيئات البولي  ويبيو ما لها مو اختصاصاتين 

 
 الباب الثامو

 المحكمة العليا الدستورية
 

 487مادة 
تؤلييف المحكميية العليييا الدسييتورية مييو تسييعة ىضيياة يختيياروو مييو المستشيياريو ومييو أسيياتذة  

منيذ القانوو ورجال الفقل اإلسالمى الجامعييو ومو المحياميو ليد  محكمية الينقض المتخيرجيو 
ويعيييو رئييي  الجمهورييية .  شييريو  اًمييا سييواء فييى هييؤحء جميًعييا الحيياليوو ميينهم والسييابقوو

ثالثيية ميينهم، وثالثيية ينتخييبهم البرلميياو مجتمًعييا بهيئيية مييؤتمر، وثالثيية ينتخييبهم القضيياء العييالى 
 . العاد  واإلدار  والشر ى

 . وتنتخب المحكمة رئيًسا مو بيو أ ضائها
 . وتجدد جائياً  لى الوجل المبيو فى القانووومدتها اثنتا  شرة سنة 

 . ويكوو انعقاد المحكمة صحيًحا بحضور سبعة مو أ ضائها
 

 488مادة 
ينظم القيانوو صجيراءات تعيييو ىضياة المحكمية وكريقية تشيكيل دوائرهيا واألوضياع التيى يجيب  

ة أل مالهييا مرا اتهييا فييى رفييع المناا ييات صليهييا بواسييكة السييلكات واألفييراد والقوا ييد المنظميي
 . واإلجراءات التى تكفل استقاللها

 
 485مادة 

ح يجوا صحالة ىضاة المحكمة صلى المعاش أو وىفهم  و أ مالهم صح بقرار مو المحكمية نفسيها 
 . ويكوو ذل  صما بسبب  جا ماد   و العمل أو صهمال خكير فى أداء أ مالهم
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 451مادة 
 . البرلماو ح يجوا الجمع بيو  ضوية المحكمة و ضوية

 . ويكبق  لى ىضاة المحكمة أحوال  دم الجمع المقررة بالنسبة للواراء
 

 454مادة 
تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصيل فيى المناا يات الخاصية بدسيتورية القيوانيو  

والمراسيييم التييى لهييا ىييوة القييانوو وفييى المناا ييات بيييو سييلكات الدوليية المختلفيية فيمييا يتعلييق 
 . ق الدستوربتكبي

وفيى تفسيير النصيوص الدسيتورية والتشيريعية الخاصية بالمحياكم ومجلي  الدولية وفيى أحيوال 
وذل  فضالً  و احختصاصيات األخير  المبينية . تنااع احختصاص بيو جهات القضاء المختلفة

 . فى هذا الدستور
 

 452مادة 
أحيد اليواراء أو ميو فيى  ينضم صلى هيئة المحكمية  نيد النظير فيى اتهيام رئيي  الجمهوريية أو 

حكمهم ستة أ ضاء ينتخبهم البرلماو مجتمًعا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى مميو 
 . تتوافر فيهم شروك العضوية لمجل  الشيوخ مو غير أ ضاء البرلماو

 . ويكوو انعقاد المحكمة صحيًحا بحضور أربعة منهم
 . تهامويمثل احتهام مو يختاره المجل  الذ  وجل اح

 
 453مادة 

صذا رأت صحد  المحاكم أثناء نظر ىضية مو القضايا سيواء ميو تلقياء نفسيها أو بنياء  ليى دفيع 
يتقييدم بييل أحييد أكييراف النييااع وىييدرت المحكميية جديتييل وأو الفصييل فييى الييد و  يتوىييف  لييى 
الفصييل فييى دسييتورية ىييانوو أو مرسييوم لييل ىييوة القييانوو وجييب  ليهييا أو توىييف نظيير القضييية 

 .ل األمر صلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيلوتحي
  

 الباب التاسع
 تنقيح الدستور

 
 451مادة 

لرئي  الجمهوريية ولكيل ميو المجلسييو اىتيراح تنقييح هيذا الدسيتور بتعيديل أو حيذف حكيم أو  
أكثر مو أحكامل أو صضافة أحكام أخر ، ويصدر كل مو المجلسيو باألغلبيية المكلقية أل ضيائل 

 . ىراًرا بضرورة التنقيح وبتحديد موضو ل جميًعا
وح تصح المناىشة فى كل ميو المجلسييو صح صذا حضير ثلثيا أ ضيائل ويشيترك لصيحة القيرارات 

 . أو تصدر بأغلبية ثلثى األ ضاء
واألحكام الخاصة بمبادي الحرية والمساواة التى يكفلهيا الدسيتور وبشيكل الحكومية الجمهيور  

 . جوا اىتراح تعديلهاالنيابى البرلمانى ح ي
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 الباب العاشر
 أحكام  امة

 
 459مادة 
 . اإلسالم ديو الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

 
 456مادة 

 . مدينة القاهرة ىا دة الجمهورية المصرية 
 

 457مادة 
وينفيذ بعيد نشيره بثالثييو . ينشر القانوو فيى الجرييدة الرسيمية خيالل أسيبوع ميو ييوم صصيداره 

 . يوًما ويجوا مد هذا الميعاد أو ىصره أو احستغناء  نل بنص صريح فى القانوو
 

 458مادة 
. ح تجر  أحكام القوانيو صح  لى ما يقع مو تاري  نفاذها وح يترتب  ليهيا أثير فيميا وىيع ىبليل
ومع ذلي  يجيوا فيى غيير الميواد الجنائيية الينص فيى القيانوو  ليى خيالف ذلي  بموافقية أغلبيية 

 .  ضاء الذيو يتألف منهم كل مو المجلسيواأل
 

 455مادة 

فيييى حالييية الحيييرب أو وىيييوع اضيييكرابات جسييييمة تخيييل بييياألمو صخيييالحً خكييييًرا يجيييوا ليييرئي  
الجمهورية أو يكليب ميو البرلمياو تفيويض الحكومية فيى سيلكات معينية لمواجهية الحيال، وصذا 

، وصذا كاو مجل  النواب منحالً وجبت كاو البرلماو فى غير أدوار احنعقاد ُد ى لالجتماع فوراً 
د وتل ويظل البرلماو مجتمًعا تحقيًقا لكفالة الحريات العامية وللرىابية البرلمانيية الكاملية ميادام 

وهذه السيلكات تقيدرها الضيرورة فيجيوا أو تحيدد بمنكقية معينية أو لمواجهية . التفويض ىائًما
كوميية  نييد احىتضيياء أو تكلييب كييذل  وللح. حييوادث معينيية ويجييب دائًمييا توىيتهييا بييامو معيييو

وللبرلماو أو يقرر فى أ  وىت صلغاء جميع السلكات التيى منحهيا . التفويض فى سلكات جديدة
وفييى جميييع األحييوال تكييوو القييوانيو التييى يقرهييا البرلميياو . للحكوميية أو بعضييها أو الحييد منهييا

سيا  بمبيدأ تحيريم القيبض وح يجوا الم. بأغلبية األ ضاء الذيو يتألف منهم كل مو المجلسيو
وتؤلف هيئة برلمانية  لى الوجيل اليذ  .  لى أ ضاء البرلماو بغير صذو مو المجل  المختص

يبينييل ىييانوو التفييويض البرلمييانى تمثييل فيهييا الجما ييات السياسييية فييى المجلسيييو وتستشيييرها 
ا تصيدره السلكة التنفيذية فيى ممارسية السيلكات المفوضية فيهيا، وتيودع الحكومية البرلمياو مي

وتكيوو ممارسية هيذه السيلكات خاضيعة للرىابية القضيائية . مو األوامر التنظيمية صثر صيدورها
 . وح يجوا بحال اإل فاء مو المسؤولية المرتبة  ليها

 
 211مادة 

كل ميا ىررتيل القيوانيو والمراسييم واألوامير والليوائح والقيرارات ميو األحكيام وكيل ميا ُسيو أو  
اإلجراءات كبًقا لألصول واألوضاع المتبعية يبقيى نافيًذا بشيرك أو يكيوو اتخذ مو ىبل األ مال و

نفاذها متفًقا مع مبادي الحرية والعدالة والمسياواة التيى يكفلهيا هيذا الدسيتور، وكيل ذلي  بيدوو 
صخالل بما للسلكة التشريعية مو حيق صلغائهيا أو تعيديلها فيى حيدود سيلكتها  ليى أح يمي  ذلي  

 . نيو  لى الماضىبمبدأ  دم سرياو القوا
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 214مادة 
 4593لسينة « 478»تعتبر أحكام المادتيو األولى والثانية مو ىانوو اإلصالح الارا ى رىيم  

 . كأو لها صبغة دستورية
 

 212مادة 
 . تجر  أحكام هذا الدستور  لى الدولة المصرية جميًعا 
 

 213مادة 
 عمل بهذا الدستور مو تاري يُ  


