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 ديباجـــة
 

 ؛ وطننامع أجـَّل االحترام وأْرفـَع التقدير، لحاضر ومستقبل 
 

، من استرداد قدرته على امتالك قراره المنش�ود لتحقي�ق مص�يره الس�يادي 1989الذي تمكن في عام  البلدهذا 
 والديمقراطي؛

   
 ؛ الجمهورية، وجميع مواطني األمة البولنديةفإننا، نحن، 

 
 كمصدر لحقيقة الوجود والعدل والخير والجمال؛ بالسواء من يؤمن منا 

 
وكل من ال يشاركنا في مثل ه�ذا اإليم�ان، ولكن�ه يش�اطرنا ال�رأي ف�ي ض�رورة احت�رام الق�يم العالمي�ة لإلنس�ان 

 وقوانين أخرى؛أينما كان، ويراها ناشئة عن مصادر 
 

 ؛بولندافإننا جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات نحو الصالح العام، في بلدنا 
 

 وبفضل جهود أجدادنا وأسالفنا، ونضالهم من أجل االستقالل الذي تحقق بأثمان عالية وتضحيات غالية؛ 
 

 العالمية؛وبحكم ثقافتنا المتجذرة في التراث المسيحي السمح لألمة والقيم اإلنسانية 
 

 وباإلشارة إلى أفضل التقاليد التي سادت في الجمهوريتين األولى والثانية؛
 

فإننا نشعر بالفخر واالعتزاز في العمل على توريث األجيال القادمة كل ما هو قـَـيـٌّم وعـَزيٌز على نفوس�نا م�ن 
 تراثنا الممتد على مدى ألف عام ونيف؛ 

 
في داخل مجتمعنا، فإننا نظل على تواصل وثيق، وترابط ش�ديد، م�ع ك�ل  وفي الوقت الذي نحن فيه مترابطون

 مواطنينا المنتشرين في شتى أنحاء العالم؛
 

 وإدراكاً منا لحاجة التعاون مع جميع البلدان من أجل خير وسعادة األسرة البشرية؛
 

ا الحري�ات األساس�ية، وض�اعت ومع أخذنا بعين االعتبار لتلك التجارب المريرة في األوقات التي انتُـِهكت فيه
 الحبيب؛ وطنناحقوق اإلنسان في 

 
ورغبةً منا في ضمان حقوق المواطنين في جميع األوقات، وبه�دف مواص�لة الج�د واالجته�اد وتحقي�ق الكف�اءة 

 في سائر أعمال الهيئات العامة؛
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 أو نحو ضمائرنا؛ هللاوإقراراً منا بمسؤولياتنا أمام 
 

كق�انون أساس�ي للدول�ة، يق�وم عل�ى  الدس�تور لجمهوري�ة بولن�دافإننا نعمل في ه�ذا الموض�ع عل�ى إرس�اء ه�ذا 
أسس من احترام الحرية والعدالة والتع�اون ب�ين مختل�ف الس�لطات العام�ة، وتعزي�ز روح الح�وار االجتم�اعي، 

 واألخذ بمبدأ الالمركزية في تقوية سلطات المواطنين وتعزيز مجتمعاتهم. 
 

لم��ا في��ه خي��ر  الدس��توركم��ا نتوج��ه بالن��داء الح��ار والرج��اء الب��ار م��ن جمي��ع م��ن س��يعملون عل��ى تطبي��ق ه��ذا 
ف��ي بل��دنا الحبي��ب، أن يفعل��وا ذل��ك م��ن منطل��ق إي��الء واج��ب االحت��رام الالئ��ق بالكرام��ة  الجمهوري��ة الثالث��ة

خ�رين، واحت�رام ه�ذه المب�ادئ المتأصلة عند اإلنسان، وحقه في الحرية، وواجبه في التفاعل والتضامن م�ع اآل
 .بولندا جمهوريةكأسس راسخة ال تتزعزع في 

 
 
 
 

 الفصل األول
 

 الجمهورية
 

 1المادة 
 

 الصالح العام لجميع مواطنيها. جمهورية بولنداتمثل 
 
 2لمادة ا
 

يتع���ين أن تك���ون جمهوري���ة بولن���دا دول���ة ديمقراطي���ة، يحكمه���ا الق���انون، ويس���ودها تطبي���ق مب���ادئ العدال���ة 
 االجتماعية.

 
 3المادة 

 
 يتعين أن تكون جمهورية بولندا دولة وحدوية.

 
 4المادة 

 
 تناط السلطة العليا بجمهورية بولندا في األمة.  )1
 
 تمارس األمة مثل هذه السلطة مباشرة أو من خالل ممثليها.  )2
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 5المادة 

 
وض�مان حري�ات وحق�وق وأم�ن يتعين عل�ى جمهوري�ة بولن�دا الحف�اظ عل�ى اس�تقالل ال�وطن وس�المة أراض�يه 

األش���خاص والم���واطنين، وض���مان حماي���ة الت���راث ال���وطني وحماي���ة البيئ���ة الطبيعي���ة، وفق���ا لمب���ادئ التنمي���ة 
 المستدامة.

 
 6المادة 

 
ت�وفير ظ�روف متس�اوية لوص�ول الن�اس إل�ى منتج�ات الثقاف�ة الت�ي تعتب�ر  جمهورية بولندايتعين على   )1

 مصدر الهوية واالستمرارية والتطور لألمة. 
 

يتع�ين عل�ى جمهوري�ة بولن��دا تق�ديم المس�اعدة إل��ى البولن�ديين ال�ذين يعيش�ون ف��ي الخ�ارج للحف�اظ عل��ى   )2
 روابطهم مع التراث الثقافي الوطني.

 
 7المادة 

 
 السلطة العامة أن تعمل على أساس، وفي ضمن حدود القانون.يترتب على أجهزة 

 
 8المادة 

 
 يعتبر الدستور هو القانون األسمى لجمهورية بولندا.  )1

 
 تطبق أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خالف ذلك.  )2

 
 9المادة 

 
 يتعين على جمهورية بولندا احترام القانون الدولي الملزم لها. 

 
 10المادة 

 
يجب أن يستند نظام الحكم في جمهورية بولندا عل�ى أس�اس الفص�ل والت�وازن ب�ين الس�لطات التش�ريعية  )1

 والتنفيذية والقضائية.
 

)، وتن��اط الس��لطة Senate) ومجل��س الش��يوخ (Sejmتن��اط الس��لطة التش��ريعية ف��ي مجل��س الن��واب ( )2
لس��لطة القض��ائية ف��ي المح��اكم التنفيذي��ة ف��ي رئ��يس جمهوري��ة بولن��دا ومجل��س ال��وزراء، ف��ي ح��ين تن��اط ا

 والهيئات القضائية.
 

 11المادة  
 

يترتب على جمهورية بولندا ضمان حرية إنش�اء وعم�ل األح�زاب السياس�ية. ويج�ب أن تق�وم األح�زاب  )1
السياسية عل�ى مب�دأ الطوعي�ة والمس�اواة ب�ين الم�واطنين البولن�ديين، كم�ا يج�ب أن يك�ون الغ�رض منه�ا 
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 الدولة بالوسائل الديمقراطية.التأثير على صياغة سياسة 
 يجب أن يظل تمويل األحزاب السياسية متاحاً للرقابة والتفتيش العام. )2

 
 12المادة 

 
يتع��ين عل��ى جمهوري��ة بولن��دا ض��مان حري��ة إنش��اء وعم��ل النقاب��ات، المنظم��ات االجتماعي��ة المهني��ة 

 األخرى. للمزارعين، الجمعيات، حركات المواطنين، الجمعيات التطوعية، والمؤسسات
 

 13المادة 
 

يـُحظر عمل األحزاب السياسية والمنظمات األخرى التي تستند برامجها إلى أساليب استبدادية ووسائل 
نشاط نازية أو فاشية أو شيوعية، وتلك التي تعتمد برامجها على تكريس الكراهية العرقي�ة أو الوطني�ة، 

ى س�ير السياس�ة ف�ي الدول�ة، أو م�ن أج��ل وتطبي�ق العن�ف لغ�رض الحص�ول عل�ى الس�لطة أو الت��أثير عل�
 الحفاظ على سرية هياكلها وعضويتها الخاصة. 

  
 14المادة 

 
 يتعين على جمهورية بولندا ضمان حرية الصحافة وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي.

 
 15المادة 

 
 العامة.ينبغي أن يقوم النظام اإلقليمي لجمهورية بولندا على أساس ضمان المركزية السلطة  )1

 
يـُحـَدَّد التقسيم اإلقليمي األساسي للدولة من خالل قانون، مع السماح للعالقات االجتماعي�ة واالقتص�ادية  )2

 والثقافية التي تضمن للوحدات اإلقليمية القدرة على أداء الواجبات العامة لديها. 
 

 16المادة 
 

 على سكان وحدات التقسيمات اإلقليمية األساسية تشكيل مجتمعات ذاتية الحكم وفقاً للقانون.  )1
 

يتعـَيـَّن على الحكومات المحلية المشاركة في ممارسة السلطة العامة. كما أن جزءاً كبيراً من الضرائب  )2
اس�مها وتح�ت طائل�ة العامة المخولة للتصرف به الحكومة المحلية، حسب القانون، ينبغي التصرف به ب

 مسؤوليتها. 
 

 
 17المادة 

 
وبموج��ب ق��انون، فإن��ه يج��وز إنش��اء س��لطات حك��م ذات��ي ف��ي إط��ار مهن��ة م��ا يج��د فيه��ا الجمه��ور ثق��ة  )1

واطمئناناً، ويتعين على مثل هذه الحكومات الذاتية أن تهتم بالممارسة السليمة لمزاول�ة تل�ك المه�ن وفق�ا 
 .للقانون، وبغرض حماية المصلحة العامة
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كما يتعين أيضا إنشاء أشكال أخرى من الحكم الذاتي عن طريق القانون. ويتع�ين عل�ى تل�ك الحكوم�ات  )2
 الذاتية أال تشكل تعدياً على حرية ممارسة المهنة وأال تحد من حرية القيام بالنشاط االقتصادي.

 
 18المادة 

 
األسرة واألمومة واألبوة، ينبغي وضعه الزواج، بحكم كونه اتحاداً بين رجل وامرأة، فضالً عن تكوين 

 تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا.
 
 

 19المادة 
 

كما يتعين على جمهورية بولندا إيالء رعاية خاصة لقدامى المحاربين ف�ي الكف�اح م�ن أج�ل االس�تقالل، 
 الحرب. وخاصة مصابي

 
  20المادة 

 
ط االقتص��ادي والملكي��ة الخاص��ة والتض��امن إن اقتص��اد الس��وق االجتم��اعي، عل��ى أس��اس حري��ة النش��ا

 والحوار والتعاون بين الشركاء االجتماعيين، يجب أن يظل أساس النظام االقتصادي لجمهورية بولندا.
 

 21المادة 
 

 يتعين على جمهورية بولندا حماية الملكية والحق في نقل الملكية. )1
 

 عادل.ال يسمح بنزع الملكية إال لألغراض العامة ومقابل تعويض  )2
 
 

 22المادة 
 

 ال يجوز فرض قيود على حرية النشاط االقتصادي إال عن طريق القانون، وألسباب عامة هامة. 
 

 23المادة 
 

يعتم��د أس��اس النظ��ام الزراع��ي للدول��ة عل��ى المزرع��ة العائلي��ة. وال يج��وز له��ذا المب��دأ أن ينته��ك أحك��ام 
 .22و 21المادتين 

 
 24المادة 

 
 قبل جمهورية بولندا. ويجب أن تمارس الدولة الرقابة على أوضاع العمل.ينبغي حماية العمل من 

 
 25المادة 

 
 يجب أن تحظى الكنائس والمنظمات الدينية األخرى بحقوق متساوية. )1
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أن تك��ون محاي��دة ف��ي المس��ائل المتعلق��ة بالقناع��ات  بولن��داويتع��ين عل��ى الس��لطات العام��ة ف��ي جمهوري��ة  )2

والمعتقدات الشخصية، سواء كانت دينية أو فلسفية، أو فيما يتعلق بالتطلعات والتوقعات في الحياة، وأن 
 تكفل حريتهم في التعبير داخل الحياة العامة.

 
ب�دأ احت�رام اس�تقالليتها يجب أن تقوم العالق�ة ب�ين الدول�ة والكن�ائس والمنظم�ات الديني�ة األخ�رى عل�ى م )3

 واالستقالل المتبادل لكل منها في مجالها الخاص، وعلى مبدأ التعاون من أجل الفرد والصالح العام.
 

ي��تم تحدي��د العالق��ات ب��ين جمهوري��ة بولن��دا والكنيس��ة الكاثوليكي��ة الروماني��ة بموج��ب المعاه��دة الدولي��ة  )4
 ، والقانون.المبرمة مع القاصد الرسولي أو البابا في الفاتيكان

 
تتحدد العالقات بين جمهورية بولندا وغيرها من الكنائس والمنظمات الدينية من قبل القوانين المعتم�دة،  )5

 عمالً باالتفاقات المبرمة بين ممثليهم المعتمدين ومجلس الوزراء.
 

 26المادة 
 

كما يجب ضمان  على القوات المسلحة لجمهورية بولندا صون استقالل الوطن وسالمة أراضي الدولة، )1
 أمن وحرمة حدودها.

 
 تلتزم القوات المسلحة بالحياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطية. )2

 
 27المادة 

 
تعتبر البولندية هي اللغ�ة الرس�مية ف�ي جمهوري�ة بولن�دا، ش�ريطة أال ينته�ك ه�ذا الحك�م حق�وق األقلي�ات 

 قات الدولية المصادق عليها.القومية الناتجة عن االتفا
 

 28المادة 
 

ج على خلفية حمراء يجب Coat-of-armsإن شعار النبالة ( )1 ) المتمثل في صورة النسر األبيض الُمتـَوَّ
 أن يعتبر الشعار لجمهورية بولندا.

 
 الشعار      
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 إن اللونين األبيض واألحمر ينبغي أن يكونا اللونين المعتمدين لجمهورية بولندا. )2

 
" يج��ب أن يك��ون النش��يد ال��وطني لجمهوري��ة Dabrowski's Mazurka-" المازورك��ا دابروفس��كي )3

 بولندا.
 

 يظل شعار النبالة واأللوان ونشيد الوطني لجمهورية بولندا خاضعة للحماية القانونية.  )4
  

 قانون. يتعين تحديد التفاصيل المتعلقة بشعار النبالة واأللوان والنشيد الوطني لبولندا بموجب ال )5
 
 
 

 
 29المادة 

 
 ) عاصمة جمهورية بولندا.Warsawيتعين أن تكون مدينة وارشو (

 
 

 الفصل الثاني
 

 حريات وحقوق وواجبات المواطنين
 

 المبادئ العامة
 

 30المادة 
 

يتع��ين أن تش��كل الكرام��ة المتأص��لة وغي��ر القابل��ة للتص��رف ل��دى اإلنس��ان مص��دراً للحري��ات وحق��وق 
والمواطنين. ويجب أن تظل مصونة. كما يترتب عل�ى الس�لطات العام�ة احترامه�ا وحمايته�ا األشخاص 

 بصورة إلزامية.
  

 31المادة 
 

 يتعين أن تحظى حرية الشخص بالحصول على الحماية القانونية. )1
 

يتعين على كل فرد احترام حريات وحقوق اآلخرين. وال يجوز إرغام أحد على فعل ما ال يقتض�يه من�ه  )2
 نون.القا

 
وعن�د الض�رورة  ال يجوز فرض أية قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إال بفعل القانون، )3

فقط، في أي دولة ديمقراطية لحماية أمنها أو النظام العام فيها، أو لحماي�ة البيئ�ة الطبيعي�ة أو الص�حة أو 
نهك هذه القيود ج�وهر الحري�ات اآلداب العامة أو الحريات وحقوق األشخاص اآلخرين. كما يجب أال تـَ 

 والحقوق لإلنسان.
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 32المادة 

 
يعتب��ر جمي��ع األش��خاص متس��اوين أم��ام الق��انون. كم��ا يك��ون لجمي��ع األش��خاص الح��ق ف��ي المس��اواة ف��ي  )1

 المعاملة من قبل السلطات العامة.
 

ال يج��وز التميي��ز ض��د أي ش��خص ف��ي الحي��اة السياس��ية أو االجتماعي��ة أو االقتص��ادية ألي س��بب م��ن  )2
 األسباب. 

 
 33المادة  
 

يتعين أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية في األسرة والحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،  )1
 في جمهورية بولندا.

 
وق متساوية، خاصة فيما يتعل�ق ب�التعليم والتوظي�ف والترقي�ات، كما يتعين أن يكون للرجال والنساء حق )2

وأن يكون لهما الحق في المس�اواة ف�ي التع�ويض ع�ن العم�ل المتماث�ل ف�ي القيم�ة والض�مان االجتم�اعي 
 وتولي المناصب، والحصول على مراتب وأوسمة الشرف العام. 

 
 34المادة 

الدة ألبوين يكونان مواطنين بولنديين. كما يتع�ين ينبغي الحصول على الجنسية البولندية عن طريق الو )1
 تحديد الطرق األخرى الكتساب الجنسية البولندية من قبل القانون.

  
 ال يجوز للمواطن البولندي فقدان الجنسية البولندية إال عن طريق التخلي عنها.  )2

  
 35المادة 

 
أقلي�ات قومي�ة أو إثني�ة بض�مان حري�ة الحف�اظ تتعهد جمهورية بولندا للمواطنين البولنديين المنتمين إل�ى  )1

 على لغتهم الخاصة وتطويرها، والحفاظ على العادات والتقاليد لديهم، وتطوير ثقافاتهم الخاصة.
 

يحق لألقليات العرقية الوطنية إنشاء المؤسسات التعليمية والثقافية والمؤسسات المصممة لحماية الهوية  )2
 ل المرتبطة بالهوية الثقافية.الدينية، والمشاركة في حل المسائ

 
 36المادة  
 
 يحق للمواطن البولندي، أثناء إقامته في الخارج، الحصول على الحماية من الدولة البولندية. 
 
 37المادة  
 

 يحق ألي شخص تحت سلطة الدولة البولندية، التمتع بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستور. )1
 

 المبدأ فيما يتعلق باألجانب من قبل القانون.تُحدَّد اإلعفاءات من هذا  )2
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 الحقوق والحريات الشخصية

 
 38المادة 

 
 تضمن جمهورية بولندا توفير الحماية القانونية لحياة كل إنسان. 
 
 39المادة  
 
ال يجوز إخضاع أي شخص إلجراء التجارب العلمية عليه، بما في ذلك التجارب الطبية، دون موافق�ة  

 طوعية منه.
 

  40المادة 
 
ال يج��وز إخض��اع أي ش��خص للتع��ذيب أو المعامل��ة القاس��ية أو الالإنس��انية أو الُمهين��ـَة أو العق��اب. كم��ا  

 يـُحظر إيقاع العقاب البدني بحق أي شخص.
  

  41المادة 
 

يتعين كفالة الحرمة الشخص�ية واألم�ن للجمي�ع. وال يج�وز ف�رض أي قي�ود أو الحرم�ان م�ن الحري�ة إال  )1
 بادئ واإلجراءات التي ينص عليها القانون.وفقا للم

 
إن أي شخص محروم من حريته، بدون حكم قضائي، له الحق في تقديم اس�تئناف إل�ى المحكم�ة التخ�اذ  )2

قرار فوري بشأن مشروعية ذلك الحرمان. كما أن أي شخص يحرم من الحرية يتعين على الفور إبالغ 
 ة عن ذلك األمر. أسرته أو الشخص الذي يحدده المحروم من الحري

 
يجب إبالغ كل شخص محتجز على الفور وبطريقة مفهومة له، ع�ن أس�باب ذل�ك االعتق�ال. كم�ا يتع�ين  )3

ساعة من االعتقال، تحويل الشخص المعتقل إلى محكمة للنظر في قض�يته. كم�ا ينبغ�ي  48في غضون 
القبض المؤقت عليه، مع صادر عن محكمة بإلقاء  إطالق سراح الشخص المحتجز ما لم يكن هناك أمر

 ساعة من تحويله ووضعه تحت تصرف المحكمة. 24بيان صفات التهم الموجهة له وذلك في خالل 
 

 يجب معاملة أي شخص محروم من حريته بطريقة إنسانية. )4
 

 لكل شخص يُحرم من حريته بصورة غير قانونية الحق في الحصول على تعويض. )5
 

 42المادة 
 

مسؤولية جنائية ما لم يكن قد ارتكب فعالً محظوراً بموجب ق�انون س�اري  ال يجوز تحميل الشخص أي )1
المفعول في لحظة ارتكاب الفعل الذي تترتب علي�ه العقوب�ة. وقياس�اً عل�ى ذل�ك، ف�إن ه�ذا المب�دأ ال يمن�ع 

 المعاقبة على أي فعل يشكل في لحظة ارتكابه جريمة بمفهوم القانون الدولي .
 

ة جنائي��ة الح��ق ف��ي الحص��ول عل��ى دف��اع عن��ه ف��ي جمي��ع مراح��ل إن لك��ل ش��خص مرف��وع ض��ده قض��ي )2
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إجراءات المحاكمة. وبصورة خاصة، فإن ذلك الش�خص ل�ه الح�ق ف�ي اختي�ار مح�ام م�ن ذات�ه، أو إف�ادة 
 نفسه وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، بالحصول على محام معين من قبل المحكمة.

 
 رير إدانته بذنبه بواسطة حكم نهائي من قبل المحكمة.يعتبر كل شخص متهم بأنه بريء ما لم يتم تق )3

 
 43المادة  
 
 لن يكون هناك قانون تقادم يجيز إسقاط حق المحاكمات عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 
 
 44المادة  
 

في ق�انون التق�ادم بش�أن اإلج�راءات المرتبط�ة ب�الجرائم المرتكب�ة م�ن م�وظفين عم�وميين، س�واء كان�ت 
بدوافع ذاتية أم بأوامر من الغير، ولم تتم مقاضاتهم ألسباب سياسية، فإنه يتعين تمديد وجوب محاكمتهم 

 طوال الفترة التي تظل فيها تلك األسباب موجودة وقائمة. 
 
 45المادة  
 

كل فرد الحصول على محاكمة عادلة وعلنية في قضيته، دون أي تأخير ال مبرر له، أمام محكمة يحق ل )1
 مختصة ومحايدة ومستقلة.

 
قد تكون هناك استثناءات لطبيعة المحاكمة العلنية ف�ي جلس�ات االس�تماع ألس�باب أخالقي�ة، أو ألس�باب   )2

للط��رف المعن��ي، أو أي مص��لحة خاص��ة  تتعل��ق ب��أمن الدول��ة أو النظ��ام الع��ام أو حماي��ة الحي��اة الخاص��ة
 أخرى ذات أهمية. وأما بالنسبة لألحكام، فإنه يتعين إصدارها بشكل علني. 

 
 46المادة  
 
ال تجوز مصادرة الممتلكات إال في الحاالت الت�ي يح�ددها الق�انون، وبموج�ب حك�م نه�ائي ص�ادر ع�ن  

 محكمة.
 

 47المادة 
 

م��ا يتعل�ق بش��ؤون حيات��ه الخاص�ة والعائلي��ة، وم�ا يتعل��ق بش��رفه لك�ل ف��رد الح�ق ف��ي الحماي��ة القانوني�ة في
 وسمعته الجيدة، واتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الشخصية.

 
 48المادة 

 
يحق لآلب�اء تربي�ة أطف�الهم وفق�اً لقناع�اتهم الخاص�ة. كم�ا يتع�ين ف�ي تل�ك التنش�ئة مراع�اة درج�ة إدراك   )1

 ومستوى نضج الطفل، ومدى حريته في الرأي والمعتقد، وقناعاته أيضاً. 
 

ال يجوز الحد أو الحرم�ان م�ن حق�وق األموم�ة واألب�ـُوة إال ف�ي الح�االت الت�ي يح�ددها الق�انون، وعل�ى   )2
 حكم قضائي نهائي فقط.أساس 
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 49المادة 
 

ينبغي ضمان حرية وخصوصية االتصاالت. وال يجوز فرض أية قيود عليها إال في الح�االت والط�رق 
 التي يحددها القانون. 

 
 50المادة 

 
كما تعتبر حرمة المنازل مكفولة ومصونة. وال يجوز تفت�يش المن�ازل أو المب�اني أو المركب�ات، إال ف�ي 

 طرق التي يحددها القانون. الحاالت وبال
  

 51المادة 
 

 ال يجوز إلزام أي شخص لإلفصاح عن معلومات تتعلق بشخصه، إال على أساس من القانون.  )1
 

ال يحق للسلطات العامة الحصول على، أو جمع معلومات أو إتاح�ة المج�ال للوص�ول إل�ى معلوم�ات  )2
 خاصة بالمواطنين، باستثناء ما هو أمر ضروري في دولة ديمقراطية يحكمها القانون. 

 
لكل إنسان الحق في الوصول والحصول على وث�ائق رس�مية ومجموع�ات البيان�ات المتعلق�ة بشخص�ه.   )3

 ضع أي قيود على هذه الحقوق إال من قبل القانون. وال يجوز و
 
 

لكل إنسان الحق في المطالبة بتصحيح أو حذف معلومات غي�ر ص�حيحة أو غي�ر كامل�ة، أو المعلوم�ات  )4
 المكتسبة عن طريق يتعارض مع القانون.

 
 تحدد المبادئ واإلجراءات لجمع المعلومات والحصول عليها من خالل القانون. )5

 
 52المادة 

 ضمان حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة واإلقامة داخل أراضي جمهورية بولندا للجميع. يجب )1
 

 يحق ألي شخص الحرية في مغادرة أراضي جمهورية بولندا. )2
 

 أعاله، قد تكون عرضة للقيود التي يحددها القانون. 2و 1الحريات المنصوص عليها في الفقرتين  )3
 

 البالد وال منعه من العودة إليها. ال يجوز إبعاد المواطن البولندي من )4
 

 أي شخص يتم التأكد بأن أصله بولندي حسب القانون يحق له اإلقامة الدائمة في بولندا. )5
 

 53المادة 
 

 يجب ضمان حرية الضمير والدين للجميع. )1
 

يجب أن تشمل حرية الدين حرية االعتناق أو قبول الدين عن طريق االختيار الشخصي واإلعراب عن  )2
ه��ذه الديان��ة، إم��ا بص��ورة فردي��ة أو جماعي��ة، علني��ة أو س��رية، م��ن خ��الل العب��ادة والص��الة،  مظ��اهر
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والمشاركة في االحتفاالت وأداء الشعائر والطقوس أو التدريس. كما يجب أن تشمل حري�ة ال�دين أيض�ا 
ينم��ا حي�ازة المقدس�ات وغيره�ا م�ن دور العب��ادة للوف�اء باحتياج�ات الم�ؤمنين فض��الً ع�ن ح�ق األف�راد، أ

 كانوا، في االستفادة من الخدمات الدينية.
 

يحق لآلباء ضمان تقديم التربية األخالقية والدينية والتعليمية ألطفالهم وفقاً لقناعاتهم. كما ينبغي تطبيق  )3
 ، حسب مقتضى الحال. 1، الفقرة 48أحكام المادة 

 
لمعترف به�ا قانون�اً ف�ي الم�دارس، كما يجوز تدريس الدين من الكنيسة أو غيرها من المنظمات الدينية ا )4

 ولكن ال يجوز انتهاك حرية الدين والضمير لدى األشخاص اآلخرين.
  

إن حرية التعبير عن الدين بصورة علنية قد تصبح محدودة فقط من خالل الق�انون، وحيثم�ا يك�ون ذل�ك  )5
 الحريات وحقوق اآلخرين.ضرورياً للدفاع عن أمن الدولة والنظام العام والصحة واآلداب العامة أو 

 
 ال إكراه في الدين، كما ال يجوز إجبار أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في الممارسات الدينية.  )6

 
ال يجوز إرغ�ام أح�د م�ن قب�ل أجه�زة الس�لطة العام�ة للكش�ف ع�ن فلس�فته ف�ي الحي�اة، أو قناعات�ه الديني�ة  )7

 ومعتقداته. 
 

 54المادة 
 

 عن اآلراء، والحصول على، ونشر المعلومات للجميع.  ينبغي ضمان حرية التعبير )1
 

تحظر الرقابة الوقائية على وسائل التواصل االجتماعي وترخيص الصحف. ولك�ن ق�د تتطل�ب الق�وانين  )2
 ضرورة الحصول على تصريح لتشغيل محطة إذاعية أو تلفزيونية.

 
 55المادة 

 
 .3و 2في الفقرات يحظر تسليم أي مواطن بولندي، إال في الحاالت المحددة  )1

 
يجوز الموافق�ة عل�ى تس�ليم الم�واطن البولن�دي بن�اء عل�ى طل�ب مق�دم م�ن دول�ة أجنبي�ة أو هيئ�ة قض�ائية  )2

دولية، إذا كان ذل�ك االحتم�ال نابع�اً م�ن معاه�دة دولي�ة ص�ادقت عليه�ا بولن�دا أو م�ن ق�انون لتنفي�ذ ص�ك 
شريطة أن يكون الج�رم المتعل�ق بطل�ب  قانوني سنّته منظمة دولية وكانت جمهورية بولندا عضواً فيها،

 التسليم:
 

 تم ارتكابه خارج أراضي جمهورية بولندا، و .1
 

يشكل جريمة بموجب القانون النافذ ف�ي جمهوري�ة بولن�دا، أو ق�د يش�كل جريم�ة بموج�ب  .2
القانون النافذ في جمهورية بولندا إذا كان قد ارتُِكب في أراضي جمهوري�ة بولن�دا، عل�ى 

 التسليم.وفي وقت تقديم طلب  لتزامهاحد سواء في وقت ا
 

م طل�ب لتس�ليم  2و 1ب�الفقرتين الف�رعيتين  2 ال يشترط االمتثال للش�روط المح�ددة ف�ي الفق�رة )3 إذا م�ا قُ�دِّ
المج��رمين م��ن قب��ل هيئ��ة قض��ائية دولي��ة أنش��ئت بموج��ب معاه��دة دولي��ة ص��ادقت عليه��ا بولن��دا، بش��أن 
جريم��ة إب��ادة جماعي��ة أو ج��رائم ض��د اإلنس��انية أو ج��رائم الح��رب أو جريم��ة ع��دوان، وكان��ت م��ن 

 .اختصاص تلك الهيئة
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يش�تبه ف�ي ارتكاب�ه جريم�ة ألس�باب سياس�ية ولك�ن م�ن دون اس�تخدام الق�وة، يجب حظر تسليم ش�خص  )4

 وذلك ألن تسليم المجرمين من شأنه أن ينتهك حقوق وحريات األشخاص والمواطنين.
 

  م.تفصل المحاكم في قضايا قبول التسلي )5
 

 56المادة 
 

 ن.لألجانب اللجوء في جمهورية بولندا وفقاً للمبادئ التي يحددها القانو يحق )1
 

يجوز منح وضع الالجئين لألجانب المتواجدين، في جمهورية بولندا، ويطلبون الحماية من االضطهاد،  )2
 وفقاً لالتفاقات الدولية التي تكون جمهورية بولندا طرفاً فيها.

3(  
 

 الحريات والحقوق السياسية
 

 57المادة 
 
ينبغي ضمان حرية التجمع الس�لمي والمش�اركة ف�ي مث�ل تل�ك التجمع�ات للجمي�ع. وق�د ي�تم ف�رض قي�ود  

 على هذا النوع من الحريات من قبل القانون.
 
 58المادة  
 

 حرية تكوين الجمعيات مكفولة للجميع.  )1
اكم مه�ام تحظر الجمعيات التي لها أغراض أو أنشطة تتعارض مع الدس�تور أو الق�وانين. وتت�ولى المح� )2

 الفصل فيما إذا كانت تسمح بتسجيل أو حظر نشاط جمعية لديها مثل هذه األنشطة.
يجب أن تعمل القوانين على تحديد أنواع الجمعيات التي تتطلب التسجيل ف�ي المحكم�ة، وإج�راء ال�الزم  )3

 لمثل هذا التسجيل، وأشكال اإلشراف على تلك الجمعيات .
 
 59المادة  

الخاص���ة االجتماعي���ة الزراعي���ة  تك���وين الجمعي���ات ف���ي النقاب���ات والمنظم���اتيتع���ين ض���مان حري���ة  )1
 بالمزارعين ومنظمات أرباب العمل.

يحق لنقابات العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم التفاوض والمساومة فيما بينهم، خاص�ة م�ن أج�ل ح�ل  )2
 النزاعات العمالية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، وغيرها من الترتيبات. 

ح��ق للنقاب��ات تنظ��يم اإلض��رابات العمالي��ة أو غيره��ا م��ن أش��كال االحتج��اج، م��ع الخض��وع للقي��ود الت��ي ي )3
يحددها القانون. ومن أجل حماية المصلحة العامة، فإن القوانين قد تحد أو تمنع تس�يير اإلض�رابات م�ن 

 قبل فئات محددة من الموظفين أو العاملين في مجاالت محددة. 
معيات ف�ي النقاب�ات ومنظم�ات أرب�اب العم�ل لتل�ك القي�ود القانوني�ة ال�واردة ف�ي تخضع حرية تكوين الج )4

 االتفاقات الدولية التي تكون جمهورية بولندا طرفاً فيها.
 
 60المادة  
 
يحق للمواطنين البولنديين المتمتعين بالحقوق العامة الكاملة الحصول على الخدمة العام�ة عل�ى أس�اس  

 مبدأ المساواة.
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 61المادة  
 

يحق للمواطن البولندي الحصول على معلوم�ات ع�ن أنش�طة أجه�زة الس�لطة العام�ة واألش�خاص ال�ذين  )1
يتول��ون القي��ام بتل��ك المه��ام والوظ��ائف العام��ة. ويش��مل ه��ذا الح��ق أيض��ا، تلق��ي المعلوم��ات ع��ن أنش��طة 

الوح�دات التنظيمي�ة المتعلق�ة األجهزة االقتصادية أو المهنية المستقلة إدارياً، وغيرهم من األشخاص أو 
بالميادين التي يؤدون فيها مهام السلطات العامة وإدارة األصول أو الممتلكات الجماعية التابعة للخزانة 

 العامة للدولة.
 

ويشمل الحق في الحصول على المعلومات، ضمان الحص�ول عل�ى الوث�ائق وحض�ور جلس�ات الهيئ�ات  )2
طريق انتخابات شاملة، مع إتاح�ة الفرص�ة إلج�راء التس�جيالت  الجماعية للسلطات العامة المتشكلة عن

 الصوتية والمرئية حسب الحاجة. 
 

أع�اله، بموج�ب الق�انون به�دف حماي�ة  2و 1قيود على الحقوق المشار إليها في الفقرتين  وقد يتم فرض )3
ح حري��ات وحق��وق األش��خاص اآلخ��رين والمواض��يع االقتص��ادية والنظ��ام الع��ام واألم��ن، أو المص��ال

 االقتصادية الهامة للدولة.
 

أعاله يحددها القانون أو األنظمة  2و 1إن اإلجراء المتعلق بتوفير المعلومات، المشار إليه في الفقرتين  )4
 الداخلية الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، بالنسبة للمسائل المتعلقة بكال المجلسين. 

  
 62المادة 

 
سنة من العمر، فإن له الحق  18د أقصاه يوم التصويت، سن فور بلوغ أي مواطن بولندي، في موع) 1 

في المشاركة في االستفتاء والحق في التصويت النتخاب رئيس جمهورية بولندا والمرش�حين لعض�وية 
 مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومختلف أجهزة الحكومة المحلية.

 
ن األهلي�ة القانوني�ة أو حرم�انهم م�ن إن األشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام نهائية من محكمة، بفق�دا) 2

الحقوق العامة أو االنتخابات، فإنه لن يكون لهم أي حق في المشاركة أو التص�ويت ف�ي االس�تفتاءات أو 
 االنتخابات. 

 
 63المادة 

 
ك��ل ف��رد ل��ه الح��ق ف��ي تق��ديم الع��رائض واالقتراح��ات والش��كاوى بش��أن المص��لحة العام��ة، أو لم��ا في��ه  

مص��لحة أي ش��خص آخ��ر، مواف��ق ل��ه عل��ى ذل��ك، إل��ى أجه��زة الس��لطة العام��ة مص��لحته الشخص��ية أو 
ومختلف المنظمات والمؤسسات االجتماعية بش�أن أداء واجب�ات تل�ك األجه�زة والمنظم�ات المنص�وص 
عليه�ا ف��ي مج��ال اإلدارة العام��ة. وي�تم تحدي��د إج��راءات النظ��ر ف�ي االلتماس��ات والمقترح��ات والش��كاوى 

 انون.والطعون المقدمة حسب الق
 

 االجتماعية االقتصادية والثقافيةوالحقوق الحريات 
 
 64المادة  
 

 لكل فرد الحق في الملكية وحقوق الملكية األخرى، والحق في انتقال وتداول الملكية.  )1
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للجميع، على قدم المساواة، الحصول على الحماي�ة القانوني�ة بش�أن ملكي�ة وحق�وق س�ائر الملكي�ات يحق  )2
 .وتداول الملكيةاألخرى وحق نقل 

 
 يتم حصر حق الملكية عن طريق القانون، وبمقدار ما ال يتعارض ذلك مع مضمون ذلك الحق.  )3

 
 65المادة 

 
لكل فرد الحق في حرية اختيار ومتابعة مهنته، واختيار مكان عمله الذي يريده. وتحدد االستثناءات في  )1

 هذا الشأن من قبل القانون.
 

 بموجب القانون.يجوز فرض االلتزام بالعمل  )2
 

س��نة م��ن العم��ر. وي��تم تحدي��د أن��واع وطبيع��ة العم��ل  16لألطف��ال دون س��ن االس��تخدام المس��تدام يحظ��ر  )3
 المقبولة من قبل القانون.

 
 تحديد مستوى الحد األدنى لألجور في مجال العمل، أو طريقة تحديد مستوياته من خالل القانون. يتم )4

 
سياس�ات ته�دف إل�ى ت�وفر العمال�ة الكامل�ة والمنتج�ة م�ن خ�الل تنفي�ذ يتعين على السلطات العام�ة اتب�اع  )5

برامج لمكافحة البطالة، بما في ذل�ك تنظ�يم وت�وفير الحص�ول عل�ى المش�ورة والت�دريب المهن�ي، فض�الً 
 عن األشغال العامة، والتدخل االقتصادي.

 
 66المادة 

 
ا الح�ق والتزام�ات أرب�اب العم�ل لكل إنسان الحق في ظروف عمل آمنة وصحية. وتحدد طرق تنفيذ هذ )1

 من خالل القانون.
 

للموظف الحصول بصورة قانونية على أيام راح�ة م�ن العم�ل، وإج�ازات س�نوية مدفوع�ة األج�ر؛  يحق )2
 باإلضافة إلى تحديد ساعات العمل القصوى المسموح بها يومياً بموجب القانون.

 
 67المادة 

 
في حالة العج�ز ع�ن العم�ل بس�بب الم�رض  يحق لكل مواطن الحصول على الضمان االجتماعي )1

 .أو السقام أو بلوغ سن التقاعد. كما يتم تحديد نطاق وأشكال الضمان االجتماعي بموجب القانون
 
مواطن بدون عمل خارج إرادته ول�يس لدي�ه وس�ائل دع�م أخ�رى، يص�بح ل�ه الح�ق ف�ي تلق�ي  كل )2

 نة االجتماعية بموجب القانون.إعانة مالية من الضمان االجتماعي، ويتم تحديد مستوى اإلعا
 

 68المادة 
 

 كل إنسان له الحق في الحصول على حماية لحالته الصحية. )1
 

بص��رف النظ��ر ع��ن أوض��اعهم وح��االتهم المادي��ة، المس��اواة ف��ي الحص��ول م��ن جان��ب  يح��ق للم��واطنين )2
السلطات العمومي�ة عل�ى خ�دمات الرعاي�ة الص�حية الممول�ة م�ن األم�وال العام�ة. وي�تم تحدي�د الظ�روف 

غة والنطاق المقرر لتقديم الخدمات بواسطة القانون.  الُمسوِّ
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ة الص��حية الخاص��ة لألطف��ال والنس��اء الحوام��ل ويتع��ين عل��ى الس��لطات العام��ة ض��مان ت��وفير الرعاي�� )3

 واألشخاص المعاقين واألشخاص الطاعنين في السن. 
 

كما يتعين على السلطات العامة مكافحة األمراض الوبائية ومنع العواقب الص�حية الس�لبية الناجم�ة ع�ن  )4
 تدهور األوضاع البيئة.

 
 خاصة لدى األطفال والشباب.ويتعين على السلطات العامة دعم تطوير التربية البدنية، و )5

 
 69المادة 

 
يتع��ين عل��ى الس��لطات العام��ة، وفق��اً للق��انون، ت��وفير المعون��ة لألش��خاص المع��وقين لض��مان معيش��تهم، 

 وتكيّفهم مع العمل والتواصل االجتماعي.
 

 70المادة 
 

سنة من العمر إلزامياً. ويتم تحديد طريقة الوفاء  18 سن لكل إنسان الحق في التعليم. ويكون التعليم إلى )1
 بااللتزامات التعليمية بواسطة القانون. 

 
يكون التعليم في المدارس الحكومية العامة مجاناً بدون دفع مقابل لذلك. ولكن قد تجيز الق�وانين الس�ماح  )2

 حكومية.بفرض بعض المدفوعات مقابل خدمات معينة تقدمها مؤسسات التعليم العالي ال
 

يح��ق لآلب��اء اختي��ار م��دارس أخ��رى غي��ر الم��دارس الحكومي��ة العام��ة ألبن��ائهم. كم��ا يح��ق للم��واطنين  )3
والمؤسسات إنشاء الم�دارس والمؤسس�ات االبتدائي�ة والثانوي�ة والجامعي�ة ومؤسس�ات التنمي�ة التعليمي�ة. 

مش�اركة الس�لطات ويعمل القانون على وضع وتحديد شروط إنشاء وتشغيل المدارس غير الحكومي�ة، و
 العامة في تمويلها، فضالً عن مبادئ اإلشراف التربوي على هذه المدارس ومؤسسات التنمية التعليمية.

 
ويتعين على الس�لطات العام�ة ض�مان حص�ول الجمي�ع، بالمس�اواة، عل�ى ح�ق التعل�يم للم�واطنين. وله�ذا  )4

ية فردية للتالمي�ذ والط�الب. وتح�دد الغرض، فإنه يتعين عليها إنشاء ودعم أنظمة مساعدة مالية وتنظيم
 شروط تقديم مثل هذه المساعدة بواسطة القانون.

 
 كما يجب ضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون. )5

 
 71المادة 

 
ن الدولة، في سياس�تها االجتماعي�ة واالقتص�ادية، أن تأخ�ذ مص�الح وأوض�اع األس�ر ف�ي بع�ي يتعين على )1

االعتبار. ويحق لألسر الت�ي تج�د نفس�ها ف�ي ظ�روف مادي�ة واجتماعي�ة ص�عبة، خاص�ة تل�ك الت�ي ل�ديها 
العدي�د م��ن األطف��ال أو األموم��ة أو األب��وة المف��ردة، أن يتق�دموا بطل��ب المس��اعدة الخاص��ة م��ن الس��لطات 

 العامة.
 

العام�ة، بالق�در المح�دد  لألم، قبل الوالدة وبعدها ، الحصول على مساعدة خاصة من السلطات كما يحق )2
 من قبل القانون.
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 72المادة 
 

يتعين على جمهورية بولندا ضمان حماية حقوق الطفل. ويحق لكل ش�خص الطل�ب م�ن أجه�زة الس�لطة  )1
العامة الدفاع عن األطفال ض�د العن�ف، القس�وة، االس�تغالل، واألعم�ال الت�ي تق�وض الش�عور األخالق�ي 

 لديهم.
 

 األبوية الحق في الرعاية والمساعدة المقدمة من جانب السلطات العامة. للطفل المحروم من الرعاية )2
 

يتعين على أجهزة السلطة العامة واألش�خاص المس�ؤولين ع�ن الطف�ل، ف�ي س�ياق تحدي�د حق�وق الطف�ل،  )3
 إمعان النظر بقدر اإلمكان، وإعطاء األولوية آلراء الطفل.

 
 من قبل القانون. يتم تحديد اختصاص تعيين وإجراءات مفوض حقوق الطفل )4

 
 73المادة 

 
يتع��ين ض��مان حري��ة اإلب��داع الفن��ي والبح��ث العلم��ي ونش��ر ثماره��ا ومنتجاته��ا، وحري��ة التعل��يم والتمت��ع 

 بمنتجات الثقافة لجميع األشخاص.
 

 74المادة 
 

 يتعين على السلطات العامة اتباع سياسات ضمان األمن البيئي لألجيال الحالية والمقبلة. )1
 

 البيئة من واجب السلطات العامة.تعتبر حماية  )2
 

 لكل إنسان الحق في االطالع على نوعية البيئة وحمايتها. )3
 

 ويتعين على السلطات العامة دعم أنشطة المواطنين لحماية وتحسين نوعية البيئة. )4
 

 75المادة 
 

الس��كنية يتع��ين عل��ى الس��لطات العام��ة انته��اج سياس��ات ت��ـُفضي إل��ى تلبي��ة المتطلب��ات وس��د االحتياج��ات  )1
للمواطنين، وال سيما مكافحة التشّرد وتعزي�ز تنمي�ة المس�اكن لمح�دودي ال�دخل ودع�م األنش�طة الرامي�ة 

 إلى حصول كل مواطن على منزل خاص به.
 

 تتم حماية حقوق المستأجرين من قبل القانون.  )2
 
  

 76المادة 
 
و المستأجرين ضد األنشطة التي يتعين على السلطات العامة حماية المستهلكين والعمالء والمؤّجرين أ 

تهدد الصحة والخصوصية والس�المة عن�دهم، وأي ممارس�ات س�وقية غي�ر ش�ريفة ق�د تم�ارس ف�ي ذل�ك 
 المجال. ويتم تحديد نطاق هذه الحماية من قبل القانون.

  
 



 

 للديمقراطية واالنتخاباتترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية 
 
 

 

 1                                                                                                                             1997دستور بولنــدا لعام          

 وسائل الدفاع عن الحريات والحقوق
 

 77المادة 
 

به جراء عمل أي عضو من أجهزة  يلحقلكل إنسان الحق في الحصول على تعويض عن أي ضرر قد  )1
 السلطة العامة يتعارض مع القانون.

 
 لن تمنع القوانين لجوء أي شخص إلى المحاكم للمطالبة بالحق مقابل التعدي على الحريات أو الحقوق. )2

 
 78المادة 

 
ام والق�رارات المتخ�ذة ف�ي المرحل�ة األول�ى. وي�تم تحدي�د يحق لكل طرف من الطرفين الطعن في األحك�

 االستثناءات لهذا المبدأ واإلجراءات لمثل هذه الطعون بواسطة القانون.
 

 79المادة 
 

وفقا للمبادئ التي يحددها القانون، فإن كل شخص تـُنتهك أي من حريات�ه أو حقوق�ه الدس�تورية، يص�بح  )1
كمة الدستورية للطعن في الحكم الصادر بدعوى عدم مطابقة حكم له الحق في تقديم االستئناف إلى المح

ما مع الدستور، من زاوية قانون معياري آخر، أقامت عل�ى أساس�ه محكم�ة أو هيئ�ة م�ن هيئ�ات اإلدارة 
العامة قراراً نهائياً بشأن الحريات، أو الحقوق أو االلتزامات المحددة في الدستور للشخص الطاعن ف�ي 

 الحكم.
 

 . 56أعاله بالحقوق المنصوص عليها بالمادة  1أحكام الفقرة ق ال تتعل )2
 

 80المادة 
 

، ف�إن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي تق�ديم طل�ب إل�ى مف�وض حق�وق الم�واطنين الق�انون وفقاً للمبادئ التي يحددها
 للمساعدة في حماية حرياته أو حقوقه من االنتهاك من قبل أجهزة السلطة العامة.

 
 81المادة 

 
 71، والمادة 69، والمادة 66، والمادة 5و 4، بالفقرتين 65الحقوق المحددة للفرد في المادة يمكن تأكيد 

 ، مع الخضوع في ذلك للنظام األساسي للقانون.76-74والمواد 
 
 
 

 االلتزامات
 

 82المادة 
 

يعتب�ر ال�والء لجمهوري�ة بولن�دا والح��رص عل�ى الص�الح الع�ام، واجب�ا يتع��ين عل�ى ك�ل م�واطن بولن��دي 
 االلتزام التام به.
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 83المادة 
 

 يجب على الجميع االلتزام بقانون جمهورية بولندا.
 

 84المادة 
 

يج��ب عل��ى ك��ل ش��خص االمتث��ال بالمس��ؤوليات والواجب��ات العام��ة المترتب��ة علي��ه، بم��ا ف��ي ذل��ك دف��ع 
 الضرائب، على النحو الذي يحدده القانون.

 
 85المادة 

 
 واجبا على كل مواطن بولندي. يعتبر الدفاع عن الوطن )1

 
 تحدد طبيعة الخدمة العسكرية من قبل القانون. )2

 
أي مواطن ال تسمح له قناعاته أو معتقداته الدينية أو مبادئه األخالقية بأداء الخدمة العسكرية، قد يصبح  )3

 ُملَزماً بأداء خدمة بديلة وفقاً للمبادئ واألسس التي يحددها القانون.
 

 86المادة 
 

يترتب على كل إنسان االهتمام بنوعية البيئة، ويُعتبر مسؤوالً عن التس�بب ف�ي الت�دهور ف�ي أوض�اعها. 
 ويتم تحديد المبادئ المتعلقة بهذه المسؤولية من قبل القانون.

 
 

 
 الفصل الثالث

 
 مصادر القانون

 
 

 87المادة 
 

يل�ي: الدس�تور، الق�وانين، االتفاق�ات تشمل مصادر القانون الملزمة بصورة ش�املة لجمهوري�ة بولن�دا م�ا  )1
 الدولية المصادق عليها، واللوائح التنظيمية.

 
إن تش��ريعات الق��وانين المحلي��ة الص��ادرة ع��ن تش��غيل األجه��زة، تص��بح مص��دراً للق��انون ملزم��اً عالمي��اً  )2

 لجمهورية بولندا في إقليم الجهاز الذي أصدر مثل تلك التشريعات.
 

 88المادة 
 

بق إلنفاذ الق�وانين واألنظم�ة وتش�ريعات الق�وانين المحلي�ة ف�ي ض�رورة اإلع�الن ع�ن يتمثل الشرط السا )1
 إصدارها والمطالبة بتنفيذها.
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 يحدد القانون مبادئ وإجراءات إصدار القوانين المعيارية.  )2

 
يحدد الق�انون طريق�ة نش�ر االتفاقي�ات الدولي�ة المص�ادق عليه�ا مس�بقاً بق�انون ب�نفس طريق�ة اإلج�راءات  )3

 بة للقوانين. وأما مبادئ صدور االتفاقات الدولية األخرى، فإنه ينبغي تحديدها بموجب القانون.المطلو
 

 89المادة 
 
إن أي تصديق على اتفاق دولي من طرف جمهورية بولن�دا أو إلغ�اء ل�ه، يقتض�ي الموافق�ة المس�بقة  )1

 الممنوحة بقانون، إذا كان ذلك االتفاق يتعلق بأي مما يلي: 
 

 السالم والتحالفات والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛ )1
 

 حريات وحقوق أو التزامات المواطنين، كما هي محددة في الدستور؛ )2
 

 عضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛ )3
 

 مسؤوليات مالية كبيرة مفروضة على الدولة؛ )4
 

تتطل�ب ش�كل  المسائل المنظمة بموجب قانون أو المسائل المتعلق�ة بالدس�تور، والت�ي )5
  .القانون

 
يقوم رئيس مجلس ال�وزراء (رئ�يس ال�وزراء) ب�إعالم مجل�س الن�واب ع�ن أي�ة ني�ة لرف�ع أي اتفاق�ات  )2

دولية ال تتطلب المصادقة عليها موافقة ممنوحة من القانون، إلى رئيس الجمهورية من أج�ل المص�ادقة 
 عليها. 

 
 إن مبادئ وإجراءات عقد أو إلغاء االتفاقيات الدولية ينبغي تحديده بموجب القانون. )3
 
 

 90المادة 
 

يج��وز لجمهوري��ة بولن��دا، بحك��م االتفاقي��ات الدولي��ة، أن تف��وض منظم��ة أو مؤسس��ة دولي��ة ص��الحية  )1
 اختصاص أجهزة سلطة الدولة فيما يتعلق بمسائل معينة.

 
، يتطل�ب تمري�ره 1إن أي قانون يمنح الموافقة للتصديق على اتفاقية دولية كما هو مشار إليه في الفق�رة  )2

من قبل مجلس النواب بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما ال يقل عن نص�ف ع�دد النص�اب الق�انوني 
قل عن نصف عدد لمجلس النواب، ومن قـِبـَل مجلس الشيوخ بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما ال ي

 أعضاء مجلس الشيوخ القانوني. 
 

 125يمكن أيضا منح الموافقة للتصديق على ذلك االتفاق من خالل استفتاء وطني وفقاً ألحك�ام الم�ادة و )3
. 
 

كما أن أي قرار يتعلق باختيار إجراءات منح الموافقة للتصديق م�ن قب�ل مجل�س الن�واب، ينبغ�ي أن ي�تم  )4
 في وجود ما ال يقل عن نصف العدد القانوني من النواب.تمريره باألغلبية المطلقة 
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 91المادة 

 
)، ف�إن Dziennik Ustaw-بعد صدور ذلك في الجري�دة الرس�مية لجمهوري�ة بولن�دا (المجل�ة القانوني�ة )1

أي اتفاق دولي مصادق عليه يصبح جزءاً من النظ�ام الق�انوني المحل�ي ويج�ري تطبيق�ه مباش�رة، م�ا ل�م 
 سن قانون خاص به. يعتمد تطبيقه على 

 
إن االتفاقية الدولية المصادق عليها قبل منح الموافقة الممنوحة بموجب قانون، يكون لها األس�بقية عل�ى  )2

 القوانين إذا كان التوفيق بين هذه االتفاقية مع أحكام تلك القوانين غير ممكن.
 

إنش�اء منظم�ة دولي�ة ت�نص عل�ى  إذا كانت االتفاقية الدولية، المصادق عليها من جمهورية بولندا، بش�أن )3
ذلك، فإن القوانين المقررة من خاللها ينبغي تطبيقها مباشرة ويصبح لها األسبقية في حالة وج�ود ن�زاع 

 بين القوانين.
 

 
 92المادة 

 
يتم إصدار اللوائح التنظيمية على أساس تفويض محدد وارد فيها، ولغرض تنفيذ قوانين من قبل أجه�زة  )1

ويجب أن يحدد التفويض الجهاز المناسب إلصدار الئحة تنظيمية ونط�اق المس�ائل  محددة في الدستور.
 التي يتعين تنظيمها، فضالً عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بأحكام ذلك التشريع.

 
أعاله، إل�ى  1ال يجوز للجهاز المرخص له بإصدار الالئحة تفويض اختصاصه، المشار إليه في الفقرة  )2

 أي جهاز آخر.
  
 93مادة ال
 

إن قرارات مجلس الوزراء واألوامر من رئيس الوزراء والوزراء تكون ذات ط�ابع داخل�ي، وال ت�ـُلزم  )1
 إال تلك الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة التي تصدر تلك القرارات أو األوامر.

 
التخ��اذ أوام��ر أو مراس��يم إال عل��ى أس��اس م��ن الق��انون. وال يج��وز اس��تخدامها كأس��اس ال ي��تم إص��دار  )2

  .قرارات بشأن المواطنين واألشخاص االعتباريين وجهات أخرى
 

 يتعين إخضاع القرارات واألوامر للتدقيق الشديد بشأن امتثالها مع القانون الملزم دولياً.  )3
 

 94المادة 
 

وبناء عل�ى األس�س، وف�ي ض�من الح�دود، الت�ي يح�ددها الق�انون، فإن�ه يج�وز ألجه�زة الحكوم�ة المحلي�ة 
ة اإلقليمية ل�إلدارة الحكومي�ة أن تس�ن تش�ريعات قانوني�ة قابل�ة للتطبي�ق ف�ي من�اطقهم العملياتي�ة واألجهز

المحددة إقليمياً لهم. وينبغي تحديد مبادئ وإجراءات سن التشريعات القانونية المحلي�ة م�ن خ�الل ق�انون 
 معين.
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 الفصل الرابع
 

 )Sejmمجلس النــــواب (
 )Senateومجلس الشيوخ (

 
 

 95المادة 
 

 تتم ممارسة السلطة التشريعية في جمهورية بولندا من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ. )1
 

ممارس��ة الرقاب��ة عل��ى أنش��طة مجل��س ال��وزراء ض��من النط��اق المح��دد ف��ي أحك��ام بيق��وم مجل��س الن��واب  )2
 الدستور والقوانين.

 
 االنتخابات ومدة الوالية النيابية

 
 96المادة 

 
 نائباً. 460مجلس النواب من  يتألف )1

 
تتم االنتخابات لمجلس النواب بصورة شاملة، على قدم المساواة، بصورة مباشرة وتناسبية، وباالقتراع  )2

 السري.
 

 97المادة 
 

 عضو. 100يتألف مجلس الشيوخ من  )1
 

 تجرى االنتخابات لمجلس الشيوخ بصورة، مباشرة، وباالقتراع السري. )2
 

 98المادة 
 

سنوات في المنصب. وتبدأ فت�رة والي�ة مجل�س  4مجلس النواب ومجلس الشيوخ لوالية بمدة  يتم اختيار )1
النواب ومجلس الشيوخ في اليوم الذي يجتمع فيه مجلس النواب في أول جلسة ل�ه، وتس�تمر حت�ى الي�وم 

 السابق الجتماع مجلس النواب في الدورة التالية في مناصب الوالية النيابية الجديدة.
 

 90يام بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأمر من رئيس الجمهورية في موعد ال يتجاوز يتم الق )2
يوم��اً بع��د انته��اء فت��رة األرب��ع س��نوات، ابت��داء م��ن ش��روع مجل��س الن��واب ومجل��س الش��يوخ ف��ي اس��تالم 
 مناصبهم، ويَشترط فيها ض�رورة عق�د تل�ك االنتخاب�ات ف�ي ي�وم عطل�ة عم�ل خ�الل فت�رة الثالث�ين يوم�اً 
المحددة، قبل انتهاء فترة األربع سنوات من بداية تاريخ س�ريان والي�ة مجل�س الن�واب ومجل�س الش�يوخ 

 في مناصبهم.
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يج��وز لمجل��س الن��واب تقص��ير م��دة واليت��ه بموج��ب ق��رار ي��تم تمري��ر إق��راره بأغلبي��ة ال تق��ل ع��ن ثلث��ي  )3
الن�واب يعن�ي ف�ي نف�س الوق�ت أصوات عدد النواب القانوني. كما أن أي تقص�ير ف�ي م�دة والي�ة مجل�س 

 حسب مقتضى الحال. 5تقصير مدة عضوية مجلس الشيوخ. وتنطبق أحكام الفقرة 
 

يح��ق ل��رئيس الجمهوري��ة، بع��د أخ��ذ رأي رئ��يس مجل��س الن��واب ورئ��يس مجل��س الش��يوخ، ف��ي الح��االت  )4
ة المنصوص عليها في الدستور، تقصير مدة والية مجلس النواب ف�ي منص�به. وكلم�ا ج�رى تقص�ير م�د

 والية مجلس النواب، فإن مدة والية مجلس الشيوخ يتم تقصيرها تبعاً لذلك. 
 

وعند طلب رئيس الجمهورية بتقصير مدة والية مجلس النواب في المنصب، فإنه يأمر ف�ي ذات الوق�ت  )5
بإجراء االنتخابات لمجلسي النواب والشيوخ بصورة متزامنة، والشروع في يوم االقتراع ف�ي موع�د ال 

يوماً من يوم اإلعالن الرسمي عن األمر الرئاس�ي بتقص�ير م�دة والي�ة مجل�س الن�واب  45فترة  يتجاوز
من منصبه. ويقوم رئيس الجمهورية باستدعاء الجلسة األولى لمجلس النواب المنتخب حديثاً، في موعد 

 ال يتجاوز اليوم الخامس عشر بعد يوم عقد االنتخابات.
 

 1مجل�س الن�واب بمناص�ب ال�دورة النيابي�ة، ف�إن أحك�ام الفق�رة  في حال حصول تقص�ير ف�ي م�دة والي�ة )6
 أعاله يتم تطبيقها حسب مقتضى الحال.

 
 99المادة 

 
عام�اً، ف�ي موع�د أقص�اه ي�وم  21كل مواطن له الحق في التصويت، ِممـَّن يك�ون ق�د بل�غ م�ن العم�ر )  1 

 س النواب.االنتخابات، فإن له الحق أن يتقدم للترشح في االنتخاب لعضوية مجل
 
عاماً في موعد أقص�اه ي�وم االنتخ�اب، يح�ق  30كما أن كل مواطن له حق التصويت وبلغ من العمر )  2

 له الترشح النتخابات العضوية بمجلس الشيوخ.
 

 100المادة 
 

 المرشحين لعضوية مجلسي النواب والشيوخ من قبل األحزاب السياسية أو الناخبين. يتم تسمية )1
 

 أن يترشح النتخابات العضوية بمجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت. ال يحق لشخص واحد )2
 

مب��ادئ وإج��راءات تس��مية المرش��حين، وإج��راء االنتخاب��ات، والمتطلب��ات الالزم��ة لص��حة  يتع��ين تحدي��د )3
 االنتخابات، بواسطة القانون.

 
 101المادة 

 
 ومجلس الشيوخ.تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة االنتخابات لكل من مجلس النواب  )1

 
يحق للناخب تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن ف�ي ص�حة االنتخاب�ات، وفق�اً للمب�ادئ الت�ي يح�ددها  )2

  .القانون
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 أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
 
 102المادة  
 

 ال يحق لشخص واحد أن يكون نائباً وعضواً بمجلس الشيوخ في ذات الوقت .
  

 103المادة 
 

والي�ة نائ�ب باالش�تراك م�ع ت�ولي منص�ب رئ�يس البن�ك ال�وطني البولن�دي، رئ�يس الغرف�ة  يجوز عقدال  )1
العليا للمراقبة، مفوض حقوق الم�واطنين، مف�وض حق�وق الطف�ل أو نواب�ه، عض�و ف�ي مجل�س السياس�ة 
النقدية، عضو في المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون، سفير، عضو في مستش�ارية مجل�س الن�واب أو 

مجلس الشيوخ أو المستشارية بديوان رئيس الجمهوري�ة، أو منص�ب ف�ي اإلدارة الحكومي�ة. بمستشارية 
 وال يسري هذا الحظر على أعضاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء في اإلدارة الحكومية.

 
ال يحق ألي قاض أو مدعي عام أو ضابط في الخدمة المدنية أو جندي في الخدمة العسكرية العامل�ة أو  )2

 لك الشرطة أو من خدمات حماية الدولة، أن يتولى منصب نائب في البرلمان. موظف في س
 

كم��ا يتع��ين، بواس��طة الق��انون، تحدي��د الح��االت األخ��رى الت��ي يُحظ��ر فيه��ا تس��لم منص��ب نائ��ب برلم��اني  )3
 باالشتراك مع تولي وظائف عامة أخرى. 

 
 104المادة 

 
ال يج��وز الت��زام الن��واب ب��أي تعليم��ات م��ن يج��ب أن يك��ون الن��واب ممثل��ين لألم��ة حق��اً وحقيق��ة. ولك��ن  )1

 الناخبين.
 

يتعين على النائب، قبل تسلمه منصب عضوية النيابة في الوالية المس�تجدة، أداء القس�م الت�الي بحض�ور  )2
 مجلس النواب:

 
أقس��م جازم��اً ب��أني س��وف أق��وم ب��أداء واجب��اتي نح��و األم��ة بك��ل ج��د وأمان��ة، والحف��اظ عل��ى س��يادة "

أفع��ل ك��ل م��ا ف��ي وس��عي م��ن أج��ل ازده��ار ال��وطن ورف��اه مواطني��ه، وااللت��زام  ومص��الح الدول��ة، وأن
"  بالدستور، وسائر القوانين األخرى لجمهورية بولندا.

 
"كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة:    "وليساعدني هللا في تحقيق ذلك!

 
  بالمنصب.الوالية تولي يعتبر رفض أداء القسم بمثابة التخلي عن  )3

 
 105المادة 

 
ال يج��وز مس��اءلة النائ��ب ع��ن ممارس��ة نش��اطه ف��ي نط��اق والي��ة عض��ويته كنائ��ب ط��وال فت��رة واليت��ه  )1

بالمنص��ب وال بع��د انتهائه��ا. وبخص��وص ه��ذه األنش��طة، ف��إن النائ��ب ال يمك��ن مس��اءلته إال أم��ام مجل��س 
ج�راءات محاكم�ة )، وفي حالة انتهاكه لحقوق أطراف ثالثة، فإنه ال يجوز الشروع في إSejmالنواب (

 ضده أمام أي محكمة إال بموافقة مجلس النواب.
 

ومنذ يوم إعالن نتائج االنتخابات وحتى يوم انتهاء والية مجلس النواب، فإنه ال يجوز تع�ريض النائ�ب  )2
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 في البرلمان إلى المساءلة الجنائية دون موافقة مجلس النواب. 
 

تـُتـَّخـَذ ض�د الش�خص المرش�ح قب�ل ي�وم م�ن انتخاب�ه نائب�اً بالفع�ل، وبالنسبة لإلجراءات الجنائية التي قد  )3
فإنه يمكن بناًء عل�ى طل�ب م�ن مجل�س الن�واب إرج�اء تل�ك اإلج�راءات حت�ى وق�ت انته�اء والي�ة النائ�ب 

 المعني. وفي تلك الحالة، فإن قانون التقادم المتعلق باإلجراءات الجنائية يتعين تمديده لوقت معادل.
 

ال ي�تم  3و 2الموافقة على التقدم للمساءلة الجنائية. وف�ي تل�ك الحال�ة، ف�إن أحك�ام الفق�رتين  يجوز للنائب )4
 تطبيقها.

 
ال يجوز حجز أو اعتقال النائب دون موافقة مجلس النواب، باستثناء الحاالت التي يتم فيها إلقاء القبض  )5

أمراً ضرورياً لتأمين المسار السليم على النائب في حالة تلبس بارتكاب جريمة، ويصبح عندها اعتقاله 
إلجراءات المحاكمة. وفي حالة حصول أي عملية احتجاز من هذا القبيل، فإنه يتعين عل�ى الف�ور إب�الغ 

 رئيس مجلس النواب الذي قد يأمر باإلفراج الفوري عن النائب.
 

 ية من قبل القانون.ينبغي تحديد المبادئ واإلجراءات التفصيلية لجلب النواب إلى المساءلة الجنائ )6
 

 106المادة 
 

أنفسهم، وعن حقوقهم الناجمة ع�ن أداء مه�ام والي�تهم، فإن�ه يتع�ين تحدي�دها وبالنسبة للدفاع عن النواب 
 بموجب قانون. 

  
 107المادة 

 
ال يسمح للنواب، بقدر ما يح�دده الق�انون، للقي�ام ب�أي نش�اط تج�اري ينط�وي عل�ى أي فائ�دة مس�تمدة م�ن  )1

 ة الدولة أو الحكومة المحلية أو االستحواذ على تلك الممتلكات.ممتلكات خزين
 

أع�اله، فإن�ه يمك�ن بق�رار معتم�د م�ن مجل�س  1فيما يتعلق بأي خرق للحظر المنصوص عليه في الفقرة  )2
النواب بناء على اقتراح من رئيس مجلس النواب، أن يتم تقديم النائب للمساءلة أمام محكمة الدولة التي 

 الممنوحة للنائب. مصادرة الوالية ستقضي بسحب و
 

 108المادة 
 

 ، حسب االقتضاء، على أعضاء مجلس الشيوخ.107-103المواد تطبق أحكام 
 

 التنظيم والسير في المداوالت
 

 109المادة 
 

 يقوم مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالسير في المناقشات خالل الجلسات. )1
 

ومجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية من أجل عقدها في تتم الدعوة للجلسة األولى لمجلس النواب  )2
يوماً من بعد يوم االقتراع، باستثناء الحاالت المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة  30إحدى األيام في غضون 

 .5و 3، بالفقرتين 98
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 110المادة 

 
" Marshal -يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس ناطق باسم المجلس من بين أعضائه يدعى "المارشال )1

 (بمعنى المشير) ونواب للرئيس أو المارشال. 
 

يت��ولى المارش��ال رئاس��ة مجل��س الن��واب خ��الل مناقش��ات مجل��س الن��واب، ويت��ولى حماي��ة حق��وق مجل��س  )2
 النواب، فضالً عن تمثيل مجلس النواب في المسائل الخارجية.

 
 الخاصة.يعين مجلس النواب اللجان الدائمة كما قد يعين أيضاً اللجان )      3 

 
 111المادة 

 
 يقوم مجلس النواب بتعيين لجنة تحقيق لدراسة مسائل معينة. )1

 
 يتم تحديد إجراءات العمل من قبل لجنة التحقيق بواسطة قانون. )2

 
 112المادة 

 
 األجه�زة التابع�ة للمجل�سإن التنظيم الداخلي وس�ير أعم�ال مجل�س الن�واب وإج�راءات التعي�ين وتش�غيل 

وطريق�ة أداء االلتزام��ات، س�واء الدس��تورية أو القانوني�ة، م��ن خ��الل أجه�زة الدول��ة فيم�ا يتعل��ق بمجل��س 
 النواب، ينبغي تحديدها في القواعد اإلجرائية الداخلية المعتمدة لدى مجلس النواب.

 
 113المادة 
س الن�واب، ق�د جلسات مجلس النواب مفتوحة أمام الجمهور. ومراعاة لمص�لحة الدول�ة، ف�إن مجل� تكون

يقرر، باألغلبية المطلقة المتخذة بحضور ما ال يقل عن نصف عدد النص�اب الق�انوني بمجل�س الن�واب، 
 إجراء المناقشة في أي جلسة بصورة سرية وغير علنية.

 
 114المادة 

 
وفي حاالت محددة في الدستور، ف�إن مجل�س الن�واب ومجل�س الش�يوخ ق�د يعق�دان مع�اً جلس�ة مش�تركة،  )1

س�وياً "الجمعي�ة الوطني�ة"، برئاس�ة "مارش�ال" مجل�س الن�واب أو تح�ت رئاس�ة مارش�ال مجل�س ليشكال 
 الشيوخ، في حالة غياب األول.

 
 تعمل الجمعية الوطنية على وضع وتبني نظامها الداخلي. )2

  
 115المادة 

يقوم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخ�رون ف�ي مجل�س ال�وزراء بتق�ديم اإلجاب�ات عل�ى االس�تجوابات  )1
 يوماً.  21االستفسارات النيابية في غضون و
 

يقوم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء بتقديم اإلجابات على المس�ائل المث�ارة  )2
 من النواب في سياق كل جلسة من جلسات المجلس. 
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 116المادة 

 
 مجلس النواب اإلعالن، باسم جمهورية بولندا، عن حالتي الحرب وإبرام السالم. يتولى  )1

 
يت��ولى مجل��س الن��واب اتخ��اذ الق��رار بش��أن حال��ة الح��رب عن��د حص��ول ع��دوان مس��لح ض��د أراض��ي   )2

جمهورية بولندا، أو في حالة نشوء التزام بالدفاع المشترك ضد عدوان بموجب االتفاق�ات الدولي�ة. وإذا 
 لس النواب من االجتماع في جلسة، فإن رئيس الجمهورية يمكنه إعالن حالة الحرب.لم يتمكن مج

 
 117المادة 

 
يتعين تحديد مبادئ نشر القوات المس�لحة خ�ارج ح�دود جمهوري�ة بولن�دا بموج�ب اتف�اق دول�ي مص�ادق 

بولن�دا عليه، أو بموج�ب ق�انون خ�اص. وت�ـُحدد المب�ادئ لتواج�د ق�وات أجنبي�ة عل�ى أراض�ي جمهوري�ة 
 ومبادئ تحركاتها داخل هذه األراضي عن طريق اتفاقات أو قوانين مصادق عليها.

 
 118المادة 

 
يقتصر الحق في وضع التشريعات على مجل�س الن�واب ومجل�س الش�يوخ ورئ�يس الجمهوري�ة ومجل�س  )1

 الوزراء.
 

اطن عل�ى ) م�و100,000كما قد يمتد الحق في استحداث تشريعات أيضا إل�ى مجموع�ة م�ن مئ�ة أل�ف ( )2
األقل ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب. ويتم تحديد اإلجراء ف�ي مث�ل تل�ك الحال�ة م�ن 

 قبل القانون.
 

وعند شروع الرعاة في تقديم مشروع قانون ما إلى مجلس النواب، فإنه يتعين عليهم بيان اآلثار المالية  )3
 المترتبة على تنفيذ ذلك المشروع.

 
  119المادة 

 
 ين على مجلس النواب النظر في مشروعات القوانين من خالل ثالث قراءات.يتع )1

 
يعود الحق في إدخال تعديالت على مشروع قانون ما في سياق النظر في�ه م�ن قب�ل مجل�س الن�واب إل�ى  )2

 الجهة الراعية للمشروع والنواب ومجلس الوزراء.
 

يجوز لمارشال مجلس الن�واب رف�ض ط�رح التص�ويت عل�ى أي تع�ديل لمش�روع ل�م يس�بق تقديم�ه أم�ام  )3
  ما.لجنة 

 
تستطيع الجهة الراعية لمشروع قانون ما سحب المشروع في س�ياق اإلج�راءات التش�ريعية ف�ي مجل�س  )4

  للمشروع.النواب حتى الفراغ من القراءة الثانية 
 

 120المادة 
 

يعمل مجلس النواب على تمرير مشاريع القوانين بتصويت األغلبية البسيطة، في حضور الجلسة بما ال 
يقل عن نصف العدد القانوني لنصاب مجلس الن�واب، م�ا ل�م ي�نص الدس�تور عل�ى نس�بة أغلبي�ة غيره�ا. 
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من مجلس  ويطبق نفس اإلجراء من قبل مجلس النواب في اعتماد القرارات، ما لم ينص قانون أو قرار
 النواب خالف لذلك.

  
 121المادة 

 
يقوم المارشال في مجلس النواب بتقديم مشروع الق�انون ال�ذي ي�تم تمري�ره بمجل�س الن�واب إل�ى مجل�س  )1

 الشيوخ.
 

يوماً من تاريخ تقديم مشروع القانون له، اعتم�اد المش�روع  30يتعين على مجلس الشيوخ، في غضون  )2
ت علي��ه، أو اتخ��اذ ق��رار ب��رفض المش��روع برمت��ه. وإذا فش��ل مجل��س إم��ا دون تع��ديل، أو إدخ��ال تع��ديال

يوم�اً بع�د تحوي�ل مش�روع الق�انون ل�ه، ف�إن مش�روع  30الشيوخ في اتخ�اذ ق�رار مناس�ب، ف�ي غض�ون 
 القانون يعتبر معتمداً وفقاً لصيغة النص المقدم من مجلس النواب.

 
قترح في قرار مجل�س الش�يوخ مقب�والً، يعتبر قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون، أو التعديل الم )3

ما لم يرفضه مجلس الن�واب باألغلبي�ة المطلق�ة بحض�ور م�ا ال يق�ل ع�ن نص�ف ع�دد النص�اب الق�انوني 
 لمجلس النواب.

 
 122المادة 

 
، ف�إن مارش�ال مجل�س الن�واب يق�دم مش�روع الق�انون 121بعد االنته�اء م�ن اإلج�راء المح�دد ف�ي الم�ادة  )1

 ورية للتوقيع عليه. المعتمد إلى رئيس الجمه
 

يوم�ا م�ن ت�اريخ تقديم�ه، وي�أمر  21يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مشروع الق�انون ف�ي غض�ون  )2
 ).Dziennik Ustaw-بنشره في الجريدة الرسمية لقوانين جمهورية بولندا (المجلة القانونية

 
يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التوقيع على مشروع القانون، إحالت�ه إل�ى المحكم�ة الدس�تورية إلص�دار   )3

األحكام بشأن مطابقته للدستور. وال يحق لرئيس الجمهورية رفض التوقيع على مشروع قانون محكوم 
 عليه من قبل المحكمة الدستورية بأنه مطابق للدستور.

 
ض التوقي��ع عل��ى مش��روع ق��انون محك��وم علي��ه م��ن قب��ل المحكم��ة يتع��ين عل��ى رئ��يس الجمهوري��ة رف�� )4

الدستورية بأنه غير متوافق مع الدستور. ومع ذلك، فإنه إذا كانت عدم المطابقة للدستور متعلقة بأحك�ام 
معينة من مشروع القانون، ولم تحكم المحكمة العليا بأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وال ينفصم مع مشروع 

له، فإن رئيس الجمهورية، آن�ذاك، وبع�د االس�تئناس ب�رأي مارش�ال مجل�س الن�واب، س�وف القانون بأكم
يوقع على مشروع الق�انون م�ع إغف�ال تل�ك األحك�ام المعتب�رة بأنه�ا ف�ي حال�ة ع�دم مطابَق�ة للدس�تور، أو 

 سيعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض إزالة جوانب عدم المطابقة مع الدستور. 
 

، فإن بإمكانه إعادة مشروع 3ر رئيس الجمهورية إشارة إلى المحكمة الدستورية وفقا للفقرة إذا لم يصد )5
القانون، مع أسباب معينة، إلى مجلس النواب إلعادة إعمال النظر فيه. وإذا جرت إعادة تمرير مشروع 

ع�دد القانون من قبل مجلس النواب بأغلبية التص�ويت بثالث�ة أخم�اس وبحض�ور م�ا ال يق�ل ع�ن نص�ف 
النصاب القانوني لمجلس النواب، فإن على رئيس الجمهورية آنذاك التوقيع على المشروع في غض�ون 

 Dziennik-أي��ام وإص��دار أم��ر بنش��ره ف��ي الجري��دة الرس��مية لجمهوري��ة بولن��دا (المجل��ة القانوني��ة 7
Ustawهوري�ة ). وإذا جرت إعادة مشروع القانون م�ن قب�ل مجل�س الن�واب، فإن�ه ال يح�ق ل�رئيس الجم

 . 3إحالته إلى المحكمة الدستورية وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة 
 



 

 للديمقراطية واالنتخاباتترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية 
 
 

 

 1                                                                                                                             1997دستور بولنــدا لعام          

إن أية إشارة من هذا القبيل من قبل رئيس الجمهوري�ة إل�ى المحكم�ة الدس�تورية إلص�دار األحك�ام عل�ى  )6
مطابقة تشريع ما مع الدستور، أو أي طلب إلع�ادة النظ�ر ف�ي أي مش�روع ق�انون، س�يؤدي إل�ى إرج�اء 

 أعاله. 2فترة الوقت المسموح به لتوقيعه، كما هي محددة في الفقرة 
 

 123المادة 
 

يجوز لمجلس الوزراء تصنيف مشروع قانون معتمد من جانبه، بأن�ه عاج�ل، باس�تثناء مش�اريع ق�وانين  )1
الضرائب، ومشاريع قوانين تنظيم االنتخابات لرئاسة جمهورية بولندا ولمجلس النواب ومجلس الشيوخ 

هزة الحكم المحلي، ومش�اريع الق�وانين الت�ي ت�نظم هيك�ل واختص�اص الس�لطات العام�ة، ومس�ودات وأج
 نظم القانون.

 
تعمل القواعد اإلجرائية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ عل�ى تحدي�د التع�ديالت ف�ي اإلج�راء التش�ريعي  )2

 عندما يتم تصنيف مشروع قانون بأنه عاجل.
 

بمشروع قانون مصنف بأنه عاج�ل، ف�إن الفت�رة الزمني�ة المح�ددة للنظ�ر في اإلجراء التشريعي المتعلق  )3
يوم�اً، والفت�رة المح�ددة للتوقي�ع علي�ه م�ن قب�ل رئ�يس الجمهوري�ة  14فيه من قبل مجلس الش�يوخ تك�ون 

 أيام. 7ستكون 
  
 

 124المادة 
 

، حس���ب 120والم���ادة  113، الم���ادة 112، الم���ادة 110تـُطب���ـَّق عل���ى مجل���س الش���يوخ أحك���ام الم���ادة 
 االقتضاء.

 
 االستفتاءات

 
 125المادة 

 
 يمكن عقد استفتاء عام فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الخاصة للدولة. )1

 
يـُناط الحق في طلب االستفتاء على الدستور ف�ي مجل�س الن�واب، عل�ى أن يؤخ�ذ باألغلبي�ة المطلق�ة م�ن  )2

لنص�اب لمجل�س الن�واب، أو ف�ي رئ�يس األصوات في حضور ما ال يقل عن نصف العدد الق�انوني م�ن ا
الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ بتص�ويت األغلبي�ة المطلق�ة المتخ�ذة بحض�ور م�ا ال يق�ل ع�ن نص�ف 

 عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني.
 

لزمة عل�ى الص�عيد ال�وطني، إذا ش�ارك ف�ي عملي�ة التص�ويت أكث�ر م�ن نص�ف ـُ نتيجة االستفتاء م تعتبر )3
 ن، ممن لهم الحق في التصويت. عدد الناخبين المؤهلي

 
، من قبل المحكمة 6، الفقرة 235يتم تحديد صالحية االستفتاء الوطني واالستفتاء المشار إليه في المادة  )4

 العليا.
 

 يتم تحديد المبادئ واإلجراءات لعقد استفتاء من قبل القانون. )5
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 الفصل الخامس
 

 رئيس جمهورية بولندا
 
 

 126المادة 
 

والض�امن الس�تمرارية س�لطة  بولن�دابولن�دا بمثاب�ة الممث�ل األس�مى لجمهوري�ة  جمهوري�ةرئ�يس  يعتبر )1
 الدولة.

 
حرم��ة وس��المة و الدول��ة، وحماي��ة س��يادة وأم��ن الدس��توريت��ولى رئ��يس الجمهوري��ة ض��مان احت��رام  )2

 أراضيها.
 

يم��ارس ال��رئيس مهام��ه وص��الحياته ض��من نط��اق، وبموج��ب المب��ادئ المنص��وص عليه��ا ف��ي الدس��تور  )3
 لقوانين.وا
 

 127المادة 
 

ي��تم انتخ��اب رئ��يس الجمهوري��ة م��ن قب��ل األم��ة، ف��ي انتخاب��ات عام��ة، متكافئ��ة ومباش��رة، ع��ن طري��ق   )1
 االقتراع السري.

 
 سنوات في منصبه، ويجوز إعادة انتخابه لمدة واحدة أخرى فقط. 5ينتخب رئيس الجمهورية لمدة  )2

 
س�نة، ويتمت�ع باالمتي�ازات  35ي�وم االنتخاب�ات إن أي مواطن بولندي يبلغ عم�ره ف�ي موع�د ال يتج�اوز  )3

االنتخابية الكاملة في مجلس النواب، يحق له الترشح للسباق في انتخابات رئاسة الجمهورية. كما يج�ب 
م��واطن عل��ى األق��ل مم��ن له��م ح��ق  100,000دع��م أي ترش��يح م��ن ه��ذا القبي��ل، بجم��ع التوقيع��ات م��ن 

 التصويت في انتخابات مجلس النواب.
 

رئ���يس لمرش���ح ال���ذي يحص���ل عل���ى أكث���ر م���ن نص���ف األص���وات الص���حيحة ف���ي االنتخ���اب يص���بح ا )4
. وإذا لم يحصل أي من المرش�حين عل�ى األغلبي�ة المطلوب�ة م�ن األص�وات، فإن�ه ي�تم إع�ادة الجمهورية

 إجراء اقتراع في اليوم الرابع عشر من بعد التصويت األول.
 

االثن�ين الحاص�لين عل�ى أكب�ر ع�دد م�ن أص�وات تقتصر المشاركة في االقتراع الث�اني عل�ى المرش�حين  )5
الناخبين في االقتراع األول. وإذا انسحب أحد هذين االثنين من الترشح في عملي�ة إع�ادة التص�ويت، أو 
تنازل عن حقوقه االنتخابية أو توفي، فإن المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من األصوات على 

له في إعادة االقتراع. وفي مثل تلك الحالة، فإن�ه يتع�ين تمدي�د التوالي في االقتراع األول سوف يحل مح
 يوماً أخرى. 14موعد إعادة االقتراع بمدة 

 
 والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات في إعادة االقتراع، يتم انتخابه رئيساً للجمهورية.  )6
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ة لمتطلبات صحة انتخاب رئيس تحدد مبادئ وإجراءات تسمية المرشحين وإجراء االنتخابات، باإلضاف )7
 الجمهورية، من قبل القانون.

 
 128المادة 

 
 مدة والية رئيس الجمهورية من تاريخ توليه هذا المنصب. تبدأ )1

 
 يق�ل ع�نيتولى مارشال قيادة مجلس النواب إصدار األمر بعقد انتخاب رئيس الجمهوري�ة ف�ي موع�د ال  )2

يوماً قبل انقضاء فترة والية رئيس الجمهورية القابع في المنصب آنذاك، أو  75يوم، وال يتجاوز  100
يوماً في حالة شغور مكتب رئ�يس الجمهوري�ة م�ن الش�اغل ل�ه، وتحدي�د موع�د  14في موعد ال يتجاوز 

وم�اً م�ن بع�د ي�وم ي 60االنتخاب الذي يتعين إجراؤه في يوم عطلة، أي من غير أيام العمل، خالل فت�رة 
 إصدار األمر بعقد االنتخابات.

 
 129المادة 

 
 تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية. )1

 
يكون للناخب الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن بشأن صحة انتخ�اب رئ�يس الجمهوري�ة،  )2

 وفقا للمبادئ التي يحددها القانون.
 

في حالة الحكم عل�ى انتخ�اب رئ�يس الجمهوري�ة بأن�ه غي�ر ص�حيح، يج�ري عق�د انتخاب�ات جدي�دة وفق�اً   )3
 فيما يتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية. 2، الفقرة 128للمبادئ المنصوص عليها في المادة 

 
 130المادة 

 
الوطني�ة" (المتمثل�ة رئيس الجمهورية باستالم منصبه فور أدائه القس�م الت�الي بحض�ور "الجمعي�ة  يقوم 

 في مجلسي النواب والشيوخ): 
    

"بعد تقلدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزوالً عند إرادة األم�ة، ف�إنني أقس�م بك�ل ج�الل ووق�ار أن 
أكون مخلصاً ألحكام الدستور؛ كما أتعهد أن أحافظ بثبات وإصرار على كرام�ة األم�ة واس�تقالل وأم�ن 

". الدولة، وأن يظل خير الوطن و  ازدهار مواطنيه دوماً هو واجبي األسمى
 
 ويمكن أيضا في أداء قسم الوالء إضافة العبارة التالية:  
  ""  .وأرجو هللا أن يعينني في ذلك
 

 131المادة 
 

إذا أصبح رئيس الجمهورية غير قادر مؤقتاً على أداء واجبات منص�به، ف�إن علي�ه إيص�ال ه�ذه الحقيق�ة  )1
النواب، الذي بدوره يتولى مؤقتاً مه�ام رئ�يس الجمهوري�ة بالنياب�ة. وإذا ك�ان إلى مارشال رئاسة مجلس 

رئ��يس الجمهوري��ة ف��ي وض��ع ال يمكن��ه م��ن إب��الغ مارش��ال رئاس��ة مجل��س الن��واب ع��ن عج��زه ف��ي أداء 
واجبات منصبه، فإنه يتعين على المحكمة الدستورية، بن�اء عل�ى طل�ب مارش�ال مجل�س الن�واب، تحدي�د 

م يك��ن هن��اك أي ع��ائق يح��ول دون تمك��ن ال��رئيس م��ن ممارس��ة مه��ام منص��ب رئ��يس فيم��ا إذا ك��ان أو ل��
الجمهورية. وإذا تبين للمحكمة الدستورية أن األمر ك�ذلك، ف�إن عليه�ا أن تطل�ب م�ن المارش�ال بمجل�س 

 النواب القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية باإلنابة.
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رئيس جديد للجمهورية، القي�ام مؤقت�اً بواجب�ات يتعين على مارشال مجلس النواب، وحتى وقت انتخاب  )2

 رئيس الجمهورية في الحاالت التالية:
 

 وفاة رئيس الجمهورية؛ )1
 استقالة الرئيس من منصبه؛ )2
إعالن قض�ائي ب�بطالن االنتخاب�ات الرئاس�ية، أو ألس�باب أخ�رى حال�ت دون تولي�ه منص�به  )3

 عقب االنتخابات؛
إع��الن الجمعي��ة الوطني��ة عج��ز ال��رئيس ال��دائم ع��ن ممارس��ة مهام��ه بس��بب حالت��ه الص��حية؛  )4

ويتعين في هذا اإلعالن اعتماد القرار بتصويت األغلبية بثلثي عدد النصاب القانوني ألعضاء 
 الجمعية الوطنية؛

 إقالة رئيس الجمهورية من منصبه بحكم صادر من محكمة الدولة. )5
ل في مجلس الن�واب غي�ر ق�ادر عل�ى أداء واجب�ات رئ�يس الجمهوري�ة، ف�إن إذا كان المارشا )6

 القيام بتلك المهام سوف يناط بالمارشال في مجلس الشيوخ.
وال يح��ق للش��خص ال��ذي يت��ولى القي��ام بمه��ام رئ��يس الجمهوري��ة تقص��ير م��دة والي��ة مجل��س  )7

 النواب.
 

 132المادة 
 
وال القي��ام بأي��ة وظ��ائف عام��ة، باس��تثناء تل��ك الت��ي  ال يح��ق ل��رئيس الجمهوري��ة ت��ولي أي��ة مه��ام أخ��رى 

 المتصلة بمهام منصبه.
 

 133المادة 
 

R1(R  :يتعين على رئيس الجمهورية، كممثل للدولة في الشؤون الخارجية، القيام بالمهام التالية 
 

 R1R-على، والتخلي عن، االتفاقات الدولية، وإبالغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ بذلك؛ التصديق 
 
تعيين واستدعاء السفراء والممثلين المفوضين فوق العادة لجمهورية بولندا إلى الدول األخ�رى -2

 والمنظمات الدولية؛ 
 
تلقي خطابات االعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين من الدول األخرى والمنظمات الدولية -3

 المعتمدة لديه.
 

فاق دولي، إحالته إلى المحكمة الدس�تورية م�ع طل�ب يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التصديق على أي ات )2
 البت في مطابقته مع الدستور.

 
رئيس الجمهورية بالتع�اون م�ع رئ�يس مجل�س ال�وزراء وال�وزير المخ�تص، فيم�ا يتعل�ق بالسياس�ة  يقوم )3

 الخارجية.
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 134المادة 
 

 بولندا.يتولى رئيس الجمهورية منصب القائد األعلى للقوات المسلحة في جمهورية  )1
 

يف�وض رئ�يس الجمهوري�ة، ف�ي أوق�ات الس�لم، ممارس�ة قي�ادة الق�وات المس�لحة م�ن خ�الل وزي�ر ال��دفاع  )2
 الوطني.

 
لهيئ�ة األرك�ان العام�ة، وق�ادة ألف�رع الق�وات  اً يعين رئيس الجمهورية لفترات مح�ددة م�ن الوق�ت، رئيس� )3

ص�بهم، قب�ل نهاي�ة والي�اتهم، المسلحة. ويتعين تحديد م�دة والي�تهم، وإج�راءات وش�روط ع�زلهم م�ن منا
 بموجب القانون.

 
يعين رئيس الجمهورية، خالل فت�رة الح�رب، القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة بن�اء عل�ى طل�ب م�ن رئ�يس  )4

الوزراء. كما يقيل الرئيس القائد العام للقوات المسلحة بموجب نفس اإلجراء. كما يتعين بموجب ق�انون 
ع�ام للق�وات المس�لحة، فض�الً ع�ن مب�دأ خض�وعه وتبعيت�ه إل�ى خاص تحديد ص�الحيات وس�لطة القائ�د ال

 األجهزة الدستورية لجمهورية بولندا. 
 

رئيس الجمهورية، بناء على طلب من وزي�ر ال�دفاع ال�وطني، يتع�ين علي�ه م�نح الرت�ب العس�كرية عل�ى  )5
 . النحو الذي يحدده القانون

 
 قيادة العليا للقوات المسلحة، من قبل القانون.يتم بالتفصيل تحديد سلطة رئيس الجمهورية، بشأن توليه ال )6

 
 135المادة 

 
يت��ولى مجل��س األم��ن الق��ومي دور الهيئ��ة االستش��ارية ل��رئيس الجمهوري��ة فيم��ا يتعل��ق ب��األمن ال��داخلي 

 والخارجي للدولة.
  

 136المادة 
 

ل�ى طل�ب رئ�يس الجمهوري�ة، بن�اء ع فإنه يتع�ين عل�ىفي حالة وجود تهديد خارجي مباشر ضد الدولة، 
من رئيس الوزراء، األمر بإجراء النفير الع�ام بالتعبئ�ة العام�ة أو الجزئي�ة، وحش�د الق�وات المس�لحة ف�ي 

 الدفاع عن جمهورية بولندا.
 

 137المادة 
 

 منح الجنسية البولندية، كما يمنح الموافقة على التخلي عن الجنسية البولندية.بيقوم رئيس الجمهورية 
 

 138المادة 
 

 األوسمة لمستحقيها.تقليد رئيس الجمهورية بمنح الرتب ويقوم 
 

 139المادة 
 

يمنح رئيس جمهورية العفو عن المدانين. وال يجوز تمديد سلطة العف�و لتش�مل األش�خاص الم�دانين م�ن 
 قبل محكمة الدولة.



 

 للديمقراطية واالنتخاباتترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية 
 
 

 

 1                                                                                                                             1997دستور بولنــدا لعام          

 
 140المادة 

 
الجمعي�ة الوطني�ة. يجوز لرئيس الجمهورية توجيه رسائل إلى مجلس النواب أو إلى مجل�س الش�يوخ أو 

 وال يجوز أن تكون تلك الرسائل موضع أي نقاش. 
  

 141المادة 
 

يج��وز ل��رئيس الجمهوري��ة، عق��د جلس��ة لمجل��س ال��وزراء، بش��أن مس��ائل معين��ة. وس��وف يت��ولى رئ��يس  )1
 الجمهورية رئاسة جلسة مداوالت ومناقشات مجلس الوزراء آنذاك.   

 
 ص وصالحيات مجلس الوزراء.ال يحق لمجلس الوزارة آنذاك امتالك اختصا )2

 
 142المادة 

 
يقوم رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح واألوامر التنفيذية، وفقا للمبادئ المنصوص عليها ف�ي الم�ادتين  )1

 . 93و  92
 

 يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التي تدخل في نطاق مهامه من الصالحيات األخرى.   )2
 

 143المادة 
 

الرئاس��ية الجه��از المخ��تص بتق��ديم المس��اعدة إل��ى رئ��يس الجمهوري��ة. ويت��ولى رئ��يس تمث��ل المستش��ارية 
 الجمهورية وضع القانون للمستشارية الرئاسية وتعيين وعزل الرئيس لها .

 
 144المادة 

 
 رئيس الجمهورية، خالل ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية، القوانين الرسمية.يصدر  )1

 
ذل�ك التوقي�ع، يقب�ل  بموج�بتتطلب صحة اإلج�راءات الرس�مية لل�رئيس، توقي�ع رئ�يس ال�وزراء ال�ذي،  )2

 بالمسؤولية تجاهها، أمام مجلس النواب .
 

 أعاله بأي مما يلي: 2ال تتعلق أحكام الفقرة  )3
 

 إعالن االنتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ؛  1
 والشيوخ المنتخبين حديثا؛استدعاء الجلسة األولى لمجلسي النواب  2
 تقصير مدة والية مجلس النواب في الحاالت المحددة في الدستور؛ 3
 وضع تشريعات؛ 4
 إعالن إجراء استفتاء على الصعيد الوطني؛ 5
 التوقيع، أو رفض التوقيع، على مشروع قانون؛ 6
 األمر بإصدار قانون أو اتفاق دولي في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا؛ 7
 توجيه رسائل لمجلس النواب، أو  مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية؛ 8 

 اإلحالة إلى المحكمة الدستورية؛ 9
 العليا إجراء مراجعة الحسابات؛ الطلب من غرفة الرقابة 10
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 ترشيح وتعيين رئيس الوزراء؛ 11
 قبول استقالة مجلس الوزراء وإلزامه  بمواصلة مهامه  مؤقتاً؛ 12
مجلس النواب جلب أحد أعضاء مجلس الوزراء للمثول بالمسؤولية أمام محكمة  الطلب من 13

 الدولة؛
 إقالة أي وزير يصدر بحقه مجلس النواب تصويتاً بحجب الثقة عنه؛ 14
 عقد مجلس الوزراء؛ 15
 منح الرتب واألوسمة؛ 16
 تعيين القضـــــاة؛ 17
 ممارسة سلطة العفو؛ 18
 طاء الموافقة للتخلي عنها؛منح الجنسية البولندية وإع 19
 تعيين الرئيس األول للمحكمة العليا؛ 20
 تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية؛ 21
 تعيين رئيس المحكمة اإلدارية العليا؛ 22
 تعيين رؤساء المحكمة العليا ونواب لرئيس المحكمة اإلدارية العليا؛ 23
 لوطني البولندي؛الطلب من مجلس النواب تعيين رئيس البنك ا 24
 تعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية؛ 25
 تعيين وفصل أعضاء مجلس األمن القومي؛ 26
 تعيين أعضاء المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون؛ 27
 وضع النظام األساسي للمستشارية الرئاسية وتعيين أو إقالة رئيسها؛ 28
 ؛93دة إصدار أوامر وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الما 29
 استقالة الرئيس نفسه من منصب رئيس الجمهورية. 30

 
 

 145المادة 
 

يجوز تقديم رئيس الجمهورية للمساءلة أمام محكمة الدولة لتعديه على الدستور أو القانون، أو الرتكاب  )1
 جريمة.

 
توجي��ه الئح��ة اته��ام ض��د رئ��يس الجمهوري��ة يج��ب أن يك��ون بق��رار م��ن الجمعي��ة الوطني��ة، عل��ى أن ي��تم  )2

 140تمريره بأغلبية ال تقل عن ثلثي العدد القانوني من أعضاء الجمعية الوطنية، بناء على اقتراح م�ن 
 عضواً على األقل من أعضاء الجمعية الوطنية.

 
في اليوم الذي يتم فيه توجيه الئحة اتهام ضد رئ�يس الجمهوري�ة، أم�ام محكم�ة الدول�ة، فإن�ه س�يتم وقف�ه  )3

 ، حسب االقتضاء.131تطبق أحكام المادة عن أداء جميع مهام مكتبه. و
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 الفصل السادس
 

 مجلس الوزراء واإلدارة الحكومية
 
 
 

 146المادة 
 

 يتولى مجلس الوزراء مهام الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية لجمهورية بولندا. )1
 

 لحكومة محلية.يقوم مجلس الوزراء بتسيير شؤون الدولة غير المخصصة ألجهزة الدولة األخرى أو  )2
 

 يتولى مجلس الوزراء القيام بمهام اإلدارة الحكومية. )3
 

وبمقدار، ووفقا للمبادئ المنصوص عليها ف�ي الدس�تور والق�وانين، فإن�ه يترت�ب عل�ى مجل�س ال�وزراء،  )4
 على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

 
 ضمان تنفيذ القوانين؛ )1
 إصدار اللوائح التنظيمية؛ )2
 على أداء أجهزة إدارة الدولة؛إجراء التنسيق واإلشراف  )3
 حماية مصالح الخزانة العامة للدولة؛ )4
 اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة؛ )5
اإلش��راف عل��ى تنفي��ذ الموازن��ة العام��ة للدول��ة وتمري��ر ق��رار بش��أن إقف��ال الحس��ابات للدول��ة ووض��ع  )6

 تقرير عن تنفيذ الميزانية؛
 ضمان األمن الداخلي للدولة والنظام العام؛ )7
 ضمان األمن الخارجي للدولة؛ )8
 ممارسة الرقابة العامة في مجال العالقات مع الدول األخرى والمنظمات الدولية؛ )9

 إبرام اتفاقات دولية تتطلب المصادقة عليها، وقبول وإلغاء االتفاقات الدولية األخرى؛ )10
مواطنين المطالبين ممارسة الرقابة العامة في مجال الدفاع الوطني والعمل سنوياً على تحديد عدد ال )11

 بأداء الخدمة العسكرية النشطة؛
 وطريقة عمله. شكل التنظيمتحديد  )12
 

 147المادة 
 

 يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) والوزراء. )1
 

 يجوز أيضا تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء من داخل مجلس الوزراء. )2
 

 س الوزراء أيضا االضطالع بمهام أي وزير.يستطيع رئيس الوزراء وأي من نواب رئي )3
 

 كما يمكن أيضا تعيين رؤساء اللجان المنصوص عليها في القانون لالنضمام لعضوية مجلس الوزراء. )4
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 148المادة 
 

 االضطالع بالمهام التالية: يتولى رئيس الوزراء
  

 تمثيل مجلس الوزراء؛ )1
 إدارة أعمال مجلس الوزراء؛ )2
 التنظيمية؛إصدار اللوائح  )3
 ضمان تنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وتعيين طريقة تنفيذها؛ )4
 تنسيق ومراقبة أداء أعضاء مجلس الوزراء؛ )5
ممارسة األعمال، ضمن الحدود وبالوسائل المح�ددة ف�ي الدس�تور والق�انون، واإلش�راف  )6

 على الحكومة المحلية.
 دارة الحكومية.يعتبر أرفع شخصية رسمية من بين موظفي اإل )7

 
 149المادة 

 
يتولى كل وزير من الوزراء توجيه أعمال فرع معين من اإلدارة الحكومية أو تنفيذ المه�ام المخصص�ة  )1

له من قبل رئيس الوزراء. ويتم تحديد نطاق النشاط لوزير يتولى توجيه إحدى أف�رع اإلدارة الحكومي�ة 
 بواسطة القانون.

 
يجوز للوزير ال�ذي يت�ولى توجي�ه إح�دى أف�رع اإلدارة الحكومي�ة إص�دار الل�وائح التنظيمي�ة. ويس�تطيع   )2

مجلس الوزراء، بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء، إلغاء الئحة معينة، أو أم�ر وزي�ر م�ا للقي�ام 
 بذلك. 

 
ية، حسب االقتضاء، على تسري األحكام التي تنطبق على وزير يتولى توجيه أحد أفرع اإلدارة الحكوم )3

 .4، الفقرة 147رؤساء اللجان المشار إليهم في المادة 
 

 150المادة 
 
 ال يجوز لعضو مجلس الوزراء القيام بأي نشاط يتعارض مع واجباته العامة. 
 

 151المادة 
 

يتعين على رئيس الوزراء ونواب رئيس مجل�س ال�وزراء وال�وزراء أداء القس�م الت�الي بحض�ور رئ�يس 
 مهورية:الج

 
بع��د تقل��دي له��ذا المنص��ب بص��فة (رئ��يس ال��وزراء، "

نائب رئيس ال�وزراء، أو وزي�ر)، ف�إنني أقس�م جازم�اً 
أن أكون مخلصاً ألحكام الدستور؛ والقوانين األُْخـرى 
لجمهوري��ة بولن��دا، وأن يظ��ل خي��ر ال��وطن وازده��ار 

 ."مواطنيه دوماً هو أسمى واجب لي
 

 العبارة التالية:ويمكن أيضا في اليمين إضافة 
 ."وأرجو من هللا أن يساعدني في تحقيق ذلك"
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 152المادة 
ممث��ل لمجل�س ال�وزراء ف��ي ال" بمثاب�ة voivod -يعتب�ر مجل�س المحافظ��ة المس�مى ف�ي بولن��دا "فويف�د )1

 -)، وتسمى الواحدة منها هناك "فويفدش�يب16المحافظات الرئيسية التي تتكون منها بولندا (وعددها 
voivodship." 

  
يتم، بواسطة القانون، تحديد اإلجراء بش�أن تعي�ين وع�زل، ونط�اق الص�الحيات المخصص�ة لمجل�س  )2

 ). voivod-المحافظة، أو (الفويفود
 

 153المادة 
 

يقوم فيلق م�ن م�وظفي الخدم�ة المدني�ة بالعم�ل ف�ي أجه�زة اإلدارة الحكومي�ة م�ن أج�ل ض�مان تص�ريف  )1
 األعمال المتعلقة بمهام التزامات المحافظة بطريقة مهنية، وبجدية ونزاهة وحيادية سياسية. 

 
 يعتبر رئيس مجلس الوزراء أرفع موظف في صفوف العاملين بسلك الخدمة المدنية. )2

 
 

 154المادة 
 

يق�وم كم�ا يقوم رئيس الجمهورية بتس�مية رئ�يس وزراء يت�ولى ب�دوره اقت�راح تش�كيل مجل�س ال�وزراء.  )1
يوم�اً م�ن أول جلس��ة لمجل�س الن�واب أو م�ن قب�ول اس�تقالة مجل��س  14رئ�يس الجمهوري�ة، ف�ي غض�ون 

مجل�س الوزراء السابق، بتعيين رئيس الوزراء الجديد، جنباً إلى جنب، مع بقية األعضاء اآلخ�رين ف�ي 
 الوزراء وقبول قـَسـَم العضوية من األعضاء المعينين في مجلس الوزراء الجديد. 

 
يوم�اً بع�د ي�وم تعيين�ه م�ن قب�ل رئ�يس الجمهوري�ة، بتق�ديم  14يقوم رئيس مجلس الوزراء، في غض�ون  )2

برنامج عمل مجلس الوزراء إلى مجل�س الن�واب، جنب�ا إل�ى جن�ب، م�ع التم�اس إج�راء التص�ويت بم�نح 
في الحكومة. ويتعين على مجلس النواب تمرير مثل ذل�ك التص�ويت لم�نح الثق�ة باألغلبي�ة المطلق�ة  الثقة

 من األصوات في حضور ما ال يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.
 

أعاله، أو فشل المجلس في الحص�ول عل�ى م�نح الثق�ة  1وفقاً للفقرة في حالة عدم تعيين مجلس الوزراء  )3
يوماً م�ن نهاي�ة الفت�رة الزمني�ة المح�ددة  14أعاله، فإن مجلس النواب، سيقوم في غضون  2للفقرة وفقا 

أعاله، باختيار رئيس وزراء وأعضاء لمجلس الوزراء على النحو المقترح من قِب�ل  2و 1في الفقرتين 
م�ن الن�واب. المجلس، باألغلبية المطلقة من األصوات في بحضور ما ال يقل عن نصف العدد الق�انوني 

ويق��وم رئ��يس الجمهوري��ة بتعي��ين مجل��س ال��وزراء المخت��ار بتل��ك الطريق��ة، ويتلق��ى قََس��م ال��والء وقب��ول 
 العضوية بالمجلس من أعضائه.

 
 
 

 155المادة 
 

، ف�إن رئ�يس الجمهوري�ة، س�وف 3، الفقرة 154وفي حالة عدم تعيين مجلس وزراء وفقاً ألحكام المادة  )1
، على تعيين رئيس وزراء، وأعض�اء آخ�رين ف�ي مجل�س ال�وزارة بن�اء يوماً  14يعمل في غضون فترة 

يوماً من بعد تعيين مجلس ال�وزراء  14على اقتراح رئيس الوزراء. ويقوم مجلس النواب، في غضون 
من قـِبـَل رئيس الجمهورية، باالنعقاد، ف�ي حض�ور م�ا ال يق�ل ع�ن نص�ف الع�دد الق�انوني م�ن النص�اب 

 ت على منح الثقة للحكومة المشكلة بتلك الطريقة.المقرر للنواب، والتصوي
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الس�ابقة، ف�إن رئ�يس الجمهوري�ة س�يقوم  1وفي حال أنه ل�م ي�تم م�نح الثق�ة لمجل�س ال�وزراء وفق�ا للفق�رة  )2

 بتقصير مدة والية مجلس النواب، ويأمر بإجراء انتخابات نيابية جديدة. 
 

 156المادة 
 

حكمة الدولة تجاه أي خرق للدستور أو القوانين، أو ف�ي يصبح أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام م )1
 حالة ارتكاب جريمة متصلة بأي من مهام المناصب الوزارية.

 
نائب�اً م�ن مجل�س الن�واب عل�ى األق�ل، فإن�ه يمك�ن  115وبناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، أو من  )2

م محكمة الدول�ة للمس�اءلة م�ن تمرير إصدار قرار باستدعاء عضو معين من مجلس الوزراء للمثول أما
 قبل مجلس النواب بأغلبية ثالثة أخماس النصاب القانوني لعدد النواب.

 
 157المادة 

 
مسؤولين بشكل جماعي أمام مجلس النواب بشأن أنش�طة مجل�س  يصبح أعضاء مجلس الوزراء جميعا )1

 الوزراء.
 

الن�واب بش�أن المس�ائل الت�ي ت�دخل يعتبر أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية فردية أمام مجل�س  )2
 في نطاق اختصاص الوزير المعني، أو التي يتم تكليفه بها من قبل رئيس الوزراء.

 
 
  

 158المادة 
 

يقوم مجلس النواب بتمرير تصويت بحجب الثقة في مجلس الوزراء بأغلبية أصوات النصاب الق�انوني  )1
نائباً على األقل، ويحدد فيه اسم مرشح جديد لمنصب  46لعدد النواب، بناء على طرح اقتراح مقدم من 

رئ��يس  رئ��يس ال��وزراء. وإذا ت��م تمري��ر مث��ل ذل��ك الق��رار م��ن قب��ل مجل��س الن��واب، فإن��ه يتوج��ب عل��ى
الجمهورية قبول استقالة مجل�س ال�وزراء وتعي�ين رئ�يس وزراء جدي�د كم�ا اخت�اره مجل�س الن�واب، م�ع 
األعضاء اآلخرين في مجلس الوزراء حسب اختيار رئيس الوزراء المرش�ح م�ن جدي�د، م�ع تلق�ي قس�م 

 الوالء من أعضاء الوزارة الجديدة. 
 

) أعاله، وذلك في موعد ال 1مشار إليه في الفقرة (ويمكن طرح اقتراح للتصويت بشأن تمرير القرار ال )2
 3أيام من بعد تقديمه. كما يمكن تقديم اقت�راح الح�ق بن�وع مماث�ل ف�ي موع�د ال يق�ل ع�ن م�دة  7يتجاوز 

أشهر من اليوم الذي تم فيه تقديم االقتراح السابق؛ ولكنه يمكن طرح اقتراح الحق مماثل في موعد قبل 
 نائباً على األقل. 115م طرح االقتراح من قبل أشهر إذا ت 3انقضاء مهلة 

 
 159المادة 

 
يجوز لمجلس النواب تمرير اقتراح بطرح تصويت بحجب الثقة عن وزير واحد بمف�رده. ويمك�ن تق�ديم  )1

نائباً على األقل. وسيجري تطبي�ق أحك�ام  69أي اقتراح لتمرير مثل هذا التصويت بسحب الثقة من قبل 
 حسب مقتضى الحال. 2، الفقرة 158المادة 

 
 



 

 للديمقراطية واالنتخاباتترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية 
 
 

 

 1                                                                                                                             1997دستور بولنــدا لعام          

يقوم رئيس الجمهورية بعزل أي وزير إذا تم تمرير تصويت بحجب الثقة عن�ه م�ن قب�ل مجل�س الن�واب  )2
 بأغلبية أصوات النصاب القانوني المقرر لعدد النواب. 

 
 160المادة 

 
رئ��يس ال��وزراء ق��د يق��دم إل��ى مجل��س الن��واب اقتراح��اً يتطل��ب في��ه تص��ويتاً عل��ى م��نح الثق��ة ف��ي مجل��س 

لوزراء. ويتم منح التصويت بالثقة في مجلس الوزراء بأغلبية األصوات بحضور ما ال يقل عن نصف ا
 عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.

 
 161المادة 

 
يق��وم رئ��يس الجمهوري��ة، بن��اء عل��ى طل��ب م��ن رئ��يس ال��وزراء، بإح��داث التغي��رات ف��ي تش��كيلة مجل��س 

 الوزراء.
 

 162المادة 
 

 الوزراء تقديم استقالة مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس النواب المنتخب حديثا.يتعين على رئيس  )1
 

 كما يقوم رئيس الوزراء أيضا بتقديم استقالة مجلس الوزراء في الحاالت التالية: )2
 

 عندما ال يتم تمرير التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب؛ )1
 الثقة عن مجلس الوزراء؛تم تمرير تصويت بحجب يعندما  )2
 عندما يستقيل رئيس الوزراء نفسه من منصبه. )3

 
وعند قبول رئيس الجمهورية استقالة مجل�س ال�وزراء، فإن�ه س�وف يل�زم ال�وزارة عل�ى االس�تمرار ف�ي مهامه�ا  )3

 حتى يتم تعيين مجلس جديد للوزراء.
 
أعاله، قد يرفض قبول اس�تقالة  3الفقرة الفرعية ، 2كما أن رئيس الجمهورية في الحالة المشار إليها في الفقرة  )4

 مجلس الوزراء.
  
 
 
 

 الفصل السابع
 

 الحكومة المحلية
 
 

 163المادة 
 

تقوم الحكومة المحلية بتنفيذ المهام العامة غير المحجوزة من قبل الدستور أو من قبل القوانين يتعين أن 
 ألجهزة السلطات العامة األخرى.
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 164المادة 

 
) الوح��دة األساس��ية ف���ي gmina) المجتمع��ي المس��مى ف���ي بولن��دا (communeالكومي��ون (يش��كل  )1

 الحكومة المحلية.
 

 يتعين تحديد الوحدات األخرى من الحكومة اإلقليمية و/ أو المحلية من خالل القانون. )2
 

يت��ولى الكومي��ون المجتمع��ي تنفي��ذ كاف��ة مه��ام الحكوم��ة المحلي��ة غي��ر المخصص��ة لوح��دات أخ��رى م��ن  )3
 كومة المحلية.الح

 
 165المادة 

 
ينبغي أن تحصل وحدات الحكومة المحلية على شخصية قانونية. كما يجب أن يكون لها حق�وق الملكي�ة  )1

 وغيرها من حقوق الممتلكات.
 

 يتعين على المحاكم حماية الطبيعة االستقاللية بالحكم لوحدات الحكم المحلي.   )2
 

 166المادة 
 

يجب القيام بالمهام العامة التي تستهدف تلبية احتياجات مجتمع الحكم ال�ذاتي م�ن قب�ل وح�دات الحكوم�ة  )1
 .لهاالمحلية باعتبارها مسؤولية مباشرة 

 
إذا كانت االحتياجات األساسية للوالية أو المحافظة تقتضي مثل ذلك، فإن على الق�انون تكلي�ف وح�دات  )2

بات عامة األخرى أيضاً. كما يتعين تحديد طريقة تحويل وأسلوب أداء الحكومة المحلية للقيام بأداء واج
 الواجبات المخصصة لذلك الغرض من قبل القانون.

 
يتعين أن تفصل المحاكم اإلدارية في النزاع�ات القض�ائية ب�ين وح�دات الحك�م المحل�ي ووح�دات اإلدارة  )3

 الحكومية.
 

 167المادة 
 

ة بت�وفير األم�وال العام�ة الكافي�ة له�ا للقي�ام ب�أداء المه�ام الموكل�ة يتعين التأكيد لوح�دات الحكوم�ة المحلي� )1
 إليها.

 
ينبغي أن تتشكل إي�رادات وح�دات الحك�م المحل�ي م�ن إيراداته�ا الخاص�ة وم�ن اإلعان�ات والم�نح العام�ة  )2

 المحددة من ميزانية الدولة. 
 

 تحدد مصادر اإليرادات لوحدات الحكم المحلي من قبل القانون. )3
 

راء التعديالت في نطاق الواجبات والصالحيات لوحدات الحكم المحلي بالتزامن مع التعديالت يتعين إج )4
 المناسبة في حصتها من اإليرادات العامة.

 
 168المادة 
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بحسب المستوى الذي يجيزه القانون، ف�إن لوح�دات الحك�م المحل�ي الح�ق ف�ي تحدي�د مس�توى الض�رائب 

 والرسوم المحلية.
  

 169المادة 
 

 أن تعمل وحدات الحكم المحلي على أداء واجباتها من خالل األجهزة التأسيسية والتنفيذية.يجب  )1
 

يج��ب أن تك��ون انتخاب��ات أعض��اء الهيئ��ات التأسيس��ية عام��ة، مباش��رة، ومتس��اوية وتج��رى ب��االقتراع  )2
، السري. كما ينبغي أن يعمل القانون على تحديد مبادئ وإجراءات طرح المرشحين وإجراء االنتخابات

 فضالً عن االحتياجات الالزمة لصحة االنتخابات. 
 

كما ينبغي تحديد المبادئ واإلجراءات النتخاب وإقالة األجهزة التنفيذية لوحدات الحكم المحلي م�ن قب�ل  )3
 القانون.

 
يتع��ين العم��ل بدق��ة عل��ى تحدي��د الهيك��ل التنظيم��ي ال��داخلي لوح��دات الحك��م المحل��ي، وض��من الح��دود  )4

 مجالس أعضائها التأسيسية. القانونية، من خالل
 

 170المادة 
 

أعضاء من جماعة الحكم الذاتي أن يقرروا، عن طريق االستفتاء، المسائل المتعلقة بمجتمعهم،  يستطيع
بما في ذلك إقالة عض�و م�ن أعض�اء الحكوم�ة المحلي�ة المقام�ة ع�ن طري�ق االنتخ�اب المباش�ر. ويتع�ين 

 تحديد مبادئ وإجراءات عقد االستفتاء المحلي من قبل القانون.
 

 171المادة 
 

 ألعمال من قبل الحكومة المحلية يجب أن تظل خاضعة للمراجعة.إن مشروعية ا )1
 

يجب أن تشمل أجهزة ممارسة المراجعة على مدى نشاط وحدات الحكومة المحلي�ة عل�ى النح�و الت�الي:  )2
) ومكات��ب الت��دقيق فيم��ا يتعل��ق voivodsرئ��يس ال��وزراء ومج��الس المحافظ��ات المس��ماة  "فوي��دودز" (

 بالمسائل المالية.
 

على اقتراح من رئيس الوزراء، فإن مجلس النواب يستطيع حل الهيئة التأسيسية للحكوم�ة المحلي�ة بناء  )3
 إذا كان هناك انتهاك بشكل صارخ للدستور أو القانون.

 
 172المادة 

 
 إن وحدات الحكومة المحلية لها الحق في تكوين الجمعيات. )1

 
حادات الدولية للمجتمعات المحلية واإلقليمية، إن أي وحدة حكومة محلية لها الحق في االنضمام إلى االت )2

 فضالً عن التعاون مع المجتمعات المحلية واإلقليمية للدول األخرى.
 

أع�اله م�ن قب�ل وح�دات  2و  1وبالنسبة للمبادئ التي تحكم ممارسة الحق�وق المش�ار إليه�ا ف�ي الفق�رتين  )3
 الحكم المحلي، فإنه يجب تحديدها من قبل القانون.
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 منالفصل الثا
 

 المحاكم والهيئات القضائية
 
 
 

 173المادة 
 

يجب أن تشكل المحاكم والهيئات القضائية سلطة منفصلة، وأن تكون مستقلة عن بقي�ة األف�رع األخ�رى 
 للسلطة.

 
 174المادة 

 
 . جمهورية بولندايجب أن تنطق المحاكم والهيئات القضائية في األحكام باسم 

  
 المحاكم

 
 175المادة 

 
ي��تم تنفي��ذ إقام��ة وإدارة الع��دل ف��ي جمهوري��ة بولن��دا م��ن قب��ل المحكم��ة العلي��ا، المح��اكم العام��ة، المح��اكم  )1

 اإلدارية، والمحاكم العسكرية. 
 

 يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو إجراءات محاكم مختصرة ومستعجلة فقط خالل وقت الحرب. )2
 

 176المادة 
 

 ين اثنين على األقل. ينبغي أن تكون إجراءات المحكمة من مرحلت )1
 

 يتم تحديد الهيكل التنظيمي والوالية القضائية وإجراءات المحاكم من قبل القانون. )2
 

 177المادة 
 

 ينبغي في المحاكم العامة تنفيذ إقامة وإدارة العدل بشأن جميع المسائل، باستثناء تلك المخصص�ة قانون�اً 
 لمحاكم أخرى.

 
 178المادة 

 
 في ممارسة مهامهم، مستقلين وال يخضعون إال للدستور والقوانين. يتعين أن يكون القضاة، )1

 
يجب توفير ظروف العمل المناسبة للقضاة ومنحهم مكافآت بما يتفق مع هيبة وكرامة مناصبهم ونطاق  )2

 مهامهم وواجباتهم.
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تتن�افى  إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمالية، أو القي�ام بتنفي�ذ أنش�طة عام�ة يال يجوز أن ينتمي القاض  )3
 مع مبادئ استقالل المحاكم والقضاة.

 
 179المادة 

 
يتم تعيين القضاة لفترة غير محددة من قبل رئيس الجمهوري�ة، بن�اء عل�ى اقت�راح م�ن المجل�س ال�وطني 

 للقضاء.
 

 180المادة 
 

 ال يجوز للقضاة أن يكونوا قابلين للفصل أو العزل من مناصبهم. )1
 

أو تعليقه عن العمل، أو نقله إللحاقه بعضوية هيئة قضائية ف�ي  ال يجوز إعادة سحب قاض من منصبه  )2
محكمة أخرى أو وضعه ف�ي مك�ان ض�د إرادت�ه، إال بموج�ب حك�م قض�ائي، وف�ي الح�االت المنص�وص 

 عليها في القانون.
 

يجوز أن يتقاعد القاض�ي ع�ن العم�ل نتيج�ة للم�رض أو العج�ز ال�ذي يمنع�ه م�ن أداء مه�ام منص�به. وال  )3
 بهذا اإلجراء أو الطعن فيه إال كما هو محدد في القانون.يجوز القيام 

 
 يتعين أن يحدد القانون حد العمر الذي يمكن للقاضي أن يتحول فيه للتقاعد.  )4

 
إذا كانت هناك إعادة تشكيل لنظام المحاكم أو إجراء تغييرات على حدود دوائر المحاكم، فإن�ه ال يج�وز  )5

 التقاعد إال بالحفاظ على بقاء مرتباته ومستحقاته كاملة. تخصيص قاض لمحكمة أخرى أو إحالته على
  

 181المادة 
 

ال يج�وز دون موافق�ة مس�بقة م�ن قب�ل محكم�ة معين�ة بالق�انون، تحمي�ل القاض�ي أي مس�ؤولية جنائي�ة أو 
حرمانه م�ن حريت�ه. كم�ا ال يج�وز الق�بض عل�ى القاض�ي أو اعتقال�ه، باس�تثناء الح�االت الت�ي ي�دان فيه�ا 

ريمة ويكون فيها اعتقاله ضرورياً لتأمين المس�ار الس�ليم إلج�راءات المحاكم�ة والع�دل. كم�ا بارتكاب ج
ي��تم إخط��ار رئ��يس المحكم��ة المحلي��ة المختص��ة ف��ورا ع��ن أي احتج��از م��ن ه��ذا الن��وع، حي��ث ق��د ي��أمر 

 باإلفراج الفوري عن القاضي المحتجز.
 
 

 182المادة 
 

 واطنين في إدارة وإقامة العدل.وضع نظام لتحديد نطاق مدى مشاركة الميتعين 
 

 183المادة 
 

تتولى المحكمة العلي�ا مه�ام ممارس�ة اإلش�راف عل�ى المح�اكم العام�ة والعس�كرية بش�أن إص�دار األحك�ام  )1
 القضائية.

 
 تتولى المحكمة العليا أيضا تنفيذ سائر األنشطة األخرى المحددة في الدستور والقوانين. )2
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س�نوات ف�ي المنص�ب  6العليا من قبل رئيس الجمهورية بوالية م�دتها  يتم تعيين الرئيس األول للمحكمة )3
 من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة العاملين في المحكمة العليا.

 
 184المادة 

 
يتع��ين عل��ى المحكم��ة اإلداري��ة العلي��ا والمح��اكم اإلداري��ة األخ��رى العم��ل، بمق��دار م��ا يح��دده ويس��مح ب��ه 

عل��ى ممارس��ة الرقاب��ة عل��ى أداء اإلدارة العام��ة. وينبغ��ي أن تمت��د ه��ذه الرقاب��ة لتش��مل أيض��اً،  الق��انون،
األحك��ام بش��أن م��دى التواف��ق م��ع الق��وانين ف��ي مختل��ف ق��رارات األجه��زة الحكومي��ة المحلي��ة والق��وانين 

 المعيارية لألجهزة اإلقليمية في اإلدارة الحكومية.
 

 185المادة 
 

س��نوات ف��ي  6ة اإلداري��ة العلي��ا م��ن قب��ل رئ��يس الجمهوري��ة، بوالي��ة م��دتها رئ��يس المحكم��ي��تم تعي��ين 
 المنصب، من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة لقضاة المحكمة اإلدارية العليا .

 
 186المادة 

 
 يعمل المجلس الوطني للقضاء على ضمان استقالل المحاكم والقضاة. )1

 
اً إل�ى المحكم�ة الدس�تورية بش�أن م�دى مطابق�ة الق�وانين المعياري�ة م�ع يقدم المجلس الوطني للقضاء طلب )2

 الدستور ومدى صلتها باستقاللية المحاكم والقضاة.
 

 187المادة 
 

 يتكون المجلس الوطني للقضاء على النحو التالي: )1
 

الرئيس األول للمحكمة العليا، وزير العدل، رئيس المحكم�ة اإلداري�ة العلي�ا، وش�خص واح�د  )1
 من قبل رئيس الجمهورية؛معين 

 
قاضياً مختارين م�ن ب�ين قض�اة المحكم�ة العلي�ا والمح�اكم المش�تركة  )15خمسة عشر (عدد  )2

 والمحاكم اإلدارية والمحاكم العسكرية؛
 

) أعض�اء ي�تم اختي�ارهم م�ن قب�ل مجل�س الن�واب م�ن ب�ين الن�واب، وعض�وان 4أربعة (ع�دد  )3
 ين أعضاء المجلس المذكور.آخران يتم ترشيحهما من قبل مجلس الشيوخ من ب

 
 يختار المجلس الوطني للقضاء، من بين أعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس. )2

  
 سنوات. 4قع عليهم االختيار كأعضاء في المجلس الوطني للقضاء لمدة يتكون عضوية من  )3

 
يتم تحديد الهيكل التنظيمي، ونطاق النشاط وإجراءات عمل المجلس الوطني للقضاء، فضالً عن طريقة  )4

 اختيار أعضائها، من قبل القانون. 
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 المحكمة الدستورية
 

 188المادة 
 

 تقضي المحكمة الدستورية وتفصل فيما يتعلق بالمسائل التالية: 
  

 للدستور؛ مدى مطابقة القوانين واالتفاقات الدولية )1
م��دى تواف��ق ق��انون م��ا م��ع االتفاق��ات الدولي��ة الت��ي تتطل��ب المص��ادقة عليه��ا ض��رورة الموافق��ة  )2

 المسبقة التي يمنحها القانون للتصديق؛
م�دى تواف�ق األحك�ام القانوني�ة الص�ادرة ع�ن أجه�زة الدول�ة المركزي�ة م�ع الدس�تور، واالتفاق��ات  )3

 الدولية المصادق عليها، ومع القوانين؛
 فق الدستور مع أغراض أو أنشطة األحزاب السياسية؛مدى توا )4
 . 1، الفقرة 79الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الدستورية، على النحو المحدد في المادة  )5

 
 189المادة 

 
يتعين على المحكمة الدستورية تسوية النزاعات بش�أن الس�لطات والص�الحيات ب�ين األجه�زة المركزي�ة 

 الدستورية للدولة.
 

 190المادة 
 

 تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للتطبيق بصورة شاملة وقاطعة ونهائية. )1
 

، بص�ورة 188يتعين نشر أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة  )2
فوري��ة ف��ي النش��رة الرس��مية الت��ي ص��در فيه��ا الق��انون المعي��اري األص��لي. وإذا ل��م ي��تم إص��دار الق��انون 
المعي��اري، فإن��ه يتع��ين عن��دها نش��ر الحك��م ف��ي الجري��دة الرس��مية لجمهوري��ة بولن��دا، المس��ماة (م��ونيتر 

 ).Monitor POLSKI -بولسكي
 

يصبح حكم المحكمة الدستورية نافذ المفعول من يوم نشره، ومع ذلك، فإن�ه يج�وز للمحكم�ة الدس�تورية  )3
 18ي. وال يج�وز أن تتج�اوز ه�ذه الفت�رة الزمني�ة تحديد موعد آخر لنهاية القوة الملزمة للقانون المعي�ار

شهراً فيما يتعلق ب�أي ق�انون معي�اري آخ�ر. وعن�دما يتض�من الحك�م  12شهراً بالنسبة لقانون عادي، أو 
عواقب مالية غير منصوص عليه�ا ف�ي الميزاني�ة، فإن�ه يترت�ب عل�ى المحكم�ة الدس�تورية تحدي�د ت�اريخ 

 بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.ذلك ري المعني، ونهاية القوة الملزمة للقانون المعيا
 

إن حكم المحكمة الدستورية بعدم المطابقة للدستور واالتفاقيات الدولية أو لوائح موحدة بشأن قانون  )4
معياري صدر على أساسه حكم محكمة نافذ من الناحية القانونية، بشكل قرار إداري نهائي، أو كحل 

إلعادة فتح الدعوى، أو إلغاء القرار أو أي تسوية أخرى بحسب  لمسائل أخرى، ينبغي أن يكون أساساً 
 الطريقة والمبادئ المنصوص عليها في األحكام التي تنطبق على اإلجراءات المعنية.

 
 يتم إصدار أحكام المحكمة الدستورية بأغلبية األصوات. )5
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 191المادة 
 

 :188فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة يستطيع أي مما يلي تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية  )1
  

رئيس الجمهورية، مارشال رئاسة مجلس النواب، مارشال مجلس الشيوخ، رئيس الوزراء،   )1
عضواً من مجلس الشيوخ، الرئيس األول للمحكمة العليا، رئيس المحكمة  30نائباً،  50

 ة، والمفوض لحقوق المواطن؛اإلدارية العليا، النائب العام، رئيس المجلس األعلى للرقاب
 ؛2، الفقرة 186المجلس الوطني للقضاء، بقدر ما هو محدد في المادة   )2
 جهزة التأسيسية من وحدات الحكومة المحلية؛األ )3
األجهزة الوطنية للنقابات وكذلك السلطات الوطنية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات   )4

 المهنية؛
 الكنائس والمنظمات الدينية؛ )5
 بالحد المنصوص عليه فيها. 79المشار إليها في المادة الجهات   )6

أعاله، يمكنها تقديم طلب إذا تعلق الفعل  5-3الفرعية  اتالفقر 1) الجهات المشار إليها في الفقرة 2
 المعياري بمسائل ذات الصلة لنطاق نشاطهم.

 
 192المادة 

 
الدس�تورية فيم�ا يتعل�ق بالمس�ائل المح�ددة ف�ي لألشخاص المذكورين تالياً تقديم طلب إلى المحكم�ة يحق 

: رئ��يس الجمهوري��ة، مارش��ال مجل��س الن��واب، مارش��ال مجل��س الش��يوخ، رئ��يس مجل��س 189الم��ادة 
 الوزراء، الرئيس األول للمحكمة العليا، رئيس المحكمة اإلدارية العليا، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة.

 
 193المادة 

 
تفسار قانوني إل�ى المحكم�ة الدس�تورية بش�أن تواف�ق ق�انون معي�اري م�ع يجوز ألي محكمة إحالة أي اس

الدستور أو اتفاقات دولية مصادق عليها أو قانون عادي، إذا كانت اإلجابة على ذلك االستفسار سيتقرر 
 على ضوئها الحكم في قضية منظورة آنذاك أمام تلك المحكمة.

 
 194المادة 

 
قاض�ياً ي�تم اختي�ارهم بص�ورة فردي�ة م�ن قب�ل مجل�س الن�واب لفت�رة  15تتألف المحكمة الدستورية م�ن   )1

سنوات من بين األشخاص المتميزين بمس�توى ع�ال م�ن اإللم�ام والمعرف�ة بالق�انون. وال  9والية مدتها 
 يجوز اختيار أي قاض ألكثر من فترة والية واحدة في منصب العضوية بالمحكمة.

 
ي��ين رئ��يس ونائ��ب رئ��يس المحكم��ة الدس��تورية م��ن قب��ل رئ��يس الجمهوري��ة م��ن ب��ين المرش��حين ي��تم تع )2

 المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة بالمحكمة الدستورية.
 

 195المادة 
 

 يجب أن يكون قضاة المحكمة الدستورية، في ممارسة وظائفهم، مستقلين وال يخضعون إال للدستور. )1
 

مة الدستورية بالظروف المالئمة للعمل وم�نحهم مكاف�آت الئق�ة بم�ا يتناس�ب م�ع يجب إمداد قضاة المحك )2
 هيبة مناصبهم ونطاق واجباتهم.
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ال يجوز لقضاة المحكمة الدستورية، خالل فترة واليتهم، االنتماء إلى ح�زب سياس�ي أو نقاب�ة عمالي�ة،   )3

 أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقاللية المحاكم والقضاة.
 

 196المادة 
 

ال يجوز تعريض أي قاض من المحكمة الدستورية للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة 
مسبقة صادرة م�ن المحكم�ة الدس�تورية. كم�ا ال يج�وز إج�راء أي توقي�ف أو اعتق�ال للقاض�ي، باس�تثناء 

تقال�ه ض�رورياً لت�أمين الحاالت التي ي�تم الق�بض فيه�ا عل�ى القاض�ي بس�بب ارتك�اب جريم�ة ويص�بح اع
المسار السليم لإلجراءات. كما ينبغ�ي إخط�ار رئ�يس المحكم�ة الدس�تورية ف�وراً ع�ن أي عملي�ة احتج�از 

 للقاضي، وقد يأمر رئيس المحكمة باإلفراج الفوري عن القاضي المحتجز.
 

 197المادة 
 

 تنظيم المحكمة الدستورية، وطريقة سير اإلجراءات فيها، بموجب قانون. يتعين 
  
 
 

 محكمة الدولة
 

 198المادة 
 

إن االنتهاك��ات للدس��تور أو لق��انون م��ا الت��ي يرتكبه��ا أي م��ن الم��ذكورين تالي��اً ف��ي داخ��ل أو ف��ي نط��اق  )1
ري�ة، رئ�يس ال�وزراء، مكاتبهم، تعرضهم للمساءلة الدستورية أمام محكمة الدول�ة، وه�م: رئ�يس الجمهو

أعضاء مجلس الوزراء، رئيس البنك الوطني البولندي، رئيس الغرفة العليا للمراقب�ة، أعض�اء المجل�س 
الوطني لإلذاعة والتلفزيون، األشخاص الممنوحون من رئيس الوزراء ص�الحيات إداري�ة عل�ى وزارة 

 ما، والقائد العام للقوات المسلحة .
 

واب والش��يوخ أيض��ا مس��ؤولين دس��تورياً أم��ام محكم��ة الدول��ة إل��ى الح��د كم��ا يعتب��ر أعض��اء مجلس��ي الن�� )2
 . 107المنصوص عليه في المادة 

 
يحدد القانون أنواع العقاب التي تستطيع محكمة الدول�ة أن توقعه�ا عل�ى المخ�الفين للدس�تور أو الق�وانين  )3

 المقررة. 
 

 
 199المادة 

 
عضواً يختارهم مجلس النواب في ال�دورة الحالي�ة  16تتألف محكمة الدولة من رئيس ونائبين للرئيس و )1

للمجلس من بين أشخاص ليسوا من أعضاء مجلس النواب أو من مجل�س الش�يوخ. ويح�وز نائب�ا رئ�يس 
المحكم��ة ونص��ف ع��دد أعض��اء المحكم��ة عل��ى األق��ل عل��ى الم��ؤهالت المطل��وب توافره��ا ف��ي النص��اب 

 الالزم لعقد جلسة المحكمة.
 

 حكمة العليا رئاسة محكمة الدولة.يتولى الرئيس األول للم )2
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يتعين على أعضاء محكمة الدولة، في ممارسة مهامهم كقضاة في المحكمة، أن يكون�وا مس�تقلين وغي�ر  )3
 خاضعين إال للدستور والقوانين.

 
 200المادة 

 
ال يج��وز تع��ريض أي ق��اض م��ن محكم��ة الدول��ة للمس��اءلة الجنائي��ة أو حرمان��ه م��ن حريت��ه دون موافق��ة 

ادرة من محكمة الدولة نفسها. كما ال يجوز إج�راء أي توقي�ف أو اعتق�ال ألي عض�و بمحكم�ة مسبقة ص
الدول�ة، باس��تثناء الح��االت الت��ي ي��تم الق��بض فيه��ا عل�ى العض��و ج��ّراء ارتكاب��ه جريم��ة م��ا، حي��ث يص��بح 

ف�وراً اعتقاله عندها ضرورياً لتأمين المسار السليم لإلجراءات. كما ينبغي إخطار رئيس محكمة الدول�ة 
 عن أي عملية احتجاز من هذا النوع، وقد يأمر رئيس المحكمة باإلفراج الفوري عن العضو المحتجز.

 
 201المادة 

 
 يتعين تنظيم محكمة الدولة وطريقة سير اإلجراءات فيها، بموجب قانون. 

  
 

 الفصل التاسع
 

 أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوق
 

 الغرفة العليا للمراقبة
 

 202المادة 
 

 تتمثل الدائرة العليا للرقابة في الجهاز الرئيسي لمكتب التدقيق بالدولة. )1
 

 تظل الدائرة العليا للرقابة تابعة لمجلس النواب. )2
 

 تعمل الدائرة العليا للرقابة وفقاً لمبادئ الزمالة الجماعية. )3
  

 203المادة 
 

جه�زة اإلدارة الحكومي�ة، والبن�ك ال�وطني لبولن�دا، تقوم الغرفة أو ال�دائرة العلي�ا للمراقب�ة بت�دقيق نش�اط أ )1
واألش���خاص االعتب���اريين والوح���دات التنظيمي���ة األخ���رى ف���ي الدول���ة، بش���أن المش���روعية والحص���افة 

 االقتصادية والفعالية واالجتهاد في أعمالها.
دات تق��وم الغرف��ة العلي��ا للمراقب��ة بت��دقيق نش��اط أجه��زة الحك��م المحل��ي واألش��خاص االعتب��اريين والوح�� )2

 التنظيمية األخرى المتعلقة بالمشروعية والحصافة االقتصادية واالجتهاد.
 

يج��وز لل��دائرة العلي��ا للمراقب��ة ت��دقيق المس��ائل المتعلق��ة بالمش��روعية والحص��افة االقتص��ادية والفعالي��ة  )3
واالجتهاد في أعمال وحدات تنظيمية ومج�االت اقتص�ادية أخ�رى، لغاي�ة الم�دى ال�ذي تس�تخدم في�ه ه�ذه 

وحدات لممتلكات أو موارد الدولة أو الكميونات، أو بما تؤديه هذه الوح�دات التنظيمي�ة أو االقتص�ادية ال
 من التزامات مالية نحو الدولة.
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 204المادة 
 

 ما يلي:يتعين على الدائرة أو الغرفة العليا للمراقبة أن تقدم إلى مجلس النواب  )1
 

 وأغراض السياسة النقدية؛تحليل بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة  )1
 رأي بشأن التصويت على قبول الحسابات للسنة المالية السابقة التي قدمها مجلس الوزراء؛ )2
 معلومات عن نتائج عمليات التدقيق واالستنتاجات والتقديمات المحددة بالقانون. )3

 
 تقدم الغرفة العليا للمراقبة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى مجلس النواب. )2

 
 205ادة الم

 
ينبغي تعيين رئيس الغرفة العليا للمراقبة من قبل مجلس النواب، وبموافق�ة مجل�س الش�يوخ، وذل�ك لم�دة  )1

 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة والية ثانية فقط. 6
 

ال يحق ل�رئيس الغرف�ة العلي�ا للمراقب�ة أن يش�غل أي وظيف�ة أخ�رى، باس�تثناء منص�ب الزمال�ة التعليمي�ة  )2
 معهد تعليم عال أو جامعة، وال القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.(األستاذية) في 

 
ال يجوز لرئيس الغرفة العليا للمراقبة، االنتماء إلى أي حزب سياس�ي أو نقاب�ة عمالي�ة، أو تنفي�ذ أنش�طة  )3

 عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.
 

 206المادة 
 

لة الجنائي��ة أو حرمان��ه م�ن حريت��ه دون موافق��ة ال يج�وز تع��ريض رئ��يس الغرف�ة العلي��ا للمراقب��ة للمس�اء
مس��بقة ص��ادرة م��ن مجل��س الن��واب. كم��ا ال يج��وز إج��راء أي توقي��ف أو اعتق��ال ل��رئيس الغرف��ة العلي��ا 
للمراقبة، باستثناء الحاالت التي يتم القبض فيه�ا علي�ه ج�راء ارتكاب�ه لجريم�ة م�ا، حي�ث يص�بح اعتقال�ه 

إلجراءات. كما ينبغي إخط�ار مارش�ال مجل�س الن�واب ف�وراً ع�ن آنذاك ضرورياً لتأمين المسار السليم ل
أي عملية احتجاز من هذا النوع، وقد يأمر رئيس المجلس باإلفراج الفوري ع�ن رئ�يس غرف�ة المراقب�ة 

 العليا المحتجز.
 

 207المادة 
 

 يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل الغرفة العليا للمراقبة من قبل القانون.
 
 

 المواطنينمفوض حقوق 
 
 208المادة  
 

يت��ولى مف��وض حق��وق الم��واطنين الحف��اظ عل��ى الحري��ات وحق��وق األش��خاص والم��واطنين المنص��وص  )1
 عليها في الدستور والقوانين المعيارية األخرى.

 
 يتم تحديد نطاق وطريقة عمل المفوض لحقوق المواطنين من قبل القانون. )2
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 209المادة 
 

 سنوات. 5من قبل مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة  يتم تعيين مفوض حقوق المواطنين )1
 

ال يح��ق لمف��وض حق��وق الم��واطنين أن يش��غل أي وظيف��ة أخ��رى، باس��تثناء منص��ب الزمال��ة التدريس��ية  )2
 (بصفة األستاذية) في معهد تعليم عال، وال القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.

 
ح�زب سياس�ي أو نقاب�ة عمالي�ة، أو تنفي�ذ أنش�طة ال يجوز لمف�وض حق�وق الم�واطنين، االنتم�اء إل�ى أي  )3

 عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.
 

 
 210المادة 

 
يظل مفوض حق�وق الم�واطن مس�تقالً ف�ي أداء مهام�ه ومس�تقالً ع�ن أجه�زة الدول�ة األخ�رى، وال يعتب�ر 

 مسؤوالً إال أمام مجلس النواب، وفقاً للمبادئ المحددة في القانون.
 
 

 211المادة 
 

ال يجوز تعريض مفوض حقوق المواطن للمساءلة الجنائي�ة أو حرمان�ه م�ن حريت�ه دون موافق�ة مس�بقة 
ص��ادرة م��ن مجل��س الن��واب. كم��ا ال يج��وز إج��راء أي توقي��ف أو اعتق��ال لمف��وض حق��وق الم��واطنين، 

ذاك باس��تثناء الح��االت الت��ي ي��تم فيه��ا الق��بض علي��ه ج��راء ارتكاب��ه جريم��ة م��ا، حي��ث يص��بح اعتقال��ه آن��
ضرورياً لت�أمين المس�ار الس�ليم لإلج�راءات. كم�ا ينبغ�ي إخط�ار مارش�ال مجل�س الن�واب ف�وراً ع�ن أي 
عملية احتجاز من ه�ذا الن�وع، وق�د ي�أمر رئ�يس المجل�س ب�اإلفراج الف�وري ع�ن رئ�يس غرف�ة المراقب�ة 

 العليا المحتجز.
 

 212المادة 
 

الشيوخ سنوياً بشأن أنشطته، وتقديم تقرير يقوم مفوض حقوق المواطنين بإبالغ مجلس النواب ومجلس 
 حول درجة االحترام المتاحة للحريات وحقوق األشخاص والمواطنين.

 
 

 المجلس الوطني للبث اإلذاعي والتلفزيوني
 

 213المادة 
 

يت��ولى المجل��س ال��وطني لإلذاع��ة والتلفزي��ون الحف��اظ عل��ى حري��ة التعبي��ر، والح��ق ف��ي الوص��ول إل��ى،  )1
 ومات وحماية المصلحة العامة فيما يتعلق بالبث اإلذاعي والتلفزيوني.والحصول على المعل

 
يق��وم المجل��س ال��وطني لإلذاع��ة والتلفزي��ون بإص��دار ل��وائح تنظيمي��ة، واعتم��اد الق��رارات ف��ي الح��االت  )2

 الفردية. 
 

 214المادة 
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الش�يوخ ورئ�يس يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون من قبل مجلس النواب ومجل�س  )1
 الجمهورية.

 
ال يج��وز ألي عض��و ب��المجلس ال��وطني لإلذاع��ة والتلفزي��ون االنتم��اء إل��ى أي ح��زب سياس��ي أو نقاب��ة   )2

 عمال، أو القيام بتنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وظيفته.
 

 215المادة 
 

والمبادئ التفصيلية لتعيين يتم تحديد مبادئ وطريقة تنظيم وعمل المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون، 
 .أعضائه من قبل القانون

 
 الفصل العاشر

 
 المالية العامة

 
 216المادة 

 
 يتعين جمع الموارد المالية المخصصة ألغراض عامة وإنفاقها بالطريقة التي يحددها القانون. )1

 
قب�ل الخزين�ة إن اقتناء وبيع ورهن الممتلك�ات أو األس�هم أو الحص�ص، أو إص�دار األوراق المالي�ة م�ن  )2

العامة للدولة أو المصرف الوطني لبولندا أو أشخاص اعتباريين آخ�رين، يتع�ين أن ي�تم القي�ام به�ا وفق�اً 
 للمبادئ واإلجراءات التي ينص عليها القانون.

 
 ال يجوز القيام بإنشاء أي احتكار إال من خالل القانون. )3

 
والكف�االت المالي�ة م�ن قب�ل الدول�ة، وفق�ا للمب�ادئ يجب أن ي�تم التعاق�د عل�ى الق�روض وم�نح الض�مانات  )4

 واإلجراءات التي ينص عليها القانون.
 

يجب أال يسمح بالتعاق�د عل�ى ق�روض أو ت�وفير ض�مانات وكف�االت مالي�ة م�ن ش�أنها تولي�د دي�ون عام�ة  )5
وطني�ة بحج��م يتج�اوز ثالث��ة أخم��اس قيم�ة الن��اتج المحل��ي اإلجم�الي الس��نوي ف��ي الدول�ة. وتح��دد طريق��ة 

 احتساب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي السنوي والدين العام الوطني من خالل القانون.
 

 217المادة 
 

فرض الضرائب والمكوس العامة األخ�رى ومواص�فات الخاض�عين للض�ريبة ومع�دالت الض�رائب، إن 
جب أن فضال عن المبادئ لمنح اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية والفئات المعفاة من دفع الضرائب، ي

 يتم تحديدها بواسطة القانون.
 

 218المادة 
 

 يتم تنظيم خزينة الدولة وطريقة إدارة أصول الميزانية العامة للدولة من خالل القانون.
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 219المادة 
 

  القانونية.يتعين على مجلس النواب اعتماد ميزانية الدولة لسنة مالية عن طريق الميزانية  )1
  

وع الموازنة العام�ة للدول�ة، ومس�توى التفاص�يل والمتطلب�ات لمش�روع إن مبادئ وإجراءات إعداد مشر )2
الموازنة العام�ة للدول�ة، فض�الً ع�ن مب�ادئ وإج�راءات تنفي�ذ الميزاني�ة، يج�ب أن ي�تم تحدي�دها بواس�طة 

 القانون.
 

وفي حاالت استثنائية، فإنه يمكن تحديد إيرادات ونفقات الدولة لفترة أقصر من سنة واحدة ف�ي ميزاني�ة  )3
مؤقت��ة. ويج��ري تطبي��ق األحك��ام المتعلق��ة بمش��روع ميزاني��ة الدول��ة، حس��ب االقتض��اء، عل��ى مش��روع 

 الميزانية المؤقتة أيضاً. 
 

  
إذا لم تصبح ميزانية الدولة أو الميزانية المؤقتة سارية المفعول وتدخل حي�ز النف�اذ ف�ي ي�وم بداي�ة الس�نة  )4

 بوضع إدارة مالية للدولة وفقا لمشروع الميزانية. تدبر القيام المالية، فإن على مجلس الوزراء
 

 220المادة 
 

إن الزيادة ف�ي اإلنف�اق أو االنخف�اض ف�ي اإلي�رادات ع�ن تل�ك المس�تويات المخط�ط له�ا م�ن قب�ل مجل�س  )1
ال��وزراء، ال يج��وز له��ا أن ت��ؤدي إل��ى اعتم��اد مجل��س الن��واب لعج��ز ف��ي الميزاني��ة يتج��اوز المس��توى 

 لموازنة.المنصوص عليه في مشروع ا
 

ال يجوز في الميزانية تغطية العجز فيها عن طريق التعاقد على التزامات ائتمانية ل�دى البن�ك المرك�زي  )2
 للدولة.

  
 

 221المادة 
 

إن الح��ق ف��ي إدخ��ال تش��ريعات بش��أن الميزاني��ة والميزاني��ة المؤقت��ة والتع��ديالت عل��ى الميزاني��ة وق��انون 
الق�انون ال�ذي يم�نح ض�مانات مالي�ة م�ن قب�ل الدول�ة، يج�ب أن ي�تم التعاقد عل�ى ال�دين الع�ام، فض�الً ع�ن 

 حصرها فقط في مجلس الوزراء.
 

 222المادة 
 

ينبغي على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع الموازنة للع�ام المقب�ل ف�ي موع�د أقص�اه 
ه يجوز تقديم مشروع الموازن�ة قبل ثالثة أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة. وفي حاالت استثنائية، فإن

 في وقت الحق بعد ذلك الوقت المحدد. 
 

 223المادة 
 

 يوماً من استالم الميزانية، اعتماد إدخال تعديالت عليها. 20مجلس الشيوخ، بعد  يستطيع
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 224المادة 
 

مارش�ال مجل�س يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على الميزانية أو الميزانية المؤقتة المقدمة ل�ه م�ن قب�ل  )1
أي��ام م��ن اس��تالمها، وي��أمر بإص��دارها ف��ي الجري��دة الرس��مية لجمهوري��ة بولن��دا  7الن��واب ف��ي غض��ون 

)Dziennik Ustaw عل�ى الميزاني�ة أو أي ميزاني�ة 5، الفق�رة 122). وال يجوز تطبيق أحكام الم�ادة ،
 مؤقتة.

 
ك�ام بش�أن م�دى مطابق�ة الدس�تور إذا قدم رئيس الجمهورية مذكرة إلى المحكمة الدستورية إلصدار األح )2

مع الميزانية أو الميزانية المؤقتة قبل التوقيع عليها، فإنه يتع�ين عل�ى المحكم�ة الفص�ل ف�ي تل�ك المس�ألة 
 في موعد ال يتجاوز فترة شهرين من يوم تقديم تلك المذكرة إلى المحكمة.

 
 225المادة 

 
ازنة إلى مجلس النواب، إذا لم يتم اعتماده�ا ) أشهر من يوم تقديم مشروع المو4بعد مرور أربعة (عدد 

) 14أو عرضها على رئيس الجمهوري�ة للتوقي�ع عليه�ا، ف�إن رئ�يس الجمهوري�ة خ�الل األربع�ة عش�ر (
 يوماً، قد يأمر بتقصير مدة والية مجلس النواب من منصبه.

 
 226المادة 

 
لسنة المالي�ة، أن يق�دم إل�ى مجل�س يتعين على مجلس الوزراء، خالل فترة الخمسة أشهر التالية النتهاء ا )1

 النواب تقريراً عن تنفيذ الميزانية، جنباً إلى جنب، مع المعلومات عن حالة الديون الخارجية.
 

يوماً بعد استالم التقري�ر، يتع�ين عل�ى مجل�س الن�واب النظ�ر ف�ي التقري�ر المق�دم إلي�ه،  90وفي غضون  )2
ه تمري�ر اتخ�اذ ق�رار بش�أن فيم�ا إذا ك�ان س�يمنح، أو وبعد أخ�ذ رأي الغرف�ة العلي�ا للمراقب�ة، يترت�ب علي�

 يرفض منح الموافقة على الحسابات المالية المقدمة من قبل مجلس الوزراء.
 

 227المادة 
 

يعتبر البنك المركزي للدولة هو البنك الوطني لبولندا. وينبغي أن يكون له الح�ق الحص�ري ف�ي إص�دار  )1
النقدي�ة. ويك�ون البن�ك ال�وطني البولن�دي مس�ؤوالً ع�ن قيم�ة  العملة، فضالً ع�ن ص�ياغة وتنفي�ذ السياس�ة

 العملة البولندية.
 

تشمل أجهزة البنك الوطني البولندي: رئيس البنك الوطني البولندي ومجلس السياسة النقدي�ة، باإلض�افة  )2
 إلى أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني لبولندا.

 
 6ية، بتعيين رئيس البنك الوطني البولندي لمدة يقوم مجلس النواب، بناء على طلب من رئيس الجمهور )3

 سنوات.
 

ال يجوز لرئيس البنك الوطني البولندي االنتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمالي�ة، أو تنفي�ذ أنش�طة  )4
 عامة تتنافى مع كرامة وهيبة منصبه. 

 
اس��ة أيض��اَ، م��ع يت��ألف مجل��س السياس��ة النقدي��ة م��ن رئ��يس البن��ك ال��وطني البولن��دي، ال��ذي يت��ولى الرئ )5

أشخاص متميزين بمعرفتهم المالية، يتم تعيينهم بأعداد متساوية، من قبل من رئيس الجمهورية ومجلس 
 سنوات. 6النواب ومجلس الشيوخ لمدة 
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يقوم مجلس السياسة النقدية سنوياً بصياغة أهداف السياسة النقدية وتقديمها إلى مجلس النواب في نف�س  )6

نية لمجلس الوزراء. وخالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، يقدم وقت تقديم مشروع الميزا
 مجلس السياسة النقدية تقريراً إلى مجلس النواب عن تحقيق أغراض السياسة النقدية.

 
يتعين تنظ�يم ووض�ع مب�ادئ النش�اط للبن�ك ال�وطني البولن�دي، بجان�ب المب�ادئ التفص�يلية لتعي�ين وإقال�ة  )7

 جب القانون.أجهزتها، بمو
 
 
 

 الفصل الحادي عشر
 
 

 تدابير استثنائية
 
 

 228المادة 
 

في حاالت الخطر، وعلى وجه الخصوص، إذا كانت التدابير الدستورية العادية غير كافية، فإنه يمك�ن   )1
اتخاذ أي م�ن الت�دابير االس�تثنائية المناس�بة التالي�ة: األحك�ام العرفي�ة، حال�ة الط�وارئ أو حال�ة الك�وارث 

 الطبيعية.
 

م إص�دارها بن�اء عل�ى أس�اس م�ن الق�انون، إدخال التدابير االستثنائية إال بموجب نظام، وأن ي�ت ال يجوز )2
 وضرورة اإلعالن عنها.

 
إن مب��ادئ األنش��طة ل��دى أجه��زة الس��لطة العام��ة، باإلض��افة إل��ى درج��ة الحري��ات وحق��وق األش��خاص  )3

والم�واطنين الت�ي ق�د تك�ون خاض��عة لقي�ود عل�ى م�دى الفت�رة الطارئ��ة وتتطل�ب اتخ�اذ ت�دابير اس��تثنائية، 
 ينبغي إرساؤها بموجب قانون.

 
يجوز في القانون الموضوع لهذا الغرض تحديد المبادئ ونطاقه�ا، وط�رق التع�ويض ع�ن الخس�ائر ف�ي  )4

الممتلكات الناجمة عن الحد من الحريات وحقوق األشخاص والمواطنين خالل الفترة التي تتطلب اتخاذ 
 تدابير استثنائية.

 
نائي متناسبة مع درجة التهديد، ويج�ب يتعين أن تكون اإلجراءات المتخذة نتيجة إلدخال أي تدبير استث  )5

 أن تهدف إلى العمل في أسرع وقت على استعادة األوضاع التي تسمح بالسير الطبيعي للدولة. 
 

خ��الل فت��رة تطبي��ق أي ت��دابير اس��تثنائية، ال يج��وز أن تص��بح أي م��ن األم��ور التالي��ة ع��ـُرضة للتغيي��ر:  )6
النواب ومجلس الش�يوخ، أجه�زة الحكوم�ة المحلي�ة، ق�انون الدستور، القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس 

 االنتخابات لرئاسة الجمهورية، وكذلك القوانين المتعلقة بالتدابير غير العادية.
 

) يوم��اً التالي��ة إلنهائه��ا، فإن��ه ال يج��وز 90خ��الل فت��رة تطبي��ق ت��دابير غي��ر عادي��ة، وف��ي فت��رة التس��عين ( )7
ز عق�د أي اس�تفتاء وطن�ي وال انتخاب�ات لمجل�س الن�واب أو تقصير م�دة والي�ة مجل�س الن�واب، وال يج�و
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مجلس الشيوخ أو أجهزة حكومة محلي�ة أو انتخاب�ات رئاس�ية، ولك�ن يج�وز إطال�ة م�دة فت�رة والي�ة ه�ذه 
األجهزة بشكل مناسب. ولن تكون االنتخابات لهيئات الحكم المحلي ممكنة، إال في تلك األم�اكن الت�ي ال 

 استثنائية.يتم فيها تقديم إجراءات 
 

 229المادة 
 

في حالة التهديدات الخارجية للدول�ة، وأعم�ال الع�دوان المس�لح ض�د أراض�ي جمهوري�ة بولن�دا، أو عن�د 
نشوء التزام بالدفاع المشترك ضد العدوان بموجب اتفاق دولي، فإن رئيس الجمهورية، بناء على طلب 

 جزء من، أو على كامل أراضي الدولة. من مجلس الوزراء، سيقوم بإعالن حالة األحكام العرفية في
  
 

 230المادة 
 

وف���ي حال���ة التهدي���دات للنظ���ام الدس���توري للدول���ة أو ألم���ن الم���واطنين أو النظ���ام الع���ام، ف���إن رئ���يس  )1
الجمهورية، بناء على طلب من مجلس الوزراء، يستطيع إدخال حالة الطوارئ ف�ي ج�زء م�ن، أو عل�ى 

 يوماً.  90ث ال تزيد عن كامل أراضي الدولة، ولفترة محددة بحي
 

 يوماً، وبموافقة مجلس النواب. 60ال يجوز تمديد حالة الطوارئ إال لمرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن  )2
 

 231المادة 
 

يتعين على رئيس الجمهورية أن يحي�ل مرس�وم ف�رض األحك�ام العرفي�ة أو حال�ة الط�وارئ إل�ى مجل�س 
مرسوم. ويتعين على مجلس النواب على الفور النظ�ر ف�ي ساعة من توقيع مثل ذلك ال 48النواب خالل 

مرسوم الرئيس. ويستطيع مجلس النواب، باألغلبية المطلق�ة لألص�وات المتخ�ذة ف�ي حض�ور م�ا ال يق�ل 
 عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، أن يلغي مرسوم الرئيس.

 
 232المادة 

 
تكنولوجي�ة ت�ـُبرز خ�واص كارث�ة طبيعي�ة، يج�وز  ةحادثمن أجل منع أو إزالة عواقب كارثة طبيعية أو 

لمجلس الوزراء أن يعلن فرض حال�ة الك�وارث الطبيعي�ة ف�ي ج�زء م�ن، أو عل�ى كام�ل أراض�ي الدول�ة 
 يوماً. ويمكن تمديد حالة الكارثة الطبيعية بموافقة مجلس النواب. 30لفترة محددة ال تزيد عن 

 
 233المادة 

 
ق الح��د م��ن الحري��ات وحق��وق األش��خاص والم��واطنين ف��ي أوق��ات األحك��ام إن الق��انون ال��ذي يح��دد نط��ا )1

(كرام�ة  30العرفية وحاالت الط�وارئ، ل�ن يح�د م�ن الحري�ات والحق�وق المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة 
والم�ادة  40والمادة  39(حماية الحياة)، المادة  38(المواطنة)، المادة  36والمادة  34الشخص)، المادة 

(الحص�ول  45( النس�بة ف�ي المس�ؤولية الجنائي�ة)، الم�ادة  42معاملة اإلنسانية)، المادة (ال 4الفقرة ، 41
(الع�رائض)،  63(الوج�دان وال�دين)، الم�ادة  53(الحقوق الشخص�ية)، الم�ادة  47على محكمة)، المادة 

 (األسرة والطفل) . 72والمادة  48وكذلك المادة 
 

واطنين بس��بب الع��رق، الج��نس، اللغ��ة، العقي��دة، ي��ـُحظر الح��د م��ن الحري��ات وحق��وق األش��خاص والم�� )2
 اإللحاد، األصل االجتماعي، النسب، أو الممتلكات. 
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إن القانون الذي يحدد نطاق القيود المفروضة على الحريات وحقوق األشخاص والمواطنين في حاالت  )3
لنش��اط (حري��ة ا 22الك��وارث الطبيعي��ة ق��د يح��د م��ن الحري��ات والحق��وق المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��ادة 

(حرم�ة المس�اكن)، الم�ادة  50(الحري�ة الشخص�ية)، الم�ادة  5و 3و 1، الفقرات 41االقتصادي)، المادة 
(الح�ق ف��ي  3، الفق�رة 59(حري�ة التنق��ل واإلقام�ة ف�ي أراض��ي جمهوري�ة بولن�دا)، الم��ادة  1، الفق�رة 52

، الفق�رة 66لعمل)، الم�ادة (حرية ا 1، الفقرة 65(حق الملكية)، المادة  64التظاهر واإلضراب)، المادة 
 (الحق في الراحة واإلجازة) . 2، الفقرة  66(الحق في ظروف عمل آمنة وصحية)، وكذلك المادة  1
 

 234المادة 
 

إذا كان مجلس النواب، خالل فترة األحكام العرفي�ة، غي�ر ق�ادر عل�ى االجتم�اع ف�ي جلس�ة، فإن�ه يتع�ين   )1
س ال��وزراء، وض��من النط��اق والح��دود المنص��وص عل�ى رئ��يس الجمهوري��ة، بن��اء عل��ى طل��ب م��ن مجل��

، العم�ل عل�ى إص�دار ل�وائح له�ا ق�وة الق�انون. كم�ا يتع�ين الموافق�ة 5-3، بالفقرات 228عليها في المادة 
 على تلك اللوائح من قبل مجلس النواب في الجلسة المقبلة.

 
  شامالً. م إلزاماً عاماً أعاله يكون لها طابع القانون الملز 1إن اللوائح المشار إليها في الفقرة  )2

  
 
 

 
 الفصل الثاني عشر

 
 تعديل الدستور

 
 

 235المادة 
 

) العدد القانوني من الن�واب عل�ى 1/5يجوز تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور بأي مما يلي: خـُْمس ( )1
 األقل؛ أو مجلس الشيوخ؛ أو من قبل رئيس الجمهورية.

 
يتم إجراء التعديالت على الدستور ع�ن طري�ق الق�انون المعتم�د م�ن قب�ل مجل�س الن�واب، والمعتم�د م�ن  )2

 يوماً.  60مجلس الشيوخ بعد ذلك، وبنفس الصيغة، خالل فترة 
 

يوماً من بعد ي�وم  30ال تجوز إجراء القراءة األولى لمشروع قانون لتعديل الدستور في موعد أبكر من  )3
 على مجلس النواب.عرض مشروع القانون 

 
يم اعتماد مشروع القانون لتعديل الدستور م�ن قب�ل مجل�س الن�واب بأغلبي�ة ال تق�ل ع�ن ثلث�ي األص�وات  )4

المدلى بها في حضور ما ال يقل عن نصف عدد النصاب الق�انوني لمجل�س الن�واب، وم�ن قـِب�ـَل مجل�س 
أعض��اء مجل�س الش��يوخ الش�يوخ باألغلبي�ة المطلق��ة لألص�وات ف��ي حض�ور م��ا ال يق�ل ع�ن نص��ف ع�دد 

 القانوني. 
 

ال يجوز اعتماد مجلس النواب لمشروع ق�انون بتع�ديل أحك�ام الفص�لين األول والث�اني، أو الث�اني عش�ر  )5
 يوماً من بعد القراءة األولى لمشروع القانون. 60من الدستور في موعد أقل من 
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الث���اني أو الث���اني عش���ر، إذا ك���ان مش���روع ق���انون تع���ديل الدس���تور يتعل���ق بأحك���ام الفص���لين األول و )6

 45أعاله قد يتطلب ضرورة إجراء اس�تفتاء تأكي�دي، ف�ي غض�ون  1والموضوعات المحددة في الفقرة 
يوماً من اعتم�اد مش�روع الق�انون م�ن قب�ل مجل�س الش�يوخ، ف�إن مث�ل ه�ذه المواض�يع تس�توجب إرس�ال 

يوم�اً  60تفتاء ف�ي غض�ون مذكرة بالمسألة إلى مارشال مجلس النواب، الذي ب�دوره س�يأمر ب�إجراء اس�
من يوم استالم الطلب. ويعتب�ر التع�ديل ال�ذي المقت�رح إدخال�ه ف�ي الدس�تور مقب�والً، إذا ك�ان غالبي�ة م�ن 

 أدلوا بأصواتهم قد أعربوا عن موافقتهم على ذلك التعديل.
 

س�يحيل الق�انون أعاله، فإن مارشال مجلس النواب  6و 4بعد االنتهاء من اإلجراءات المحددة في الفقرات  )7
 21المعتمد لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه. ويقوم رئيس الجمهوري�ة ب�التوقيع عل�ى الق�انون ف�ي غض�ون 

   .)Dziennik Ustawيوما من تقديمه له، ويأمر بإصداره في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (
 
 

 
 الفصل الثالث عشر

 
 أحكام ختامية وانتقالية

 
 

 236المادة 
 

ون فترة سنتين من اليوم الذي يدخل فيه الدس�تور حي�ز التنفي�ذ، ف�إن مجل�س ال�وزراء س�يعرض في غض )1
 على مجلس النواب مشاريع القوانين التي تكون ضرورية لتنفيذ الدستور.

 
حي��ز التنفي��ذ، بق��در م��ا له��ا م��ن ص��لة  1الفق��رة  176إن الق��وانين الت��ي تعم��ل عل��ى إنف��اذ وإدخ��ال الم��ادة  )2

سنوات من اليوم ال�ذي ي�دخل الدس�تور  5المحاكم اإلدارية، يتعين اعتمادها قبل مرور باإلجراءات أمام 
في��ه حي��ز النف��اذ. وبخص��وص األحك��ام المتعلق��ة بالمراجع��ة االس��تثنائية لألحك��ام الص��ادرة ع��ن المحكم��ة 

 اإلدارية العليا، فإنها سوف تظل سارية حتى بدء نفاذ هذه القوانين.
  
 
 

 237المادة 
 

سنوات من بعد نفاذ هذا الدستور، يجري االستماع إلى قضايا الجـُنح والبت فيها  )4األربع (خالل فترة  )1
من قبل مجالس التحكيم ف�ي الج�نح الملحق�ة بالمح�اكم المحلي�ة، ولك�ن إيق�اع العقوب�ة باالعتق�ال ال يج�وز 

 إيقاعها إال من جانب محكمة.
 

 قبل المحكمة.يتعين النظر في االستئناف ضد حكم صادر عن المجلس من  )2
 

 238المادة 
 

إن مدة والية األجهزة الدستورية للس�لطة العام�ة واألف�راد المك�ونين له�ا، س�واء المنتخب�ين أو المعين�ين،  )1
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قبل نفاذ الدستور، تنتهي مع انتهاء الفترة المحددة ف�ي األحك�ام الس�ارية قب�ل الي�وم ال�ذي ي�دخل الدس�تور 
 فيه حيز النفاذ.

 
ارية قبل بدء نفاذ الدستور لم تح�دد أي فت�رة لم�دة الوالي�ة ف�ي المنص�ب، وم�رت في حال أن األحكام الس )2

فترات منذ عملية االنتخاب أو التعي�ين أط�ول م�ن تل�ك الفت�رات المح�ددة ف�ي الدس�تور، ف�إن م�دة الوالي�ة 
الدستورية في المنصب ألعضاء أجهزة السلطة العامة أو األفراد الذين تتألف منهم هذه األجهزة، يج�ب 

 ن تنتهي بعد سنة واحدة من اليوم الذي يدخل فيه الدستور حيز النفاذ.أ
 

في حال أن األحكام السارية قبل بدء نفاذ الدستور لم تح�دد أي فت�رة لم�دة الوالي�ة ف�ي المنص�ب، وم�رت  )3
فترات منذ عملية االنتخاب أو التعيين أقص�ر م�ن تل�ك الفت�رات المح�ددة ف�ي الدس�تور، ف�إن م�دة الوالي�ة 

رية في المنصب ألعضاء أجهزة السلطة العامة أو األفراد الذين تتألف م�نهم ه�ذه األجه�زة يج�ب الدستو
 أن تكون بموجب األحكام المدرجة في الدستور.

 
 239المادة 

 
في غضون عامين اثنين من اليوم الذي أصبح فيه الدستور ناف�ذاً وس�اري المفع�ول، ف�إن حك�م المحكم�ة  )1

الدستور مع القوانين المعتمدة قبل دخول الدستور حيز التنفيذ، لن يعتب�ر نهائي�اً، الدستورية بعدم مطابقة 
ويتعين إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الذي قد يرفض الحكم الص�ادر ع�ن المحكم�ة الدس�تورية 
من قبل ثلثي أغلبية األصوات، في حضور ما ال يقل عن نصف العدد القانوني من نصاب النواب. ولن 

 علق الحكم السابق باألحكام الصادرة رداً على استفسارات قانونية مقدمة إلى المحكمة الدستورية.يت
 

ينبغ��ي إلغ��اء اإلج��راءات المتعلق��ة بح��االت ص��ياغة تفس��ير ملزم��ة بص��ورة ش��املة للق��وانين م��ن قـِب��ـَل  )2
 المحكمة الدستورية قـَبـْل نفاذ الدستور، كما يجب وقف العمل بها. 

 
ي يدخل في�ه الدس�تور حي�ز النف�اذ، ف�إن ق�رارات المحكم�ة الدس�تورية بش�أن تفس�ير الق�وانين في اليوم الذ )3

سوف تفق�د قوته�ا اإللزامي�ة بص�ورة ش�املة، ولك�ن األحك�ام النهائي�ة الص�ادرة ع�ن المح�اكم والق�رارات 
حك�ام" النهائية األخرى التي أدلت بها أجه�زة الس�لطة العام�ة م�ع األخ�ذ بع�ين االعتب�ار لمعن�ى عب�ارة "أ

وفقا لما قررته المحكمة الدستورية، من خالل تفسير القوانين الملزمة بصورة شاملة، فإنها سوف تظ�ل 
 قائمة وسارية المفعول.

 
 240المادة 

 
في غضون سنة واحدة من اليوم الذي سيرى فيه الدستور النور ويدخل حيز النفاذ، فإن قانون الميزانية 

 الميزانية عن طريق التعاقد على ديون في البنك المركزي للدولة. قد يسمح بتغطية العجز الحاصل في
  
 

 241المادة 
 

إن االتفاقيات الدولية المص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل جمهوري�ة بولن�دا، عل�ى أس�اس األحك�ام الدس�تورية الت�ي  )1
كانت سارية المفعول في وقت التصديق عليها وجرى إصدارها في الجريدة الرس�مية لجمهوري�ة بولن�دا 

)Dziennik Ustaw يجب اعتبارها بمثابة اتفاقات تمت المصادقة عليها مع حصولها على الموافقة ،(
م�ن الدس�تور إذا كان�ت ص�التها بفئ�ات المس�ائل  91الممنوحة بقانون، ويجب أن تخض�ع ألحك�ام الم�ادة 

 من الدستور مستمدة من شروط اتفاق دولي.  1، الفقرة 89المذكورة في المادة 
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مجلس الوزراء، في غضون عامين م�ن ب�دء س�ريان الدس�تور، أن يق�دم إل�ى مجل�س الن�واب  يتعين على )2
 قائمة باالتفاقات الدولية التي تتضمن أحكاماً ال تتوافق مع أحكام الدستور.

 
إن أعضاء مجلس الشيوخ، المنتخبين قبل اليوم الذي أبصر في�ه الدس�تور الن�ور ودخ�ل ف�ي حي�ز النف�اذ،  )3

س��نة م��ن العم��ر، ف��إنهم س��يظلون محتفظ��ين بمقاع��دهم ف��ي مجل��س  30لغ��وا بع��د س��ن وك��انوا حينه��ا ل��م يب
 الشيوخ حتى نهاية مدة واليتهم التي جرى انتخابهم لها. 

 
إن األش��خاص ال��ذين يح��وزون عل��ى عض��وية مجل��س الن��واب أو مجل��س الش��يوخ بص��ورة مزدوج��ة م��ع  )4

الي��ة العض��وية بأح��د مجلس��ي ، انته��اء و103وظيف��ة أو عم��ل محظ��ور، يترت��ب عل��يهم بموج��ب الم��ادة 
البرلمان بعد شهر واحد من اليوم الذي يأتي الدستور فيه إلى حيز النفاذ، إال إذا استقال النائب أو عضو 

  اآلخر خارج البرلمان.مجلس الشيوخ من تلك الوظيفة أو توقف عن العمل 
 

الدس�تورية أو محكم�ة الدول�ة، إن القضايا الخاضعة إلجراءات تشريعية أو المنظورة م�ن قب�ل المحكم�ة  )5
والتي تم الشروع فيها قبل بداية نفاذ الدستور، فإن�ه يتع�ين إجراؤه�ا وفق�اً ألحك�ام الدس�تور الس�ارية من�ذ 

 تاريخ إنفاذه.
 

في غضون عامين من بدء سريان الدستور، يتعين على مجلس الوزراء تحديد أي ق�رارات م�ن مجل�س  )6
رها م�ن أجه�زة اإلدارة الحكومي�ة المعتم�دة أو الص�ادرة قب�ل ي�وم الوزراء، واألوامر من الوزراء أو غي

م�ن  92) والم�ادة 1، الفق�رة (87بدء سريان الدستور، والتي تتطلب، وفق�ا للش�روط المح�ددة ف�ي الم�ادة 
الدس��تور، ض��رورة اس��تبدالها باألنظم��ة الص��ادرة عل��ى أس��اس ق��وانين تج��ري ص��ياغتها وتق��ديمها، ف��ي 

النواب من قبل مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت، فإنه يتع�ين عل�ى مجل�س  الوقت المناسب، إلى مجلس
الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون يحدد بموجب�ه تل�ك الق�وانين المعياري�ة الص�ادرة ع�ن 
اإلدارة الحكومية قبل اليوم الذي دخل فيه الدستور إلى حيز النفاذ، والتي س�وف تص�بح بمثاب�ة ق�رارات 

 من الدستور.  93أو مراسيم، بالمعنى المقصود في المادة أو أوامر 
 

إن تش��ريعات الق��انون المحل��ي واألحك��ام الص��ادرة ع��ن البل��ديات والمجتمع��ات المحلي��ة س��وف تص��بح  )7
 من الدستور. 2، الفقرة 87تشريعات قانون محلي بالمعنى المقصود في المادة 
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 وسوف يلغى هنا كل مما يلي: 

 
، بشأن العالقات المتبادلة بين المؤسسات 1992تشرين األول/أكتوبر  17الدستوري بتاريخ القانون  )1

 1992التشريعية والتنفيذية في جمهورية بولندا، وبشأن الحكم الذاتي المحلي (المجلة القانونية لسنة 
 1996ام ، وكذلك لع729، البند 150، رقم 184، البند 38العدد  1995؛ ولعام 426، البند 84العدد 
 )؛488،البند 106رقم 

 
بشأن إجراءات إعداد وسن دستور لجمهورية بولندا  1992نيسان/أبريل  23القانون الدستوري بتاريخ  )2

 ).251، البند 61رقم  1994، وعام 336، البند 67رقم  1992(المجلة القانونية لسنة 
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أش���هر م���ن بع���د ي���وم نش���ره. 3حي���ز التنفي���ذ عن���د انته���اء فت���رة  دس���تور جمهوري���ة بولن���داي���دخل 
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