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 ) ٢٠٠٩(المعدل  ١٩٩٧بولندا دستور 

 د تمهي

 مع أجل االحترام لحاضر ومستقبل وطننا؛

 لتحديد الديمقراطي والسيادي لمصيره،، إمكانية ا١٩٨٩الذي استرد عام 

 متمثلة في جميع مواطني الجمهورية؛  –نحن، األمة البولندية 

 سواء من يؤمن منا با كمصدر الحقيقة والعدل والخير والجمال؛ 

 وكل من ال يشاطرنا مثل هذا اإليمان، ولكنه يحترم هذه القيم العامة بوصفها نابعة من مصادر أخرى؛

 المتمثل في بولندا؛ - حقوق والواجبات نحو الصالح العام متساوين في ال

المتجذرة في   الذي تحقق لقاء تضحية عظيمة، ولثقافتنا  ومدينين بالفضل ألسالفنا لجهودهم، وكفاحهم من أجل االستقالل 
 التراث المسيحي لألمة وفي القيم اإلنسانية العامة؛

 ية؛ومتذكرين أفضل تقاليد الجمهوريتين األولى والثان

 وملتزمين بتوريث األجيال القادمة كل ما هو قـَـيـٌّم من تراثنا ذي األلف عام ونيف؛ 

 ومتحدين في المجتمع ببني جلدتنا المنتشرين حول العالم؛ 

 ومدركين لضرورة التعاون مع جميع البلدان لخير العائلة البشرية؛ 

 يات األساسية وحقوق اإلنسان بوطننا؛ومعتبرين بالتجارب المريرة لألزمنة التي انتُـِهكت فيها الحر

 وتائقين إلى كفالة حقوق المواطنين على الدوام، وإلى ضمان المثابرة والفعالية في عمل الهيئات العامة؛

 ومقرين بمسؤولياتنا أمام هللا أو أمام ضمائرنا؛

ترام الحرية والعدالة والتعاون بين  نرسي بهذه الوثيقة دستور جمهورية بولندا الماثل كقانون أساسي للدولة، يقوم على اح
 .مختلف السلطات العامة، وعلى الحوار االجتماعي ومبدأ المساعدة في تقوية سلطات المواطنين ومجتمعاتهم
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للكرامة المتأصلة   ذلك مولين االحترام  الثالثة أن يفعلوا  الدستور لخير الجمهورية  الذين سيطبقون هذا  أولئك  ونهيب بكل 
الفرد، وحقه  في الحرية، والتزامه بالتضامن مع اآلخرين، وباحترام هذه المبادئ بوصفها األساس الذي ال يتزعزع    لدى 
 .لجمهورية بولندا

 ة الفصل األول. الجمهوري

 ١المادة 

 .جمهورية بولندا هي الصالح العام لجميع مواطنيها

 ٢المادة 

 .دولة ديمقراطية، يحكمها القانون، وتقوم على تطبيق مبادئ العدالة االجتماعيةجمهورية بولندا 

 ٣المادة 

 .جمهورية بولندا دولة وحدوية

 ٤المادة 

 .تناط السلطة العليا في جمهورية بولندا باألمة .١

 .تمارس األمة مثل هذه السلطة مباشرة أو من خالل ممثليها .٢

 ٥المادة 

جمهو وحقوقهم على  والمواطنين  األشخاص  حريات  وضمان  الوطن وسالمتها  أراضي  استقالل  على  الحفاظ  بولندا  رية 
 .وأمنهم ، وحماية التراث الوطني وضمان حماية البيئة الطبيعية، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة

 ٦المادة 

األمة  .١ هوية  مصدر  هي  التي  الثقافية  السلع  إلى  الناس  لوصول  متساوية  ظروف  توفير  بولندا  جمهورية  على 
 .واستمراريتها وتطورها

بالتراث   .٢ على روابطهم  للحفاظ  الخارج  في  يعيشون  الذين  البولنديين  إلى  المساعدة  تقديم  بولندا  جمهورية  على 
 .الثقافي الوطني

 ٧المادة 

 .القانون وضمن حدوده على أجهزة السلطة العامة أن تعمل على أساس
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 ٨المادة 

 .الدستور هو القانون األسمى لجمهورية بولندا .١

 .تطبق أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خالف ذلك .٢

 ٩المادة 

 .على جمهورية بولندا احترام القانون الدولي الملزم لها

 ٠١المادة 

بول .١ جمهورية  في  الحكومة  نظام  والتنفيذية يقوم  التشريعية  السلطات  بين  والتوازن  الفصل  أساس  على  ندا 
 .والقضائية

بولندا   .٢ التنفيذية برئيس جمهورية  السلطة  وتناط  الشيوخ،  النواب (سيم) ومجلس  التشريعية بمجلس  السلطة  تناط 
 .ومجلس الوزراء، وتناط السلطة القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية

 ١١المادة 

على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل األحزاب السياسية. وتقوم األحزاب السياسية على مبدأ الطوعية   .١
بالوسائل   الدولة  سياسة  تشكيل  في  التأثير  منها  الغرض  يكون  كما  البولنديين،  المواطنين  بين  والمساواة 

 .الديمقراطية

 .للتفتيش العام يجب أن يظل تمويل األحزاب السياسية متاحاً  .٢

 ٢١المادة 

للمزارعين، والجمعيات،  المهنية  العمال، والمنظمات االجتماعية  على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل نقابات 
 .ؤسسات الطوعية األخرىوحركات المواطنين، والجمعيات والم

 ٣١المادة 

النازية والفاشية   لنشاط  التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية ووسائل  السياسية والمنظمات األخرى  تُحظر األحزاب 
تج التي  وتلك  أو  والشيوعية،  السلطة  على  الحصول  لغرض  العنف  واستعمال  الوطنية،  أو  العرقية  الكراهية  برامجها  يز 

 .التأثير على سياسة الدولة، أو تلك التي تشترط سرية بنيتها أو عضويتها

 ٤١المادة 

 .مهورية بولندا ضمان حرية الصحافة وغيرها من وسائل التواصل االجتماعيعلى ج
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 ٥١المادة 

 .يضمن النظام اإلقليمي لجمهورية بولندا المركزية السلطة العامة .١

ي األساسي للدولة من خالل القانون، مع السماح بالروابط االجتماعية واالقتصادية والثقافية  يـُحـَدَّد التقسيم اإلقليم .٢
 .التي تضمن للوحدات اإلقليمية القدرة على أداء واجباتها العامة

 ٦١المادة 

 .ن وحدات التقسيمات اإلقليمية األساسية تشكيل مجتمعات ذاتية الحكم وفقاً للقانونعلى سكا .١

التي  .٢ العامة  الواجبات  األكبر من  العامة. والجزء  السلطة  المشاركة في ممارسة  المحلية  الذاتية  الحكومات  على 
 .تحت طائلة مسؤوليتهاتُفوض الحكومة الذاتية المحلية بإدارتها بموجب القانون ينبغي القيام به باسمها و

 ٧١المادة 

إنشاء حكومات ذاتية محلية في إطار مهنة ما يضع فيها الجمهور الثقة، وعلى مثل هذه  .١ بموجب قانون، يجوز 
 .سليمة لتلك المهن وفقاً للقانون، وبغرض حماية المصلحة العامةالحكومات الذاتية أن تهتم بالممارسة ال

يتعين أيضاً إنشاء أشكال أخرى من الحكومة الذاتية عن طريق القانون. وعلى تلك الحكومات الذاتية المحلية أال  .٢
 .تتعدى على حرية ممارسة مهنة وأال تحد من حرية مزاولة نشاط اقتصادي

 ٨١المادة 

حماية جمهورية  تحت  واألبوة،  واألمومة  األسرة  عن  فضالً  وامرأة،  بين رجل  اتحاداً  كونه  بحكم  الزواج،  ينبغي وضع 
 .بولندا ورعايتها

 ٩١المادة 

 .على جمهورية بولندا إيالء رعاية خاصة لقدامى المحاربين في الكفاح من أجل االستقالل، وخاصة مصابي الحرب

 ٠٢المادة 

اقتصاد السوق االجتماعي، القائم على حرية النشاط االقتصادي والتملك الخاص والتضامن والحوار والتعاون بين الشركاء 
 .االجتماعيين، يجب أن يظل أساس النظام االقتصادي لجمهورية بولندا

 ١٢المادة 

 .يتعين على جمهورية بولندا حماية التملك والحق في اإلرث .١
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 .ال يسمح بنزع الملكية إال لألغراض العامة ومقابل تعويض عادل .٢

 ٢٢المادة 

 .ية النشاط االقتصادي إال عن طريق القانون، وفقط ألسباب عامة مهمةال يجوز فرض قيود على حر

 ٣٢المادة 

 .٢٢و ٢١أساس النظام الزراعي للدولة هو مزرعة العائلة. وال يجوز لهذا المبدأ أن ينتهك أحكام المادتين 

 ٤٢المادة 

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

 ٥٢المادة 

 .يجب أن تحظى الكنائس والمنظمات الدينية األخرى بحقوق متساوية .١

على السلطات العامة في جمهورية بولندا أن تكون محايدة في المسائل المتعلقة بالقناعات والمعتقدات الشخصية،   .٢
بالتطلعات و فيما يتعلق  فلسفية، أو  أو  دينية  داخل  سواء كانت  التعبير  الحياتية، وأن تكفل حريتهم في  التوقعات 

 .الحياة العامة

احترام استقالليتها واالستقالل   .٣ الدينية األخرى على مبدأ  الدولة والكنائس والمنظمات  العالقة بين  يجب أن تقوم 
 .المتبادل لكل منها في مجالها الخاص، وعلى مبدأ التعاون من أجل الفرد والصالح العام

العالقات بين جمهورية بولندا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية بموجب المعاهدة الدولية المبرمة مع الكرسي   تتحدد .٤
 .الرسولي، وبموجب القانون

عمالً   .٥ المعتمدة،  القوانين  بموجب  الدينية  والمنظمات  الكنائس  من  وغيرها  بولندا  بين جمهورية  العالقات  تتحدد 
 .م المعتمدين ومجلس الوزراءباالتفاقات المبرمة بين ممثليه

 ٦٢المادة 

أمن وحرمة   .١ أراضيها، كما يجب ضمان  الدولة وسالمة  استقالل  بولندا صون  لجمهورية  المسلحة  القوات  على 
 .حدودها

 .ياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطيةتلتزم القوات المسلحة بالح .٢
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 ٧٢المادة 

األ الحكم حقوق  هذا  ينتهك  أال  وذلك شريطة  بولندا.  الرسمية في جمهورية  اللغة  الناتجة عن  البولندية هي  القومية  قليات 
 .االتفاقات الدولية المصادق عليها

 ٨٢المادة 

ج على خلفية حمراء هو شعار جمهورية بولندا .١  .شعار النبالة المتمثل في صورة النسر األبيض الُمتـَوَّ

 .األبيض واألحمر هما لونا جمهورية بولندا .٢

 .المازوركا دوبروفسكي" هو النشيد الوطني لجمهورية بولندا" .٣

 .القانونيةبولندا للحماية  يخضع شعار النبالة واأللوان والنشيد الوطني لجمهورية .٤

 .يتعين تحديد التفاصيل المتعلقة بشعار النبالة واأللوان والنشيد الوطني لبولندا بموجب القانون .٥

 ٩٢المادة 

 .مدينة وارسو عاصمة جمهورية بولندا

 م ات األشخاص والمواطنين وحقوقهم والتزاماتهالفصل الثاني. حري

 ة المبادئ العام 

 ٠٣المادة 

مصدراً  اإلنسان  لدى  للتصرف  القابلة  وغير  المتأصلة  الكرامة  وهي تشكل  والمواطنين.  األشخاص  وحقوق  للحريات   
 .مصونة. وتلتزم السلطات العامة باحترامها وحمايتها

 ١٣المادة 

 .تحظى حرية الشخص بالحماية القانونية .١

 .ق اآلخرين. وال يجوز إرغام أحد على فعل ما ال يقتضيه منه القانونعلى كل فرد احترام حريات وحقو .٢

ال يجوز فرض أية قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إال بفعل القانون، وعند الضرورة فقط، في  .٣
أمنها أو النظام العام فيها، أو لحماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو اآلد اب العامة أو  أي دولة ديمقراطية لحماية 

 .حريات وحقوق األشخاص اآلخرين. ويجب أال تـَنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق
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 ٢٣المادة 

 .ة متساوية من قبل السلطات العامةكل األشخاص متساوون أمام القانون. ولجميع األشخاص الحق في معامل .١

 .الحياة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية ألي سبب من األسباب ال يجوز التمييز ضد أي شخص في .٢

 ٣٣المادة 

والنسا .١ للرجال  يكون  أن  في  يتعين  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  والحياة  األسرة  في  متساوية  حقوق  ء 
 .جمهورية بولندا

كما يتعين أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والترقيات، وأن يكون  .٢
في والحق  القيمة  في  المتماثل  العمل  عن  التعويض  في  المساواة  في  الحق  وتولي   لهما  االجتماعي  الضمان 

 .المناصب، والحصول على مراتب وأوسمة الشرف العامة

 ٤٣المادة 

وتُح .١ بولنديين.  مواطنين  يكونان  ألبوين  الوالدة  طريق  عن  البولندية  الجنسية  على  األخرى  يُتحصل  الطرق  دد 
 .للحصول على الجنسية البولندية من قبل القانون

 .ال يجوز للمواطن البولندي فقدان الجنسية البولندية إال عن طريق التخلي عنها .٢

 ٥٣المادة 

تضمن جمهورية بولندا للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية حرية الحفاظ على لغتهم الخاصة   .١
 .ثقافاتهم الخاصة واكتسابها تدريجياً، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير

الدينية،   .٢ الهوية  لحماية  المنشأة  والمؤسسات  والثقافية  التعليمية  المؤسسات  إنشاء  الوطنية  العرقية  لألقليات  يحق 
 .والمشاركة في حل المسائل المرتبطة بالهوية الثقافية

 ٦٣المادة 

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

 ٧٣المادة 

 .بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستوريحق ألي شخص تحت سلطة الدولة البولندية، التمتع  .١

 .تُحدَّد اإلعفاءات من هذا المبدأ فيما يتعلق باألجانب من قبل القانون .٢
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 ة الحقوق والحريات الشخصي 

 ٨٣المادة 

 .تضمن جمهورية بولندا توفير الحماية القانونية لحياة كل إنسان

 ٩٣المادة 

 .ال يجوز إخضاع أي شخص للتجارب العلمية، بما في ذلك التجارب الطبية، دون موافقة طوعية منه

 ٠٤المادة 

العقاب  استخدام  العقاب. ويـُحظر  الُمهينـَة أو  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  المعاملة  للتعذيب أو  ال يجوز إخضاع أي شخص 
 .الجسدي مع أي شخص

 ١٤المادة 

يتعين كفالة الحرمة الشخصية واألمن للجميع. وال يجوز فرض أي قيود أو الحرمان من الحرية إال وفقاً للمبادئ  .١
 .واإلجراءات التي ينص عليها القانون

أي شخص محروم من حريته، بدون حكم قضائي، له الحق في تقديم استئناف إلى المحكمة التخاذ قرار فوري   .٢
الحر الفور إبالغ أسرته أو الشخص الذي  بشأن مشروعية ذلك  مان. وأي شخص يحرم من الحرية يتعين على 

 .يحدده المحروم من الحرية عن ذلك األمر

يجب إبالغ كل شخص محتجز على الفور وبطريقة مفهومة له، عن أسباب ذلك االحتجاز. ويتعين في غضون   .٣
ي قضيته. وينبغي إطالق سراح الشخص  ساعة من االحتجاز، تحويل الشخص المحتجز إلى محكمة للنظر ف  ٤٨

المحتجز ما لم يكن هناك أمر صادر عن محكمة بإلقاء القبض المؤقت عليه، مع بيان صفات التهم الموجهة له  
 .وذلك في خالل ثمان وأربعين ساعة من تحويله ووضعه تحت تصرف المحكمة

 .يجب معاملة أي شخص محروم من حريته بطريقة إنسانية .٤

 .م من حريته بصورة غير قانونية الحق في الحصول على تعويضلكل شخص يُحر .٥

 ٢٤المادة 

مسؤوالً  .١ يكون  لعقوبة،  يخضع  الذي  الفعل،  ارتكاب  وقت  سار  قانون  يحظره  فعالً  ارتكب  الذي  الشخص  فقط 
 .مسؤولية جنائية. وال يمنع هذا المبدأ العقوبة على أي فعل يمثل، وقت ارتكابه، جريمة بمفهوم القانون الدولي

جميع مراحل إجراءات المحاكمة. لكل شخص مرفوع ضده قضية جنائية الحق في الحصول على دفاع عنه في   .٢
وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، بالحصول    - وبصورة خاصة، يجوز لذلك الشخص اختيار محام أو إفادة نفسه  

 .على محام معين من قبل المحكمة
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 .يعتبر كل شخص بريئاً من تهمة إلى أن تتقرر بحكم محكمة نهائي  .٣

 ٣٤المادة 

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

 ٤٤المادة 

ي قانون التقادم بشأن اإلجراءات المرتبطة بالجرائم المرتكبة من موظفين عموميين، سواء كانت بدوافع ذاتية أم بأوامر ف
األسباب   تلك  فيها  تظل  التي  الفترة  محاكمتهم طوال  وجوب  تمديد  يتعين  سياسية،  مقاضاتهم ألسباب  تتم  ولم  الغير،  من 

 .موجودة وقائمة

 ٥٤المادة 

يحق لكل فرد الحصول على محاكمة عادلة وعلنية في قضيته، دون أي تأخير ال مبرر له، أمام محكمة مختصة  .١
 .ومحايدة ومستقلة

سباب أخالقية، أو ألسباب تتعلق بأمن قد تكون هناك استثناءات لطبيعة المحاكمة العلنية في جلسات االستماع أل .٢
أهمية.   ذات  أخرى  خاصة  مصلحة  أي  أو  المعني،  للطرف  الخاصة  الحياة  حماية  أو  العام  النظام  أو  الدولة 

 .وبالنسبة لألحكام، فإنه يتعين إصدارها بشكل علني

 ٦٤المادة 

 .ال تجوز مصادرة الممتلكات إال في الحاالت التي يحددها القانون، وبموجب حكم محكمة نهائي

 ٧٤المادة 

بشؤون حياته الخاصة والعائلية، وما يتعلق بشرفه وسمعته الجيدة، واتخاذ   لكل فرد الحق في الحماية القانونية فيما يتعلق
 .القرارات المتعلقة بحياته الشخصية

 ٨٤المادة 

الخاصة. و .١ لقناعاتهم  أطفالهم وفقاً  يتعين في تلك التنشئة مراعاة درجة إدراك ومستوى نضج يحق لآلباء تربية 
 ً  .الطفل، ومدى حريته في الرأي والمعتقد، وقناعاته أيضا

الحرمان من حقوق األمومة واألبـُوة إال في الحاالت التي يحددها القانون، وعلى أساس حكم   .٢ ال يجوز الحد أو 
 .محكمة نهائي فقط

 ٩٤المادة 

 .ينبغي ضمان حرية وخصوصية االتصاالت. وال يجوز فرض أية قيود عليها إال في حاالت وبطريقة يحددها القانون
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 ٠٥المادة 

يحددها  وبطريقة  حاالت  في  إال  المركبات،  أو  المباني  أو  المنازل  تفتيش  يجوز  وال  ومصونة.  مكفولة  المسكن  حرمة 
 .القانون

 ١٥المادة 

 .ال يجوز إلزام أي شخص باإلفصاح عن معلومات تتعلق بشخصه، إال على أساس من القانون .١

خاصة  .٢ معلومات  إلى  للوصول  المجال  إتاحة  أو  معلومات  جمع  أو  على،  الحصول  العامة  للسلطات  يحق  ال 
 .بالمواطنين، باستثناء ما هو أمر ضروري في دولة ديمقراطية يحكمها القانون

لكل إنسان الحق في الوصول إلى الوثائق الرسمية ومجموعات البيانات المتعلقة بشخصه. وال يجوز وضع أي   .٣
 .يود على هذه الحقوق إال بالقانونق

لكل إنسان الحق في المطالبة بتصحيح أو حذف معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو المعلومات المكتسبة  .٤
 .عن طريق يتعارض مع القانون

 .تحدد المبادئ واإلجراءات لجمع المعلومات والحصول عليها من خالل القانون .٥

 ٢٥المادة 

 .يجب ضمان حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة واإلقامة داخل أراضي جمهورية بولندا للجميع .١

 .يحق ألي شخص الحرية مغادرة أراضي جمهورية بولندا .٢

 .ضع لقيود يحددها القانونأعاله، قد تخ ٢و ١الحريات المنصوص عليها في الفقرتين  .٣

 .ال يجوز طرد مواطن بولندي من البالد وال منعه من العودة إليها .٤

 .أي شخص يتم التأكد بأن أصله بولندي حسب القانون يحق له اإلقامة الدائمة في بولندا .٥

 ٣٥المادة 

 .يجب ضمان حرية المعتقد والدين للجميع .١

يجب أن تشمل حرية الدين حرية االعتناق أو قبول الدين عن طريق االختيار الشخصي واإلعراب عن مظاهر   .٢
هذه الديانة، إما بصورة فردية أو جماعية، علنية أو سرية، من خالل العبادة والصالة، والمشاركة في االحتفاالت 

الش دور  وأداء  من  وغيرها  المقدسات  حيازة  أيضاً  الدين  حرية  تشمل  أن  ويجب  التدريس.  أو  والطقوس  عائر 
 .العبادة للوفاء باحتياجات المؤمنين فضالً عن حق األفراد، أينما كانوا، في االستفادة من الخدمات الدينية
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قاً لقناعاتهم. وينبغي تطبيق أحكام المادة يحق لآلباء ضمان تقديم التربية األخالقية والدينية والتعليمية ألطفالهم وف .٣
 .، حسب مقتضى الحال١، الفقرة ٤٨

المدارس، ولكن حرية الدين   .٤ الدينية المعترف بها قانوناً في  المنظمات  يجوز تدريس دين الكنيسة أو غيرها من 
 .والضمير لدى الشعوب األخرى ال يجوز انتهاكها

لنية فقط من خالل القانون، وحيثما يكون ذلك ضرورياً للدفاع عن  يجوز تقييد حرية التعبير عن الدين بصورة ع .٥
 .أمن الدولة والنظام العام والصحة واآلداب العامة أو حريات وحقوق اآلخرين

 .ال يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في الممارسات الدينية .٦

ع  .٧ الكشف  على  العامة  السلطة  أجهزة  قبل  من  أحد  إرغام  يجوز  الدينية ال  قناعاته  أو  الحياة،  في  فلسفته  ن 
 .ومعتقداته

 ٤٥المادة 

 .ينبغي ضمان حرية التعبير عن اآلراء، والحصول على، ونشر المعلومات للجميع  .١

الرقابة الوقائية على وسائل .٢ القوانين ضرورة   تُحظر  قد تتطلب  التواصل االجتماعي وترخيص الصحف. ولكن 
 .الحصول على تصريح لتشغيل محطة إذاعية أو تلفزيونية

 ٥٥المادة 

 .٣و ٢ت المحددة في الفقرات يُحظر تسليم أي مواطن بولندي، إال في الحاال .١

يجوز الموافقة على تسليم المواطن البولندي بناًء على طلب مقدم من دولة أجنبية أو هيئة قضائية دولية، إذا كان   .٢
دولية   سنّته منظمة  قانوني  لتنفيذ صك  قانون  عن  أو  بولندا  عليها  دولية صادقت  معاهدة  عن  ينتج  الجواز  ذلك 

 :المتعلق بطلب التسليموكانت جمهورية بولندا عضواً فيها، شريطة أن يكون الجرم 

 ،ارتُكب خارج أراضي جمهورية بولندا 

   ويشكل جريمة بموجب القانون النافذ في جمهورية بولندا، أو كان سيشكل جريمة بموجب القانون النافذ
في جمهورية بولندا إذا كان ارتُِكب في أراضي جمهورية بولندا، على حد سواء وقت التزامها ووقت 

 .تقديم طلب التسليم

م طلب لتسليم المجرمين من    ٢و  ١بالفقرتين الفرعيتين    ٢ال يُشترط االمتثال للشروط المحددة في الفقرة   .٣ إذا ما قُّدِ
قبل هيئة قضائية دولية أنشئت بموجب معاهدة دولية صادقت عليها بولندا، بشأن جريمة إبادة جماعية أو جرائم  

 .من اختصاص تلك الهيئةضد اإلنسانية أو جرائم حرب أو جريمة عدوان، وكانت 

استخدام القوة، وذلك ألن تسليم   .٤ يجب حظر تسليم شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ألسباب سياسية ولكن دون 
 .المجرمين من شأنه أن ينتهك حقوق وحريات األشخاص والمواطنين
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 .تفصل المحاكم في قضايا قبول التسليم .٥

 ٦٥المادة 

 .يحق لألجانب اللجوء السياسي في جمهورية بولندا وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون .١

لالتفاقات   .٢ وفقاً  الجئ  وضع  منحهم  يجوز  القمع،  من  الحماية  يلتمسون  بولندا،  جمهورية  في   ، الذين  األجانب 
 .رية بولندا طرفاً فيهاالدولية التي تكون جمهو

 ة الحريات والحقوق السياسي 

 ٧٥المادة 

ح ضمان  الحريات  ينبغي  هذه  على  قيود  فرض  ويجوز  للجميع.  التجمعات  تلك  مثل  في  والمشاركة  السلمي  التجمع  رية 
 .بالقانون

 ٨٥المادة 

 .حرية تكوين الجمعيات مكفولة للجميع .١

ا أغراض أو أنشطة تتعارض مع الدستور أو القوانين. وتتولى المحاكم مهام الفصل فيما تحظر الجمعيات التي له .٢
 .إذا كانت تسمح بتسجيل أو حظر نشاط جمعية لديها مثل هذه األنشطة

يجب أن تحدد القوانين أنواع الجمعيات التي تتطلب التسجيل في المحكمة، وإجراًء لمثل هذا التسجيل، وأشكال  .٣
 .الجمعيات اإلشراف على تلك

 ٩٥المادة 

يتعين ضمان حرية تكوين الجمعيات في نقابات العمال ومنظمات المزارعين المهنية واالجتماعية وفي منظمات   .١
 .أرباب العمل

ومنظماتهم التفاوض والمساومة فيما بينهم، خاصة ألغراض حل النزاعات  يحق لنقابات العمال وأرباب العمل   .٢
 .الجماعية وإبرام اتفاقات العمل الجماعية، وغيرها من الترتيبات

يحق لنقابات العمال تنظيم اإلضرابات العمالية أو غيرها من أشكال االحتجاج، مع الخضوع للقيود التي يحددها   .٣
العامة، يجوز للقوانين أن تحد أو تمنع تنفيذ اإلضرابات من قبل فئات محددة   القانون. ومن أجل حماية المصلحة

 .من الموظفين أو العاملين في مجاالت محددة

يخضع نطاق حرية تكوين الجمعيات في نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل لتلك القيود القانونية الواردة في   .٤
 .طرفاً فيهااالتفاقات الدولية التي تكون جمهورية بولندا 
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 ٠٦المادة 

 .يحق للمواطنين البولنديين المتمتعين بالحقوق العامة الكاملة الحصول على الخدمة العامة على أساس مبدأ المساواة

 ١٦المادة 

طة أجهزة السلطة العامة واألشخاص الذين يتولون القيام يحق للمواطن البولندي الحصول على معلومات عن أنش .١
أو   االقتصادية  األجهزة  أنشطة  عن  المعلومات  تلقي  أيضاً،  الحق  هذا  ويشمل  العامة.  والوظائف  المهام  بتلك 
التي يؤدون فيها مهام   التنظيمية المتعلقة بالميادين  الوحدات  أو  إدارياً، وغيرهم من األشخاص  المستقلة  المهنية 

 .سلطات العامة وإدارة األصول أو الممتلكات الجماعية التابعة للخزانة العامة للدولةال

الجماعية  .٢ الهيئات  جلسات  وحضور  الوثائق  على  الحصول  ضمان  معلومات  على  الحصول  في  الحق  ويشمل 
الفرصة إلجراء التسجيالت الصوتية و إتاحة  المتشكلة عن طريق انتخابات شاملة، مع  العامة  المرئية للسلطات 

 .حسب الحاجة

إليها في الفقرتين   .٣ المشار  الحقوق  القانون بهدف حماية حريات    ٢و  ١وقد يتم فرض قيود على  أعاله، بموجب 
 .وحقوق األشخاص اآلخرين والمواضيع االقتصادية والنظام العام واألمن، أو المصالح االقتصادية الهامة للدولة

المش .٤ المعلومات،  بتوفير  المتعلق  الفقرتين  اإلجراء  في  إليه  الداخلية    ٢و  ١ار  األنظمة  أو  القانون  يحددها  أعاله 
 .الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، بالنسبة للقواعد اإلجرائية لكليهما

 ٢٦المادة 

بولن .١ مواطن  أي  بلوغ  سن  فور  التصويت،  يوم  أقصاه  موعد  في  في    ١٨دي،  الحق  له  فإن  العمر،  من  سنة 
المشاركة في االستفتاء والحق في التصويت النتخاب رئيس جمهورية بولندا والمرشحين لعضوية مجلس النواب  

 .ومجلس الشيوخ، ومختلف أجهزة الحكومة الذاتية المحلية

نهائي .٢ محكمة  أحكام  بحقهم  تصدر  الذين  أو  األشخاص  العامة  الحقوق  من  أو حرمانهم  القانونية  األهلية  بفقدان  ة 
 .االنتخابات، لن يكون لهم أي حق في المشاركة أو التصويت في االستفتاءات أو االنتخابات

 ٣٦المادة 

ال له  فرد  أو  كل  الشخصية  مصلحته  فيه  لما  أو  العامة،  المصلحة  بشأن  والشكاوى  واالقتراحات  العرائض  تقديم  في  حق 
مصلحة أي شخص آخر، بموافقة ذلك اآلخر، إلى أجهزة السلطة العامة ومختلف المنظمات والمؤسسات االجتماعية بشأن 

اإلدار مجال  في  عليها  المنصوص  والمنظمات  األجهزة  تلك  واجبات  في  أداء  النظر  إجراءات  تحديد  ويتم  العامة.  ة 
 .االلتماسات والمقترحات والشكاوى المقدمة حسب القانون

 ة الحريات والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافي

 ٤٦المادة 

 .لكل فرد الحق في التملك وحقوق الملكية األخرى، والحق في اإلرث .١
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وحق  .٢ األخرى  الملكية  وحقوق  التملك  بشأن  القانونية  الحماية  على  الحصول  المساواة،  قدم  على  للجميع،  يحق 
 .اإلرث

 .يتم حصر حق التملك عن طريق القانون، وبمقدار ما ال يتعارض ذلك مع مضمون ذلك الحق .٣

 ٥٦المادة 

هذا   .١ في  االستثناءات  وتحدد  يريده.  الذي  عمله  مكان  واختيار  مهنته،  ومتابعة  اختيار  حرية  في  الحق  فرد  لكل 
 .الشأن من قبل القانون

 .يجوز فرض االلتزام بالعمل بموجب القانون .٢

أنواع وطبيعة العمل المقبولة من قبل    سنة من العمر. ويتم تحديد  ١٦يُحظر االستخدام المستدام لألطفال دون سن   .٣
 .القانون

 .يتم تحديد مستوى الحد األدنى لألجور في مجال العمل، أو طريقة تحديد مستوياته من خالل القانون .٤

لمكافحة  .٥ برامج  تنفيذ  خالل  من  والمنتِجة  الكاملة  العمالة  توفر  إلى  تهدف  سياسات  اتباع  العامة  السلطات  على 
تنظيم وتوفير الحصول على المشورة والتدريب المهني، فضالً عن األشغال العامة، والتدخل  البطالة، بما في ذلك 

 .االقتصادي

 ٦٦المادة 

لكل إنسان الحق في ظروف عمل آمنة وصحية. وتحدد طرق تنفيذ هذا الحق والتزامات أرباب العمل من خالل  .١
 .القانون. وتحدد طرق تنفيذ هذا الحق والتزامات أرباب العمل من خالل القانون

وإجازات سنوية مدفوعة األجر؛ باإلض .٢ العمل،  أيام راحة من  قانونية على  للموظف الحصول بصورة  افة  يحق 
 .إلى تحديد ساعات العمل القصوى المسموح بها يومياً بموجب القانون

 ٧٦المادة 

أو بلوغ  يحق لكل مواطن الحصول على الضمان االجتماعي في حالة العجز عن العمل بسبب المرض أو السقام   .١
 .سن التقاعد. كما يتم تحديد نطاق وأشكال الضمان االجتماعي بموجب القانون

مالية من   .٢ إعانة  تلقي  في  الحق  له  دعم أخرى، يصبح  لديه وسائل  وليس  إرادته  عمل خارج  بدون  كل مواطن 
 .الضمان االجتماعي، ويتم تحديد مستوى اإلعانة االجتماعية بموجب القانون

 ٨٦المادة 

 .كل إنسان له الحق في الحصول على حماية لصحته .١
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السلطات  .٢ جانب  من  الحصول  في  المساواة  المادية،  وحاالتهم  أوضاعهم  عن  النظر  بصرف  للمواطنين  يحق 
الم الصحية  الرعاية  خدمات  على  والنطاق العمومية  غة  الُمسِوّ الظروف  تحديد  ويتم  العامة.  األموال  من  مولة 

 .المقرر لتقديم الخدمات بواسطة القانون

على السلطات العامة ضمان توفير الرعاية الصحية الخاصة لألطفال والنساء الحوامل والمعاقين والطاعنين في   .٣
 .السن

العو .٤ ومنع  الوبائية  األمراض  مكافحة  العامة  السلطات  األوضاع على  تدهور  عن  الناجمة  السلبية  الصحية  اقب 
 .البيئة

 .على السلطات العامة دعم تطوير التربية البدنية، وخاصة لدى األطفال والشباب .٥

 ٩٦المادة 

قانون، توفير المعونة للمعاقين لضمان حصولهم على الحد األدنى للمعيشة، وتكيّفهم مع العمل على السلطات العامة، وفقاً لل
 .والتواصل االجتماعي

 ٠٧المادة 

سن .١ إلى  التعليم  ويكون  التعليم.  في  الحق  إنسان  الوفاء    ١٨  لكل  طريقة  تحديد  ويتم  إلزامياً.  العمر  من  سنة 
 .بااللتزامات التعليمية بواسطة القانون

السماح  .٢ القوانين  تجيز  قد  ولكن  لذلك.  مقابل  بدون مصاريف  العامة مجاناً  الحكومية  المدارس  التعليم في  يكون 
 .لحكوميةبفرض بعض المدفوعات مقابل خدمات معينة تقدمها مؤسسات التعليم العالي ا

يحق لآلباء اختيار مدارس أخرى غير المدارس الحكومية العامة ألبنائهم. ويحق للمواطنين والمؤسسات إنشاء   .٣
وضع   على  القانون  ويعمل  التعليمية.  التنمية  ومؤسسات  والجامعية  والثانوية  االبتدائية  والمؤسسات  المدارس 

ركة السلطات العامة في تمويلها، فضالً عن مبادئ  وتحديد شروط إنشاء وتشغيل المدارس غير الحكومية، ومشا
 .اإلشراف التربوي على هذه المدارس ومؤسسات التنمية التعليمية

على السلطات العامة ضمان حصول الجميع، بالمساواة، على حق التعليم للمواطنين. ولهذا الغرض، فإن عليها   .٤
للتالميذ   فردية  وتنظيمية  مالية  مساعدة  أنظمة  ودعم  المساعدة  إنشاء  هذه  مثل  تقديم  شروط  وتحدد  والطالب. 

 .بواسطة القانون

 .يجب ضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون .٥

 ١٧المادة 

ستها االجتماعية واالقتصادية، أن تأخذ مصالح وأوضاع األسر بعين االعتبار. ويحق لألسر  على الدولة، في سيا .١
العديد من األطفال أو أحد األبوين التي تجد نفسها في ظروف مادية واجتماعية صعبة،   لديها  التي  خاصة تلك 

 .فقط، أن يتقدموا بطلب المساعدة الخاصة من السلطات العامة
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الوال .٢ قبل  لألم،  قبل يحق  من  المحدد  بالقدر  العامة،  السلطات  من  خاصة  مساعدة  على  الحصول  وبعدها،  دة 
 .القانون

 ٢٧المادة 

على جمهورية بولندا ضمان حماية حقوق الطفل. ويحق لكل شخص أن يطلب من أجهزة السلطة العامة الدفاع   .١
 .ألخالقي لديهمعن األطفال ضد العنف، والقسوة، واالستغالل، واألعمال التي تقوض الشعور ا

 .للطفل المحروم من الرعاية األبوية الحق في الرعاية والمساعدة المقدمة من جانب السلطات العامة .٢

على أجهزة السلطة العامة واألشخاص المسؤولين عن الطفل، في سياق تحديد حقوق الطفل، إمعان النظر بقدر  .٣
 .اإلمكان في آراء الطفل ومنحها األولوية

 .ص تعيين وإجراءات مفوض حقوق الطفل من قبل القانونيتم تحديد اختصا .٤

 ٣٧المادة 

لجميع    يتعين ضمان حرية اإلبداع الفني والبحث العلمي ونشر ثمارها ومنتجاتها، وحرية التعليم والتمتع بمنتجات الثقافة
 .األشخاص

 ٤٧المادة 

 .على السلطات العامة اتباع سياسات ضمان األمن البيئي لألجيال الحالية والمستقبلية .١

 .حماية البيئة واجب السلطات العامة .٢

 .ع على جودة البيئة وحمايتهالكل إنسان الحق في االطال .٣

 .على السلطات العامة دعم أنشطة المواطنين لحماية وتحسين جودة البيئة .٤

 ٥٧المادة 

المتطلبات .١ إلى تلبية  وسد االحتياجات السكنية للمواطنين، ال سيما    على السلطات العامة انتهاج سياسات تـُفضي 
على   مواطن  كل  حصول  إلى  الرامية  األنشطة  ودعم  الدخل  لمحدودي  المساكن  تنمية  وتعزيز  التشّرد  مكافحة 

 .منزل خاص به

 .تتم حماية حقوق المستأجرين من قبل القانون .٢
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 ٦٧المادة 

على السلطات العامة حماية المستهلكين والعمالء والمؤّجرين أو المستأجرين ضد األنشطة التي تهدد الصحة والخصوصية  
قبل   الحماية من  المجال. ويتم تحديد نطاق هذه  ذلك  قد تمارس في  والسالمة عندهم، وأي ممارسات سوقية غير شريفة 

 .القانون

 ق وسائل الدفاع عن الحريات والحقو

 ٧٧المادة 

لكل إنسان الحق في الحصول على تعويض عن أي ضرر قد يلحق به جراء عمل أي عضو من أجهزة السلطة   .١
 .العامة يتعارض مع القانون

 .لن تمنع القوانين لجوء أي شخص إلى المحاكم للمطالبة بالحق مقابل التعدي على الحريات أو الحقوق .٢

 ٨٧المادة 

يحق لكل طرف من الطرفين الطعن في األحكام والقرارات المتخذة في المرحلة األولى. ويتم تحديد االستثناءات لهذا المبدأ 
 .واإلجراءات لمثل هذه الطعون بواسطة القانون

 ٩٧المادة 

القانون، كل شخص تـُنتهك أي من حرياته أو حقوقه الدستورية، يصبح له الحق في   .١ للمبادئ التي يحددها  وفقاً 
قانون معياري آخر، اتخذت على   أو  الدستورية لحكمها على دستورية قانون ما،  المحكمة  إلى  تقديم االستئناف 

 .حرياته أو حقوقه أو التزاماته المحددة في الدستور أساسه محكمة أو جهاز من اإلدارة العامة قراراً نهائياً بشأن

 .٥٦أعاله بالحقوق المنصوص عليها بالمادة  ١ال تتعلق أحكام الفقرة  .٢

 ٠٨المادة 

فرد الحق في تقديم طلب إلى مفوض حقوق المواطنين للمساعدة في حماية حرياته  وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، لكل  
 .أو حقوقه من االنتهاك من قبل أجهزة السلطة العامة

 ١٨المادة 

والمواد    ٧١، والمادة  ٦٩، والمادة  ٦٦، والمادة  ٥و  ٤، بالفقرتين  ٦٥فرد في المادة  يمكن تأكيد خضوع الحقوق المحددة لل
 .، للقيود المحددة بموجب القانون٧٦إلى    ٧٤من 
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 ت االلتزاما

 ٢٨المادة 

 .الوالء لجمهورية بولندا والحرص على الصالح العام واجب على كل مواطن بولندي االلتزام التام به

 ٣٨المادة 

 .على الجميع االلتزام بقانون جمهورية بولندا

 ٤٨المادة 

 .على كل شخص االمتثال لمسؤولياته وواجباته العامة، بما في ذلك دفع الضرائب، على النحو الذي يحدده القانون

 ٥٨المادة 

 .الدفاع عن الوطن واجب كل مواطن بولندي .١

 .تحدد طبيعة الخدمة البديلة من قبل القانون .٢

اء الخدمة العسكرية، قد يصبح ُملَزماً  أي مواطن ال تسمح له قناعاته أو معتقداته الدينية أو مبادئه األخالقية بأد .٣
 .بأداء خدمة بديلة وفقاً للمبادئ واألسس التي يحددها القانون

 ٦٨المادة 

تسبب في التدهور في أوضاعها. ويتم تحديد المبادئ المتعلقة على كل إنسان االهتمام بجودة البيئة، ويُعتبر مسؤوالً عن ال
 .بهذه المسؤولية من قبل القانون

 ن الفصل الثالث. مصادر القانو 

 ٧٨المادة 

الدولية   .١ واالتفاقات  الدستور، والقوانين،  يلي:  بولندا ما  الملزمة بصورة شاملة لجمهورية  القانون  تشمل مصادر 
 .المصادق عليها، واللوائح

تشريعات القوانين المحلية الصادرة عن تشغيل األجهزة مصدر للقانون الملزم عالمياً لجمهورية بولندا في إقليم   .٢
 .الجهاز الذي أصدر مثل تلك التشريعات
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 ٨٨المادة 

ال .١ الشرط  إصدارها  يتمثل  عن  اإلعالن  في ضرورة  المحلية  القوانين  وتشريعات  واللوائح  القوانين  إلنفاذ  سابق 
 .والمطالبة بتنفيذها

 .يحدد القانون مبادئ وإجراءات إصدار القوانين المعيارية .٢

المطلوبة .٣ اإلجراءات  طريقة  بنفس  بقانون  مسبقاً  عليها  المصادق  الدولية  االتفاقات  نشر  طريقة  القانون    يحدد 
 .للقوانين. وتُحدد مبادئ صدور االتفاقات الدولية األخرى بموجب القانون

 ٩٨المادة 

حة بالقانون، إذا  التصديق على اتفاق دولي من طرف جمهورية بولندا أو إلغاؤه يقتضي الموافقة المسبقة الممنو  .١
 :كان ذلك االتفاق يتعلق بأي مما يلي

 السالم والتحالفات والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛ 

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

  عضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛ 

  مسؤوليات مالية كبيرة مفروضة على الدولة؛ 

  بموجب قانون أو المسائل المتعلقة بالدستور، التي تتطلب شكل القانونالمسائل المنظمة. 

يقوم رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) بإعالم مجلس النواب عن أية نية لرفع أي اتفاقات دولية ال تتطلب  .٢
 .المصادقة عليها موافقة ممنوحة بالقانون، إلى رئيس الجمهورية من أجل المصادقة عليها

 .اءات عقد أو إلغاء االتفاقات الدولية ينبغي تحديدها بموجب القانونمبادئ وإجر .٣

 ٠٩المادة 

ص أجهزة يجوز لجمهورية بولندا، بحكم االتفاقات الدولية، أن تفوض منظمة أو مؤسسة دولية بصالحية اختصا .١
 .سلطة الدولة فيما يتعلق بمسائل معينة

الفقرة   .٢ في  إليه  مشار  هو  كما  دولية  اتفاقية  على  للتصديق  الموافقة  يمنح  قانون  قبل ١أي  من  تمريره  يتطلب   ،
القانوني لمجلس النواب،  النصاب  الثلثين في حضور ما ال يقل عن نصف عدد  مجلس النواب بتصويت أغلبية 

شيوخ بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما ال يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ  ومن قـِبـَل مجلس ال
 .القانوني
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 .١٢٥ويمكن أيضاً منح الموافقة للتصديق على ذلك االتفاق من خالل استفتاء وطني وفقاً ألحكام المادة  .٣

النواب، .٤ للتصديق من قبل مجلس  الموافقة  باختيار إجراءات منح  يتعلق  أي قرار  يتم تمريره    كما أن  أن  ينبغي 
 .باألغلبية المطلقة في وجود ما ال يقل عن نصف العدد القانوني من النواب

 ١٩المادة 

يصبح أي اتفاق دولي مصادق عليه جزءاً  بعد تعميم ذلك في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)،   .١
 .من النظام القانوني المحلي ويجري تطبيقه مباشرة، ما لم يعتمد تطبيقه على سن قانون خاص به

االتفاقية الدولية المصادق عليها قبل منح الموافقة الممنوحة بموجب قانون، يكون لها األسبقية على القوانين إذا   .٢
 .ية مع أحكام تلك القوانين غير ممكنكان التوفيق بين هذه االتفاق

إذا كانت االتفاقية الدولية، المصادق عليها من جمهورية بولندا، بشأن إنشاء منظمة دولية تنص على ذلك، فإن   .٣
 .القوانين المقررة من خاللها ينبغي تطبيقها مباشرة ويصبح لها األسبقية في حالة وجود نزاع بين القوانين

 ٢٩المادة 

يتم إصدار اللوائح على أساس تفويض محدد وارد فيها، ولغرض تنفيذ قوانين من قبل أجهزة محددة في الدستور.   .١
ويجب أن يحدد التفويض الجهاز المناسب إلصدار الئحة ونطاق المسائل التي يتعين تنظيمها، فضالً عن المبادئ 

 .المتعلقة بأحكام ذلك القانونالتوجيهية 

أعاله، إلى أي جهاز    ١ال يجوز للجهاز المرخص له بإصدار الالئحة تفويض اختصاصه، المشار إليه في الفقرة   .٢
 .آخر

 ٣٩المادة 

الوزرا .١ قرارات مجلس  الوحدات  إن  تلك  إال  تـُلزم  داخلي، وال  طابع  تكون ذات  الوزراء  من رئيس  ء واألوامر 
 .التنظيمية التابعة للهيئة التي تصدر تلك القوانين

ال يتم إصدار أوامر أو مراسيم إال على أساس من القانون. وال يجوز استخدامها كأساس التخاذ قرارات بشأن   .٢
 .رعايا اآلخرينالمواطنين واألشخاص االعتباريين وال

٣.  ً  .يتعين إخضاع القرارات واألوامر للتدقيق الشديد بشأن امتثالها للقانون الملزم دوليا

 ٤٩المادة 

ألجهزة الحكومة الذاتية المحلية واألجهزة اإلقليمية لإلدارة وعلى أساس الحدود وضمنها، التي يحددها القانون، فإنه يجوز  
مبادئ  تحديد  وينبغي  لهم.  إقليمياً  المحددة  العملياتية  مناطقهم  في  للتطبيق  قابلة  قانونية  تشريعات  تسن  أن  الحكومية 

 .وإجراءات سن التشريعات القانونية المحلية من خالل قانون معين
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 خ ومجلس الشيو الفصل الرابع. مجلس النــــواب

 ٥٩المادة 

 .من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوختتم ممارسة السلطة التشريعية في جمهورية بولندا  .١

الدستور   .٢ أحكام  في  المحدد  النطاق  ضمن  الوزراء  مجلس  أنشطة  على  الرقابة  بممارسة  النواب  مجلس  يقوم 
 .والقوانين

 ة االنتخابات ومدة العضوي 

 ٦٩دة الما

 .نائباً  ٤٦٠يتألف مجلس النواب من  .١

 .تتم االنتخابات لمجلس النواب بصورة شاملة، على قدم المساواة، بصورة مباشرة وتناسبية، وباالقتراع السري .٢

 ٧٩المادة 

 .عضو  ١٠٠يتألف مجلس الشيوخ من  .١

 .لشيوخ بصورة، مباشرة، وباالقتراع السريتجرى االنتخابات لمجلس ا .٢

 ٨٩المادة 

سنوات لكل منهما. وتبدأ مدة عضوية مجلس    ٤يتم اختيار مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة عضوية فترتها   .١
السابق  اليوم  حتى  جلساته، وتستمر  أولى  النواب في  فيه مجلس  يجتمع  الذي  اليوم  في  الشيوخ  النواب ومجلس 

 .الجتماع مجلس النواب لمدة العضوية الجديدة

يوماً بعد    ٩٠س النواب ومجلس الشيوخ بأمر من رئيس الجمهورية في موعد ال يتجاوز  يتم القيام بانتخابات مجل .٢
فترة   فيها ضرورة   ٤انتهاء  الشيوخ، ويَشترط  النواب ومجلس  مدة عضوية مجلس  بداية  من  تبدأ  التي  سنوات 

فترة   يوم عطلة عمل خالل  االنتخابات في  تلك  فترة    ٣٠إجراء  انتهاء  قبل  المحددة،  بداية سنو  ٤يوماً  ات من 
 .تاريخ مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ

يجوز لمجلس النواب تقصير مدة عضويته بموجب قرار يتم تمرير إقراره بأغلبية ال تقل عن ثلثي أصوات عدد   .٣
الوقت تقصير مدة عضوية  النواب يعني في نفس  أي تقصير في مدة عضوية مجلس  القانوني. كما أن  النواب 

 .حسب مقتضى الحال ٥تنطبق أحكام الفقرة مجلس الشيوخ. و

يحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مارشال مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، في الحاالت المنصوص  .٤
مجلس   مدة عضوية  تقصير  جرى  وكلما  منصبه.  في  النواب  مجلس  عضوية  مدة  تقصير  الدستور،  في  عليها 

 .يرها تبعاً لذلكالنواب، فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ يتم تقص
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وعند طلب رئيس الجمهورية بتقصير مدة عضوية مجلس النواب، فإنه يأمر في ذات الوقت بإجراء االنتخابات   .٥
من    ٤٥لمجلسي النواب والشيوخ بصورة متزامنة، والشروع في يوم االقتراع في موعد ال يتجاوز فترة   يوماً 

ضوية مجلس النواب. ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة يوم اإلعالن الرسمي عن األمر الرئاسي بتقصير مدة ع
 .بعد يوم إجراء االنتخابات ١٥إلى الجلسة األولى لمجلس النواب المنتخب حديثاً، في موعد ال يتجاوز اليوم 

 .أعاله حسب مقتضى الحال  ١في حالة تقصير مدة عضوية مجلس النواب، يتم تطبيق أحكام الفقرة  .٦

 ٩٩المادة 

عاماً، في موعد أقصاه يوم االنتخابات، فإن    ٢١كل مواطن له الحق في التصويت، ِممـَّن يكون قد بلغ من العمر   .١
 .له الحق أن يتقدم للترشح في االنتخاب لعضوية مجلس النواب

عاماً في موعد أقصاه يوم االنتخاب، يحق له الترشح النتخابات   ٣٠ويت وبلغ من العمر  كل مواطن له حق التص .٢
 .العضوية بمجلس الشيوخ

ال يجوز ألي شخص حكم عليه بالسجن في حكم نهائي بتهمة جريمة متعمدة الترشح إلى مجلس النواب أو مجلس  .٣
 .الشيوخ

 ٠١٠المادة 

 .يتم تسمية المرشحين لعضوية مجلسي النواب والشيوخ من قبل األحزاب السياسية أو الناخبين .١

 .ال يحق لشخص واحد أن يترشح النتخابات العضوية بمجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت .٢

المرشحي .٣ تسمية  مبادئ وإجراءات  تحديد  االنتخابات،  يتعين  الالزمة لصحة  والمتطلبات  االنتخابات،  وإجراء  ن، 
 .بواسطة القانون

 ١١٠المادة 

 .تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة االنتخابات لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ .١

 .يحق للناخب تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن في صحة االنتخابات، وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون .٢

 خ أعضاء مجلسي النواب والشيو 

 ٢١٠المادة 

 .ال يحق لشخص واحد أن يكون نائباً وعضواً بمجلس الشيوخ في وقت واحد
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 ٣١٠المادة 

العليا   .١ الغرفة  رئيس  أو  الوطني،  بولندا  بنك  رئيس  منصب  مع  توليها  يجوز  ال  النواب  مجلس  عضوية  والية 
للمراقبة، أو مفوض حقوق المواطنين، أو مفوض حقوق الطفل أو نوابه، أو عضو في مجلس السياسة النقدية، أو  

رية مجلس النواب أو بمستشارية  عضو في المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون، أو سفير، أو عضو في مستشا
الحكومة. وال يسري هذا الحظر   مجلس الشيوخ أو المستشارية بديوان رئيس الجمهورية، أو منصب في إدارة 

 .على أعضاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء في إدارة الحكومة

ة العاملة أو موظف ال يحق ألي قاض أو مدعي عام أو ضابط في الخدمة المدنية أو جندي في الخدمة العسكري .٢
 .في سلك الشرطة أو في خدمات حماية الدولة، أن يتولى منصب نائب في مجلس النواب

ويتعين، بواسطة القانون، تحديد الحاالت األخرى التي يُحظر فيها تسلم منصب نائب مجلس نواب أو التي يُحظر   .٣
 .فيها ممارسة والية عامة مع تولي وظائف عامة أخرى

 ٤١٠المادة 

 .يجب أن يكون النواب ممثلين لألمة حقاً وحقيقة. ولكن ال يجوز التزام النواب بأي تعليمات من الناخبين .١

 :مجلس النواب على النائب، قبل تسلمه ممارسة الوالية المستجدة، أداء القسم التالي بحضور .٢

أقسم جازماً بأني سوف أقوم بأداء واجباتي نحو األمة بكل جد وأمانة، والحفاظ على سيادة ومصالح الدولة، وأن  "
األخرى   القوانين  وسائر  بالدستور،  وااللتزام  مواطنيه،  ورفاه  الوطن  ازدهار  أجل  من  وسعي  في  ما  كل  أفعل 

 ".لجمهورية بولندا

 ".سم إضافة عبارة "وليساعدني هللا على ذلككما يمكن أيضا في أداء الق

 .يعتبر رفض أداء القسم بمثابة التخلي عن تولي الوالية بالمنصب .٣

 ٥١٠المادة 

عضويته كنائب طوال فترة واليته بالمنصب وال بعد    ال يجوز مساءلة النائب عن ممارسة نشاطه في نطاق والية .١
انتهائها. وبخصوص هذه األنشطة، فإن النائب ال يمكن مساءلته إال أمام مجلس النواب، وفي حالة انتهاكه لحقوق 

 .أطراف ثالثة، ال يجوز الشروع في إجراءات محاكمة ضده أمام أي محكمة إال بموافقة مجلس النواب

نتا .٢ إعالن  يوم  إلى ومنذ  النائب  تعريض  يجوز  ال  النواب،  مجلس  نائب  والية  انتهاء  يوم  وحتى  االنتخابات  ئج 
 .المساءلة الجنائية دون موافقة مجلس النواب

بالفعل، فإنه يمكن  .٣ المرشح قبل يوم من انتخابه نائباً  التي قد تـُتـَّخـَذ ضد الشخص  الجنائية  وبالنسبة لإلجراءات 
ب إرجاء تلك اإلجراءات حتى وقت انتهاء والية النائب المعني. وفي تلك الحالة،  بناًء على طلب من مجلس النوا

 .فإن قانون التقادم المتعلق باإلجراءات الجنائية يتعين تمديده لوقت معادل

 .ال يتم تطبيقها ٣و ٢يجوز للنائب الموافقة على أن يقدم للمساءلة الجنائية. وفي تلك الحالة، فإن أحكام الفقرتين  .٤
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يجوز احتجاز أو اعتقال نائب دون موافقة مجلس النواب، باستثناء حاالت التلبس، التي يصبح احتجازه فيها  ال   .٥
الفور بأي   النواب على  إبالغ مارشال مجلس  المحاكمة. ويتعين  المسار السليم إلجراءات  لتأمين  أمراً ضرورياً 

 .لفوري عن النائبحالة احتجاز من هذا القبيل، والذي يجوز له أن يأمر باإلفراج ا

 .ينبغي تحديد المبادئ واإلجراءات التفصيلية لجلب النواب إلى المساءلة الجنائية من قبل القانون .٦

 ٦١٠المادة 

أداء مهام واليتهم، وبالنسبة للشروط المناسبة لتصريف واجباتهم وال الناجمة عن  النواب أنفسهم، وعن حقوقهم  دفاع عن 
 .فإنه يتعين تحديدها بموجب قانون

 ٧١٠المادة 

ت .١ نشاط  بأي  القيام  القانون،  يحدده  ما  بقدر  للنواب،  يسمح  فائدة مستمدة من ممتلكات ال  أي  ينطوي على  جاري 
 .خزينة الدولة أو الحكومة الذاتية المحلية أو االستحواذ على تلك الممتلكات

أعاله، فإنه يمكن بقرار معتمد من مجلس النواب بناًء   ١فيما يتعلق بأي خرق للحظر المنصوص عليه في الفقرة   .٢
النواب، أن يتم ت اقتراح من مارشال مجلس  الدولة التي ستقضي بسحب  على  أمام محكمة  للمساءلة  النائب  قديم 

 .ومصادرة الوالية الممنوحة للنائب

 ٨١٠المادة 

 .، حسب االقتضاء، على أعضاء مجلس الشيوخ١٠٧إلى  ١٠٣تطبق أحكام المواد من 

 ت التنظيم والسير في المداوال

 ٩١٠المادة 

 .يقوم مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالمناقشات خالل الجلسات .١

يوم   .٢ في  عقدها  أجل  من  الجمهورية  رئيس  قبل  من  الشيوخ  ومجلس  النواب  لمجلس  األولى  للجلسة  الدعوة  تتم 
 .٥و ٣، بالفقرتين ٩٨يوماً التي تعقب يوم االنتخابات، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادة  ٣٠خالل 

 ٠١١المادة 

 .ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه مارشاًال لمجلس النواب ونوابًا له .١

يتولى المارشال رئاسة مجلس النواب خالل مناقشات مجلس النواب، ويتولى حماية حقوق مجلس النواب، فضالً   .٢
 .عن تمثيل مجلس النواب في المسائل الخارجية

 .النواب اللجان الدائمة كما قد يعين أيضاً اللجان الخاصةيعين مجلس  .٣
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 ١١١المادة 

 .يقوم مجلس النواب بتعيين لجنة تحقيق لدراسة مسائل معينة .١

 .ق بموجب القانونيتم تحديد إجراءات العمل من قبل لجنة التحقي .٢

 ٢١١المادة 

أداء  وطريقة  للمجلس  التابعة  األجهزة  وتشغيل  التعيين  وإجراءات  النواب  مجلس  أعمال  وسير  الداخلي  التنظيم  إن 
نونية، من خالل أجهزة الدولة فيما يتعلق بمجلس النواب، ينبغي تحديدها في القواعد  االلتزامات، سواء الدستورية أو القا

 .اإلجرائية الداخلية المعتمدة لدى مجلس النواب

 ٣١١المادة 

أمام الجمهور. ومجلس النواب، قد يقرر، باألغلبية المطلقة المتخذة بحضور ما ال يقل  تكون جلسات مجلس النواب مفتوحة
 .عن نصف عدد النصاب القانوني بمجلس النواب، إجراء المناقشة في أي جلسة بصورة سرية وغير علنية

 ٤١١المادة 

وفي حاالت محددة في الدستور، فإن مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يعقدان معاً جلسة مشتركة، ليشكال معاً   .١
 .الجمعية الوطنية، برئاسة مارشال مجلس النواب أو تحت رئاسة مارشال مجلس الشيوخ، في حالة غياب األول

 .بهاتتبنى الجمعية الوطنية قواعد اإلجراءات الخاصة  .٢

 ٥١١المادة 

يجيب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء على االستجوابات واالستفسارات النيابية في   .١
 .يوماً  ٢١غضون  

يجيب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء على المسائل المثارة من النواب في سياق كل   .٢
 .جلسة من جلسات المجلس

 ٦١١المادة 

 .ية بولندا، عن حالتي الحرب وإبرام السالميتولى مجلس النواب اإلعالن، باسم جمهور .١

يتولى مجلس النواب اتخاذ القرار بشأن حالة الحرب عند حصول عدوان مسلح ضد أراضي جمهورية بولندا، أو   .٢
التزام بالدفاع المشترك ضد عدوان بموجب االتفاقات الدولية. وإذا لم يتمكن مجلس النواب من  في حالة نشوء 

 .رئيس الجمهورية يمكنه إعالن حالة الحرب االجتماع في جلسة، فإن 
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 ٧١١المادة 

يتعين تحديد مبادئ نشر القوات المسلحة خارج حدود جمهورية بولندا بموجب اتفاق دولي مصادق عليه، أو بموجب قانون 
تـُحَدد المبادئ الخاصة بوجود قوات أجنبية على أراضي جمهورية بولندا ومبادئ تحركاتها داخل هذه األراضي  خاص. و

 .عن طريق اتفاقات أو قوانين مصادق عليها

 ٨١١المادة 

 .وضع التشريعات على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراءيقتصر الحق في  .١

) مواطن على األقل ممن  ١٠٠٬٠٠٠كما قد يمتد الحق في استحداث تشريعات أيضاً إلى مجموعة من مئة ألف ( .٢
 .نونلهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب. ويتم تحديد اإلجراء في مثل تلك الحالة من قبل القا 

المالية   .٣ اآلثار  بيان  عليهم  فإن  النواب،  مجلس  إلى  ما  قانون  مشروع  تقديم  في  الراعية  الجهات  شروع  وعند 
 .المترتبة على تنفيذ ذلك المشروع

 ٩١١المادة 

 .ظر في مشروعات القوانين من خالل ثالث قراءاتعلى مجلس النواب الن .١

الجهة   .٢ إلى  النواب  مجلس  قبل  من  فيه  النظر  سياق  في  ما  قانون  على مشروع  تعديالت  إدخال  في  الحق  يعود 
 .الراعية للمشروع والنواب ومجلس الوزراء

 .لجنة ما يجوز لمارشال مجلس النواب رفض طرح التصويت على أي تعديل لمشروع لم يسبق تقديمه أمام .٣

النواب   .٤ مجلس  في  التشريعية  اإلجراءات  سياق  في  المشروع  سحب  ما  قانون  لمشروع  الراعية  الجهة  تستطيع 
 .حتى الفراغ من القراءة الثانية للمشروع

 ٠١٢المادة 

ا البسيطة، في حضور الجلسة بما ال يقل عن نصف  يعمل مجلس  القوانين بتصويت األغلبية  لنواب على تمرير مشاريع 
العدد القانوني لنصاب مجلس النواب، ما لم ينص الدستور على نسبة أغلبية غيرها. ويطبق نفس اإلجراء من قبل مجلس  

 .نواب خالف لذلكالنواب في اعتماد القرارات، ما لم ينص قانون أو قرار من مجلس ال

 ١١٢المادة 

 .يقوم مارشال مجلس النواب بتقديم مشروع القانون الذي يتم تمريره بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ .١

ديم مشروع القانون له، اعتماد المشروع إما دون تعديل، يوماً من تاريخ تق  ٣٠على مجلس الشيوخ، في غضون   .٢
قرار   اتخاذ  في  الشيوخ  مجلس  فشل  وإذا  برمته.  المشروع  برفض  قرار  باتخاذ  أو  عليه،  تعديالت  بإدخال  أو 
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غضون   في  لصيغة   ٣٠مناسب  وفقاً  معتمداً  يعتبر  القانون  مشروع  فإن  له،  القانون  مشروع  تحويل  بعد  يوماً 
 .مجلس النوابالنص المقدم من 

لم  .٣ ما  مقبوالً،  الشيوخ  مجلس  قرار  في  المقترح  التعديل  أو  قانون،  مشروع  رفض  الشيوخ  مجلس  قرار  يُعتبر 
 .يرفضه مجلس النواب باألغلبية المطلقة بحضور ما ال يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب

 ٢١٢المادة 

المادة   .١ ، فإن مارشال مجلس النواب يقدم مشروع القانون المعتمد إلى  ١٢١بعد االنتهاء من اإلجراء المحدد في 
 .رئيس الجمهورية للتوقيع عليه

يوما من تاريخ تقديمه، ويأمر بنشره في   ٢١يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مشروع القانون في غضون   .٢
 .منيك أوستاف)دورية جمهورية بولندا للقانون (جي

األحكام   .٣ الدستورية إلصدار  المحكمة  إلى  إحالته  القانون،  مشروع  على  التوقيع  قبل  الجمهورية،  لرئيس  يجوز 
قبل   من  عليه  محكوم  قانون  مشروع  على  التوقيع  رفض  الجمهورية  لرئيس  يحق  وال  للدستور.  مطابقته  بشأن 

 .المحكمة الدستورية بأنه مطابق للدستور

الجمهو .٤ غير  على رئيس  بأنه  الدستورية  المحكمة  قبل  من  عليه  محكوم  قانون  على مشروع  التوقيع  رية رفض 
المطابقة للدستور متعلقة بأحكام معينة من مشروع القانون، متوافق مع الدستور. ومع ذلك، فإنه إذا كانت   عدم 

القان مشروع  مع  ينفصم  وال  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  بأنها  العليا  المحكمة  تحكم  رئيس ولم  فإن  بأكمله،  ون 
الجمهورية، آنذاك، وبعد مشورة مارشال مجلس النواب، سوف يوقع على مشروع القانون مع إغفال تلك األحكام 

- المعتبرة بأنها في حالة عدم مطابَقة للدستور، أو سيعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض إزالة جوانب 
 .عدم المطابقة مع الدستور

، فإن بإمكانه إعادة مشروع القانون، ٣ئيس الجمهورية إشارة إلى المحكمة الدستورية وفقا للفقرة  إذا لم يصدر ر .٥
مع أسباب معينة، إلى مجلس النواب إلعادة إعمال النظر فيه. وإذا جرت إعادة تمرير مشروع القانون من قبل 

عن نصف عدد  يقل  ما ال  أخماس وبحضور  بثالثة  التصويت  بأغلبية  النواب  لمجلس   مجلس  القانوني  النصاب 
في غضون   المشروع  على  التوقيع  آنذاك  الجمهورية  رئيس  على  فإن  في   ٧النواب،  بنشره  أمر  أيام وإصدار 

دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف). وإذا جرت إعادة مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فإنه  
 .٣الدستورية وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة  ال يحق لرئيس الجمهورية إحالته إلى المحكمة

أية إشارة من هذا القبيل من قبل رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية إلصدار األحكام على مطابقة تشريع  .٦
به   المسموح  الوقت  إرجاء فترة  إلى  قانون، يؤديان  النظر في أي مشروع  ما مع الدستور، أو أي طلب إلعادة 

 .أعاله ٢ه، والمحددة في الفقرة لتوقيع

 ٣١٢المادة 

يجوز لمجلس الوزراء تصنيف مشروع قانون معتمد من جانبه، بأنه عاجل، باستثناء مشاريع قوانين الضرائب،   .١
الشيوخ والحكومات الذاتية  ومشاريع قوانين تنظيم االن تخابات لرئاسة جمهورية بولندا ولمجلس النواب ومجلس 

 .المحلية، ومشاريع القوانين التي تنظم بنية واختصاص السلطات العامة، ومسودات نظم القانون
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القواعد اإلجرائية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على تحديد التعديالت في اإلجراء التشريعي عندما ي .٢ تم تعمل 
 .تصنيف مشروع قانون بأنه عاجل

اإلجراء التشريعي المتعلق بمشروع قانون مصنف بأنه عاجل، فإن الفترة الزمنية المحددة للنظر فيه من قبل    في .٣
 .أيام ٧يوماً، والفترة المحددة للتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ستكون  ١٤مجلس الشيوخ تكون 

 ٤١٢المادة 

 .، حسب االقتضاء١٢٠والمادة  ١١٣، والمادة ١١٢، والمادة ١١٠تـُطبـَّق على مجلس الشيوخ أحكام المادة 

 ت االستفتاءا

 ٥١٢المادة 

 .يمكن إجراء استفتاء عام فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الخاصة للدولة .١

خذ باألغلبية المطلقة من األصوات في  يـُناط الحق في طلب االستفتاء على الدستور بمجلس النواب، على أن يؤ .٢
حضور ما ال يقل عن نصف العدد القانوني من النصاب لمجلس النواب، أو برئيس الجمهورية بموافقة مجلس  

 .الشيوخ بتصويت األغلبية المطلقة المتخذة بحضور ما ال يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني

الصعيد الوطني، إذا شارك في عملية التصويت أكثر من نصف عدد الناخبين   تُعتبر نتيجة االستفتاء مـُلزمة على .٣
 .المؤهلين، ممن لهم الحق في التصويت

 .، من قبل المحكمة العليا٦، بالفقرة ٢٣٥يتم تحديد صالحية االستفتاء الوطني واالستفتاء المشار إليه في المادة  .٤

 .بل القانونيتم تحديد المبادئ واإلجراءات إلجراء استفتاء من ق .٥

 ا الفصل الخامس. رئيس جمهورية بولند

 ٦١٢المادة 

 .هورية بولندا بمثابة الممثل األسمى لجمهورية بولندا والضامن الستمرارية سلطة الدولةيعتبر رئيس جم  .١

 .يضمن رئيس الجمهورية احترام الدستور، وحماية سيادة وأمن الدولة وحرمة وسالمة أراضيها .٢

 .يمارس الرئيس مهامه وصالحياته ضمن نطاق، وبموجب المبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين .٣

 ٧١٢المادة 

 .فئة ومباشرة، عن طريق االقتراع السرييتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل األمة، في انتخابات عامة، متكا .١
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 .سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة واحدة أخرى فقط ٥ينتخب رئيس الجمهورية لمدة بقاء في المنصب فترتها  .٢

سنة، ويتمتع باالمتيازات االنتخابية الكاملة   ٣٥أي مواطن بولندي يبلغ عمره في موعد ال يتجاوز يوم االنتخابات  .٣
النواب،   مجلس  هذا  في  من  ترشيح  أي  دعم  ويجب  الجمهورية.  رئاسة  انتخابات  في  للسباق  الترشح  له  يحق 

 .مواطن على األقل ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب ١٠٠٬٠٠٠القبيل، بجمع التوقيعات من 

لم  يصبح المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف األصوات الصحيحة في االنتخاب رئيس الجمهورية. وإذا   .٤
من    ١٤يحصل أي من المرشحين على األغلبية المطلوبة من األصوات، فإنه يتم إعادة إجراء اقتراع في اليوم  

 .بعد التصويت األول

تقتصر المشاركة في االقتراع الثاني على المرشحين االثنين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الناخبين في   .٥
اال هذين  أحد  انسحب  وإذا  األول.  حقوقه  االقتراع  عن  تنازل  أو  التصويت،  إعادة  عملية  في  الترشح  من  ثنين 

االنتخابية أو توفي، فإن المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من األصوات على التوالي في االقتراع األول 
ً   ١٤سوف يحل محله في إعادة االقتراع. وفي مثل تلك الحالة، فإنه يتعين تمديد موعد إعادة االقتراع مدة    يوما

 .أخرى

 .والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات في إعادة االقتراع، يتم انتخابه رئيساً للجمهورية .٦

رئيس  .٧ انتخاب  صحة  لمتطلبات  باإلضافة  االنتخابات،  وإجراء  المرشحين  تسمية  وإجراءات  مبادئ  تُحدد 
 .الجمهورية، من قبل القانون

 ٨١٢المادة 

 .تبدأ مدة بقاء رئيس الجمهورية في المنصب من تاريخ توليه هذا المنصب .١

يوم،    ١٠٠يتولى مارشال مجلس النواب إصدار األمر بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعد ال يقل عن   .٢
  ١٤بقاء رئيس الجمهورية الحالي في المنصب، أو في موعد ال يتجاوز    يوماً قبل انقضاء مدة  ٧٥وال يتجاوز  

يوماً في حالة شغور مكتب رئيس الجمهورية من الشاغل له، وتحديد موعد االنتخاب الذي يتعين إجراؤه في يوم 
 .يوماً من بعد يوم إصدار األمر بإجراء االنتخابات ٦٠عطلة، أي من غير أيام العمل، خالل فترة 

 ٩١٢ة الماد

 .تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية .١

يكون للناخب الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن في صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ   .٢
 .التي يحددها القانون

في حالة الحكم على انتخاب رئيس الجمهورية بأنه غير صحيح، تجرى انتخابات جديدة وفقاً للمبادئ المنصوص   .٣
 .فيما يتعلق بخلو منصب رئيس الجمهورية  ٢، بالفقرة ١٢٨عليها في المادة  
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 ٠١٣المادة 

 :يتسلم رئيس الجمهورية مهام منصبه فور أدائه القسم التالي بحضور الجمعية الوطنية

بعد تقلدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزوالً عند إرادة األمة، فإنني أقسم بكل جالل ووقار أن أكون مخلصاً ألحكام "
أن أحافظ بثبات وإ أتعهد  الدولة، وأن يظل خير الوطن وازدهار  الدستور؛ كما  صرار على كرامة األمة واستقالل وأمن 

 ".مواطنيه دوماً هو التزامي األسمى

 ".كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني هللا على ذلك

 ١١٣المادة 

إذا أصبح رئيس الجمهورية غير قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، فعليه إبالغ مارشال مجلس النواب بهذه  .١
وإذا كان رئيس الجمهورية في وضع ال يمكنه  الحقيقة، الذي بدوره يتولى مؤقتاً مهام رئيس الجمهورية باإلنابة.  

من إبالغ مارشال رئاسة مجلس النواب عن عجزه عن أداء واجبات منصبه، فإنه على المحكمة الدستورية، بناًء  
الرئيس من   تمكن  دون  يحول  عائق  أي  لم يكن هناك  أو  كان  إذا  ما  تحديد  النواب،  على طلب مارشال مجلس 

هورية. وإذا تبين للمحكمة الدستورية أن األمر كذلك، فإن عليها أن تطلب من  ممارسة مهام منصب رئيس الجم
 .المارشال مجلس النواب القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية باإلنابة

رئيس   .٢ بواجبات  مؤقتاً  القيام  للجمهورية،  جديد  رئيس  انتخاب  وقت  وحتى  النواب،  مجلس  مارشال  على 
 :الجمهورية في الحاالت التالية

  وفاة رئيس الجمهورية؛ 

  استقالة الرئيس من منصبه؛ 

  عقب منصبه  توليه  دون  حالت  أخرى  ألسباب  أو  الرئاسية،  االنتخابات  ببطالن  قضائي  إعالن 
 االنتخابات؛

   إعالن الجمعية الوطنية عجز الرئيس الدائم عن ممارسة مهامه بسبب حالته الصحية؛ 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. 

نواب غير قادر على أداء واجبات رئيس الجمهورية، فإن القيام بتلك المهام سوف يناط إذا كان مارشال مجلس ال .٣
 .بمارشال مجلس الشيوخ

 .وال يحق للشخص الذي يتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية تقصير مدة عضوية مجلس النواب .٤
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 ٢١٣المادة 

 .ال يحق لرئيس الجمهورية تولي أية مهام أخرى وال القيام بأية وظائف عامة، باستثناء تلك التي المتصلة بمهام منصبه

 ٣١٣المادة 

 :ورية، كممثل للدولة في الشؤون الخارجية، القيام بالمهام التاليةعلى رئيس الجمه .١

 التصديق على االتفاقات الدولية وإلغاؤها وإبالغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ بذلك؛ 

   األخرى الدول  إلى  بولندا  لجمهورية  العادة  فوق  المفوضين  والممثلين  السفراء  واستدعاء  تعيين 
 والمنظمات الدولية؛

  االعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين من الدول األخرى والمنظمات الدولية المعتمدة    تلقي خطابات
 .لديه

يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التصديق على أي اتفاق دولي، إحالته إلى المحكمة الدستورية مع طلب البت في  .٢
 .مطابقته مع الدستور

 .ر المختص فيما يتعلق بالسياسة الخارجيةيتعاون رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء والوزي .٣

 ٤١٣المادة 

 .يتولى رئيس الجمهورية منصب القائد األعلى للقوات المسلحة في جمهورية بولندا .١

 .يادة القوات المسلحة من خالل وزير الدفاع الوطنييمارس رئيس الجمهورية، في أوقات السلم، ق .٢

المسلحة.   .٣ القوات  وقادة ألفرع  العامة،  لهيئة األركان  رئيساً  الوقت،  من  محددة  لفترات  الجمهورية  رئيس  يعين 
في  بقائهم  مدة  نهاية  قبل  مناصبهم،  من  عزلهم  وشروط  وإجراءات  المنصب،  في  بقائهم  مدة  تحديد  ويتعين 

 .قانونالمنصب، بموجب ال

الوزراء.  .٤ من رئيس  على طلب  بناًء  المسلحة  للقوات  العام  القائد  الحرب،  فترة  الجمهورية، خالل  رئيس  يعين 
ويقيل الرئيس القائد العام للقوات المسلحة بموجب نفس اإلجراء. ويتحدد بموجب القانون صالحيات وسلطة القائد  

 .إلى األجهزة الدستورية لجمهورية بولنداالعام للقوات المسلحة، فضالً عن مبدأ خضوعه وتبعيته 

رئيس الجمهورية، بناًء على طلب من وزير الدفاع الوطني، عليه منح الرتب العسكرية على النحو الذي يحدده   .٥
 .القانون

 .يتم بالتفصيل تحديد سلطة رئيس الجمهورية، بشأن توليه القيادة العليا للقوات المسلحة، من قبل القانون .٦
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 ٥١٣المادة 

 .جمهورية فيما يتعلق باألمن الداخلي والخارجي للدولة يتولى مجلس األمن الوطني دور الهيئة االستشارية لرئيس ال

 ٦١٣المادة 

مر  في حالة وجود تهديد خارجي مباشر ضد الدولة، فإنه على رئيس الجمهورية، بناًء على طلب من رئيس الوزراء، األ
 .بالتعبئة العامة أو الجزئية، ونشر القوات المسلحة دفاعاً عن جمهورية بولندا

 ٧١٣المادة 

 .سية البولنديةيمنح رئيس الجمهورية الجنسية البولندية، كما يمنح الموافقة على التخلي عن الجن

 ٨١٣المادة 

 .يمنح رئيس الجمهورية الرتب واألوسمة

 ٩١٣المادة 

محكمة   قبل  من  المدانين  األشخاص  لتشمل  العفو  سلطة  تمديد  يجوز  وال  العفو.  إصدار  بسلطة  الجمهورية  رئيس  يتمتع 
 .الدولة 

 ٠١٤المادة 

لس النواب أو إلى مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية. وال يجوز أن تكون  يجوز لرئيس الجمهورية توجيه رسائل إلى مج
 .تلك الرسائل موضع أي نقاش

 ١١٤المادة 

معي  .١ مسائل  بشأن  الوزراء،  لمجلس  جلسة  عقد  الجمهورية،  لرئيس  الجمهورية يجوز  رئيس  يتولى  وسوف  نة. 
 .رئاسة جلسة مداوالت ومناقشات مجلس الوزراء آنذاك

 .ال يحق لمجلس الوزارة آنذاك امتالك اختصاص وصالحيات مجلس الوزراء .٢

 ٢١٤المادة 

 .٩٣و ٩٢الجمهورية اللوائح واألوامر التنفيذية، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادتين يصدر رئيس  .١

 .يصدر رئيس الجمهورية القرارات التي تدخل في نطاق مهامه من الصالحيات األخرى .٢
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 ٣١٤المادة 

المستشارية الرئاسية هي الجهاز المختص بتقديم المساعدة إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية وضع قانون 
 .المستشارية الرئاسية وتعيين وعزل رئيسها

 ٤١٤المادة 

 .يصدر رئيس الجمهورية، خالل ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية، القوانين الرسمية .١

بالمسؤولية   .٢ يقبل  التوقيع،  ذلك  الذي، بموجب  الوزراء  للرئيس، توقيع رئيس  الرسمية  تتطلب صحة اإلجراءات 
 .تجاهها، أمام مجلس النواب

 :أعاله بأي مما يلي ٢ال تتعلق أحكام الفقرة  .٣

 إعالن االنتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ 

 نتخبين حديثاً؛ استدعاء الجلسة األولى لمجلسي النواب والشيوخ الم 

 تقصير مدة عضوية مجلس النواب في الحاالت المحددة في الدستور؛ 

  وضع تشريعات؛ 

  إعالن إجراء استفتاء على الصعيد الوطني؛ 

  التوقيع، أو رفض التوقيع، على مشروع قانون 

  األمر بإصدار قانون أو اتفاق دولي في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)؛ 

 سائل لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية؛توجيه ر 

 اإلحالة إلى المحكمة الدستورية؛ 

  الطلب من غرفة الرقابة العليا إجراء مراجعة الحسابات؛ 

 ترشيح وتعيين رئيس الوزراء؛ 

 قبول استقالة مجلس الوزراء وإلزامه بمواصلة مهامه مؤقتاً؛ 

 جلس الوزراء للمثول بالمسؤولية أمام محكمة الدولة؛الطلب من مجلس النواب جلب أحد أعضاء م 
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  إقالة أي وزير يصدر بحقه مجلس النواب تصويتاً بحجب الثقة عنه؛ 

 عقد مجلس الوزراء؛ 

 منح الرتب واألوسمة؛ 

  تعيين القضـــــاة؛ 

  ممارسة سلطة العفو؛ 

 منح الجنسية البولندية وإعطاء الموافقة للتخلي عنها؛ 

 لمحكمة العليا؛تعيين الرئيس األول ل 

  تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية؛ 

 تعيين رئيس المحكمة اإلدارية العليا؛ 

 تعيين رؤساء المحكمة العليا ونواب لرئيس المحكمة اإلدارية العليا؛ 

 الطلب من مجلس النواب تعيين رئيس بنك بولندا الوطني؛ 

 تعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية؛ 

  تعيين وفصل أعضاء مجلس األمن الوطني؛ 

  تعيين أعضاء المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون؛ 

 وضع النظام األساسي للمستشارية الرئاسية وتعيين أو إقالة رئيسها؛ 

  ؛ ٩٣إصدار أوامر وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 

 استقالة الرئيس نفسه من منصب رئيس الجمهورية. 

 ٥١٤المادة 

 .يجوز تقديم رئيس الجمهورية للمساءلة أمام محكمة الدولة لتعديه على الدستور أو القانون، أو الرتكاب جريمة .١
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ة الوطنية، على أن يتم تمريره بأغلبية توجيه الئحة اتهام ضد رئيس الجمهورية يجب أن يكون بقرار من الجمعي .٢
الوطنية، بناًء على اقتراح من   الجمعية  عضواً على األقل من    ١٤٠ال تقل عن ثلثي العدد القانوني من أعضاء 

 .أعضاء الجمعية الوطنية

أ .٣ فإنه سيتم وقفه عن  الدولة،  أمام محكمة  الجمهورية،  اتهام ضد رئيس  فيه توجيه الئحة  يتم  الذي  اليوم  داء  في 
 .، حسب االقتضاء١٣١جميع مهام مكتبه. وتطبق أحكام المادة 

 ة الفصل السادس. مجلس الوزراء وإدارة الحكوم 

 ٦١٤المادة 

 .يتولى مجلس الوزراء مهام الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية لجمهورية بولندا .١

 .يقوم مجلس الوزراء بتسيير شؤون الدولة غير المخصصة ألجهزة الدولة األخرى أو للحكومة الذاتية المحلية .٢

 .كومةيتولى مجلس الوزراء القيام بمهام إدارة الح .٣

وجه   .٤ على  الوزراء،  مجلس  على  فإنه  والقوانين،  الدستور  في  عليها  المنصوص  للمبادئ  ووفقاً  وبمقدار، 
 :الخصوص، القيام بما يلي

 ضمان تنفيذ القوانين؛ 

  إصدار اللوائح؛ 

  إجراء التنسيق واإلشراف على أداء أجهزة إدارة الدولة؛ 

  حماية مصالح الخزانة العامة للدولة؛ 

 الموازنة العامة للدولة؛  اعتماد مشروع 

   اإلشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتمرير قرار بشأن إقفال الحسابات للدولة ووضع تقرير عن
 تنفيذ الموازنة؛ 

  ضمان األمن الداخلي للدولة والنظام العام؛ 

  ضمان األمن الخارجي للدولة؛ 

 ى والمنظمات الدولية؛ممارسة الرقابة العامة في مجال العالقات مع الدول األخر 

  إبرام اتفاقات دولية تتطلب المصادقة عليها، وقبول وإلغاء االتفاقات الدولية األخرى؛ 
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  المطالبين المواطنين  عدد  تحديد  على  سنوياً  والعمل  الوطني  الدفاع  مجال  في  العامة  الرقابة  ممارسة 
 بأداء الخدمة العسكرية الفعلية؛ 

 تحديد تنظيم وطريقة عمله. 

 ٧١٤المادة 

 .ن مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) والوزراءيتكو .١

 .يجوز أيضاً تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء من داخل مجلس الوزراء .٢

 .يستطيع رئيس الوزراء وأي من نواب رئيس الوزراء أيضاً االضطالع بمهام أي وزير .٣

 .النضمام لعضوية مجلس الوزراءويجوز أيضاً تعيين رؤساء اللجان المنصوص عليها في القانون ل  .٤

 ٨١٤المادة 

 :يتولى رئيس الوزراء االضطالع بالمهام التالية

 تمثيل مجلس الوزراء؛  .١

 إدارة أعمال مجلس الوزراء؛  .٢

 إصدار اللوائح؛  .٣

 ات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وتحديد طريقة تنفيذها؛ ضمان تنفيذ السياس .٤

 تنسيق ومراقبة أداء أعضاء مجلس الوزراء؛  .٥

الذاتية   .٦ الحكومة  على  واإلشراف  والقانون،  الدستور  في  المحددة  وبالوسائل  الحدود  ضمن  األعمال،  ممارسة 
 .المحلية

 .يُعتبر أرفع شخصية رسمية من بين موظفي إدارة الحكومة .٧

 ٩١٤المادة 

يتولى كل وزير من الوزراء توجيه أعمال فرع معين من إدارة الحكومة أو تنفيذ المهام المخصصة له من قبل   .١
 .ع إدارة الحكومة بواسطة القانونرئيس الوزراء. ويتم تحديد نطاق النشاط لوزير يتولى توجيه أحد أفر
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الوزراء، بناًء على   .٢ اللوائح. ويستطيع مجلس  الحكومة إصدار  للوزير الذي يتولى توجيه أحد أفرع إدارة  يجوز 
 .طلب من رئيس مجلس الوزراء، إلغاء الئحة معينة، أو أمر وزير ما للقيام بذلك

التي تنطبق على وزير يتولى توجيه أحد أفر .٣ إدارة الحكومة، حسب االقتضاء، وعلى رؤساء تسري األحكام  ع 
 .٤، بالفقرة ١٤٧اللجان المشار إليهم في المادة  

 ٠١٥المادة 

 .مةال يجوز لعضو مجلس الوزراء القيام بأي نشاط يتعارض مع واجباته العا

 ١١٥المادة 

 :على رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أداء القسم التالي بحضور رئيس الجمهورية

بعد تقلدي لهذا المنصب بصفة (رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، وزير)، فإنني أقسم جازماً أن أكون مخلصاً ألحكام  "
 ".الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو أسمى التزام لي  الدستور؛ والقوانين األُْخـرى لجمهورية بولندا، وأن يظل خير

 ".كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني هللا على ذلك

 ٢١٥المادة 

 .راء في المقاطعة (فويفودشيب)حاكم المقاطعة (فويفود) ممثل مجلس الوز .١

 .يتم، بواسطة القانون، تحديد اإلجراء بشأن تعيين وعزل، ونطاق الصالحيات المخصصة لحكام المقاطعات .٢

 ٣١٥المادة 

مة بالعمل في أجهزة إدارة الحكومة من أجل ضمان تصريف األعمال المتعلقة يقوم فيلق من موظفي الخدمة العا .١
 .بمهام التزامات الدولة بطريقة مهنية، وبجدية ونزاهة وحيادية سياسية

 .يُعتبر رئيس مجلس الوزراء أرفع موظف في صفوف موظفي الخدمة العامة .٢

 ٤١٥المادة 

رئيس   .١ ويقوم  الوزراء.  مجلس  تشكيل  اقتراح  بدوره  يتولى  وزراء  رئيس  بتسمية  الجمهورية  رئيس  يقوم 
في غضون   السابق،    ١٤الجمهورية،  الوزراء  استقالة مجلس  قبول  أو من  النواب  لمجلس  جلسة  أول  من  يوماً 

ج الجديد،  الوزراء  رئيس  قـَسـَم  بتعيين  وقبول  الوزراء  مجلس  في  اآلخرين  األعضاء  بقية  مع  جنب،  إلى  نباً 
 .العضوية من األعضاء المعينين في مجلس الوزراء الجديد

يوماً بعد يوم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، بتقديم برنامج عمل    ١٤يقوم رئيس مجلس الوزراء، في غضون   .٢
إلى جنب، مع التماس إجراء التصويت بمنح الثقة في الحكومة. وعلى    مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، جنباً 



  38

المطلقة من األصوات في حضور ما ال يقل عن   الثقة باألغلبية  التصويت لمنح  ذلك  النواب تمرير مثل  مجلس 
 .نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب

س في الحصول على منح الثقة وفقاً للفقرة  أعاله، أو فشل المجل  ١في حالة عدم تعيين مجلس الوزراء وفقاً للفقرة   .٣
 ٢و  ١يوماً من نهاية الفترة الزمنية المحددة في الفقرتين    ١٤أعاله، فإن مجلس النواب، سيقوم في غضون    ٢

أعاله، باختيار رئيس وزراء وأعضاء لمجلس الوزراء على النحو المقترح من قِبل المجلس، باألغلبية المطلقة  
بحضور   في  األصوات  بتعيين  من  الجمهورية  رئيس  ويقوم  النواب.  من  القانوني  العدد  نصف  عن  يقل  ال  ما 

 .مجلس الوزراء المختار بتلك الطريقة، ويتلقى قََسم الوالء وقبول العضوية بالمجلس من أعضائه

 ٥١٥المادة 

، فإن رئيس الجمهورية، سوف يعمل في  ٣، بالفقرة  ١٥٤وفي حالة عدم تعيين مجلس وزراء وفقاً ألحكام المادة   .١
يوماً، على تعيين رئيس وزراء، وأعضاء آخرين في مجلس الوزارة بناًء على اقتراح رئيس   ١٤غضون فترة  

لوزراء من قـِبـَل رئيس الجمهورية يوماً من بعد تعيين مجلس ا  ١٤الوزراء. وينعقد مجلس النواب، في غضون  
في حضور ما ال يقل عن نصف العدد القانوني من النصاب المقرر للنواب، والتصويت على منح الثقة للحكومة  

 .المشكلة بتلك الطريقة

للفقرة   .٢ وفقاً  الوزراء  لمجلس  الثقة  منح  يتم  لم  حال  مدة    ١وفي  بتقصير  يقوم  الجمهورية  رئيس  فإن  السابقة، 
 .جلس النواب، ويأمر بإجراء انتخابات جديدةعضوية م

 ٦١٥المادة 

حالة   .١ في  أو  القوانين،  أو  للدستور  أي خرق  تجاه  الدولة  محكمة  أمام  الوزراء مسؤولين  مجلس  أعضاء  يصبح 
 .ة بأي من واجباتهمارتكاب جريمة متصل

من   .٢ أو  الجمهورية،  رئيس  من  اقتراح  على  تمرير   ١١٥وبناًء  يمكن  فإنه  األقل،  على  النواب  مجلس  من  نائباً 
مجلس   قبل  من  للمساءلة  الدولة  محكمة  أمام  للمثول  الوزراء  مجلس  من  معين  عضو  باستدعاء  قرار  إصدار 

 .نوابالنواب بأغلبية ثالثة أخماس النصاب القانوني لعدد ال

 ٧١٥المادة 

 .يصبح أعضاء مجلس الوزراء جميعاً مسؤولين بشكل جماعي أمام مجلس النواب بشأن أنشطة مجلس الوزراء .١

يعتبر أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية فردية أمام مجلس النواب بشأن المسائل التي تدخل في نطاق  .٢
 .اختصاصهم، أو التي يتم تكليفهم بها من قبل رئيس الوزراء

 ٨١٥المادة 

وم مجلس النواب بتمرير تصويت بحجب الثقة بأغلبية أصوات النصاب القانوني لعدد النواب، بناًء على طرح يق .١
على األقل، ويحدد فيه اسم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء. وإذا تم تمرير مثل   ٤٦اقتراح مقدم من   نائباً 

اس قبول  الجمهورية  رئيس  على  فإنه  النواب،  مجلس  قبل  من  القرار  رئيس  ذلك  وتعيين  الوزراء  مجلس  تقالة 
وزراء جديد كما اختاره مجلس النواب، مع األعضاء اآلخرين في مجلس الوزراء حسب اختيار رئيس الوزراء 

 .المرشح من جديد، مع قبول قسم الوالء من أعضاء الوزارة الجديدة
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 ٧ه، وذلك في موعد ال يتجاوز  أعال  ١ويمكن طرح اقتراح للتصويت بشأن تمرير القرار المشار إليه في الفقرة   .٢
أشهر من اليوم الذي تم    ٣أيام من بعد تقديمه. كما يمكن تقديم اقتراح الحق بنوع مماثل في موعد ال يقل عن مدة  

انقضاء مهلة   قبل  في موعد  اقتراح الحق مماثل  يمكن طرح  ولكنه  السابق.  االقتراح  تقديم  تم    ٣فيه  إذا  أشهر 
 .ائباً على األقلن ١١٥طرح االقتراح من قبل 

 ٩١٥المادة 

يجوز لمجلس النواب تمرير اقتراح بطرح تصويت بحجب الثقة عن وزير واحد بمفرده. ويمكن تقديم أي اقتراح  .١
، الفقرة  ١٥٨نائباً على األقل. وسيجري تطبيق أحكام المادة    ٦٩ل  لتمرير مثل هذا التصويت بسحب الثقة من قب

 .، حسب مقتضى الحال٢

بأغلبية   .٢ النواب  الثقة عنه من قبل مجلس  تم تمرير تصويت بحجب  إذا  الجمهورية بعزل أي وزير  يقوم رئيس 
 .أصوات النصاب القانوني المقرر لعدد النواب

 ٠١٦المادة 

ويتم  الوزراء.  مجلس  في  الثقة  منح  على  تصويتاً  فيه  يطلب  اقتراحاً  النواب  مجلس  إلى  يقدم  أن  الوزراء  لرئيس  يجوز 
النصاب ا لقانوني لمجلس التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء بأغلبية األصوات بحضور ما ال يقل عن نصف عدد 

 .النواب

 ١١٦المادة 

 .يقوم رئيس الجمهورية، بناًء على طلب من رئيس الوزراء، بإحداث التغيرات في تشكيلة مجلس الوزراء

 ٢١٦المادة 

١.  ً  .على رئيس الوزراء تقديم استقالة مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس النواب المنتخب حديثا

 :يقوم رئيس الوزراء أيضاً بتقديم استقالة مجلس الوزراء في الحاالت التالية .٢

 لثقة في مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب؛ عندما ال يتم تمرير التصويت بمنح ا 

  عندما يتم تمرير تصويت بحجب الثقة عن مجلس الوزراء؛ 

 عندما يستقيل رئيس الوزراء نفسه من منصبه. 

وعند قبول رئيس الجمهورية استقالة مجلس الوزراء، فإنه سوف يلزم الوزارة على االستمرار في أداء واجباتها   .٣
 .للوزراءحتى يتم تعيين مجلس جديد 

أعاله، قد يرفض قبول استقالة    ٣، الفقرة الفرعية  ٢كما أن رئيس الجمهورية في الحالة المشار إليها في الفقرة   .٤
 .مجلس الوزراء
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 ة الفصل السابع. الحكومة الذاتية المحلي

 ٣١٦المادة 

القوانين ألجهزة  الحكومة الذاتية المحلية بتنفيذ المهام العامة غير المخصصة من قبل الدستور أو من قبل  يتعين أن تقوم 
 .السلطات العامة األخرى 

 ٤١٦المادة 

 .تشكل البلدية (جومينا) الوحدة األساسية في الحكومة الذاتية المحلية .١

 .يتعين تحديد الوحدات األخرى من الحكومة اإلقليمية و/أو الذاتية المحلية بموجب القانون .٢

الذاتية تت .٣ الحكومة  من  أخرى  لوحدات  المخصصة  غير  المحلية  الذاتية  الحكومة  مهام  كافة  تنفيذ  البلدية  ولى 
 .المحلية

 ٥١٦المادة 

ينبغي أن تمتلك وحدات الحكومة الذاتية المحلية شخصية اعتبارية. ويجب أن يكون لها حقوق التملك وغيرها من  .١
 .حقوق الملكية

 .على المحاكم حماية طبيعة الحكم الذاتي لوحدات الحكومة الذاتية المحلية .٢

 ٦١٦المادة 

الذاتية  .١ الحكومة  وحدات  قبل  من  الحكم  ذاتي  المجتمع  احتياجات  تلبية  تستهدف  التي  العامة  بالمهام  القيام  يجب 
 .المحلية باعتبارها مسؤولية مباشرة لها

ا .٢ الحكومة  قانون وحدات  لذاتية المحلية  إذا كانت االحتياجات األساسية للدولة تقتضي مثل ذلك، يجوز أن يكلف 
بأداء واجبات عامة األخرى أيضاً. ويتعين تحديد طريقة تحويل وأسلوب أداء الواجبات المخصصة لذلك الغرض  

 .بموجب القانون

إدارة   .٣ المحلية ووحدات  الذاتية  الحكومة  وحدات  بين  القضائية  النزاعات  في  اإلدارية  المحاكم  تفصل  أن  يتعين 
 .الحكومة

 ٧١٦المادة 

 .يتعين توفير األموال العامة الكافية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من أجل أداء المهام الموكلة إليها .١

الخاصة  .٢ إيراداتها  من  المحلية  الذاتية  الحكومة  وحدات  إيرادات  تتشكل  أن  العامة    ينبغي  والمنح  اإلعانات  ومن 
 .المحددة من موازنة الدولة
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 .تحدد مصادر اإليرادات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل القانون .٣

يتعين إجراء التعديالت في نطاق الواجبات والصالحيات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية بالتزامن مع التعديالت   .٤
 .العامةالمناسبة في حصتها من اإليرادات 

 ٨١٦المادة 

 .بحسب المستوى الذي يجيزه القانون، لوحدات الحكومة الذاتية المحلية الحق في تحديد مستوى الضرائب والرسوم المحلية 

 ٩١٦المادة 

 .يجب أن تعمل وحدات الحكومة الذاتية المحلية على أداء واجباتها من خالل األجهزة التأسيسية والتنفيذية .١

ري. ويحدد  يجب أن تكون انتخابات أعضاء الهيئات التأسيسية عامة، مباشرة، ومتساوية وتجرى باالقتراع الس .٢
الالزمة لصحة   االحتياجات  المرشحين وإجراء االنتخابات، فضالً عن  القانون مبادئ وإجراءات طرح  بموجب 

 .االنتخابات

كما ينبغي تحديد المبادئ واإلجراءات النتخاب وإقالة األجهزة التنفيذية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل   .٣
 .القانون

يتعين العمل بدقة على تحديد البنية التنظيمية الداخلية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية، وضمن الحدود القانونية،  .٤
 .من خالل مجالس أعضائها التأسيسية

 ٠١٧المادة 

المسائل المتعلقة بمجتمعهم، بما في ذلك إقالة  يجوز ألعضا الحكم أن يقرروا، عن طريق االستفتاء،  المجتمع ذاتي  ء من 
المباشر. ويتعين تحديد مبادئ وإجراءات إجراء   االنتخاب  المنشأة عن طريق  المحلية  الحكومة الذاتية  عضو من أعضاء 

 .االستفتاء المحلي من قبل القانون

 ١١٧المادة 

 .مشروعية األعمال من قبل الحكومة الذاتية المحلية يجب أن تظل خاضعة للمراجعة .١

 يجب أن تشتمل األجهزة التي تمارس المراجعة على نشاط وحدات الحكومة الذاتية المحلية على: رئيس الوزراء  .٢
 .وحكام المقاطعات، وفيما يتعلق بالمسائل المالية، غرف التدقيق اإلقليمية

بناًء على اقتراح من رئيس الوزراء، فإن مجلس النواب يستطيع حل الهيئة التأسيسية للحكومة الذاتية المحلية إذا   .٣
 .كان هناك انتهاك بشكل صارخ للدستور أو القانون
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 ٢١٧المادة 

 .وحدات الحكومة الذاتية المحلية لها الحق في تكوين الجمعيات .١

أي وحدة حكومة محلية ذاتية الحكم لها الحق في االنضمام إلى االتحادات الدولية للمجتمعات المحلية واإلقليمية،  .٢
 .مجتمعات المحلية واإلقليمية للدول األخرىفضالً عن التعاون مع ال

الفقرتين   .٣ في  إليها  المشار  الحقوق  ممارسة  تحكم  التي  للمبادئ  الحكومة    ٢و  ١وبالنسبة  وحدات  قبل  من  أعاله 
 .الذاتية المحلية، فإنه يجب تحديدها من قبل القانون

 ة الفصل الثامن. المحاكم والهيئات القضائي 

 ٣١٧المادة 

 .خرى للسلطةيجب أن تشكل المحاكم والهيئات القضائية سلطة منفصلة، وأن تكون مستقلة عن بقية األفرع األ

 ٤١٧المادة 

 .يجب أن تنطق المحاكم والهيئات القضائية في األحكام باسم جمهورية بولندا

 ٥١٧المادة 

اإلدارية،   .١ والمحاكم  العامة،  والمحاكم  العليا،  المحكمة  قبل  بولندا من  في جمهورية  العدل  وإدارة  إقامة  تنفيذ  يتم 
 .والمحاكم العسكرية

 .يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو إجراءات محاكم مختصرة ومستعجلة فقط خالل وقت الحرب .٢

 ٦١٧المادة 

 .ينبغي أن تكون إجراءات المحكمة من مرحلتين على األقل .١

 .تنظيمية والوالية القضائية وإجراءات المحاكم من قبل القانونيتم تحديد البنية ال .٢

 ٧١٧المادة 

 .ينبغي في المحاكم العامة تنفيذ إقامة وإدارة العدل بشأن جميع المسائل، باستثناء تلك المخصصة قانوناً لمحاكم أخرى

 ٨١٧المادة 

 .ستقلين وال يخضعون إال للدستور والقوانينيتعين أن يكون القضاة، في ممارسة مهامهم، م .١
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يجب توفير ظروف العمل المناسبة للقضاة ومنحهم مكافآت بما يتفق مع هيبة وكرامة مناصبهم ونطاق مهامهم  .٢
 .وواجباتهم

مبادئ  .٣ تتنافى مع  عامة  بأنشطة  يقوم  أن  أو  نقابة عمال،  أو  أي حزب سياسي  إلى  القاضي  ينتمي  أن  يجوز  ال 
 .كم والقضاةاستقالل المحا

 ٩١٧المادة 

 .يتم تعيين القضاة لفترة غير محددة من قبل رئيس الجمهورية، بناًء على اقتراح من المجلس الوطني للقضاء

 ٠١٨المادة 

 .ال يجوز عزل القضاة من مناصبهم .١

ال يجوز سحب قاض من منصبه أو تعليقه عن العمل، أو نقله إلى دائرة أخرى أو منصب آخر ضد إرادته، إال   .٢
 .بموجب حكم قضائي، وفي الحاالت المنصوص عليها في القانون

يتق .٣ أن  يجوز  يجوز  واجبات منصبه. وال  أداء  يمنعه من  الذي  العجز  أو  للمرض  نتيجة  العمل  القاضي عن  اعد 
 .القيام بهذا اإلجراء أو الطعن فيه إال كما هو محدد بموجب القانون

 .يحدد القانون حد العمر الذي يتقاعد فيه القاضي .٤

ود دوائر المحاكم، فإنه ال يجوز تخصيص إذا كانت هناك إعادة تشكيل لنظام المحاكم أو إجراء تغييرات على حد .٥
 .قاض لمحكمة أخرى أو إحالته على التقاعد إال بالحفاظ على بقاء مرتباته ومستحقاته كاملة

 ١١٨المادة 

أو حرمانه من حريته. كما ال يجوز  ال يجوز دون موافقة مسبقة من قب ل محكمة يحددها القانون، مساءلة القاضي جنائياً 
السليم   المسار  لتأمين  ضرورياً  فيها  احتجازه  ويكون  متلبساً  عليه  القبض  حاالت  باستثناء  اعتقاله،  أو  القاضي  احتجاز 

احتجاز من هذا القبيل، حيث يجوز له أن  إلجراءات المحاكمة. ويتم إخطار رئيس المحكمة المحلية المختص فوراً عن أي  
 .يأمر باإلفراج الفوري عن الشخص المحتجز

 ٢١٨المادة 

 .يتعين وضع نظام لتحديد نطاق مدى مشاركة المواطنين في إدارة وإقامة العدل 

 ٣١٨دة الما

 .تتولى المحكمة العليا مهام ممارسة اإلشراف على المحاكم العامة والعسكرية بشأن إصدار األحكام القضائية .١

 .حددة في الدستور والقوانينتتولى المحكمة العليا أيضاً تنفيذ سائر األنشطة األخرى الم .٢
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سنوات من بين   ٦يتم تعيين الرئيس األول للمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية بمدة بقاء في المنصب فترتها  .٣
 .المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة العاملين في المحكمة العليا

 ٤١٨المادة 

اإلدارية األخرى العمل، بمقدار ما يحدده ويسمح به القانون، على ممارسة الرقابة    على المحكمة اإلدارية العليا والمحاكم
في مختلف   القوانين  التوافق مع  بشأن مدى  األحكام  أيضاً،  لتشمل  الرقابة  هذه  تمتد  أن  وينبغي  العامة.  اإلدارة  أداء  على 

 .ليمية في إدارة الحكومةقرارات أجهزة الحكومة الذاتية المحلية والقوانين المعيارية لألجهزة اإلق

 ٥١٨المادة 

فترتها   المنصب  في  بقاء  بمدة  الجمهورية،  رئيس  قبل  من  العليا  اإلدارية  المحكمة  رئيس  تعيين  بين   ٦يتم  من  سنوات، 
 .قبل الجمعية العامة لقضاة المحكمة اإلدارية العلياالمرشحين المقترحين من 

 ٦١٨المادة 

 .يعمل المجلس الوطني للقضاء على ضمان استقالل المحاكم والقضاة .١

إلى المحك .٢ مة الدستورية بشأن مدى مطابقة القوانين المعيارية للدستور ومدى يقدم المجلس الوطني للقضاء طلباً 
 .صلتها باستقاللية المحاكم والقضاة

 ٧١٨المادة 

 :يتكون المجلس الوطني للقضاء على النحو التالي .١

 ل للمحكمة العليا، ووزير العدل، ورئيس المحكمة اإلدارية العليا، وشخص واحد معين من الرئيس األو
 قبل رئيس الجمهورية؛

   عدد) عشر  والمحاكم ١٥خمسة  المشتركة  والمحاكم  العليا  المحكمة  قضاة  بين  من  مختارين  قاضياً   (
 اإلدارية والمحاكم العسكرية؛

   بين النواب، وعضوان آخران يتم ترشيحهما من قبل  أعضاء من قبل مجلس النواب من    ٤يتم اختيار
 .مجلس الشيوخ من بين أعضاء مجلس الشيوخ

 .يختار المجلس الوطني للقضاء، من بين أعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس .٢

 .سنوات ٤تكون مدة عضوية من يقع عليهم االختيار كأعضاء في المجلس الوطني للقضاء  .٣

ون .٤ التنظيمية،  البنية  تحديد  اختيار  يتم  عن طريقة  للقضاء، فضالً  الوطني  المجلس  وإجراءات عمل  النشاط  طاق 
 .أعضائها، من قبل القانون
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 ة المحكمة الدستوري 

 ٨١٨المادة 

 :تقضي المحكمة الدستورية وتفصل فيما يتعلق بالمسائل التالية

 مدى مطابقة القوانين واالتفاقات الدولية للدستور؛  .١

المص .٢ تتطلب  التي  الدولية  االتفاقات  ما مع  قانون  توافق  يمنحها  مدى  التي  المسبقة  الموافقة  عليها ضرورة  ادقة 
 القانون للتصديق؛ 

المصادق   .٣ الدولية  واالتفاقات  الدستور،  مع  المركزية  الدولة  أجهزة  عن  الصادرة  القانونية  األحكام  توافق  مدى 
 عليها، ومع القوانين؛

 مدى توافق الدستور مع أغراض أو أنشطة األحزاب السياسية؛ .٤

 .١، بالفقرة ٧٩المخالفات الدستورية، على النحو المحدد في المادة الشكاوى المتعلقة ب .٥

 ٩١٨المادة 

 .على المحكمة الدستورية تسوية النزاعات بشأن السلطات بين األجهزة المركزية الدستورية للدولة

 ٠١٩المادة 

 .ونهائيةتكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للتطبيق بصورة شاملة وقاطعة  .١

، بصورة فورية في  ١٨٨يتعين نشر أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة   .٢
يتعين  فإنه  المعياري،  القانون  إصدار  يتم  لم  وإذا  األصلي.  المعياري  القانون  فيها  صدر  التي  الرسمية  النشرة 

 .دا (مونيتر بولسكي)عندها نشر الحكم في الجريدة الرسمية لجمهورية بولن

تحديد  .٣ الدستورية  للمحكمة  يجوز  فإنه  ذلك،  ومع  نشره،  يوم  من  المفعول  نافذ  الدستورية  المحكمة  حكم  يصبح 
الزمنية   الفترة  هذه  تتجاوز  أن  يجوز  المعياري. وال  للقانون  الملزمة  القوة  لنهاية  آخر  بالنسبة   ١٨موعد  شهراً 

أو   عادي،  ب  ١٢لقانون  يتعلق  فيما  غير شهراً  مالية  عواقب  الحكم  يتضمن  وعندما  آخر.  معياري  قانون  أي 
المعياري  للقانون  الملزمة  القوة  فإنه على المحكمة الدستورية تحديد تاريخ نهاية  الموازنة،  منصوص عليها في 

 .المعني، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء

الدول .٤ للدستور واالتفاقات  المطابقة  الدستورية بعدم  المحكمة  قانون معياري صدر حكم  ية أو لوائح موحدة بشأن 
على أساسه حكم محكمة نافذ من الناحية القانونية، بشكل قرار إداري نهائي، أو كحل لمسائل أخرى، ينبغي أن 
يكون أساساً إلعادة فتح الدعوى، أو إلغاء القرار أو أي تسوية أخرى بحسب الطريقة والمبادئ المنصوص عليها 

 .نطبق على اإلجراءات المعنيةفي األحكام التي ت
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 .يتم إصدار أحكام المحكمة الدستورية بأغلبية األصوات .٥

 ١١٩المادة 

 :١٨٨حددة في المادة يجوز ألي ممن يلي تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل الم .١

 نائباً من    ٥٠رئيس الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء، و
و النواب،  المحكمة   ٣٠مجلس  ورئيس  العليا،  للمحكمة  األول  والرئيس  الشيوخ،  مجلس  من  عضواً 

 وض لحقوق المواطن؛اإلدارية العليا، والنائب العام، ورئيس المجلس األعلى للرقابة، والمف

  ؛ ٢، بالفقرة ١٨٦المجلس الوطني للقضاء، بقدر ما هو محدد في المادة 

  األجهزة التأسيسية في وحدات الحكومة الذاتية المحلية؛ 

 األجهزة الوطنية لنقابات العمال وكذلك السلطات الوطنية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المهنية؛ 

 الكنائس والمنظمات الدينية؛ 

 بالحد المنصوص عليه فيها ٧٩هات المشار إليها في المادة الج. 

الفقرة   .٢ في  إليها  المشار  من    ١الجهات  الفرعية  القانون    ٥إلى    ٣بالفقرات  تعلق  إذا  طلب  تقديم  يمكنها  أعاله، 
 .المعياري بمسائل ذات الصلة بنطاق نشاطهم

 ٢١٩المادة 

: رئيس ١٨٩يحق لألشخاص المذكورين تالياً تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة  
  الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، والرئيس األول للمحكمة العليا، 

 .ورئيس المحكمة اإلدارية العليا، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة

 ٣١٩المادة 

ا لدستور أو اتفاقات يجوز ألي محكمة إحالة أي استفسار قانوني إلى المحكمة الدستورية بشأن توافق قانون معياري مع 
دولية مصادق عليها أو قانون عادي، إذا كانت اإلجابة على ذلك االستفسار سيتقرر على ضوئها الحكم في قضية منظورة 

 .آنذاك أمام تلك المحكمة

 ٤١٩المادة 

قاضياً يتم اختيارهم بصورة فردية من قبل مجلس النواب لمدة عضوية فترتها   ١٥لف المحكمة الدستورية من  تتأ .١
سنوات من بين األشخاص المتميزين بمستوى عال من اإللمام والمعرفة بالقانون. وال يجوز اختيار أي قاض    ٩

 .ألكثر من مدة عضوية واحدة
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الجمهورية من بين المرشحين المقترحين من  يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الد .٢ ستورية من قبل رئيس 
 .قبل الجمعية العامة للقضاة بالمحكمة الدستورية

 ٥١٩المادة 

 .يجب أن يكون قضاة المحكمة الدستورية، في ممارسة وظائفهم، مستقلين وال يخضعون إال للدستور .١

الئق .٢ مكافآت  ومنحهم  للعمل  المالئمة  بالظروف  الدستورية  المحكمة  قضاة  إمداد  هيبة يجب  مع  يتناسب  بما  ة 
 .مناصبهم ونطاق واجباتهم

ال يجوز لقضاة المحكمة الدستورية، خالل مدة عضويتهم، االنتماء إلى حزب سياسي أو نقابة عمالية، أو تنفيذ   .٣
 .أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقاللية المحاكم والقضاة

 ٦١٩المادة 

ال يجوز مساءلة أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية جنائياً أو حرمانه من الحرية دون الحصول على موافقة مسبقة 
بالتلبس   من المحكمة الدستورية. كما ال يجوز احتجاز القاضي أو حسبه، باستثناء الحاالت التي يتم إلقاء القبض عليه فيها

بالجريمة والتي يكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم لإلجراءات. وينبغي إخطار رئيس المحكمة الدستورية 
 .فوراً بأي عملية احتجاز من هذا القبيل، ويجوز أن يأمر باإلفراج الفوري عن الشخص المحتجز

 ٧١٩المادة 

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

 ة محكمة الدول 

 ٨١٩المادة 

في   .١ أو  مناصبهم  في ضمن  ما  قانون  أو  للدستور  ارتكابهم النتهاك  حالة  للمساءلة في  تالياً  المذكورون  يتعرض 
الوزراء، وأعضاء مجلس الو الجمهورية، ورئيس  بنك  نطاقها، أمام محكمة الدولة، وهم: رئيس  زراء، ورئيس 

بولندا الوطني، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة، وأعضاء المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون، واألشخاص الذين  
 .منحهم رئيس الوزراء صالحيات إدارية على وزارة ما، والقائد العام للقوات المسلحة

مام محكمة الدولة إلى الحد المنصوص عليه  كما يعتبر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أيضاً مسؤولين دستورياً أ .٢
 .١٠٧في المادة 

 .يحدد القانون أنواع العقاب التي تستطيع محكمة الدولة أن توقعها على المخالفين للدستور أو القوانين المقررة .٣
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 ٩١٩المادة 

و .١ للرئيس  ونائبين  رئيس  من  الدولة  محكمة  الحالية    ١٦تتألف  العضوية  لمدة  النواب  مجلس  يختارهم  عضواً 
للمجلس من بين أشخاص ليسوا من أعضاء مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ. ويحوز نائبا رئيس المحكمة  

في   توافرها  المطلوب  المؤهالت  على  األقل  على  المحكمة  أعضاء  عدد  جلسة  ونصف  لعقد  الالزم  النصاب 
 .المحكمة

 .يتولى الرئيس األول للمحكمة العليا رئاسة محكمة الدولة .٢

إال   .٣ وغير خاضعين  أن يكونوا مستقلين  المحكمة،  في  الدولة، في ممارسة مهامهم كقضاة  أعضاء محكمة  على 
 .للدستور والقوانين

 ٠٢٠المادة 

مسبق موافقة  دون  حريته  من  حرمانه  أو  الجنائية  للمساءلة  الدولة  محكمة  من  قاض  أي  تعريض  يجوز  من  ال  ة صادرة 
محكمة الدولة نفسها. كما ال يجوز احتجاز أو اعتقال أي عضو بمحكمة الدولة، باستثناء الحاالت التي يتم القبض فيها على  
لتأمين المسار السليم لإلجراءات. وينبغي إخطار رئيس محكمة الدولة   العضو متلبساً، التي يكون احتجازه فيها ضرورياً 

 .ا القبيل، ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة باإلفراج الفوري عن الشخص المحتجزفوراً عن أي احتجاز من هذ

 ١٢٠المادة 

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

 ق جهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوالفصل التاسع. أ

 ق أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقو 

 ٢٢٠المادة 

 .تتمثل الدائرة العليا للرقابة في الجهاز الرئيسي لمكتب التدقيق بالدولة .١

 .تظل الدائرة العليا للرقابة تابعة لمجلس النواب .٢

 .تعمل الدائرة العليا للرقابة وفقاً لمبادئ الزمالة الجماعية .٣

 ٣٢٠المادة 

بتدقيق .١ للمراقبة  العليا  الدائرة  أو  الغرفة  واألشخاص    تقوم  الوطني،  بولندا  وبنك  الحكومة،  إدارة  أجهزة  نشاط 
االعتباريين والوحدات التنظيمية األخرى في الدولة، بشأن المشروعية والحصافة االقتصادية والفعالية واالجتهاد 

 .في أعمالها
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االعت .٢ واألشخاص  المحلية  الذاتية  الحكومة  أجهزة  نشاط  بتدقيق  للمراقبة  العليا  الغرفة  والوحدات تقوم  باريين 
 .التنظيمية األخرى المتعلقة بالمشروعية والحصافة االقتصادية واالجتهاد

في  .٣ واالجتهاد  االقتصادية والفعالية  بالمشروعية والحصافة  المتعلقة  المسائل  تدقيق  للمراقبة  العليا  للدائرة  يجوز 
ه هذه الوحدات لممتلكات أو موارد أعمال وحدات تنظيمية ومجاالت اقتصادية أخرى، إلى الحد الذي تستخدم في

 .الدولة أو البلديات، أو بما تؤديه هذه الوحدات التنظيمية أو االقتصادية من التزامات مالية نحو الدولة

 ٤٢٠المادة 

 :ة العليا للمراقبة أن تقدم إلى مجلس النواب ما يليعلى الدائرة أو الغرف .١

 تحليل بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأغراض السياسة النقدية؛ 

 رأي بشأن التصويت على قبول الحسابات لموازنة السنة المالية السابقة التي قدمها مجلس الوزراء؛ 

 ت المقدمة المحددة بالقانونمعلومات عن نتائج عمليات التدقيق واالستنتاجات والطلبا. 

 .تقدم الغرفة العليا للمراقبة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى مجلس النواب .٢

 ٥٢٠المادة 

سنوات،   ٦النواب، وبموافقة مجلس الشيوخ، وذلك لمدة  ينبغي تعيين رئيس الغرفة العليا للمراقبة من قبل مجلس   .١
 .ويجوز تمديدها لمدة ثانية فقط

للمراقبة أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (األستاذية)  .٢ العليا  ال يحق لرئيس الغرفة 
 .في معهد تعليم عال أو جامعة، وال القيام بأي أنشطة مهنية أخرى

الغرفة العليا للمراقبة، االنتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى   ال يجوز لرئيس .٣
 .مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه

 ٦٢٠المادة 

العل الغرفة  رئيس  تعريض  يجوز  من  ال  مسبقة صادرة  موافقة  دون  حريته  من  حرمانه  أو  الجنائية  للمساءلة  للمراقبة  يا 
مجلس النواب. كما ال يجوز احتجاز أو اعتقال رئيس الغرفة العليا للمراقبة، باستثناء الحاالت التي يتم القبض فيها عليه 

وينبغي إخطار مارشال مجلس النواب فوراً عن  متلبساً، ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم لإلجراءات.  
 .أي عملية احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر باإلفراج الفوري عن الشخص المحتجز

 ٧٢٠المادة 

 .غرفة العليا للمراقبة من قبل القانونيتم تحديد تنظيم وطريقة عمل ال
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 ن مفوض حقوق المواطني 

 ٨٢٠المادة 

في   .١ عليها  المنصوص  والمواطنين  األشخاص  وحقوق  الحريات  على  الحفاظ  المواطنين  حقوق  مفوض  يتولى 
 .الدستور والقوانين المعيارية األخرى

 .المواطنين من قبل القانون يتم تحديد نطاق وطريقة عمل المفوض لحقوق .٢

 ٩٢٠المادة 

 .سنوات  ٥يتم تعيين مفوض حقوق المواطنين من قبل مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة  .١

ال يحق لمفوض حقوق المواطنين أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (األستاذية) في   .٢
 .معهد تعليم عال، وال القيام بأي أنشطة مهنية أخرى

ال يجوز لمفوض حقوق المواطنين، االنتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى  .٣
 .امة وهيبة منصبهمع مبادئ كر

 ٠٢١المادة 

يظل مفوض حقوق المواطن مستقالً في أداء مهامه ومستقالً عن أجهزة الدولة األخرى، وال يعتبر مسؤوالً إال أمام مجلس 
 .حددة في القانونالنواب، وفقاً للمبادئ الم

 ١٢١المادة 

ال يجوز تعريض مفوض حقوق المواطن للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من مجلس  
اعتق أو  احتجاز  يجوز  ال  متلبساً،  النواب. كما  عليه  القبض  فيها  يتم  التي  الحاالت  باستثناء  المواطنين،  ال مفوض حقوق 

أي   عن  فوراً  النواب  مجلس  مارشال  إخطار  وينبغي  لإلجراءات.  السليم  المسار  لتأمين  ضرورياً  فيها  احتجازه  ويكون 
 .احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر باإلفراج الفوري عن الشخص المحتجز

 ٢٢١ المادة

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

 ٣٢١المادة 

عة والتلفزيون الحفاظ على حرية التعبير، والحق في الوصول إلى، والحصول على  يتولى المجلس الوطني لإلذا .١
 .المعلومات وحماية المصلحة العامة فيما يتعلق بالبث اإلذاعي والتلفزيوني

 .يقوم المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون بإصدار اللوائح، واعتماد القرارات في الحاالت الفردية .٢

 ٤٢١المادة 

ورئيس   .١ الشيوخ  ومجلس  النواب  مجلس  قبل  من  والتلفزيون  لإلذاعة  الوطني  المجلس  أعضاء  تعيين  يتم 
 .الجمهورية

أو نقابة عمال، أو القيام  ال يجوز ألي عضو بالمجلس الوطني لإلذاعة والتلفزيون االنتماء إلى أي حزب سياسي   .٢
 .بتنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وظيفته

 ٥٢١المادة 

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

 ة الفصل العاشر. المالية العام

 ٦٢١المادة 

 .يتعين تحصيل الموارد المالية المخصصة ألغراض عامة وإنفاقها بالطريقة التي يحددها القانون .١

قبل الخزينة العامة للدولة أو    اقتناء وبيع ورهن الممتلكات أو األسهم أو الحصص، أو إصدار األوراق المالية من .٢
التي   للمبادئ واإلجراءات  لبولندا أو أشخاص اعتباريين آخرين، يتعين أن يتم القيام بها وفقاً  المصرف الوطني 

 .ينص عليها القانون

 .ال يجوز إنشاء أي احتكار إال من خالل القانون .٣

للمبادئ واإلجراءات يجب أن يتم التعاقد على القروض ومنح الضمانات والكفاالت المالي .٤ ة من قبل الدولة، وفقاً 
 .التي ينص عليها القانون

يجب أال يسمح بالتعاقد على قروض أو توفير ضمانات وكفاالت مالية من شأنها توليد ديون عامة وطنية بحجم   .٥
تج المحلي  يتجاوز ثالثة أخماس قيمة الناتج المحلي اإلجمالي السنوي في الدولة. وتحدد طريقة احتساب قيمة النا

 .اإلجمالي السنوي والدين العام الوطني من خالل القانون
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 ٧٢١المادة 

مبادئ لمنح  فرض الضرائب والمكوس العامة األخرى ومواصفات الخاضعين للضريبة ومعدالت الضرائب، فضالً عن ال
 .اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية والفئات المعفاة من دفع الضرائب، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القانون

 ٨٢١المادة 

 .موازنة العامة للدولة من خالل القانونيتم تنظيم خزينة الدولة وطريقة إدارة أصول ال

 ٩٢١المادة 

 .على مجلس النواب اعتماد موازنة الدولة لسنة مالية عن طريق الموازنة القانونية .١

مبادئ وإجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومستوى التفاصيل والمتطلبات لمشروع الموازنة العامة   .٢
 .ونللدولة، فضالً عن مبادئ وإجراءات تنفيذ الموازنة، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القان

الدولة لفترة أقصر من سنة واحدة في موازنة مؤقتة.  .٣ إيرادات ونفقات  فإنه يمكن تحديد  وفي حاالت استثنائية، 
 ً  .ويجري تطبيق األحكام المتعلقة بمشروع موازنة الدولة، حسب االقتضاء، على مشروع الموازنة المؤقتة أيضا

ا .٤ المؤقتة سارية  الموازنة  الدولة أو  لم تصبح موازنة  المالية، فإن  إذا  السنة  النفاذ يوم بداية  لمفعول وتدخل حيز 
 .مجلس الوزراء عليه تدبر القيام بوضع إدارة مالية للدولة وفقاً لمشروع الموازنة

 ٠٢٢المادة 

االنخفاض في اإليرادات عن تلك المستويات المخطط لها من قبل مجلس الوزراء، ال يجوز   الزيادة في اإلنفاق أو .١
مشروع   في  عليه  المنصوص  المستوى  يتجاوز  الموازنة  في  لعجز  النواب  مجلس  اعتماد  إلى  تؤدي  أن  لها 

 .الموازنة

 .ى البنك المركزي للدولةال تنص الموازنة على تغطية العجز فيها عن طريق التعاقد على التزامات ائتمانية لد .٢

 ١٢٢المادة 

العام،   الدين  على  التعاقد  الموازنة وقانون  على  والتعديالت  المؤقتة  والموازنة  الموازنة  بشأن  تشريعات  إدخال  في  الحق 
 .الذي يمنح ضمانات مالية من قبل الدولة، يجب أن يتم حصرها فقط في مجلس الوزراءفضالً عن القانون 

 ٢٢٢المادة 

في موع المقبل  للعام  الموازنة  النواب مشروع  إلى مجلس  يقدم  أن  الوزراء  أقصاه  على مجلس  السنة    ٣د  بدء  أشهر قبل 
 .المالية الجديدة. وفي حاالت استثنائية، فإنه يجوز تقديم مشروع الموازنة في وقت الحق
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 ٣٢٢المادة 

 .يوماً من استالم الموازنة، اعتماد إدخال تعديالت عليها ٢٠يستطيع مجلس الشيوخ، بعد 

 ٤٢٢المادة 

له من قبل المشير من مجلس النواب يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على الموازنة أو الموازنة المؤقتة المقدمة   .١
أيام من استالمها، وطلب صدوره في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (المجلة القانونية). وال يجوز   ٧خالل  

 .، على الموازنة أو على أي موازنة مؤقتة٥، بالفقرة ١٢٢تطبيق أحكام المادة 

إل .٢ الدستورية  المحكمة  إلى  مذكرة  الجمهورية  رئيس  قدم  مع  إذا  الدستور  مطابقة  مدى  بشأن  األحكام  صدار 
الموازنة أو الموازنة المؤقتة قبل التوقيع عليها، فإنه على المحكمة الفصل في تلك المسألة في موعد ال يتجاوز  

 .شهر من يوم تقديم تلك المذكرة إلى المحكمة ٢فترة 

 ٥٢٢المادة 

) أشهر من يوم تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، إذا لم يتم اعتمادها أو عرضها على  ٤بعد مرور أربعة (عدد  
) عشر  األربعة  خالل  الجمهورية  رئيس  فإن  عليها،  للتوقيع  الجمهورية  مدة  ١٤رئيس  بتقصير  يأمر  أن  يجوز  يوماً،   (

 .مجلس النواب عضوية

 ٦٢٢المادة 

فترة   .١ الوزراء، خالل  عن   ٥على مجلس  تقريراً  النواب  إلى مجلس  المالية، أن يقدم  السنة  التالية النتهاء  أشهر 
 .معلومات المتعلقة بحالة الديون الخارجيةتنفيذ الموازنة، جنباً إلى جنب، مع ال

رأي    ٩٠وفي غضون   .٢ أخذ  إليه، وبعد  المقدم  التقرير  في  النظر  النواب  مجلس  التقرير، على  استالم  بعد  يوماً 
الغرفة العليا للمراقبة، عليه تمرير اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيمنح، أو يرفض منح الموافقة على الحسابات 

 .ن قبل مجلس الوزراءالمالية المقدمة م

 ٧٢٢المادة 

العملة،   .١ إصدار  في  الحصري  الحق  له  يكون  أن  وينبغي  الوطني.  بولندا  بنك  هو  للدولة  المركزي  البنك  يُعتبر 
 .دية. ويكون بنك بولندا الوطني مسؤوالً عن قيمة العملة البولنديةفضالً عن صياغة وتنفيذ السياسة النق

تشمل أجهزة بنك بولندا الوطني: رئيس بنك بولندا الوطني ومجلس السياسة النقدية، باإلضافة إلى أعضاء مجلس   .٢
 .إدارة بنك بولندا الوطني

 .سنوات ٦ولندا الوطني لمدة يقوم مجلس النواب، بناًء على طلب من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس بنك ب .٣

ال يجوز لرئيس بنك بولندا الوطني االنتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع  .٤
 .كرامة وهيبة منصبه
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متميزين   .٥ أيضاَ، مع أشخاص  الرئاسة  يتولى  الذي  الوطني،  بولندا  بنك  من رئيس  النقدية  السياسة  يتألف مجلس 
ا الشيوخ بمعرفتهم  ومجلس  النواب  ومجلس  الجمهورية  من رئيس  قبل  من  متساوية،  بأعداد  تعيينهم  يتم  لمالية، 

 .سنوات ٦لمدة 

يقوم مجلس السياسة النقدية سنوياً بصياغة أهداف السياسة النقدية وتقديمها إلى مجلس النواب في نفس وقت تقديم   .٦
وخالل   الوزراء.  لمجلس  الموازنة  التالية    ٥مشروع  النقدية  أشهر  السياسة  مجلس  يقدم  المالية،  السنة  النتهاء 

 .تقريراً إلى مجلس النواب عن تحقيق أغراض السياسة النقدية

يتعين تنظيم ووضع مبادئ النشاط لبنك بولندا الوطني، بجانب المبادئ التفصيلية لتعيين وإقالة أجهزتها، بموجب   .٧
 .القانون

 ة الفصل الحادي عشر. تدابير استثنائي 

 ٨٢٢المادة 

العادية غير كافية، فإنه يمكن اتخاذ أي في حاالت الخطر، وعلى وجه الخصوص، إذا كانت التدابير الدستورية   .١
 .من التدابير االستثنائية المناسبة التالية: األحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو حالة الكوارث الطبيعية

ال يجوز إدخال التدابير االستثنائية إال بموجب نظام، وأن يتم إصدارها بناًء على أساس من القانون، وضرورة   .٢
 .اإلعالن عنها

دئ األنشطة لدى أجهزة السلطة العامة، باإلضافة إلى درجة الحريات وحقوق األشخاص والمواطنين التي قد مبا .٣
 .تكون خاضعة لقيود على مدى الفترة الطارئة وتتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، ينبغي إرساؤها بموجب قانون

التعويض عن الخسائر في الممتلكات  يجوز في القانون الموضوع لهذا الغرض تحديد المبادئ ونطاقها، وطرق   .٤
 .الناجمة عن الحد من الحريات وحقوق األشخاص والمواطنين خالل الفترة التي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية

يتعين أن تكون اإلجراءات المتخذة نتيجة إلدخال أي تدبير استثنائي متناسبة مع درجة التهديد، ويجب أن تهدف   .٥
 .إلى العمل في أسرع وقت على استعادة األوضاع التي تسمح بالسير الطبيعي للدولة

عـُرضة .٦ التالية  األمور  من  أي  تصبح  أن  يجوز  ال  استثنائية،  تدابير  أي  تطبيق  فترة  الدستور،   خالل  للتغيير: 
والقوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأجهزة الحكومة الذاتية المحلية، وقانون االنتخابات  

 .لرئاسة الجمهورية، وكذلك القوانين المتعلقة بالتدابير غير العادية

ية إلنهائها، ال يجوز تقصير مدة عضوية  ) يوماً التال٩٠خالل فترة تطبيق تدابير غير عادية، وفي فترة التسعين ( .٧
أجهزة   أو  الشيوخ  أو مجلس  النواب  لمجلس  انتخابات  استفتاء وطني وال  أي  إجراء  يجوز  النواب، وال  مجلس 
حكومة ذاتية محلية أو انتخابات رئاسية، ولكن يجوز إطالة مدة عضوية هذه األجهزة بشكل مناسب. وال تكون 

 .ذاتية المحلية ممكنة إال في األماكن التي ال يتم فيها تقديم إجراءات استثنائيةاالنتخابات ألجهزة الحكومة ال
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 ٩٢٢المادة 

المسلح ضد أراضي جمهورية بولندا، أو عند نشوء التزام بالدفاع  العدوان  في حالة التهديدات الخارجية للدولة، وأعمال 
الوزراء، سيقوم بإعالن  الجمهورية، بناًء على طلب من مجلس  فإن رئيس  اتفاق دولي،  العدوان بموجب  المشترك ضد 

 .امل أراضيهاالعرفية في جزء من الدولة أو على ك حالة األحكام

 ٠٢٣المادة 

وفي حالة التهديدات للنظام الدستوري للدولة أو ألمن المواطنين أو النظام العام، فإن رئيس الجمهورية، بناًء على  .١
إدخ يستطيع  الوزراء،  مجلس  من  ولفترة طلب  أراضيها،  كامل  على  أو  الدولة  من  في جزء  الطوارئ  حالة  ال 

ً  ٩٠محددة بحيث ال تزيد عن   .يوما

 .يوماً، وبموافقة مجلس النواب ٦٠ال يجوز تمديد حالة الطوارئ إال لمرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن  .٢

 ١٢٣المادة 

ساعة من    ٤٨على رئيس الجمهورية أن يحيل مرسوم فرض األحكام العرفية أو حالة الطوارئ إلى مجلس النواب خالل  
توقيع مثل ذلك المرسوم. وعلى مجلس النواب على الفور النظر في مرسوم الرئيس. ويستطيع مجلس النواب، باألغلبية 

لألصوا مرسوم  المطلقة  يلغي  أن  النواب،  لمجلس  القانوني  النصاب  عدد  نصف  عن  يقل  ال  ما  حضور  في  المتخذة  ت 
 .الرئيس

 ٢٢٣المادة 

ا سمات كارثة طبيعية، يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن  من أجل منع أو إزالة عواقب كارثة طبيعية أو حادثة تكنولوجية له
يوماً. ويمكن تمديد   ٣٠فرض حالة الكوارث الطبيعية في جزء من الدولة أو على كامل أراضيها لفترة محددة ال تزيد عن  

 .حالة الكوارث الطبيعية بموافقة مجلس النواب

 ٣٢٣المادة 

العرفية وحاالت  .١ الحريات وحقوق األشخاص والمواطنين في أوقات األحكام  الحد من  الذي يحدد نطاق  القانون 
والمادة    ٣٤(كرامة الشخص)، والمادة    ٣٠الطوارئ ال يحد من الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة  

(المعاملة اإلنسانية)،   ٤، بالفقرة  ٤١والمادة   ٤٠والمادة   ٣٩(حماية الحياة)، والمادة    ٣٨لمادة  (المواطنة)، وا  ٣٦
والمادة    ٤٢والمادة   الجنائية)،  المسؤولية  في  والمادة    ٤٥(النسبة  محكمة)،  على  (الحقوق   ٤٧(الحصول 

والمادة   والمادة    ٥٣الشخصية)،  والدين)،  الماد  ٦٣(الوجدان  وكذلك  (األسرة   ٧٢والمادة    ٤٨ة  (العرائض)، 
 .والطفل)

أو  .٢ العقيدة،  أو  اللغة،  أو  الجنس،  أو  العرق،  بسبب  والمواطنين  األشخاص  وحقوق  الحريات  من  الحد  يـُحظر 
 .اإللحاد، أو األصل االجتماعي، أو النسب، أو الممتلكات

والمواطنين .٣ األشخاص  وحقوق  الحريات  على  المفروضة  القيود  نطاق  يحدد  الذي  الكوارث   القانون  حاالت  في 
(حرية النشاط االقتصادي)، وفي    ٢٢الطبيعية يجوز أن يحد من الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة  

  ١، بالفقرة  ٥٢(حرمة المسكن)، وفي المادة    ٥٠(الحرية الشخصية)، وفي المادة   ٥و  ٣و  ١، بالفقرات  ٤١المادة  
بول جمهورية  أراضي  في  واإلقامة  التنقل  المادة  (حرية  وفي  بالفقرة  ٥٩ندا)،  وفي    ٣،  في اإلضراب)،  (الحق 
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(الحق في ظروف    ١، بالفقرة  ٦٦(حرية العمل)، وفي المادة    ١، بالفقرة  ٦٥(حق التملك)، وفي المادة    ٦٤المادة  
 .(الحق في الراحة واإلجازة) ٢، بالفقرة ٦٦عمل آمنة وصحية)، وكذلك في المادة 

 ٤٢٣المادة 

إذا كان مجلس النواب، خالل فترة األحكام العرفية، غير قادر على االجتماع في جلسة، على رئيس الجمهورية،  .١
 ٣بالفقرات من    ،٢٢٨بناًء على طلب من مجلس الوزراء، وضمن النطاق والحدود المنصوص عليها في المادة  

، العمل على إصدار لوائح لها قوة القانون. كما يتعين الموافقة على تلك اللوائح من قبل مجلس النواب في  ٥إلى  
 .الجلسة المقبلة

 .أعاله يكون لها طابع القانون الملزم إلزاماً عاماً شامالً   ١اللوائح المشار إليها في الفقرة  .٢

 ر الفصل الثاني عشر. تعديل الدستو

 ٥٢٣المادة 

العدد القانوني على األقل من النواب؛ أو مجلس    يجوز تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور بأي مما يلي: خـُْمس .١
 .الشيوخ؛ أو من قبل رئيس الجمهورية

مجلس   .٢ من  والمعتمد  النواب،  مجلس  قبل  من  المعتمد  القانون  طريق  عن  الدستور  على  التعديالت  إجراء  يتم 
ً  ٦٠الشيوخ بعد ذلك، وبنفس الصيغة، خالل فترة   .يوما

يوماً من بعد يوم عرض   ٣٠ال يجوز إجراء القراءة األولى لمشروع قانون لتعديل الدستور في موعد أبكر من   .٣
 .ى مجلس النوابمشروع القانون عل

يتم اعتماد مشروع القانون لتعديل الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية ال تقل عن ثلثي األصوات المدلى بها  .٤
باألغلبية  الشيوخ  مجلس  قـِبـَل  ومن  النواب،  لمجلس  القانوني  النصاب  عدد  نصف  عن  يقل  ال  ما  في حضور 

 .ضاء مجلس الشيوخ القانونيالمطلقة لألصوات في حضور ما ال يقل عن نصف عدد أع

ال يجوز اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل أحكام الفصلين األول والثاني، أو الثاني عشر من الدستور  .٥
 .يوماً من بعد القراءة األولى لمشروع القانون ٦٠في موعد أقل من  

والثان .٦ األول  الفصلين  بأحكام  يتعلق  الدستور  تعديل  قانون  مشروع  كان  والموضوعات إذا  عشر،  الثاني  أو  ي 
يوماً من اعتماد مشروع    ٤٥أعاله قد يتطلب ضرورة إجراء استفتاء تأكيدي، في غضون    ١المحددة في الفقرة  

النواب،  إلى مارشال مجلس  بالمسألة  إرسال مذكرة  المواضيع تستوجب  الشيوخ. وهذه  قبل مجلس  القانون من 
يوماً من يوم استالم الطلب. ويعتبر التعديل المقترح إدخاله    ٦٠ن  الذي بدوره سيأمر بإجراء استفتاء في غضو

 .في الدستور مقبوالً، إذا كان غالبية من أدلوا بأصواتهم قد أعربوا عن موافقتهم على ذلك التعديل

أعاله، فإن مارشال مجلس النواب يحيل القانون المعتمد    ٦و  ٤بعد االنتهاء من اإلجراءات المحددة في الفقرتين   .٧
يوماً من تقديمه   ٢١لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه. ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون في غضون  

 .له، ويأمر بإصداره في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)
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 ة الفصل الثالث عشر. أحكام ختامية وانتقالي 

 ٦٢٣المادة 

في غضون فترة سنتين من اليوم الذي يدخل فيه الدستور حيز التنفيذ، فإن مجلس الوزراء سيعرض على مجلس   .١
 .يع القوانين التي تكون ضرورية لتنفيذ الدستورالنواب مشار

حيز التنفيذ، بقدر ما لها من صلة باإلجراءات أمام   ١بالفقرة    ١٧٦القوانين التي تعمل على إنفاذ وإدخال المادة   .٢
سنوات من اليوم الذي يدخل الدستور فيه حيز النفاذ. وبخصوص    ٥المحاكم اإلدارية، يتعين اعتمادها قبل مرور  

سارية األحكا تظل  فإنها سوف  العليا،  اإلدارية  المحكمة  عن  الصادرة  لألحكام  االستثنائية  بالمراجعة  المتعلقة  م 
 .حتى بدء نفاذ هذه القوانين

 ٧٢٣المادة 

اذ هذا الدستور، يجري االستماع إلى قضايا الجـُنح والبت فيها من قبل مجالس  سنوات من بعد نف   ٤خالل فترة   .١
 .التحكيم في الجنح الملحقة بالمحاكم المحلية، ولكن ال يجوز إيقاع عقوبة االعتقال إال من جانب محكمة

 .يتعين النظر في االستئناف ضد حكم صادر عن المجلس من قبل المحكمة .٢

 ٨٢٣المادة 

نفاذ  .١ قبل  المعينين،  أو  المنتخبين  سواء  لها،  المكونين  واألفراد  العامة  للسلطة  الدستورية  األجهزة  عضوية  مدة 
 .الدستور، تنتهي مع انتهاء الفترة المحددة في األحكام السارية قبل اليوم الذي يدخل الدستور فيه حيز النفاذ

تور ألي مدة عضوية، ومرت فترات منذ عملية االنتخاب  في حالة عدم تحديد األحكام السارية قبل بدء نفاذ الدس .٢
السلطة   أجهزة  الدستورية ألعضاء  العضوية  مدة  فإن  الدستور،  في  المحددة  الفترات  تلك  من  أطول  التعيين  أو 
العامة أو األفراد الذين تتألف منهم هذه األجهزة، يجب أن تنتهي بعد سنة واحدة من اليوم الذي يدخل فيه الدستور 

 .النفاذحيز 

في حالة عدم تحديد األحكام السارية قبل بدء نفاذ الدستور ألي مدة عضوية، ومرت فترات منذ عملية االنتخاب   .٣
السلطة   أجهزة  الدستورية ألعضاء  العضوية  مدة  فإن  الدستور،  في  المحددة  الفترات  تلك  أقصر من  التعيين  أو 

 .تضمينها في مدة العضوية المحددة في الدستورالعامة أو األفراد الذين تتألف منهم هذه األجهزة يجب 

 ٩٢٣المادة 

في غضون عامين من اليوم الذي يصبح فيه الدستور نافذاً، فإن حكم المحكمة الدستورية بعدم مطابقة الدستور  .١
المعتمدة قبل دخول الدستور حيز التنفيذ، ال يعتبر نهائياً، ويتعين إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب للقوانين  

الذي قد يرفض الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية من قبل ثلثي أغلبية األصوات، في حضور ما ال يقل عن  
حكام الصادرة رداً على استفسارات قانونية نصف العدد القانوني من نصاب النواب. ولن يتعلق الحكم السابق باأل

 .مقدمة إلى المحكمة الدستورية

المحكمة  .٢ قـِبـَل  من  للقوانين  شاملة  بصورة  ملزمة  تفسير  صياغة  بحاالت  المتعلقة  اإلجراءات  إلغاء  ينبغي 
 .الدستورية قـَبـْل نفاذ الدستور، كما يجب وقف العمل بها
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حيز   .٣ الدستور  فيه  يدخل  الذي  اليوم  قوتها في  القوانين  تفسير  بشأن  الدستورية  المحكمة  قرارات  تفقد  النفاذ، 
اإللزامية بصورة شاملة، ولكن األحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والقرارات النهائية األخرى التي أدلت بها 

لما قررته المحكمة الدس تورية، من خالل  أجهزة السلطة العامة مع األخذ بعين االعتبار معنى عبارة أحكام وفقاً 
 .تفسير القوانين الملزمة بصورة شاملة، فإنها سوف تظل قائمة وسارية المفعول

 ٠٢٤المادة 

النفاذ، يجوز أن يسمح قانون الموازنة بتغطية    في غضون سنة واحدة من اليوم الذي سيرى فيه الدستور النور ويدخل حيز
 .العجز الحاصل في الموازنة عن طريق التعاقد على ديون في البنك المركزي للدولة

 ١٢٤المادة 

سارية  .١ كانت  التي  الدستورية  األحكام  أساس  على  بولندا،  جمهورية  قبل  من  عليها  المصادق  الدولية  االتفاقات 
دا للقانون (جيمنيك أوستاف)، يجب  المفعول في وقت التصديق عليها وجرى إصدارها في دورية جمهورية بولن

تخضع   أن  ويجب  بقانون،  الممنوحة  الموافقة  على  مع حصولها  عليها  المصادقة  تمت  اتفاقات  بمثابة  اعتبارها 
من الدستور    ١، بالفقرة  ٨٩من الدستور إذا كانت صالتها بفئات المسائل المذكورة في المادة    ٩١ألحكام المادة  

 .مستمدة من شروط اتفاق دولي

الدستور، أن يقدم إلى مجلس النواب قائمة باالتفاقات  .٢ على مجلس الوزراء، في غضون عامين من بدء سريان 
 .الدولية التي تتضمن أحكاماً ال تتوافق مع أحكام الدستور

لم  .٣ النفاذ، وكانوا حينها  النور ودخل حيز  اليوم الذي أبصر فيه الدستور  المنتخبين قبل  الشيوخ،  أعضاء مجلس 
سنة من العمر، يظلون محتفظين بمقاعدهم في مجلس الشيوخ حتى نهاية مدة عضويتهم التي    ٣٠ا بعد سن  يبلغو

 .جرى انتخابهم لها

، يؤدي إلى  ١٠٣تولي والية عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مع وظيفة أو عمل محظور بموجب المادة  .٤
لدستور فيه إلى حيز النفاذ، إال إذا استقال النائب أو انتهاء والية العضوية بعد شهر واحد من اليوم الذي يأتي ا

 .عضو مجلس الشيوخ من تلك الوظيفة أو إذا توقفت هذه الوظيفة

تم   .٥ والتي  الدولة،  محكمة  أو  الدستورية  المحكمة  قبل  من  المنظورة  أو  تشريعية  إلجراءات  الخاضعة  القضايا 
 .فقاً ألحكام الدستور السارية منذ تاريخ إنفاذه الشروع فيها قبل بداية نفاذ الدستور، يتعين إجراؤها و

الوزراء،   .٦ مجلس  من  قرارات  أي  تحديد  الوزراء  مجلس  على  الدستور،  سريان  بدء  من  عامين  غضون  في 
الدستور،   المعتمدة أو الصادرة قبل يوم بدء سريان  الحكومة  إدارة  أجهزة  الوزراء أو غيرها من  واألوامر من 

من الدستور، ضرورة استبدالها باللوائح   ٩٢والمادة    ١، بالفقرة  ٨٧لمحددة في المادة  التي تتطلب، وفقا للشروط ا
إلى مجلس النواب من قبل مجلس   المناسب،  الوقت  الصادرة على أساس قوانين تجري صياغتها وتقديمها، في 

دد بموجبه تلك  الوزراء. وفي نفس الوقت، فإنه على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون يح 
سوف   التي  النفاذ،  حيز  إلى  الدستور  فيه  دخل  الذي  اليوم  قبل  الحكومة  إدارة  عن  الصادرة  المعيارية  القوانين 

 .من الدستور ٩٣تصبح بمثابة قرارات أو أوامر أو مراسيم، بالمعنى المقصود في المادة 

تشريع .٧ تصبح  البلديات  عن  الصادرة  واألحكام  المحلي  القانون  في  تشريعات  المقصود  بالمعنى  محلي  قانون  ات 
 .من الدستور ٢، بالفقرة ٨٧المادة 
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 ٢٢٤المادة 

 :كل مما يلي ملغى

الدستوري بتاريخ   .١ األول/أكتوبر    ١٧القانون  ال١٩٩٢تشرين  العالقات  التشريعية ، بشأن  المؤسسات  بين  متبادلة 
؛  ٤٢٦، البند  ٨٤العدد   ١٩٩٢والتنفيذية في جمهورية بولندا، وبشأن الحكم الذاتي المحلي (جيمنيك أوستاف لسنة  

 )؛ ٤٨٨، البند ١٠٦العدد    ١٩٩٦؛ وكذلك لعام ٧٢٩، البند ١٥٠، والعدد ١٨٤، البند ٣٨العدد  ١٩٩٥ولعام 

بشأن إجراءات إعداد وسن دستور لجمهورية بولندا (جيمنيك    ١٩٩٢سان/أبريل  ني  ٢٣القانون الدستوري بتاريخ   .٢
 .)٢٥١، البند ٦١العدد    ١٩٩٤؛ وعام  ٣٣٦، البند ٦٧العدد    ١٩٩٢أوستاف لسنة 

 ٣٢٤المادة 

 .أشهر من بعد يوم نشره ٣هورية بولندا حيز التنفيذ عند انتهاء فترة يدخل دستور جم

  


