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 3291دستور 
 

أبريتل  32بوضع نظام دستتور  للدولتا ملميتريا  – 29أمر ملكى  -3291أبريل  32دستور 
 أمر ملكى بوضع نظام دستور  للدولا ملميريا  – 3291

 
 نحن ملك مير 

 
بما أننا مازلنا منذ تبوأنتا رترأ أاتدمدنا وأاتذنا رلتى أنأستنا أن نحتتأظ بالمانتا ملتتى ر تد   

نتطلب ملاير دمئماً لمتنا بكل ما فتى وستعنا ونتتواى أن نستلك ب تا ملستبيل ملتتى  تعالى ب ا ملينا
 نعلم أن ا تأضى إلى سعادت ا ومرتقائ ا وتمتع ا بما تتمتع به ملمم ملحرة ملمتمدينا؛ 

 
ولمتتا كتتان ذلتتك ع يتتتم رلتتى ملواتته مليتتحيه إع إذم كتتان ل تتا نظتتام دستتتور  ك حتتد  ملنظمتتا 

ومرقاهتا تعتيأ فتى ظلته ريستاً ستعيدمً مرضتياً وتتتمكن بته متن ملستير فتى ملدستوريا فتى ملعتالم 
طريق ملحياة ملحرة ملمطلقا ويكأل ل ا معسترمك ملعملى فى إدمرة سئون ملتبدد ومعسترمع رلتى 
وضتتع قومنين تتا ومرمقبتتا تنأيتتذها ويتتترك فتتى نأستت ا ستتعور ملرمحتتا وملطم نينتتا رلتتى حاضتترها 

لقوميتتا ومقبقتتاى رلتتى يتتأات ا ومميزمت تتا ملتتتى هتتى ترم  تتا ومستتتقبل ا متتع معحتأتتاظ بروح تتا م
 ملتارياى ملعظيم ؛ 

 
وبما أن تحقيق ذلك كان دمئمتاً متن أاتل رتباتنتا ومتن أرظتم ماتتاته إليته رزمئمنتا حريتاً رلتى 
ملن وض بسعبنا إلى ملمنزلا ملعليا ملتتى يههلته ذكتاها ومستتعدمدا وتتأتق متع رظمتته ملتاريايتا 

 بتبوى ملمكان ملدئق به بين سعوب ملعالم ملمتمدين وأممه ؛  ملقديما وتسمه له
 

 :أمرنا بما هو آت
 ملباب ملول ملدولا ملميريا ونظام ملحكم في ا

 
 3مادة 

مير دولا ستيادة وهتى حترة مستتقلا ملك تا ع ياتزأ وع ينتزل رتن ستو منته وحكومت تا ملكيتا 
 . ورم يا وسكل ا نيابى

 
 ين وومابات مملباب مل انى فى حقوق ملميري

 
 9مادة

 . ملانسيا ملميريا يحددها ملقانون
 

 1مادة
ملميريون لد  ملقتانون ستومى وهتم متستاوون فتى ملتمتتع بتالحقوق ملمدنيتا وملسياستيا وفيمتا 
رلتتي م متتتن ملومابتتات وملتكتتتاليع ملعامتتا ع تمييتتتز بيتتتن م فتتى ذلتتتك بستتبب مليتتتل أو ملل تتتا أو 

امتتا مدنيتتا كانتتت أو رستكريا وع يتتولى ملاانتتب هتتذا وإلتتي م وحتتدهم يع تتد بالوظتائع ملع.ملتدين
 . ملوظائع إع فى أحومل مست نائيا يعين ا ملقانون

 
 2مادة

 . ملحريا ملساييا مكأولا
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 5مادة
 . ع ياوز ملقبض رلى أ  إنسان وع حبسه إع وفق أحكام ملقانون

 
 6مادة

فعتتال ملدحقتتا ليتتدور ملقتتانون وع رقتتاب رلتتى مل. ع اريمتتا وع رقوبتتا إع بنتتاًى رلتتى ملقتتانون
 . ملذ  ينص رلي ا

 
 7مادة

 . ع ياوز أبعاد مير  من ملديار ملميريا
وع ياوز أن يحظر رلى مير  مققاما فى ا ا ما وع أن يلزم مققاما فتى مكتان معتين إع فتى 

 . ملحومل ملمبينا فى ملقانون
 

 8مادة
لمبينا فى ملقانون وبالكيأيا ملمنيوص رلي تا فد ياوز داول ا إع فى ملحومل م.للمنازل حرما

 . فيه
 

 2مادة
فد ينزع رن أحد ملكه إع بسبب ملمنأعا ملعاما فتى ملحتومل ملمبينتا فتى ملقتانون .للملكيا حرما

 . وبالكيأيا ملمنيوص رلي ا فيه وبسرط تعويضه رنه تعويضاً رادعً 
 . رقوبا ملميادرة ملعاما لألمومل محظورة

 
 33مادة
ياوز إفساى أسترمر ملاطابتات وملتل رمفتات وملموميتدت ملتليأونيتا إع فتى ملحتومل ملمبينتا ع  

 . فى ملقانون
 

 39مادة 
 . حريا معرتقاد مطلقا

 
 31مادة 
تحمى ملدولا حريا ملقيام بسعائر ملديان وملعقائتد طبقتاً للعتادمت ملمرريتا فتى ملتديار ملميتريا  

 . وع ينافى مآلدمب رلى أن ع يال ذلك بالنظام ملعام
 

 32مادة
ولكل إنسان مقررمب رن فكرا بالقول أو ملكتابا أو بالتيوير أو ب ير ذلتك .حريا ملرأ  مكأولا
 . فى حدود ملقانون

 
 35مادة

وإنتذمر مليتحع أو وقأ تا أو . وملرقابا رلى مليحع محظورة.مليحافا حرة فى حدود ملقانون
 . إع إذم كان ذلك ضرورياً لوقايا ملنظام معاتمارىإل اهها بالطريق مقدمر  محظور كذلك 

 
 36مادة

ع يسوغ تقييد حريا أحد فى مستتعمال أيتا ل تا أرمد فتى ملمعتامدت ملاايتا أو ملتااريتا أو فتى 
 . ملمور ملدينيا أو فى مليحع وملمطبورات أياً كان نور ا أو فى معاتمارات ملعاما
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 . أو ينافى مآلدمب ملتعليم حر ما لم يال بالنظام ملعام
 

 38مادة
 . تنظيم أمور ملتعليم ملعام يكون بالقانون 
 

 32مادة
 . وهو ماانى فى ملمكاتب ملعاما.ملتعليم ملولى ملزممى للميريين من بنين وبنات

 
 92مادة

وليس لحتد متن راتال ملبتوليس .للميريين حق معاتماع فى هدوى وسكينا تير حاملين سدحاً 
وع حااتتا ب تتم إلتتى إستتعارا لكتتن هتتذم ملحكتتم ع ياتتر  رلتتى معاتمارتتات  أن يحضتتر ماتمتتار م

كمتتا أنتته ع يقيتتد أو يمنتتع أ  تتتدبير يتاتتذ لوقايتتا ملنظتتام .ملعامتتا فان تتا ااضتتعا لحكتتام ملقتتانون
 . معاتمارى

 
 93مادة

 . وكيأيا مستعمال هذم ملحق يبين ا ملقانون.للميريين حق تكوين ملامعيات
 

 99مادة 
ريين أن يااطبوم ملسلطات ملعاما فيما يعرض ل م من ملسئون وذلك بكتابات موقتع لفرمد ملمي

أمتتتا مااطبتتتا ملستتتلطات باستتتم ملماتتتاميع فتتتد تكتتتون إع لل يئتتتات ملنظاميتتتا .رلي تتتا ب ستتتمائ م

 . وملسااص ملمعنويا
 

 ملباب مل ال 
 ملسلطات
 

 ملأيل ملول
 أحكام راما

 
 91مادة
 . عمال ا يكون رلى ملواه ملمبين ب ذم ملدستوراميع ملسلطات ميدرها ملما ومست 
 

 92مادة
 . لسلطا ملتسريعيا يتوعها ململك باعسترمك مع مالسى ملسيوخ وملنومب 
 

 95مادة
 . ع ييدر قانون إع إذم قررا ملبرلمان ويدق رليه ململك 
 

 96مادة
يستتتأاد هتتذم تكتتون ملقتتومنين نافتتذة فتتى اميتتع ملقطتتر ملميتتر  ببيتتدمرها متتن اانتتب ململتتك و 

 . مقيدمر من نسرها فى ملاريدة ملرسميا
 . وتنأذ فى كل ا ا من ا ات ملقطر ملمير  من وقت ملعلم ببيدمرها
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وياتوز . ويعتبر إيدمر تلك ملقومنين معلوماً فى اميع ملقطر ملمير  بعد نسترها ب د تين يومتاً 
 . قير هذم ملميعاد أو مدة بنص يريه فى تلك ملقومنين

 
 97مادة 

ع تار  أحكام ملقومنين إع رلى ما يقع من تاريخ نأاذهتا وع يترتتب رلي تا أ تر فيمتا وقتع قبلته 
 . ما لم ينص رلى ادع ذلك بنص ااص

 
 98مادة 
للملتتك ولمالستتى ملستتيوخ وملنتتومب حتتق مقتتترمد ملقتتومنين رتتدم متتا كتتان من تتا اايتتاً ببنستتاى  

  .ملضرمئب أو زيادت ا فاقترمحه للملك ولمالس ملنومب
 

 92مادة 
 . ملسلطا ملتنأيذيا يتوعها ململك فى حدود هذم ملدستور

 
 12مادة 

 . ملسلطا ملقضائيا تتوعها ملمحاكم رلى ماتدع أنومر ا ودراات ا
 

 13مادة 
 . تيدر أحكام ملمحاكم ملماتلأا وتنأذ وفق ملقانون باسم ململك 
 

 17مادة 
متا لتتيس فيته تعتتديل أو تعطيتل ل تتا أو إرأتاى متتن ململتك يضتتع مللتومئه ملدزمتتا لتنأيتذ ملقتتومنين ب

 . تنأيذها
 

 18مادة 
 . للملك حق حل مالس ملنومب 
 

 12مادة 
رلى أنه ع ياوز أن يزيد ملت ايتل رلتى ميعتاد ست ر وع أن يتكترر . للملك ت ايل منعقاد ملبرلمان

 . فى دور معنعقاد ملومحد بدون مومفقا ملمالسين
 

 22مادة 
رة أن يدرو ملبرلمان إلى ماتمارات تير راديا وهو يدروا أيضاً متتى طلتب للملك رند ملضرو 

ويعلتن ململتك فتض معاتمتاع . ذلك بعريضا تمضي ا ملتلبيا ملمطلقا فى أرضاى أ  ملمالستين
 . تير ملعاد 

 
 23مادة 
ير إذ حد  فيما بين أدومر منعقاد ملبرلمان ما يواب مقسترمع إلتى متاتاذ تتدمبير ع تحتمتل ملتت ا 

فللملك أن ييدر فى س ن ا مرمسيم تكون ل ا قتوة ملقتانون بسترط أن ع تكتون ماالأتا للدستتور 
وياب دروة ملبرلمان إلى ماتماع تير راد  وررض هتذا ملمرمستيم رليته فتى أول ماتمتاع لته 

 . فبذم لم تعرض أو لم يقرها ملمالسين زمل ما كان ل ا من قوة ملقانون
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 29مادة 
ر معنعقتاد ملعتاد  للبرلمتان باطبتا ملعترأ فتى ملمالستين ماتمعتين يستتعرض ململك يأتته دو 

 . يقدم كل من ملمالسين كتابا يضمنه اومبه رلي ا. في ا ماتمعين يستعرض في ا أحومل ملبدد
 

 21مادة 
وله حتق ستك . ململك ينسو ويمنه ملرتب ملمدنيا وملعسكريا وملنياسين وألقاب ملسرع ملار 

 . للقانون كما أن له حق ملعأو وتاأيض ملعقوبا ملعملا تنأيذمً 
 

 22مادة 
 . لملك يرتب ملمياله ملعاما ويولى ويعزل ملموظأين رلى ملواه ملمبين بالقومنين

 
 25مادة 

ململك يعلن ملحكام ملعرفيا وياب أن يعرض مردن ملحكام ملعرفيا فتورمً رلتى ملبرلمتان ليقترر 
ذلتتك معرتتدن فتتى تيتتر دور معنعقتتاد وابتتت درتتوة ملبرلمتتان فتتبذم وقتتع . مستتتمرمرها أو إل اههتتا

 . لداتماع رلى واه ملسررا
 

 26مادة 
ململك هو ملقائد ملرلى للقومت ملبريا وملبحريا وهو ملذ  يتولى ويعتزل ملضتباط ويعلتن ملحترب 
ويعقد مليله ويبرم ملمعاهدمت ويبل  ا ملبرلمان متى ستمحت ميتلحا ملدولتا وأمن تا مستأورا 

 يناسب من ملبيان بما 

كمتتا أن معاهتتدمت مليتتله . رلتتى أن مرتتدن ملحتترب مل اوميتتا عياتتوز بتتدون مومفقتتا ملبرلمتتان
وملتحالع وملتاارة وملمدحا واميع ملمعاهدمت ملتلى يترتب رلي ا تعديل فى أرمضى ملدولتا أو 
ن نقتص فتى حقتتوق ستيادت ا أو تحميتل ازمنت تتا ستيئاً متن ملنأقتتات أو مستاس بحقتوق ملميتتريي

 . ملعاما أو ملاايا عتكون نافذة إع إذم ومفق رلي ا ملبرلمان
 . وعياوز فى أ  حال أن تكون ملسروط ملسريا فى معاهدة مامناقضا للسروط ملعلنيا

 
 27مادة 
وعتيله . عياوز للملك أن يتولى مع ملك مير أمور دولا أار  ب ير رضاى ملبرلمان 

ضور  ل ى أرضائه رلى ملقل وعيه قرمرا إع ب تلبيا  ل ى مدمولا أ  ملمالسين فى ذلك إع بح
 . ملرضاى ملحاضرين

 
 28مادة 

 . ململك يتولى سلتطه بومسطا وزرمئه
 

 22مادة 
ململك يعين وزرمىا ويقيل م ويعين ملمم لين ملسياسين ويقيل م بناى رلى مايعرضه رليه وزيتر 

 . ملاارايا
 

 52مادة 
: ملدستتوريا يحلتع مليمتين مآلتيتا أمتام هيئتا ملمالستين ماتمعتين قبل أن يباسر ململتك ستلتطه 
أحلع باهلل ملعظيم أنى أحترم ملدستور وقتومنين ملمتا ملميتريا وأحتافظ رلتى مستتقدل ملتوطن "

 ". وسدما أرمضيه
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 53مادة 

عيتولى أويتياى ملعترأ رمل تم إع بعتد أن يتهدوم لتد  ملمالستين ماتمعتين ملتيمن ملمنيتوص 
 ". وأن نكون ماليين للملك: "ملمادة ملسابقا مضافا إلي ا رلي ا فى

 
 59مادة 

. أ ر وفاة ململك ياتمع ملمالستان بحكتم ملقتانون فتى متد  رسترة أيتام متن تتاريخ مرتدن ملوفتاة
فاذم كان مالس ملنومب منحدً وكان ملميعاد ملمعين فى أمر ملحل لداتماع يتااوز مليوم ملعاسر 

 . ود للعمل حتى ياتمع ملمالس ملذ  يالأهفبن ملمالس ملقديم يع
 

 51مادة 
إذ لم يكن من يالع ململك رلى ملعترأ فللملتك أن يعتين الأتا لته متع مومفقتا ملبرلمتان ماتمعتا 
فى هيئا مهتمر ويسترط ليحا قرمرا فى ذلك حضتور  د تا أربتاع كتل متن ملمالستين وأتلبيتا 

 .  ل ى ملرضاى ملحاضرين
 

 52مادة 
ملعرأ لعدم واود من يالع ململتك أو لعتدم تعيتين التع لته وفقتاً لحكتام ملمتادة فى حالا الو  

ويقع هتذم معاتيتار . ملسابقا ياتمع ملمالسان بحكم ملقانون فورمً فى هيئا مهتمر عاتيار ململك
ويسترط ليحته حضور  د ا أرباع كل من ملمالستين . فى مد   مانيا أيام من وقت ماتمار ا

 . رضاى ملحاضرينوأتلبيا  ل ى مل

فتبذم لتتم يتستتن معاتيتتار فتتى ملميعتتاد ملمتقتتدم فأتتى مليتتوم ملتاستتع يستترع ملمالستتان ماتمعتتين فتتى 
وفتى هتذا ملحالتا يكتون معاتيتار يتحيحاً بالتلبيتا . معاتيار أيا كان رتدد ملرضتاى ملحاضترين

ياتمع ملمالتس وإذم كان مالس ملنومب منحدً وقت الو ملعرأ فبنه يعود للعمل حتى . ملنسبيا
 . ملذ  يالأه

 
 55مادة 
متتن وقتتت وفتتاة ململتتك إلتتى أن يتتهد  الأتته أو أويتتياى ملعتترأ مليمتتين تكتتون ستتلطات ململتتك  

 . ملدستوريا لمالس ملوزرمى يتوعها باسم ملما ملميريا وتحت مسهوليته
 

 56مادة 
ويعتين . كمتهرند توليا ململك تعين مايياته وماييات ملبيت ملمالك بقتانون وذلتك لمتدة ح 

 . ملقانون مرتبات أويياى ملعرأ رلى أن تهاذ من ماييات ململك
 

 ملأرع مل ال 
 ملــوزرمى

 
 57مادة 

 . مالس ملوزرمى هو ملم يمن رلى مياله ملدولا
 

 58مادة 
 . عيلى ملوزمرة إع مير 
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 52مادة 
 . عيلى ملوزمرة أحد من ملسرة ملمالكا 
 

 62مادة 
ئون ملدولا ياب لنأاذها أن يوقع رلي ا رئيس مالس ملوزرمى وملتوزرمى توقيعات ململك فى س 

 . ملماتيون
 

 63مادة 
ملتتوزرمى مستتهولون متضتتامنين لتتد  مالتتس ملنتتومب رتتن ملسياستتا ملعامتتا للدولتتا وكتتل متتن م 

 . مسهول رن أرمال وزمرته
 

 69مادة 
 . أوممر ململك سأ يا أو كتابيا عتالى ملوزرمى من ملمسهوليا بحال

 
 61مادة 

وعيكتتون ل تتم رأ  . للتتوزرمى أن يحضتتروم أ  ملمالستتين وياتتب أن يستتمعوم كلمتتا طلبتتوم ملكتتدم
ول تتم أن يستتتعينوم بمتتن يتترون متتن كبتتار متتوظأى . معتتدود فتتى ملمتتدموعت إع ذم كتتانوم أرضتتاى

 . ولكل مالس أن يحتم رلى ملوزرمى حضور الساته. دوموين م أو أن يستنيبوهم رن م
 

 62مادة 

وز للوزير أن يستر  أو يست ار سيئا من أمدك ملحكوما ولو كان ذلتك بتالمزمد ملعتام كمتا ع يا
ع ياوز له أن يقبل أ ناى وزمرته ملعضتويا بمالتس إدمرة ملستركا وع أن يستترك مستتركاً فعليتاً 

 . فى رمل تاار  أو مالى
 

 66مادة 
ى ت ديتا وظتائأ م وع ييتدر لمالس ملنومب وحدة حتق مت تام ملتوزرمى فيمتا يقتع متن ملاترمئم فت

 . قرمر معت ام أع ب تلبيا  د ى مآلرمى
ولمالتتس ملحكتتام ملمايتتوص وحتتدا حتتق محاكمتتا ملتتوزرمى رمتتا يقتتع متتن م متتن تلتتك ملاتترمئم 

 . ويعين مالس ملنومب من أرضائه من يتولى ت ييد مقت ام أمام ذلك ملمالس
 

 67مادة 
هليتا ملعليتا رئيستا ومتن ستتا رستر رضتوم يهلع ملمالس ملمايوص من رئتيس ملمحكمتا مل 

 مانيتتا متتن م متتن أرضتتاى مالتتس ملستتيوخ يعينتتون بالقررتتا و مانيتتا متتن قضتتاة تلتتك ملمحكمتتا 
ملميريين يترتب ملقدميا ورند ملضترورة يكمتل ملعتدد متن رهستاى ملمحتاكم ملتتى تلي تا  تم متن 

 . قضات ا بترتيب ملقدميا كذلك
 

 68مادة 
وتبتين فتى . وص قانون ملعقوبات فى ملارمئم ملمنيوص رليه فيهيطبق مالس ملحكام ملماي

 . قانون ااص أحومل مسهوليا ملوزرمى ملتى لم يتناول ا قانون ملعقوبات
 

 62مادة 
 . تيدر ملحكام بالعقوبا من مالس ملحكام ملمايوص ب تلبيا م نى رسر يوتاً  
 



 - 8 - 

 72مادة 
ايتتوص بنأستته طريقتتا ملستتير فتتى إلتتى حتتين يتتدور قتتانون اتتاص يتتنظم مالتتس ملحكتتام ملم

 . محاكما ملوزرمى
 

 73مادة 
ملوزير ملذ  يت مه مالس ملنومب بوقع رن ملعمل إلى أن يقضى مالس ملحكتام ملمايتوص  

 . وعيمنع مستعأاا من إقاما ملدرو  رليه أو معستمرمر فى محاكمته. فى أمرا
 

 79مادة 
ملحكتام ملمايتوص مع بمومفقتا مالتس عياوز ملعأو رتن ملتوزير ملمحكتوم رليته متن مالتس  

 . ملنومب
 

 ملأيل مل ال 
 ملبرلمــان

 
 71مادة 

 . مالس ملسيوخ ومالس ملنومب: يتكون ملبرلمان من مالسين 
 

 ملأرع ملول
 مالس ملسيوخ

 
 72مادة 
يهلع مالس ملسيوخ متن رتدد متن ملرضتاى يعتين ململتك امستي م وينتاتب مل د تا ملامتاس  

 . مع ملعام رلى مقتضى أحكام قانون معنتاابملباقون باعقتر
 

 75مادة
كل مديريا أو محافظا يبلغ ردد أهالي ا مائا و مانين ألأا أو أك ر تنتاتب رضتوم رتن كتل مائتا 

وكتل مديريتا أو محافظتا عيبلتغ رتدد . و مانين ألأا أو كسر من هذم ملعدد عيقبل رن تسعين ألأا
وكتل محافظتا يقتل رتدد . قتل رتن تستعين ألأتا تنتاتب رضتومأهالي ا مائا و مانين ألأتا ولكتن عي

 . أهالي ا رن تسعين ألأا نتتاب رضوم مالم يلحق ا قانون معنتااب بمحافظا أار  أو بمديريا
 

 76مادة 
تعتبر دمئرة منتاابيا كل مديريا أو محافظا ل ا حق منتااب رضتو بمالتس ملستيوخ وكتذلك كتل 

تاتاب رضتو تحتدد ملتدومئر معنتاابيتا بقتانون يكأتل بقتدر قسم من مديريا أو محافظا له حتق من
معمكتتان مستتاومة ملتتدومئر فتتى ملمتتديريات وملمحافظتتات ملتتتى ل تتا حتتق منتاتتاب أك تتر متتن رضتتو 

رلى أنه ياوز أن يعتبر ملقانون روميتم ملمتديريات ملتتى عيبلتغ رتدد مهالي تا . بمالس ملسيوخ
مئترة منتاابيتا مستتقلا وفتى هتذا ملحالتا تعتبتر مائا و مانين ألأا ولكتن عيقتل رتن تستعين ألأتا د

ا ات ملمديريا ملار  ك ن ا مديريا مستتقلا فيمتا يتعلتق بتحديتد رتدد ملرضتاى ملتتى ل تا حتق 
 . منتااب م وبتحديد ملدومئر معنتاابيا

 
 77مادة 

يسترط فتى رضتو مالتس ملستيوخ زيتادة رلتى ملستروط ملمقتررة فتى قتانون معنتاتاب أن يكتون 
 . ملسن أربعين سنا رلى ملقل بحساب ملتقويم ملميدد  بال ا من
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 78مادة 
 :يسترط فى رضو مالس ملسيوخ منتابا أو معيناً أن يكون من إحد  ملطبقات مآلتيا 
ملتتتتوزرمىم ملمم لتتتتين ملسياستتتتينم رهستتتتاى مالتتتتس ملنتتتتومبم وكتتتتدى ملتتتتوزرمتم رهستتتتاى  -3 

ات تتتا أو أرلتتتى من تتتام ملنتتتومب ومستستتتار  محكمتتتا معستتتتئناع أو أيتتتا محكمتتتا أاتتتر  متتتن در
ملعمتتوميينم نقبتتاى ملمحتتامينم متتوظأى ملحومتتا متتن دراتتا متتدير رتتام فيتتارد ستتومى فتتى ذلتتك 

 . ملحاليون وملسابقون
كبار ملعلماى وملرهساى ملروحيينم كبار ملضباط ملمتقاردين من رتبا لومى فياردمم ملنتومب  -9

ضتريبا عتقتل رتن مائتا وامستون اني تا  ملذين قضوم مدتين فى ملنيابا م ملمتدك ملتذين يتهدون
ميريا فى ملعامم من عيقل دال م ملسنو  رن ملتع وامستمائا انيته متن ملمستت لين بالرمتال 

وذلتتك كلتته متتع مرمرتتاة رتتدم ملامتتع بتتين . ملماليتتا أو ملتااريتتا أو مليتتناريا أو بتتالم ن ملحتترة
 . ع بين املوظائع ملتى نص ملدستور أو قانون معنتااب رلى ردم اومز ملام

 . وتحدد ملضريبا وملدال ملسنو  فيما ياتص بمديريا أسومن بقانون معنتااب
 

 72مادة 
 . مادة ملعضويا فى مالس ملسيوخ رسر سنين

ومتن منت تت مدتته . ويتاد ماتيار نيع ملسيوخ ملمعينين ونيع ملمنتابين كتل امتس ستنومت
 . من ملرضاى ياوز مرتادة منتاابه أو تعيينه

 
 82مادة 

ويمون تعيين ملرئيس وملوكيلين . رئيس مالس ملسيوخ بعينه ململك وينتاب ملمالس ملوكيلين
 . وياوز مرادة منتااب م. لمدة سنتين

 
 83مادة 

 . مذم حل مالس ملنومب توقع السات مالس ملسيوخ
 

 ملأرع مل انى
 مالس ملنومب

 
 89مادة 
 . رلى مقتضى أحكام قانون معنتااب يهلع مالس ملنومب من أرضاى منتابين باعقترمع ملعام 
 

 81مادة 
كل مديريا أو محافظا يبلغ ردد أهالي ا ستين ألأاً فت ك ر تنتاتب نائبتاً ومحتدمً لكتل ستتين ألأتاً أو 

وكل مديريا أو محافظا عيبلغ ردد أهالي ا ستتين ألأتاً . كسر من هذم ملرقم عيقل رن  د ين ألأاً 
وكل محافظا عيبلغ ردد أهالي ا  د ين ألأاً يكتون ل تا نائتب . ائباً وعيقل رن  د ين ألأاً تنتاب ن

 . مالم يلحق ا قانون معنتااب بمحافظا أار  أو بمديريا
 

 82مادة 
وكذلك كتل قستم متن مديريتا . تعتبر دمئرة منتاابيا كل مديريا أو محافظا ل ا حق منتااب نائب 

 . مديريا أو محافظا له هذم ملحقأو محافظا ل ا حق منتااب نائب وكذلك كل قسم من 
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وتحدد ملدومئر معنتاابيا بقانون يكأل بقدر معمكان مساومة ملدومئر فى ملمتديريات وملمحافظتات 
وللقانون مع ذلك أن يعتبر روميم ملمديريات ملتى عيبلغ . ملتى ل ا حق معنتااب أك ر من نائب

 . ئرة منتاابيا مستقلاردد أهالي ا ستين ألأاً وعيقل رن  ل ين ألأاً دم
وفى هذا ملحالا تعتبر ا ات ملمديريا لاتر  ك ن تا مديريتا مستتقلا فيمتا ياتتص بتحديتد رتدد 

 . ملرضاى ملحائز منتااب م تحديد ملدومئر معنتاابيا
 

 85مادة 
يسترط فتى ملنائتب زيتادة رلتى ملستروط ملمقتررة فتى قتانون معنتاتاب أن يكتون بال تاً متن ملستن 

 .  د ين سنا رلى ملقل بحساب ملتقويم ملميدد 
 

 86مادة 
 . مدة رضويا ملنائب امس سنومت 
 

 87مادة 
ورئتيس ملمالتس . ينتاب مالس ملنومب رئيستاً ووكيلتين ستنوياً فتى أول كتل دور منعقتاد رتاد 

 . ووكيدا ياوز إرادة منتااب م
 

 88مادة 
 . إذ حل مالس ملنومب فى أمر فد ياوز حل ملمالس ملاديد من أال ذلك ملمر 
 

 82مادة 
ملمر مليادر بحل مالس ملنومب ياب أن يستمل رلى دروة ملمندوبين قارمى منتاابات اديتدة 

س ملاديد فى ملعسرة مليام ملتاليا فى ميعاد عيتااوز س رين ورلى تحديد ميعاد عاتماع ملمال
 . لتمام معنتااب

 
 ملأرع مل ال 

 أحكام رامين للمالس
 

 22مادة 
مركتتز ملبرلمتتان مدينتتا ملقتتاهرة رلتتى أنتته ياتتوز رنتتد ملضتترورة اعتتل مركتتزا فتتى ا تتا أاتتر  

 . وماتماره فى تير ملمكان ملمعين له تير مسروع وباطل بحكم ملقانون. بقانون
 

 23مادة 
رلمان ينوب رن ملما كل ا وعياوز لناابيه وع للسلطا ملتى تعينه توكيلته بت مر رلتى رضو ملب

 . سبيل مقلزمم
 

 29مادة 
وفيمتتا رتتدم ذلتتك يحتتدد قتتانون . عياتتوز ملامتتع بتتين رضتتويا مالتتس ملستتيوخ ومالتتس ملنتتومب

 . معنتااب أحومل ردم ملامع ملار 
 

 21مادة 
ئ تا أرضتاى بمالتس ملستيوخ وعياتوز منتاتاب م ب حتد ياوز تعيتين أمترمى ملسترة ملمالكتا ونبد

 . ملمالسين
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 22مادة 

قبتل أن يتتولى أرضتاى مالستى ملستيوخ وملنتومب رمل تم يقستمون أن يكونتوم ماليتين للتتوطن 
 . وللملك مطيعين للدستور ولقومنين ملبدد وأن يهدوم أرمال م بالذما ومليدق

 . لساتهوتكون ت ديا مليمين فى كل مالس رلنا بقارا ا
 

 25مادة 
وعتعتبتر ملنيابتا باطلتا إع بقترمر ييتدر . ياتص كل مالتس بالأيتل فتى يتحا نيابتا أرضتائه 

 . ب تلبيا  ل ى مليومت
 . وياوز أن يع د ملقانون ب ذم معاتياص إلى سلطا أار 

 
 26مادة 

.  ر نتوفمبريدرو ململك ملبرلمان سنوياً إلى رقد الساته ملعاديا قبل يتوم ملستبت مل الت  متن ست
 . فبذم لم يدع إلى ذلك ياتمع بحكم ملقانون فى مليوم ملمذكور

 . ويعلن ململك فض منعقادا. ويدوم دور منعقادا ملعاد  مدة ستا س ور رلى ملقل
 

 27مادة 
أدومر معنعقتتتاد ومحتتتدة للمالستتتين فتتتبذم ماتمتتتع أحتتتدهما أو كدهمتتتا فتتتى تيتتتر ملتتتزمن ملقتتتانونى 

 . مرمت ملتى تيدر فيه باطلا بحكم ملقانونفاعاتماع تير سررى وملقر
 

 28مادة 
الستات ملمالستين رلنيتا رلتى أن كتد من متا ينعقتد ب يئتا ستريا بنتاى رلتى طلتب ملحكومتا أو  

رسرة من ملرضاى  تم يقترر متا إذم كانتت ملمناقستا فتى ملموضتوع ملمطترود أمامته تاتر  فتى 
 . السا رلنيا أو ع

 
 22مادة 
 . أن يقرر قرمرمً إع إذم حضر ملالسا أتلبيا أرضائهعياوز ل  ملمالسين  
 

 322مادة 
فى تير ملحومل ملمسترط في ا أتلبيا اايا تيدر ملقترمرمت بالتلبيتا ملمطلقتا ورنتد تستاو  

 . مآلرمى يكون ملمر ملذ  حيلت ملمدمولا بس نه مرفوضاً 
 

 323مادة 
 . وستعطى مآلرمى بالتيويت سأ ياً أو بطريقا ملقيام وملال

وأما فيما ياتص بالقومنين رموماً وباعقترمع فى مالس ملنتومب رلتى مست لا مل قتا فتبن مآلرمى 
ويحتق للتوزرمى دمئمتاً أن يطلبتوم . تعطى دمئماً بالمنادمة رلتى ملرضتاى ب ستمائ م وبيتوت رتال

 . من مالس ملنومب ت ايل ملمناقسا لمدة  مانيا أيام فى معقترمع رلى ردم مل قا ب م
 
 329دة ما

كل مسروع قانون ياتب قبتل ملمناقستا فيته أن يحتال إلتى إحتد  لاتان ملمالتس لأحيته وتقتديم 
 . تقرير رنه
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 321مادة 
كل مسروع قانون يقترحه رضو ومحد أو أك ر ياب إحالته إلى لانا لأحيه وإبتدمى ملترأ  فتى 

 . قافبذم رأ  ملمالس نظرا متبع فيه حكم ملمادة ملساب. اومز نظر ملمالس فيه
 

 322مادة 
وللمالستن حتق . عياوز ل  ملمالسين تقرير مسروع قانون إع بعد أاذ ملترأ  فيته متادة متادة

 . ملتعديل وملتازئا فى ملمومد وفيما يعرض من ملتعديدت
 

 325مادة 
 . كل مسروع قانون يقررا أحد ملمالسين يبع  به رئيسه إلى رئيس ملمالس مآلار

 
 326ادة م

ن مقترحتته رتتدد ملرضتتاى ورفضتته ملبرلمتتان عياتتوز تقديمتته  انيتتا فتتى دور كتتل مستتروع قتتانو
 . معنعقاد نأسه

 
 327مادة 

لكل رضو من أرضاى ملبرلمان أن يواه إلى ملتوزرمى أستئلا أو مستتاومبات وذلتك رلتى ملواته 
ملذ  يبين بالدئحا ملدماليا لكل مالتس وع تاتر  ملمناقستا فتى مستتاومب إع بعتد  مانيتا أيتام 

 . لى ملقل من يوم تقديمه وذلك فى تير حالا معستعاال ومومفقا ملوزيرر
 

 328مادة 
 . لكل مالس حق إارمى ملتحقيق ليستنير فى مسائل معينا دمالا فى حدود ماتيايه 
 

 322مادة 
 . عياوز مهماذة أرضاى ملبرلمان بما يبدون من ملفكار ومآلرمى فى ملمالسين

 
 332مادة 

دور معنعقتتاد متاتتاذ إاتترمىمت انائيتتا نحتتو أ  رضتتو متتن أرضتتاى ملبرلمتتان وع عياتتوز أ نتتاى 
 . وذلك فيما ردم حالا ملتلبس بالانايا. ملقبض رليه إع ببذن ملمالس ملتابع له

 
 333مادة 
ويستت نى متتن ذلتك ملرضتتاى . عيمتنه أرضتتاى ملبرلمتان رتبتتا وع نياستين أ نتتاى متدة رضتتويت م 

ميتا عتتنتافى متع رضتويا ملبرلمتان كمتا تستت نى ملرتتب وملنياستين ملذين يتقلتدون منايتب حكو
 . ملعسكريا

 
 339مادة 

ويستترط فتى . عياوز فيل أحد من رضويا ملبرلمان إع بقرمر يادر من ملمالس ملتابع هو له
تيتتر أحتتومل رتتدم ملامتتع وأحتتومل ملستتقوط ملمبينتتا ب تتذم ملدستتتور وبقتتانون معنتاتتاب أن ييتتدر 

 .  د ا أرباع ملرضاى ملذين يت لع من م ملمالسملقرمر ب تلبيا 
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 331مادة 
إذم اد محتل أحتد أرضتاى ملبرلمتان بالوفتاة أو معستتقالا أو تيتر ذلتك متن ملستباب ياتتار بدلته 
بطريق ملتعيين أو معنتااب رلى حسب ملحومل وذلك فى مد  س رين من يوم مسعار ملبرلمتان 

 . ملحكوما بالو ملمحل
 . يابا ملعضو ملاديد إع إلى ن ايا مدة سلأهوعتدوم ن

 
 332مادة 

تاتتر  معنتاابتتات ملعامتتا لتاديتتد مالتتس ملنتتومب فتتى اتتدل ملستتتين يومتتاً ملستتابقا عنت تتاى متتدة 
نيابتتته وفتتى حالتتا رتتدم إمكتتان إاتترمى معنتاابتتات فتتى ملميعتتاد ملمتتذكور فتتبن متتدة نيابتتا ملمالتتس 

 . رةملقديم تمتد إلى حين معنتاابات ملمذكو
 

 335مادة 
ياب تاديد نيع مالس ملسيوخ سومى أكان ملتاديتد بطريتق معنتاتاب أو بطريتق ملتعيتين فتى 

فتبن لتم . ادل ملستين يوماً ملسابقا رلى تاريخ منت اى مدة نيابتا ملرضتاى ملتذين منت تت متدت م
حتين منتاتاب يتيسر ملتاديد فى ملميعاد ملمذكور ممتدت نيابا ملرضاى ملذين منت تت متدت م إلتى 

 . أو تعيين ملرضاى ملادد
 

 336مادة 
ولكتل مالتس أن يحيتل إلتى ملتوزرمى مايقتدم إليته متن . عيسوغ لحد مااطبا ملبرلمان بسايه 

ملعرمئض ورلي م أن يقدموم معيضاحات ملاايا بما تتضمنه تلك ملعرمئض كلما طلتب ملمالتس 

 . ذلك إلي م
 

 337مادة 
 . لى ملنظام فى دماله ويقوم ب ا ملرئيسكل مالس له وحدا ملمحافظا ر

وعياوز ليا قوة مسلحا ملداول فى ملمالتس وع معستتقرمر رلتى مقربتا متن أبومبته إع بطلتب 
 . رئيسه

 
 338مادة 
 . يتناول كل رضو من أرضاى ملبرلمان مكاف ة سنويا تحدد بقانون 
 

 332مادة 
 . لسير فى ت ديا أرمالهيضع كل مالس عئحته ملدماليا مبيناً في ا طريقا م

 
 أحكام اايا –ملأرع ملرمبع 

 بانعقاد ملبرلمان ب يئا مهتمر
 

 392مادة 
فيما ردم ملحومل ملتى ياتمع في ا ملمالسان بحكم ملقانون فبن متا ياتمعتان ب يئتا متهتمر بنتاى 

 . رلى دروة ململك
 

 393مادة 
 . لس ملسيوخكلما ماتمع ملمالسان ب يئا مهتمر تكون ملرياسا لرئيس ما
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 399مادة 
عتعد قرمرمت ملمهتمر يتحيحا إع إذم تتوفرت ملتلبيتا ملمطلقتا متن أرضتاى كتل متن ملمالستين 

ويرمرى ملمهتمر فى معقترمع رلى هتذا ملقترمرمت أحكتام ملمتادتين . مللذين يت لع من ما ملمهتمر
 . ملمائا أو ملولى بعد ملمائا

 
 391مادة 

مر فى ادل أدومر منعقاد ملبرلمان ملعاديتا أو تيتر ملعاديتا عيحتول ماتماع ملمالسين ب يئا مهت
 . دون مستمرمر كل من ملمالسين فى ت ديا وظائأه ملدستوريا

 
 ملأيل ملرمبع
 ملسلطا ملقضائيا

 
 392مادة 

ملقضتتاة مستتتلقون عستتلطان رلتتي م فتتى قضتتائ م ل يتتر ملقتتانون ولتتيس ليتتا ستتلطا فتتى ملحكومتتا 
 . ملتدمال فى ملقضايا

 
 395مادة 

 . ترتيب ا ات ملقضاى وتحديد ماتياي ا يكون بقانون
 

 396مادة 

 . تعيين ملقضاة يكون بالكيأيا وملسروط ملتى يقررها ملقانون
 

 397مادة 
 . ردم اومز رزل ملقضاة أو نقل م تتعين حدودا وكيأيته بالقانون

 
 398مادة 

 . وفقاً للسروط ملتى يقررها ملقانونيكون تعيين راال ملنيابا ملعموميا فى ملماكم ورزل م 
 

 392مادة 
السات ملمحاكم رلنيا إع إذم أمرت ملمحكما باعل ا ستريا مرمرتاة للنظتام ملعتام أو للمحافظتات 

 . رلى مآلدمب
 

 312مادة 
 . كل مت م بانايا ياب أن يكون له من يدمفع رنه

 
 313مادة 

ان ماتيايتت ا وملستتروط ملوماتتب يوضتتع قتتانون اتتاص ستتامل لترتيتتب ملمحتتاكم ملعستتكريا وبيتت
 . تومفرها فيمن يتولون ملقضاى في ا
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 ملأرع ملاامس
 ماالس ملمديريات وملماالس ملبلديا

 
 319مادة 

تعتبر ملمديريات وملمدن وملقر  فيما ياتتص بمباسترة حقوق تا أساايتاً معنويتا وفقتاً للقتانون 
 . ملعام بالسروط ملتى يقرها ملقانون

 . لمديريات وملماالس ملبلديا ملماتلأاوتم ل ا ماالس م
 . ويعين ملقانون حدود ماتياي ا

 
 311مادة 

ترتيتتب ماتتالس ملمتتديريات وملماتتالس ملبلديتتا رلتتى ماتتتدع أنومر تتا وماتيايتتات ا وردقت تتا 
 : ويرمرى فى هذا ملقومنين ملمبادئ مآلتيا. با ات ملحكوما تبين ا ملقومنين

 
الس بطريق معنتااب إع فى ملحاعت معستت نائيا ملتتى يبتيه في تا ماتيار أرضاى هذا ملما: أوعً 

 . ملقانون تعيين بعض أرضاى تير منتابين
 

ماتيتتاص هتذا ملماتتالس بكتتل متاي م أهتتل ملمديريتا أو ملمدينتتا أو ملا تتا وهتذم متتع رتتدم :  انيتاً 
 . ملمقرر ب ا مقادل بما ياب من مرتماد أرمال ا فى ملحومل ملمبينا فى ملقومنين رلى ملواه

 
 . نسر ميزمنيات ا وحسابات ا:  ال ا

 
 . رلنيا ملالسات فى ملحدود ملمقررة بالقانون: رمبعاً 
 

تدمال ملسلطا ملتسريعيا أو ملتنأيذيا لمنع تااوز هتذا ملماتالس حتدود ماتيايت ا أو : اامساً 
 . إضرمرها بالميلحا ملعاما وإبطال مايقع من ذلك

 
 ملباب ملرمبع
 فى ملماليا

 
 312مادة 

عياوز إنساى ضريبا وع تعديل ا أو إل اهها إع بقتانون وع ياتوز تكليتع ملهتالى بت ديتا ستىى 
 . من ملمومل أو ملرسوم إع فى حدود ملقانون

 
 315مادة 

 . عياوز إرأاى أحد من أدمى ملضرمئب فى تير ملحومل ملمبينا فى ملقانون
 

 316مادة 
ا ملحكومتتتا أو تعتتتويض أو إرانتتتا أو مكافئتتتا إع فتتتى حتتتدود عياتتتوز تقريتتتر معتتتاأ رلتتتى ازينتتت

 . ملقانون
 

 317مادة 
عياوز رقد قرض رمومى وعتع د قد يترتب رليه منأاق مبالغ من ملازمنا فى سنا أو سنومت 

 . مقبلا إع بمومفقا ملبرلمان
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متتن  وكتتل ملتتتزمم موضتتوره مستتت دل متتورد متتن متتومرد مل تتروة ملطبيعيتتا فتتى ملتتبدد أو ميتتلحا

 . مياله ملام ور ملعاما وكل محتكار عياوز منحه إع بقانون وملى زمن محدود
يسترط مرتمتاد ملبرلمتان مقتدماً فتى إنستاى أو مبطتال ملاطتوط ملحديديتا وملطترق ملعامتا وملتترع 

وكتذلك فتى كتل تيترع ماتانى فتى . وملميارع وسائر أرمال ملر  ملتى ت تم أك تر متن مديريتا
 . أمدك ملدولا

 
 318ة ماد

ملميزمنيا ملساملا قيرمدمت ملدولا وميتروفات ا ياتب تقتديم ا إلتى ملبرلمتان قبتل مبتتدمى ملستنا 
ملماليتتا بتتت د  ستتت ور رلتتتى ملقتتتل مبتتتتدمى ملستتنا ملماليتتتا ب د تتتا ستتت ور رلتتتى ملقتتتل لأحيتتت ا 

 . وملسنا ملماليا يعين ا ملقانون. ومرتمادها
 . وتقر ملميزمنيا باباً باباً 

 
 312مادة 
 . ون مناقسا ملميزمنيا وتقريرها فى مالس ملنومب أوعً تك
 

 322مادة 
 . عياوز فض دور منعقاد ملبرلمان قبل ملأرمغ من تقرير ملميزمنيا

 
 323مادة 

مرتمادمت ملميزمنيا ملماييا لسدمد أقساط ملدين ملعمومى عياتوز تعتديل ا بمتا يمتس تع تدمت 
 . وع ومرد بالميزمنيا تنأيذمً لتع د دولىوكذلك ملحال فى كل مير. مير فى هذم ملس ن

 
 329مادة 

إذم لم ييدر ملقانون بالميزمنيا قبل مبتتدمى ملستنا ملماليتا يعمتل بالميزمنيتا ملقديمتا حتتى ييتدر 
 . ملقانون بالميزمنيا ملاديدة

 . ومع ذلك إذ أقر ملمالسان بعض أبومب ملميزمنيا أمكن ملعمل ب ا مهقتاً 
 

 321مادة 
يتتر ومرد بالميزمنيتتا أو زمئتتد رلتتى ملتقتتديرمت ملتتومردة ب تتا ياتتب أن يتت ذن بتته كتتل ميتتروع ت

 . وياب مستئذمنه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آار من أبومب ملميزمنيا. ملبرلمان
 

 322مادة 
ملحساب ملاتامى لإلدمرة ملماليا رن ملعام ملمنقضى يقدم إلى ملبرلمتان فتى مبتدأ كتل دور منعقتاد 

 . طلب مرتماداراد  ل
 

 325مادة 
ميزمنيا إيرمدمت وزمرة ملوقاع وميروفات ا وكتذلك حستاب ا ملاتتامى ملستنو  تاتر  رلي متا 

 . ملحكام ملمتقدما ملاايا بميزمنيا ملحكوما وحساب ا ملاتامى
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 ملباب ملاامس
 ملقوة ملمسلحا

 
 326مادة 

 . قومت ملايأ تقرر بقانون
 

 327مادة 
 . قا ملتانيد ونظام ملايأ وما لرااله من ملحقوق وما رلي م من وماباتيبين ملقانون طري

 
 328مادة 

 . يبين ملقانون نظام هيئات ملبوليس وما ل ا من معاتيايات
 

 ملباب ملسادس
 أحكام راما

 
 322مادة 

 . مقسدم دين ملدولا وملل ا ملعربيا ل ت ا ملرسميا
 

 352مادة 
 . لميريامدينا ملقاهرة قاردة ملمملكا م

 
 353مادة 

تستتليم ملدائتتين ملسياستتين محظتتور وهتتذم متتع رتتدم معاتتدل باعتأاقتتات ملدوليتتا ملتتتى يقيتتد ب تتا 
 . ملمحافظا رلى ملنظام معاتمارى

 
 359مادة 

 . ملعأو ملسامل ع يكون مع بقانون
 

 351مادة 
ذم ملدستتور فيمتتا يتنظم ملقتتانون ملطريقتا ملتتتى ستر ب تتا ململتك ستتلطته طبقتا للمبتتادئ ملمقتررة ب تت

ياتتتص بالمعاهتتد ملدينيتتا وبتعيتتين ملرهستتاى ملتتدينيين وبالوقتتاع ملتتتى تتتديرها وزمرة ملوقتتاع 
وإذم لم توضع أحكام تسريعيا . ورلى ملعموم بالمسائل ملاايا بالديان ملمسمود ب ا فى ملبدد

 . تستمر مباسرة هذا ملسلطا طبقاً للقومرد وملعادمت ملمعمول ب ا مآلن
ملحقوق ملتى يباسرها ململك بنأسه بيأته رئيس ملسرة ملمالكا كما قررها ملقانون نمترة  تبقى
 . ملااص بوضع نظام ملسرة ملمالكا 3299لسنا  95
 

 352مادة 
ع يال تطبيق هذم ملدستور بتع دمت مير للدول ملانبيا وع يمكن أن يمس متا يكتون لداانتب 

 . ملمعاهدمت ملدوليا وملعادمت ملمرربامن ملحقوق فى مير بمقتضى ملقومنين و
 

 355مادة 
ع ياوز ليا حال تعطيل حكم من أحكام هذم ملدستور إع أن يكون ذلك وقتيا فى زمن ملحترب أو 

 . أ ناى قيام معحكام ملعرفيا ورلى ملواه ملمبين فى ملقانون
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لستروط ملمقتررة ب تذم ورلى أ  حال ع ياوز تعطيل منعقاد ملبرلمان متتى تتومفرت فتى منعقتادا م
 . ملدستور

 
 356مادة 

للملك ولكل من ملمالسين مقترمد تنقيه هذم ملدستور بتعديل أو حذع حكتم أو أك تر متن أحكامته 
أو أضافا أحكام أار  ومع ذلك فبن ملحكام ملاايا بسكل ملحكومتا ملنيتابى ملبرلمتانى وبنظتام 

 . هذم ملدستور ع يمكن مقترمد تنقيح ا ورم ا ملعرأ وبمبادئ ملحريا وملمساومة ملتى يكلأ ا
 

 357مادة 
عاتتتل تنقتتتيه ملدستتتتور ييتتتدر كتتتل متتتن ملمالستتتين بالتلبيتتتا ملمطلقتتتا لرضتتتائه اميعتتتاً قتتترمرم 

 . بضرورته وبتحديد موضوره
فبذم يدق ململك رلى هذم ملقرمر ييتدر ملمالستان باعتأتاق متع ململتك قرمرهمتا بست ن ملمستائل 

ع تيتته ملمناقستتا فتتى كتتل متتن ملمالستتين إع إذم حضتتر  ل تتا أرضتتائه و. ملتتتى هتتى محتتل للتنقتتيه
 . ويسترط ليحا ملقرمرمت أن تيدر باتلبيا  ل ى مآلرمى

 
 358مادة 

 . ع ياوز محدم  أ  تنقيه فى ملدستور ااص بحقوق مسند ململكيا مدة قيام ويايا ملعرأ
 

 352مادة 
أن ياتتل ذلتتك مطلقتتا بمتتا لميتتر متتن  تاتتر  أحكتتام هتتذم ملدستتتور رلتتى ملمملكتتا ملميتتريا بتتدون

 . ملحقوق فى ملسودمن
 

 ملباب ملسابع
 أحكام اتاميا وأحكام وقتيا

 
 362مادة 

يعتتين مللقتتب ملتتذ  يكتتون لملتتك ميتتر بعتتد أن يقتترر ملمنتتدوبون ملمأوضتتون نظتتام ملحكتتم ملن تتائى 
 . للسودمن

 
 363مادة 

لبيتت ملمالتك هتى انيته ميتر  وماييتات م 352.222ماييات ادلا ململتك ملحتالى هتى 
اني اميرياً وتبقى كما هى لمدة حكمه وتاوز زيادة هتذا ملماييتات بقترمر متن  333.539
 . ملبرلمان

 
 369مادة 

يكون تعيين من يارج من أرضاى مالتس ملستيوخ فتى ن ايتا ملامتس ملستنومت ملولتى بطريتق 
أكتتتوبر ستتنا  13ملقررتتا ومتتدة نيابتتا هتتهعى ملستتيوخ وملنتتومب ملمنتابتتين ملولتتى تنت تتى فتتى 

3298 . 
 

 361مادة 
 . يعمل ب ذم ملدستور من تاريخ منعقاد ملبرلمان 
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 362مادة 
تتبع فى إدمرة سهون ملدولا وفى ملتسريع ملااص ب ا متن تتاريخ نستر هتذم ملدستتور إلتى حتين 

ومتتع ذلتتك ياتتب مرمرتتاة رتتدم ماالأتتا متتا . منعقتتاد ملبرلمتتان ملقومرتتد ومعاتترمىمت ملمتبعتتا مآلن
 . ملحكام للمبادئ معساسيا ملمقرر ب ذم ملدستور يوضع من

 
 365مادة 

ملماليتا وع يستر  ملقتانون  3292 – 3291تعرض رلى ملبرلمان رنتد منعقتادا ميزمنيتا ستنا 
 . ملذ  ييدر بميزمنيا ملسنا ملمذكورة إع رن ملمدة ملباقيا من ا من يوم نسرا

فيعتبتر ك نته ميتدق رليته متن  3291 – 3299أما ملحساب ملاتامى لددمرة ملماليا رن سنا 
 . ملبرلمان بالحالا ملتى يدق رليه ب ا مالس ملوزرمى

 
 366مادة 

إذم مستحكم ملادع بين ملمالسين رلى تقرير باب متن أبتومب ملميزمنيتا يحتل بقترمر ييتدر متن 
 . ملمالسين ماتمعين ب يئا مهتمر بالتلبيا ملمطلقا

 . ا ياالأهويعمل بذلك إلى أن ييدر قانون بم
 

 367مادة 
كل ما قررته ملقومنين وملمرمسيم وملوممر ومللومئه وملقرمرمت من ملحكام وكل ما سن أو متاذ 
من قبل من ملرمال ومقارمىمت طبقتا لأليتول وملوضتاع ملمتبعتا يبقتى نافتذم بسترط أن يكتون 

ل ذلتك بتدون إاتدل بمتا نأاذها متأقا مع مبادئ ملحريا وملمساومة ملتى يكأل ا هتذم ملدستتور وكت

للستلطا ملتستتريعيا متن حتتق مل ائ تتا وتعتديل ا فتتى حتدود ستتلطت ا رلتتى أن ع يمتس ذلتتك بالمبتتدأ 
 . ملمقرر بالمادة ملسابعا وملعسرين بس ن ردم سريان ملقومنين رلى ملماضى

 
 368مادة 

 ملاتتاص بتيتتأيا أمتتدك ملاتتديو  ملستتابق ربتتاس 3299لستتنا  98تعتبتتر أحكتتام ملقتتانون رقتتم 
 . حلمى باسا وتضييق ما له من ملحقوق ك ن ل ا يب ا دستوريا وع ييه مقترمد تنقيح ا

 
 362مادة 

ملقومنين ملتى ياب ررض ا رلتى ملامعيتا ملتستريعيا بمقتضتى ملمتادة مل انيتا متن ملمتر ملعتالى 
تعتترض رلتتى مالستتى ( 3232أكتتتوبر ستتنا  38) 3119ذ  ملقعتتدة ستتنا  98مليتادر بتتتاريخ 
ى دور معنعقتتاد ملول فتتبن لتتم تعتترض رلي متتا فتتى هتتذم ملتتدور بظتتل ملعمتتل ب تتا فتتى ملبرلمتتان فتت
 . ملمستقبل

 
 372مادة 

 .رلى وزرمئنا تنأيذ هذم ملدستور كل من م فيما يايه


