دستور 0791م
الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية
(ثم جعلناك على شرٌعة من األمر فؤتبعها وال تتبع أهواء الذٌن ال ٌعلمون) الجاثٌة 81 :
(هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم ٌوقنون) .الجاثٌة 02 :
(وشاورهم فً األمر) .آل عمران 81 :
(وأمرهم شورى بٌنهم) الشورى 81 :
(قالت ٌا أٌها المأل افتونً فً أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) .النمل 20 :
نحن الٌمنٌٌن – شعب عربً مسلم  ،ال بقاء لنا وال لوطننا إالا بالتمسك بجنسٌتنا العربٌة األصٌلة  ،التً ال
ٌستطٌع شعب ٌنتمً إلى العروبة أن ٌدعٌها قبلنا أو ٌقدم لنا دروسا فٌها.
وال حٌاة لنا بٌن األُمم وال عزة وال خلق  ،إالا بدٌننا اإلسالمً الحنٌف  ،الذي دان به شعبنا ،خالل أربعة
عشر قرنا ٌ ،سٌر على هدٌه  ،وٌلتزم فرائضه  ،وٌتقٌد بؤوامره ونواهٌه وٌقف عند حدوده.
إن دٌننا اإلسالمً الحنٌف  :بتعالٌمه وتسامحه  ،وسعة أُفقهه – ٌجهاري التطهور وٌسهٌر مهع الهزمن  ..وال
ٌقف عائقا عن الحضارة والتقدم فً مضمار الحٌاة.
لقد جاء القرآن صرٌحا واضحا  ،بالدعوة إلى التسامح والسالم واألخوة بٌن البشر.
(قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌل وإسهحاق وٌعقهوب واألسهباط  ،ومها أوتهً
موسى وعٌسى  ،وما أوتً النبٌون من ربهم  ،ال نفرق بٌن أحد منهم  ،ونحن له مسلمون).
إننا الٌوم نعٌش فً عصر تطورت فٌه الشعوب  ،واتسعت علومها ومعارفها  ،وتقاربت  ،وأرتبط بعضها
ببعض  :سٌاسٌا واقتصادٌا وثقافٌا وأنتفع كل شعب من تجارب من سبقوه وتعلم منهم وأستفاد مهن ثقهافتهم
وخبرتهم وأنظمتهم.

لذلك أصبح لزاما علٌنا  ،أن نهتعلم ونسهتفٌد ممهن سهبقونا فهً مضهمار العلهم والتقهدم  ،مهع المحافظهة علهى
مقوماتنا وتراثنا وتقالٌدنا وعقائدنا التً ال تعوق بطبٌعتها مسٌرتنا نحو أهدافنا وال تحول دون تقدمنا.
علٌنا أن نفتح أبواب الٌمن لكل علم وفن وثقافة نافعة من تجارب األُمم جمٌعا بحكمة وبصهٌرة  ،ودراسهة
وتمحٌص  ،ونلتقط الحكمة حٌث وجدناها  ،ونقوي الروابط بٌننا وبٌن أشقائنا عربٌا وبٌن أصدقائنا شرقا
وغربا.
ونحن على تلك األُسس الراسخة  ،والمبادئ القوٌمة قدمنا للشهعب الٌمنهً مشهرو الدسهتور الهذي وضهعه
المجلس الوطنً وصاغه من آمال الشعب  ،وأمانٌه وتطلعاتهه  ،لٌبهدي الشهعب بمختلهف فئاتهه  ،رأٌهه فهً
مشرو الدستور.
وقد تُرك للشعب كامل الحرٌة فً مناقشته ودراسته وإبداء الرأي فً مواده ونصوصه وصٌاغته.
ومضت ثالثة أشهر منذ إعالن مشرو الدسهتور فهً لٌلهة  02سهبتمبر 8782م  ،واالجتماعهات لمختلهف
الفئات تعقد فً العاصمة والمدن والقُرى للحوار المفتوح بٌن المواطنٌن وتبادل الرأي ووجهات النظر.
والمجلس الجمهوري ٌتلقى اآلراء بالبرقٌات والرسائل وٌجتمع برجال الشرٌعة والعلماء والمشهائ وذوي
الرأي والمفكرٌن والمثقفٌن وٌستمع إلى آرائهم وٌدخل معهم فً حوار ونقاش.
وهكذا أُتٌحت الفرصة للمواطنٌن طوال ثالثة أشهر لمناقشة مشرو الدستور وتقهدٌم آرائههم إلهى المجلهس
الجمههوري ممها أثبههت تصهمٌم ههذا الشههعب علهى السهٌر فههً طرٌهق الشهورى والدٌمقراطٌههة قهوال وعمههال
وتطبٌقا.
اننا بهذه الوثٌقة الدستورٌة  ..نتضامن مع كل الدول التً تإمن بحق اإلنسان وحرٌته وتنشد الحق والعدل
والسالم.
ونضع األُسس التً تقوم علٌها دعائم الحٌاة الدٌمقراطٌة فً بالدنا وتشٌع الحرٌة بٌن األفراد والجماعات.
من أجل ذلك كله :

وحرصا على كفالة الشروط األساسٌة القانونٌة لقٌام الدٌمقراطٌة الشعبٌة الٌمنٌة على أساس المساواة فهً
الحقوق والواجبات بٌن المواطنٌن  ،دون تفرقة وال تمٌٌز.
وتحقٌقا لمبدأ الفصل بٌن السلطات  ،الذي ٌعتبر الضمان األكٌد  ،للحٌلولة دون عودة الحكم الفردي.
وحٌاطة لألجٌال القادمة  ،من أن تتعرض لحكم القهر واإلذالل  ،تحت أي لون من الوان الدكتاتورٌة.
نعلن الدستور الدائم للجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة.
 8ذو القعدة 8272هـ
 01دٌسمبر سنة 8782م
عبد الرحمن بن ٌحٌى األرٌانً
رئٌس المجلس الجمهوري

الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية 0791
الباب األول الــــدولــــة
مهادة - 8الهٌمن دولههة عربٌهة إسهالمٌة  ،مسههتقلة ذات سهٌادة تامههة وههً جمهورٌهة شههورٌة نٌابٌهة والشههعب
الٌمنً جزء من األمة العربٌة.
مادة - 0اإلسالم دٌن الدولة  ،واللغة العربٌة لغتها الرسمٌة.
مادة - 2الشرٌعة اإلسالمٌة مصدر القوانٌن جمٌعا.
مادة - 4الشعب مصدر السلطات.
مادة - 1الٌمن كل ال ٌتجزأ  ،والسعً لتحقٌق الوحدة الٌمنٌة واجب مقدس على كل مواطن.

الباب الثاني المقومات األساسية للمجتمع
مادة - 2التضامن االجتماعً القائم على العدل والحرٌة والمساواة اساس المجتمع.
مادة - 8األُسرة أساس المجتمع  ،وقوامها الدٌن واالخالق والوطنٌة.
مادة - 1تكفل الدولة الحرٌة العامة والخاصة فً حدود الشرٌعة والقانون كما تكفل األمهن وتكهافإ الفهرص
لجمٌع المواطنٌن.
مادة - 7التعلٌم والصحة والخدمات االجتماعٌة أركان أساسٌة لبناء المجتمع وتقدمه.
مادة ٌ- 82نظم االقتصاد الٌمنً وفقا لخطة تضعها الدولة تراعً فٌها مبهادئ العدالهة االجتماعٌهة وتههدف
إلى تنمٌة اإلنتاج وتطوٌره ورفع مستوى المعٌشة على أن ال تمس الخطة سٌادة البالد واستقاللها.
مادة - 88النشاط االقتصادي الخاص حر على أن ال ٌضر بمصلحة المجتمع.
مههادة - 80الملكٌههة الخاصههة مصههونة  ،وال تُنههز إالا للمصههلحة العامههة .وٌحههدد القههانون مقههدار وطرٌقههة
التعوٌض.
مههادة - 82الثههروات الطبٌعٌههة علههى سههطح األرض وفههً باطنههها أو فههً مٌاهههها وجمٌههع مواردههها البرٌههة
والبحرٌة ملك للدولة  ،وهً التً تكفل حسن استغاللها لمصلحة األمة.
مادة - 84لألموال العامة حُرمتها  ..وحماٌتها واجب على كل مواطن.
مادة - 81العدالة االجتماعٌة والمصلحة العامة أساس الضرائب والتكالٌف العامة.
مادة - 82تشجع الدولة التعاون واإلدخار  ،وترعى المنشآت التعاونٌة بمختلف صورها.
مهادة - 88تكفههل الدولههة بالتضههامن مههع المجتمههع تحمهل األعبههاء الناجمههة عههن الكههوارث الطبٌعٌههة والمحههن
العامة.

مادة - 81الوظائف العامة تكلٌف للقائمٌن بها  ،وٌستهدف موظفو الدولة فً أداء أعمالهم المصلحة العامة
ن وخدمة األمة.
الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة
مادة - 87الٌمنٌون متساوون فً الحقوق والواجبات العامة.
مادة - 02الجنسٌة الٌمنٌة ٌحددها القانون وال ٌجوز إسقاطها عن ٌمنً إطالقا كما ال ٌجهوز سهحبها ممهن
أكتسبها إالا فً حدود القانون.
مادة - 08ال جرٌمة وال عقوبة إالا بنص  ،وال عقاب إالا على األفعال الالحقة لصدوره.
مادة - 00العقوبة شخصٌة فال تزر وازرة وزر اخرى.
مادة - 02السجن عقوبة وإصالح  ،وتكفل الدولة تحقٌق هذه الغاٌة.
مهادة - 04المهتهم بههريء حتهى تثبههت إدانتهه  ،وال ٌقضههً بالعقهاب إالا بعههد محاكمهة شههرعٌة ٌهنظم القههانون
إجراءاتها  ،وٌكفل لها حرٌة الدفا .
مادة - 01لكل مواطن حق اإلعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوٌر فً حدود القانون.
مادة - 02حرٌة المراسالت البرٌدٌة والبرقٌة والهاتفٌة مصونة  ،وسرٌتها مكفولة  ،فال ٌجوز مراقبتها أو
إفشاء سرٌتها أو تؤخٌرها إالا فً األحوال التً ٌبٌنها القانون.
مادة - 08ال ٌجوز إبعاد ٌمنً من األراضً الٌمنٌة أو منعه مهن العهودة إلٌهها  ،كمها ال ٌجهوز إحتجهاز أو
إعتقال أو تفتٌش أي مواطن إالا بقانون ومن سلطة ٌخولها القانون.
مادة - 01لدور العبادة ودور العلم حرمة ال ٌجوز المسهاس بهها  ،إالا فهً الحهاالت التهً تحتمهها ضهرورة
األمن  ،كما ٌبٌنها القانون.
مهادة - 07للمسهاكن حرمههة فهال ٌجههوز مراقبتهها وال دخولههها بغٌهر إذن أهلههها إالا فهً الحههاالت التهً ٌبٌنههها
القانون.

مادة - 22المصادرة لألموال محظورة إالا فً حدود القانون.
مادة - 28تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن محظور.
مادة - 20التعلٌم حق للٌمنٌٌن جمٌعا  ،تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمإسسات الثقافٌة والتربوٌة
 ،والتوسع فٌها بحسب اإلمكانٌات وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنً والعقلً والخلقً.
مادة - 22الرعاٌة الصحٌة حق للٌمنٌهٌن جمٌعها  ،تكفلهه الدولهة بإنشهاء مختلهف المستشهفٌات والمإسسهات
الصحٌة والتوسع فٌها  ،بحسب اإلمكانٌات.
مادة - 24النساء شهقائق الرجهال  ،ولههن مهن الحقهوق وعلهٌهن مهن الواجبهات مها تكفلهه وتوجبهه الشهرٌعة
وٌنص علٌه القانون.
مادة - 21تكفل الدولة وفقا للقانون دعم األسرة وحماٌة األمومة ورعاٌة الطفولة والعجز والشٌخوخة.
مادة - 22لكل مواطن الحق فً ممارسهة العمهل الهذي ٌختهاره لنفسهه فهً حهدود القهانون وال ٌجهوز فهرض
عمل إجباري على أحد إالا فً األحوال التً ٌبٌنها القانون للمصلحة العامة وبؤجر عادل.
مادة - 28الحزبٌة بجمٌع أشكالها محظورة
مادة - 21حرٌة تكوٌن الجمعٌات والنقابات على أُسس وطنٌة سلٌمة مكفولة وفقا للشروط واألوضا التً
ٌبٌنها القانون.
مههادة - 27لألفههراد حههق االجتمهها دون حاجههة إلذن أو إخطههار سههابق واالجتماعههات العامههة والمواكهههب
والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضا التً ٌبٌنها القانون.
مادة - 42أداء الضرائب والتكالٌف العامة واجب  ،وفقا للقانون.
مادة - 48الدفا عن الدٌن والوطن واجب مقدس  ،والخدمة العسكرٌة شرف  ،والتجنٌد اإلجباري ٌنظمه
القانون.

مادة ٌ- 40جب أن تراعً الدولة فً سٌاستها الحقوق اإلنسانٌة للبشر جمٌعا بصفة متساوٌة داخهل الهبالد
وخارجها وهً:
 .للدماء واألموال واألعراض حرمتها وتكفل الشرٌعة والقانون حماٌتها.
 .للنساء واألطفال والشٌوخ والمرضى والجرحى واألسرى حرمة  ،ال ٌجوز المساس بها وتكفل الشرٌعة
والقانون وسائل حماٌتها.
 .ال ٌجوز تعذٌب السجناء جسمانٌا أو معنوٌا.
 .للجائع والعاري والجرٌح والمرٌض حق الرعاٌة وتكفهل الدولهة لههم جمٌهع الحقهوق اإلنسهانٌة كمها تكفهل
نفس الحقوق للشارد واألسٌر بما ٌتفق مع المواثٌق والمعاهدات الدولٌة والشرٌعة اإلسالمٌة.
مهادة - 42ال ٌجهوز للدولههة أن تُفهرق فههً الحقهوق اإلنسهانٌة بسههبب الهدٌن أو اللههون أو الجهنس أو اللغههة أو
الوطن أو المهنة.
الباب الرابع السلطات
الفصل األول مجلس الشورى
مادة - 44مجلس الشورى هو الهٌئة التشرٌعٌة العلٌا للدولة.
مادة ٌ- 41تولى مجلس الشورى مراقبة أعمال السلطة التنفٌذٌة.
مههادة ٌ- 42تههؤلف مجلههس الشههورى مههن ( )817عضههوا منتخبههٌن انتخاب ها حههرا دٌمقراطٌهها وٌحههدد قههانون
االنتخابات شروط وطرٌقة اكتسابهم العضوٌة  ،ولرئٌس المجلس الجمهوري أن ٌُعٌن عشرٌن فهً المائهة
( )% 02من عدد األعضاء
مادة - 48عضو مجلس الشورى ٌمثل األمة جمعاء وٌرعى المصلحة العامة وال سهلطان علٌهه ألٌهة هٌئهة
فً عمله بالمجلس أو لجانه.

مههادة - 41تُكههون لجنههة تسههمى "لجنههة االنتخاب هات" مههن أشههخاص ٌحههدد القههانون عههددهم ٌعٌههنهم المجلههس
الجمهوري وٌبٌن القانون اختصاصاتهم واألحكام التفصٌلٌة الخاصة بها.
مادة ٌ- 47شترط فً عضوٌة مجلس الشورى- :
 .أن ٌكون ٌمنٌا.
 .أن ال ٌقل عمره عن خمسة وعشرٌن عاما.
 .أن ال ٌكون أمٌا.
 .أن ٌكون مستقٌم الخلق  ،محافظا على الشعائر الدٌنٌة  ،وأن ال ٌكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف
ما لم ٌكن قد رد إلٌه اعتباره.
 .أن ال ٌكون موظفا عامال.
مادة - 12مدة مجلس الشورى أربع سنوات شمسٌة  ،تبدأ من أول اجتما له وتجهري االنتخابهات العامهة
لتجدٌهد المجلهس خهالل السهتٌن ٌومها السههابقة النتههاء مدتهه .فهإن لهم ٌكهن االنتخههاب قهد تهم عنهد انتههاء مههدة
المجلس  ،أو تؤخر لسبب من األسباب ٌبقى المجلس قائما حتى ٌتم انتخهاب المجلهس الجدٌهد لمهدة ال تزٌهد
عن ستة أشهر  ،وال ٌجوز أن تمتد مدة المجلس إالا لضرورة ٌستحٌل معها إجراء انتخابات عامة وٌكون
هذا المد بقانون.
مادة ٌ- 18دعو رئٌس المجلس الجمهوري مجلس الشورى ألول اجتما ٌلً االنتخابات العامة للمجلس ،
خالل اسبوعٌن من إعالن نتائج االنتخابات  ،فإن لم ٌصدر قرار الدعوة خالل تلك المدة أعتبهر المجلهس
مدعوا لالجتما فً صباح الٌوم التالً لألسبوعٌن المذكورٌن.
مهادة ٌُ- 10عتبههر مجلهس الشههورى فههً حالهة انعقههاد دائهم وتحههدد الئحههة المجلهس الداخلٌههة دورات االنعقههاد
واإلجراءات الخاصة بها.

مادة - 12إذا خال مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى قبهل نهاٌهة مدتهه ألي سهبب مهن األسهباب اختٌهر بهدل
عنه بالطرٌقة المنصوص علٌها فً الدستور خالل شهرٌن من تهارٌ إعهالن المجلهس ههذا الخلهو وتكهون
مدة العضو الجدٌد حتهى نهاٌهة مهدة سهلفه ؛ وإذا وقهع الخلهو فهً خهالل السهتة األشههر السهابقة علهى انتههاء
المجلس فال ٌجري انتخاب عضو بدٌل.
مادة  - 14مقر مجلس الشورى العاصمة  ،وكل اجتما ٌعقهده المجلهس فهً غٌهر المكهان المعهٌن لهه غٌهر
مشرو والقرارات التً تصدر فٌه باطلة بحكهم القهانون إالا فهً الظهروف االسهتثنائٌة  ،فٌجهوز أن ٌهدعً
المجلس لعقد جلساته فً أي منطقة أخرى.
مادة - 11قبل أن ٌباشر عضو مجلس الشورى أعماله فً المجلس أو لجانه ٌإدي أمام المجلس فً جلسة
علنٌة الٌمٌن األتٌة:
"أُقسم باهلل العظٌم أن أكون متمسكا بكتاب هللا وسنة رسوله مخلصا لدٌنً ووطنً وأمتً وأن أُحافظ على
النظههام الجمهههوري وأن أحتههرم دسههتور الههبالد وقوانٌنههها وأن أكههون أمٌنهها حرٌصهها علههى حرٌههات األمههة
ومصهالحها وأموالههها وكرامتهها وأن أبههذل جههدي وكههل مهها لهدي مههن قهوة للمحافظههة علهى سههٌادة واسههتقالل
الوطن والدفا عن سالمة أراضٌه وأن أقوم بمهمة النٌابة بشرف وصدق واخالص  ،وهللا علهى مها أقهول
شهٌد"
مادة ٌ- 12ختار مجلس الشهورى فهً أول جلسهة لهه مهن بهٌن أعضهائه رئٌسها ووكٌلهٌن وأمٌنها عامها لمهدة
المجلس.
مادة ٌ- 18وجه عضو مجلس الشورى استقالته إلى المجلس.
مادة - 11ال ٌإاخذ عضو مجلس الشورى بحال من األحوال بسبب الوقائع التً ٌطلع علٌها وٌوردها ؛ أو
األفكار واالراء التً ٌُبدٌها فً عمله فً المجلس أو لجانه  ،أو بسهبب التصهوٌت فهً الجلسهات العلنٌهة أو
السرٌة وال ٌنطبق هذا الحكم على ما ٌصدر من العضو من قذف أو سب.

مادة ٌ- 17تمتع أعضاء مجلس الشورى بالحصانة وال ٌجوز أن تتخذ ضد العضو أي إجراءات التحقٌهق
أو التفتههٌش أو القههبض أو الحههبس أو أي إجههراء جزائههً آخههر  ،إالا بههإذن المجلههس فٌمهها عههدا حالههة التلههبس
بالجرٌمة  ،وفً هذه الحالة ٌجب إخطار المجلس فور العلم.
مادة - 22
أٌ .ضع المجلس الئحته الداخلٌة متضمنة نظام سٌر العمل فً المجلس ولجانه وال ٌجوز تعهدٌلها إالا وفقها
لألصول المذكورة فٌها.
ب .الموظفون اإلدارٌون فً مجلس الشورى من غٌر أعضائه خاضعون لقانون موظفً الدولة.
مادة - 28
أ .لرئٌس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ولجانه وٌستمع لهم كلمها طلبهوا
الكالم  ،ولهم أن ٌستعٌنوا بمن ٌرٌدون من كبار الموظفٌن.
ب .األسئلة المطروحة من أعضاء مجلس الشورى حول أي شؤن متعلق بؤعمال الوزارات أو المصالح أو
المإسسات الحكومٌة ٌجب أن توجه إلى رئٌس مجلس الوزراء الذي ٌحق له أن ٌنتدب أو ٌستصحب معه
الوزٌر المختص أو من ٌنوب عنه لٌتولى اإلجابة على األسئلة.
جٌ .جب إشعار الحكومة بجدول أعمال المجلس ولجانه للعلم.
مادة - 20لمجلس الشورى حق تقدٌم توصٌات للحكومة فً المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة األخذ
بهذه التوصٌات وجب أن تبٌن للمجلس أسباب ذلك.
مادة ٌ- 22جب أن تتقدم كل وزارة بعهد خمسهة وعشهرٌن ٌومها علهى األكثهر مهن تشهكٌلها ببرنامجهها إلهى
مجلس الشورى للحصول على الثقة باألغلبٌة المطلقة ألعضاء مجلس الشورى وإذا كان المجلس فً غٌر
دور انعقاده العادي ٌدعى إلى اجتما غٌر عادي.

ولمجلس الشورى أن ٌعقب مرة واحدة على بٌان الحكومة وأن ٌبدي ما ٌراه من مالحظات بصدد برنامج
الوزارة.
مادة ٌ - 24جوز بناء على طلب موقع من ثالثهٌن عضهوا – طهرح موضهو عهام علهى مجلهس الشهورى
للمناقشة  ،إلستٌضاح سٌاسة الحكومة فً شؤنه  ،وتبادل الرأي فٌه.
مادة - 21لمجلس الشورى حق سحب الثقة من الحكومة وال ٌجوز عرض سحب الثقة إالا بعهد إسهتجواب
موجه إلى الحكومة وٌكون الطلب موقعا من ثلث أعضهاء المجلهس ،وال ٌجهوز للمجلهس أن ٌصهدر قهراره
فً الطلب قبل مضً أسبو على األقل من تقدٌمه.
وٌكون سحب الثقة من الحكومة بؤغلبٌة ثلثً أعضاء المجلس.
مادة - 22لرئٌس مجلس الوزراء أن ٌطرح أمام مجلس الشورى الثقة بالحكومة  ،وذلهك بمناسهبة إنتههاج
سٌاسة جدٌدة  ،أو دفا عنها.
مادة ٌ- 28جب أن ٌقدم رئٌس مجلس الوزراء إلى رئٌس المجلس الجمهوري إستقالة الحكومة إذا سهحب
مجلس الشورى الثقة بها.
مادة  - 21لعضو مجلس الشورى وللحكومة حق إقتراح مشرو القوانٌن وإقتراح تعدٌلها .وكل مشهرو
قانون رفضه مجلس الشورى ال ٌجوز تقدٌمه ثانٌة فً دورة االنعقاد ذاتها.
مادة ٌ - 27صدر رئٌس المجلس الجمهوري كل مشرو قانون وافق علٌه مجلس الشورى ،خالل ثالثٌن
ٌوما من رفعه إلٌه فإذا مضت المهدة المقهررة لإلصهدار دون أن ٌطلهب رئهٌس المجلهس الجمههوري إعهادة
النظر فً مشرو القانون أعتبر ذلك تصدٌقا من رئٌس المجلس الجمهوري وأصدر القانون.
مادة - 82لرئٌس المجلس الجمهوري مرة واحدة – إذا وجد ضرورة إلعادة النظر فً مشرو قانون أو
فً بعض مواده إعادته إلى مجلس الشورى ضمن المدة المحددة إلصهداره  ،وذلهك بقهرار معلهل  ،وٌجهب
على المجلس أن ٌُجري مداولة جدٌدة على ضوء األسباب التً تضهمنها قهرار اإلعهادة .فهإذا أقهره مجلهس

الشورى ثانٌة بموافقة ثلثً األعضاء الذٌن ٌتؤلف منهم المجلس أعتبر قانونا  ،وٌجب على رئٌس المجلس
الجمهوري إصداره.
مادة - 88لرئٌس المجلس الجمهوري أن ٌحل مجلس الشورى بقهرار ٌبهٌن فٌهه أسهباب الحهل علهى أنهه ال
ٌجوز حل المجلس لألسباب ذاتها مرة أخرى .وٌجب أن ٌشتمل القرار الصادر بحل مجلس الشورى على
دعوة الناخبٌن إلجراء انتخابات جدٌدة فً مٌعاد ال ٌقل عن عشرٌن ٌوما  ،وال ٌزٌد عن تسعٌن ٌوما من
تارٌ الحل وعلى تحدٌد مٌعاد االجتما للمجلس الجدٌد خالل الخمسهة عشهر ٌومها التالٌهة إلعهالن نتهائج
االنتخابات فإن لم تجر االنتخابهات خهالل تلهك المهدة فعلهى رئهٌس المجلهس الجمههوري أن ٌهدعو المجلهس
المنحل لٌمارس كامل سلطاته الدستورٌة وٌجتمع فورا وٌستمر فً أعماله كؤن الحل لم ٌكهن  ،وال ٌجهوز
حههل مجلههس الشههورى خههالل السههنة التههً تلههً انتخاب هه أو خههالل السههتة األشهههر األخٌههرة لمههدة المجلههس
الجمهوري.
مادة - 80ال ٌجوز لعضو مجلس الشورى أثنهاء مهدة عضهوٌته أن ٌُ َعهٌن أو أن ٌكهون عضهوا متفرغها فهً
مجلس إدارة شركة تساهم فٌها الحكومة أو أن ٌسهم فً التزامات تعقدها الحكومة أو المإسسات العامهة ،
وال ٌجوز له خالل تلك المدة أن ٌشتري أو ٌستؤجر ماال من أمهوال الدولهة أو أن ٌإجرهها أو ٌبٌعهها شهٌئا
مهن أموالهه أو ٌقاٌضهها علٌهه مها لهم ٌكهن ذلهك بطرٌقهة المزاٌهدة أو المناقصهة العلنٌتهٌن أو بهالتطبٌق لنظههام
التملك للمصلحة العامة وفقا لما ٌنص علٌه القانون.
أما رئٌس مجلس الشهورى والهوكٌالن واألمهٌن العهام للمجلهس فتطبهق علهٌهم أحكهام المهادة ( )12مهن ههذا
الدستور

