
 

  

 

 

 

 المبادئ األساسية: الباب األول
 المبادئ السياسية:الفصل األول

 المادة األولى

  الجميورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة , غير قابمة لمتجزئة , و ال يجوز التنازل عن
 الوطن العربي .أي جزء من أراضييا , وىي جزء من 

 . الشعب في سوريا جزء من األمة العربية 

 المادة الثانية

 . نظام الحكم في الدولة نظام جميوري 
 . السيادة لمشعب , ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤىا , و تقوم عمى مبدأ حكم الشعب بالشعب و لمشعب 
 . يمارس الشعب السيادة ضمن األشكال و الحدود المقررة في الدستور 

 المادة الثالثة

 دين رئيس الجميورية اإلسالم . -1
 الفقو اإلسالمي مصدر رئيسي لمتشريع . -2
 تحترم الدولة جميع األديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرىا عمى أن ال يخل ذلك بالنظام العام . – 3
 األحوال الشخصية لمطوائف الدينية مصونة و مرعية . – 4

 

دستور الجمهورية العربية السورية لعام 
2012 



 

 

 المادة الرابعة
 المغة العربية ىي المغة الرسمية لمدولة .

 المادة الخامسة
 عاصمة الدولة مدينة دمشق .

 المادة السادسة

يتألف عمم الجميورية العربية السورية من ثالثة ألوان : األحمر و األبيض و األسود , و فيو نجمتان كل 
ثمثا طولو , و يتكون من منيما ذات خمس شعب لونيا اخضر , و يكون العمم مستطيل الشكل , عرضو 

ثالث مستطيالت متساوية األبعاد بطول العمم , أعالىا بالمون األحمر , و أوسطيا بالمون األبيض , و أدناىا 
 بالمون األسود , و تتوسط النجمتان المستطيل األبيض .

 يبين القانون شعار الدولة و نشيدىا الوطني و األحكام الخاصة بكل منيا .

 المادة السابعة
 يكون القسم الدستوري عمى النحو اآلتي :

)) أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب 
وحرياته , و أحافظ عمى سيادة الوطن و استقالله و حريته و الدفاع عن سالمة أرضه , و أن اعمل عمى 

(( .دة األمة العربية تحقيق العدالة االجتماعية و وح  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المادة الثامنة

 االقتراع عبر ديمقراطياً  السمطة ممارسة تتم و,  السياسية التعددية مبدأ عمى لمدولة السياسي النظام يقوم  
 احترام عمييا و,  الوطنية السياسية الحياة في االنتخابية التجمعات و المرخصة السياسية األحزاب تسيم 

 . الديمقراطية و الوطنية السيادة مبادئ
 السياسية األحزاب بتكوين الخاصة اإلجراءات و األحكام القانون ينظم . 
 أو طائفي أو ديني أساس عمى سياسية تجمعات أو أحزاب قيام أو سياسي نشاط أي مباشرة يجوز ال 

 . المون أو العرق أو األصل أو الجنس بسبب التفرقة عمى بناءً  أو,  ميني أو فئوي أو مناطقي أو قبمي
 انتخابية أو حزبية أو سياسية لمصمحة العام المال أو العامة الوظيفة تسخير يجوز ال . 

 

 المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي لممجتمع السوري بجميع مكوناتو و تعدد روافده , باعتباره تراثًا وطنيًا يعزز 

وحدة أراضي الجميورية العربية السورية .الوحدة الوطنية في إطار   
 المادة العاشرة

المنظمات الشعبية و النقابات المينية و الجمعيات , ىيئات تضم المواطنين من اجل تطوير المجتمع و 
تحقيق مصالح أعضائيا , و تضمن الدولة استقالليا و ممارسة رقابتيا الشعبية و مشاركتيا في مختمف 

المحددة في القوانين , و ذلك في المجاالت التي تحقق أىدافيا , ووفقًا لمشروط و القطاعات و المجالس 
 األوضاع التي يبينيا القانون .

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المادة الحادية عشرة
الجيش و القوات المسمحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة ارض الوطن و سيادتو اإلقميمية , و 

حماية أىدافو و آمنو الوطني .ىي في خدمة مصالح الشعب و   
 المادة الثانية عشرة

المجالس المنتخبة ديمقراطيًا عمى الصعيد الوطني أو المحمي مؤسسات يمارس المواطنون عبرىا دورىم في 
 السيادة و بناء الدولة و قيادة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني
 المبادئ االقتصادية

 المادة الثالثة عشرة

االقتصاد الوطني عمى أساس تنمية النشاط االقتصادي العام و الخاص من خالل الخطط يقوم  – 1
االقتصادية و االجتماعية اليادفة إلى زيادة الدخل الوطني و تطوير اإلنتاج و رفع مستوى معيشة الفرد و 

 توفير فرص العمل .
جتمع و األفراد عبر تحقيق النمو تيدف السياسة االقتصادية لمدولة إلى تمبية الحاجات األساسية لمم – 2

 االقتصادي و العدالة االجتماعية لموصول إلى التنمية الشاممة و المتوازنة و المستدامة .
تكفل الدولة حماية المنتجين و المستيمكين و ترعى التجارة و االستثمار و تمنع االحتكار في مختمف  – 3

 بما يخدم االقتصاد الوطني  البشرية و تحمي قوة العمل ,المجاالت االقتصادية و تعمل عمى تطوير الطاقات 

 المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية و المنشآت و المؤسسات و المرافق العامة ىي ممكية عامة, تتولى الدولة استثمارىا و 

 اإلشراف عمى إدارتيا لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتيا.

 المادة الخامسة عشرة

 الممكية الخاصة من جماعية و فردية , مصانة وفق األسس اآلتية : – 1
 المصادرة العامة في األموال ممنوعة . - أ

 ال تنزع الممكية الخاصة إال لممنفعة العامة بمرسوم و مقابل تعويض عادل وفقًا لمقانون. - ب
 ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي مبرم. - ت
 

 

 



 

 رة الخاصة لضرورات الحرب و الكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل .تجوز المصاد - ث
 يجب أن يكون التعويض معاداًل لمقيمة الحقيقية لمممكية. – 2

 المادة السادسة عشرة

يعين القانون الحد األقصى لمممكية الزراعية و االستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفالح والعامل الزراعي 
 ويضمن زيادة اإلنتاجمن االستغالل 

 المادة السابعة عشرة

 حق اإلرث مصون وفقًا لمقانون.
 المادة الثامنة عشرة

 ال تفرض الضرائب و الرسوم و التكاليف العامة إال بقانون . – 1
يقوم النظام الضريبي عمى أسس عادلة, و تكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة و العدالة  – 2

 االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث
 المبادئ االجتماعية

 المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجميورية العربية السورية عمى أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة 
 االجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد .

 المادة العشرون

 المجتمع و يحافظ القانون عمى كيانيا و يقوي أواصرىا.األسرة ىي نواة  – 1
تحمي الدولة الزواج و تشجع عميو, و تعمل عمى إزالة العقبات المادية و االجتماعية التي تعوقو, و  – 2

 تحمي األمومة و الطفولة, و ترعى النشء و الشباب, و توفر ليم الظروف المناسبة لتنمية ممكاتيم.

 شرونالعالمادة الحادية و 
 الشيادة في سبيل الوطن قيمة عميا, و تكفل الدولة ذوي الشيداء وفقًا لمقانون.

 العشرونو المادة الثانية 

 تكفل الدولة كل مواطن و أسرتو في حاالت الطوارئ و المرض و العجز و اليتم و الشيخوخة – 1
 التداوي .تحمي الدولة صحة المواطنين و توفر ليم وسائل الوقاية و المعالجة و  – 2

 المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة لممرأة جميع الفرص التي تتيح ليا المساىمة الفعالة و الكاممة في الحياة السياسية و االقتصادية 
 و االجتماعية و الثقافية , و تعمل عمى إزالة القيود التي تمنع تطورىا و مشاركتيا في بناء المجتمع .

 

 

 



 

 

 العشرونلمادة الرابعة و ا

 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية .
 المادة الخامسة و العشرون

التعميم و الصحة و الخدمات االجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع و تعمل الدولة عمى تحقيق التنمية 
 المتوازنة بين جميع مناطق الجميورية العربية السورية.

 ة السادسة و العشرونالماد

 الخدمة العامة تكميف و شرف غايتيا تحقيق المصمحة العامة و خدمة الشعب. – 1
المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة و يحدد القانون شروط تولييا و حقوق وواجبات  – 2

 المكمفين بيا .
 المادة السابعة و العشرون

 مجتمع و ىي واجب عمى كل مواطن .حماية البيئة مسؤولية الدولة و ال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع
 المبادئ التعميمية و الثقافية

 المادة الثامنة و العشرون
 يقوم نظام التربية و التعميم عمى إنشاء جيل متمسك بيويتو و تراثو و انتمائو و وحدتو الوطنية.

 المادة التاسعة و العشرون
مجاني في جميع مراحمو و ينظم القانون الحاالت التي يكون فييا التعميم التعميم حق تكفمو الدولة و ىو  – 1

 مأجورًا في الجامعات و المعاىد الحكومية.
 يكون التعميم إلزاميا حتى نياية مرحمة التعميم األساسي و تعمل الدولة عمى مد اإللزام التنمية. أخرى . – 2
 ربط بينو و بين حاجات المجتمع و متطمبات التنمية .تشرف الدولة عمى التعميم و توجيو بما يحقق ال – 3
 ينظم القانون إشراف الدولة عمى مؤسسات التعميم الخاص . – 4
 لمادة الثالثونا

 التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع و تشجعيا الدولة إلعداد جيل قوي بدنيًا و أخالقيا و فكريًا.

 المادة الحادية و الثالثون
الدولة البحث العممي بكل متطمباتو و تكفل حرية اإلبداع العممي و األدبي و الفني و الثقافي و توفر  تدعم

الوسائل المحققة لذلك و تقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العموم و الفنون و تشجع االختراعات العممية و الفنية 
 و الكفاءات و المواىب المبدعة و تحمي نتائجيا .

 ة و الثالثونالمادة الثاني
 تحمي الدولة اآلثار و األماكن األثرية و التراثية و األشياء ذات القيمة الفنية و التاريخية و الثقافية.

 

 



 

 

 الحقوق و الحريات و سيادة القانون:الباب الثاني
 الحقوق و الحريات:الفصل األول

 الثالثونالمادة الثالثة و 
 لممواطنين حريتيم الشخصية و تحافظ عمى كرامتيم و آمنيمالحرية حق مقدس و تكفل الدولة  – 1
 المواطنة مبدأ أساسي ينطوي عمى حقوق و واجبات يتمتع بيا كل مواطن و يمارسيا وفق القانون. – 2
المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات ال تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو المغة  – 3

 .أو الدين أو العقيدة
 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين . – 4

 الثالثونالمادة الرابعة و 
 لكل مواطن حق اإلسيام في الحياة السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك

 الثالثونالمادة الخامسة و 

 عمى كل مواطن واجب احترام الدستور و القوانين.
 الثالثونو  المادة السادسة

 لمحياة الخاصة حرمة يحمييا القانون . – 1
المساكن مصونة ال يجوز دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر من الجية القضائية المختصة و في األحوال  – 2

 المبينة في القانون.

 

 

 



 

 نالثالثوو المادة السابعة 
 مكفولة وفق القانون . سرية المراسالت البريدية و االتصاالت السمكية و الالسمكية و غيرىا

 الثالثونالمادة الثامنة و 

 ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعو من العودة إليو. – 1
 ال يجوز تسميم المواطن إلى أي جية اجنبة . – 2
لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتيا إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص  – 3

 نيابة العامة أو تنفيذًا لقوانين الصحة و السالمة العامة.أو من ال
 الثالثونو المادة التاسعة 

 ال يسمم الالجئون السياسيون بسبب مبادئيم السياسية أو دفاعيم عن الحرية.

 المادة األربعون

ن تنظيم العمل حق لكل مواطن وواجب عميو و تعمل الدولة عمى توفيره لجميع المواطنين و يتولى القانو  – 1
 العمل و شروطو و حقوق العمال .

لكل عامل اجر عادل حسب نوعية العمل و مردوده عمى أن ال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي  – 2
 يضمن متطمبات الحياة المعيشية و تغيرىا .

 تكفل الدولة الضمان االجتماعي و الصحي لمعمال . – 3
 األربعونالمادة الحادية و 

 الرسوم و التكاليف العامة واجب وفقًا لمقانون.أداء الضرائب و 
 األربعونالمادة الثانية و 

 حرية االعتقاد مصونة وفقًا لمقانون. – 1
 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيو بحرية و عالنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة. – 2

 

 



 

 
 لمادة الثالثة واألربعونا

 الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل اإلعالم و استقالليتيا وفقًا لمقانون.تكفل الدولة حرية 
 األربعونالمادة الرابعة و 

لممواطنين حق االجتماع و التظاىر سمميًا و اإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور و ينظم القانون 
 ممارسة ىذه الحقوق.

 المادة الخامسة و األربعون

و النقابات عمى أسس وطنية و ألىداف مشروعة و بوسائل سممية مكفولة وفقًا حرية تكوين الجمعيات 
 لمشروط و األوضاع التي يبينيا القانون .

 المادة السادسة األربعون

 الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس و تنظم بقانون. – 1
 الدفاع عن سالمة الوطن و صيانة إسرار الدولة واجب عمى كل مواطن . – 2
 مادة السابعة و األربعونال

 تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية و ععمييا.اطنين واجب المحافظة عمييا .
 األربعونالمادة الثامنة و 

 ينظم القانون الجنسية العربية السورية .
 األربعونالمادة التاسعة و 

 االنتخاب و االستفتاء حق لممواطنين وواجب عمييم تنظم ممارستيما بقانون .

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني
 سيادة القانون

 المادة الخمسون
 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .

 الخمسونالمادة الحادية و 
 العقوبة شخصية و ال جريمة و ال عقوبة إال بقانون. – 1
 كل متيم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة . – 2
المراجعة و الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون و تكفل الدولة حق التقاضي و سموك سبل الطعن و  – 3

 المساعدة القضائية لغير القادرين وفقًا لمقانون .
 يحظر النص في القوانين عمى تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . – 4

 المادة الثانية و الخمسون
مل بيا و ال يكون ليا اثر رجعي و يجوز في غير ال تسري أحكام القوانين إال عمى ما يقع من تاريخ الع

 األمور الجزائية النص عمى خالف ذلك .
 المادة الثالثة و الخمسون

ال يجوز تحري احد أو توقيفو إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجية القضائية المختصة أو إذا  – 1
 قضائية بتيمة ارتكاب جناية أو جنحة قبض عميو في حالة الجرم المشيود أو بقصد إحضاره إلى السمطات ال

ال يجوز تعذيب احد أو معاممتو معاممة ميينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك و ال يسقط ىذا  – 2
 الفعل الجرمي بالتقادم .

 
 



 

كل شخص يقبض عميو يجب أن يبمغ خالل أربع و عشرين ساعة أسباب توقيفو و ال يجوز استجوابو  – 3
م عنو إذا طمب ذلك كما ال يجوز االستمرار في توقيفو ألكثر من ثمان و أربعين ساعة أمام إال بحضور محا

 السمطة اإلدارية إال بأمر من السمطة القضائية المختصة .

لكل شخص حكم عميو حكمًا مبرمًا و نفذت فيو العقوبة و ثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض  – 4
 عن الضرر الذي لحق بو .

 مادة الرابعة و الخمسونال
كل اعتداء عمى الحرية الشخصية أو عمى حرمة الحياة الخاصة أو عمى غيرىا من الحقوق و الحريات 

 العامة التي يكفميا الدستور و القانون جريمة و ال تسقط الدعوة الجزائية و ال المدنية الناشئة عنيا بالتقادم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سمطات الدولة:الباب الثالث
 السمطة التشريعية:الفصل األول

 المادة الخامسة و الخمسون
 يتولى السمطة التشريعية في الدولة مجمس الشعب عمى الوجو المبين في الدستور .

 المادة السادسة و الخمسون
والية مجمس الشعب أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع لو و ال يجوز تمديدىا في حالة الحرب 

 بقانون .
 ادة السابعة و الخمسونالم

 ينتخب أعضاء مجمس الشعب باالقتراع العام و السري و المباشر و المتساوي وفقًا إلحكام قانون االنتخاب .
 المادة الثامنة و الخمسون

عضو مجمس الشعب يمثل الشعب بأكممو و ال يجوز تحيد وكالتو بقيد أو شرط وعميو أن يمارسيا بيدي من 
 شرفو و ضميره .

 دة التاسعة و الخمسونالما
الناخبون ىم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرىم و توافرت فييم الشروط المنصوص عمييا في 

 قانون االنتخاب .

 المادة الستون
 يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجمس الشعب و عددىم و الشروط الواجب توفرىا في المرشحين . – 1
أعضاء مجمس الشعب عمى األقل من العمال و الفالحين و يبين القانون تعريف يجب أن يكون نصف  – 2

 العامل و الفالح.

 

 



 
 

 المادة الحادية و الستون
 يجب أن يتضمن قانون االنتخاب األحكام التي تكفل :

 حرية الناخبين باختيار ممثمييم و سالمة اإلجراءات االنتخابية و نزاىتيا . – 1
 مراقبة العمميات االنتخابية . حق المرشحين في – 2
 عقاب العابثين بإدارة الناخبين . – 3
 تحيد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية . – 4
 تنظيم الدعاية االنتخابية و استخدام وسائل اإلعالم . – 5

 المادة الثانية و الستون
 جمس الشعب .تجري االنتخابات خالل األيام الستين التي تسبق تاريخ انتياء والية م – 1
 يستمر المجمس في االنعقاد حكمًا إذا لم ينتخب غيره و يبقى قائمًا حتى يتم انتخاب مجمس جديد – 2

 المادة الثالثة و الستون
إذا شغرت عضوية احد اعضاء مجمس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنو خالل ستين يومًا من تاريخ شغور 

جمس عن ستة أشير و تنتيي عضوية العضو الجديد بانتياء مدة العضوية عمى أن ال تقل المدة الباقية لمم
 المجمس و يحدد قانون االنتخاب حاالت شغور العضوية .

 المادة الرابعة و الستون
يدعى مجمس الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجميورية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  – 1

عالن نتائج االنتخاب في حال عدم وجوده و ينعقد حكمًا في اليوم انتياء والية المجمس القائم أو من خالل إ
 السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوتو .

 ينتخب المجمس في اجتماعو األول رئيسو و اعضاء مكتبو و يعاد انتخابيم سنويًا . – 2

 

 



 

 المادة الخامسة و الستون
يقل مجموعيا عن ستة أشير و يحدد النظام  يدعى المجمس لثالث دورات عادية في السنة عمى أن ال – 1

 الداخمي لممجمس مواعيدىا و مدة كل منيا .
يجوز دعوة المجمس إلى دورات استثنائية بناء عمى طمب من رئيس الجميورية أو من ثمث أعضاء  – 2

 المجمس أو من مكتب المجمس .
 موازنة العامة لمدولة .تبقى الدورة التشريعية األخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار ال – 3

 المادة السادسة و الستون
 تختص المحكمة الدستورية العميا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجمس الشعب . – 1
تقدم الطعون من قبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج و تبت المحكمة بيا بأحكام  – 2

 من تاريخ انتياء مدة تقديم الطعون .مبرمة خالل سبعة أيام 

 المادة السابعة و الستون
 يؤدي أعضاء مجمس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور .

 المادة الثامنة و الستون
 تحدد مخصصات أعضاء مجمس الشعب و تعويضاتيم بقانون .

 المادة التاسعة و الستون
اخمي لتنظيم أسموب العمل فيو و كيفية ممارية ميامو و تحديد اختصاصات يضع مجمس الشعب نظامو الد

 مكتب المجمس .

 

 

 



 

 المادة السبعون

ال يسال أعضاء مجمس الشعب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونيا أو اآلراء التي يبدونيا أو 
 التصويت في الجمسات العمنية أو السرية و في أعمال المجان .

 ادة الحادية و السبعونالم
يتمتع اعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة والية المجمس و ال يجوز في غير حالة الجرم المشيود 

اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منيم إال بأذن سابق من المجمس و يتعين في غير دورات االنعقاد اخذ 
 بما اتخذ من إجراءات . إذن من مكتب المجمس و يحظر المجمس عند أول انعقاد لو

 المادة الثانية و السبعون
 ال يجوز لمعضو أن يستغل عضويتو في عمل من األعمال . – 1
 يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينيا و بين عضوية المجمس . – 2

 المادة الثالثة و السبعون
 يمثل رئيس مجمس الشعب المجمس و يوقع عنو و يتكمم باسمو . – 1
لممجمس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجمس و ال يجوز ألي قوة مسمحة دخول المجمس إال بإذن  – 2

 من رئيسو .
 المادة الرابعة و السبعون

يمارس اعضاء مجمس الشعب حق اقتراح القوانين و توجيو األسئمة و االستجوابات لموزارة أو احد الوزراء وفقًا 
 ألحكام النظام الداخمي لممجمس .

 

 

 

 



 

 المادة الخامسة و السبعون
 يتولى مجمس الشعب االختصاصات اآلتية :

 إقرار القوانين . – 1
 مناقشة بيان الوزارة . – 2
 حجب الثقة عن الوزارة أو عن احد الوزراء . – 3
 إقرار الموازنة العامة و الحساب الختامي . – 4
 إقرار خطط التنمية . – 5
االتفاقيات الدولية التي تتعمق بسالمة الدولة و ىي معاىدات الصمح و التحالف إقرار المعاىدات و – 6

وجميع المعاىدات التي تتعمق بحقوق السيادة أو االتفاقيات التي تمنح امتيازات لمشركات أو المؤسسات 
أو التي  األجنبية و كذلك المعاىدات و االتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتيا
 تتعمق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة و يتطمب نفاذىا إصدار تشريع جديد .

 إقرار العفو العام . – 7
 قبول استقالة احد اعضاء المجمس أو رفضيا . – 8

 المادة السادسة و السبعون
تشكيل الوزارة بيانيا إلى مجمس  يقدم رئيس مجمس الوزراء خالل ثالثين يومًا عمى األكثر من تاريخ – 1

 الشعب لمناقشتو .
 الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانيا أمام مجمس الشعب . – 2
 إذا كان المجمس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية . – 3

 

 

 



 

 المادة السابعة و السبعون
وزارة أو احد الوزراء و يكون طمب حجب الثقة بناء ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجو إلى ال – 1

عمى اقتراح يقدم من خمس اعضاء مجمس الشعب عمى األقل و يتم حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء 
 بأغمبية اعضاء المجمس .

ية في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجمس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجميور  – 2
 كما يجب عمى الوزير الذي حجبت الثقة عنو تقديم استقالتو .

 المادة الثامنة و السبعون
لممجمس أن يؤلف لجانًا مؤقتة من بين أعضائو لجمع المعمومات و تقصي الحقائق في المواضيع التي تتعمق 

 بممارسة اخصاصاتو .
 المادة التاسعة و السبعون

 يحدد بدء السنة المالية بقانون .لكل سنة مالية موازنة واحدة و  – 1
 يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة لمدولة . – 2
 يجب عرض مشروع الموازنة عمى مجمس الشعب قبل شيرين عمى األقل من بدء السنة المالية – 3

 المادة الثمانون

 ا اقرىا المجمس .يصوت المجمس عمى الموازنة بابًا بابًا و ال تعد الموازنة نافذة اال اذ – 1
اذا لم ينتو المجمس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى  – 2

 اعتماد موازنة السنة الجديدة و تحصل االيرادات وفقًا لمقوانين و االنظمة النافذة .
 حكام القانون .ال يجوز اجراء المناقمة بين ابواب الموازنة اال وفقًا أل – 3
 ليس لممجمس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع االيرادات او النفقات . – 4

 

 

 



 

 

 المادة الحادية و الثمانون

 يجوز لمجمس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانيا احداث نفقات جديدة و موارد ليا .
 المادة الثانية و الثمانون

الحسابات الختامية لمسنة المالية عمى مجمس الشعب في مدة ال تتجاوز عامًا واحدًا منذ انتياء ىذه تعرض 
 .السنة و يتم قطع الحساب بقانون و يطبق عمى قطع الحساب ما يطبق عمى الموازنة في االقرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السمطة التنفيذية:الفصل الثاني
 رئيس الجمهورية

 الثمانونالمادة الثالثة و 
يمارس رئيس الجميورية و مجمس الوزراء السمطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عمييا 

 في الدستور .
 المادة الرابعة و الثمانون

 يشترط في المرشح الى منصب الجميورية ما يأتي :
 ان يكون متمًا االربعين عامًا من عمره . – 1
 ة العربية السورية بالوالدة من ابوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالوالدة .ان يكون متمتعًا بالجنسي – 2
 ان يكون متمتعًا بحقوقو المدنية و السياسية و غير محكوم بجرم شائن و لو رد اليو اعتباره . – 3
 ان ال يكون متزوجًا من غير سورية . – 4
لمدة ال تقل عن عشرة سنوات اقامة دائمة متصمة عند  ان يكون مقيمًا في الجميورية العربية السورية – 5

 تقديم طمب الترشيح .

 

 

 

 

 

 



 

 

 المادة الخامسة و الثمانون
 يكون الترشيح لمنصب رئيس الجميورية وفق االتي :

يدعو رئيس مجمس الشعب النتخاب رئيس الجميورية قبل انتياء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل عن  – 1
 و ال تزيد عن تسعين يومًا . ستين يوماً 

يقدم طمب الترشيح الى المحكمة الدستورية العميا و يسجل في سجل خاص و ذلك خالل مدة عشرة ايام  – 2
 من تاريخ اعالن الدعوة النتخاب الرئيس .

ال يقبل طمب الترشيح اال اذا كان طالب الترشيح حاصاًل عمى تأييد خطي لترشيحو من خمسة و ثالثين  – 3
ضوًا عمى االقل من اعضاء مجمس الشعب و ال يجوز لعضو مجمس الشعب ان يمنح تأييده اال لمرشح ع

 واحدة .
يتم فحص طمبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العميا و يبت فييا خالل خمسة ايام تمي المدة  – 4

 المحددة لتسجيميا .
شح واحد خالل الميمة المحددة يتوجب عمى رئيس اذا لم تتوافر الشروط المطموبة لمترشيح سوى بمر  – 5

 مجمس الشعب الدعوة لفتح باب الترشيح مجددًا وفق الشروط ذاتيا .

 

 

 

 

 

 



 

 

 المادة السادسة و الثمانون
 ينتخب رئيس الجميورية من الشعب مباشرة . – 1
لمذين شاركوا في يعد فائزًا بمنصب رئيس الجميورية المرشح الذي يحصل عمى االغمبية المطمقة  – 2

االنتخابات و اذا لم يحصل اي المرشحين عمى ىذه االغمبية اعيد االنتخاب خالل اسبوعين بيت المرشحين 
 االثنين المذين حصال عمى اكبر عدد من االصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتيم .

 تعمن نتائج االنتخاب من قبل رئيس مجمس الشعب . – 3
 ونالمادة السابعة الثمان

اذا حل مجمس الشعب خالل الفترة المحددة النتخاب رئيس جميورية جديد يستمر رئيس الجميورية  – 1
القائم بممارسة ميامو الى ما بعد انتياء انتخاب المجمس الجديد و انعقاده عمى ان ينتخب الرئيس الجديد 

 خالل تسعين يومًا تمي تاريخ انعقاد ىذا المجمس .
رئيس الجميورية و لم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجميورية القائم بممارسة اذا انتيت والية  – 2

 ميامو حتى انتخاب الرئيس الجديد .

 المادة الثامنة و الثمانون

ينتخب رئيس الجميورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من تاريخ انتياء والية الرئيس القائم ,وال يجوز إعادة 
 رية إال لوالية واحدة تالية .انتخاب رئيس الجميو 

 

 

 

 



 

 المادة التاسعة و الثمانون

 تختص المحكمة الدستورية العميا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية . – 1
تقدم الطعون من قبل المرشح خالل ثالثة ايام تبدأ من تاريخ اعالن النتائج و تبت المحكمة بيا بأحكام  – 2

 سبعة ايام من تاريخ انتياء مدة تقديم الطعون .مبرمة خالل 
 المادة التسعون

يؤدي رئيس الجميورية امام مجمس الشعب قبل ان يباشر ميام منصبو القسم الدستوري الوارد في المادة 
 السابعة من الدستور .

 المادة الحادية و التسعون
 ببعض صالحياتو .لرئيس الجميورية ان يسمي نائبًا لو او اكثر و ان يفوضيم  – 1
يؤدي نائب الرئيس امام رئيس الجميورية قبل ان يباشر ميام منصبو القسم الدستوري االوارد في المادة  – 2

 السابعة من الدستور .

 المادة الثانية و التسعون

 اذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجميورية ممارسة ميامو اناب عنو نائب رئيس الجميورية .

في حالة شغور منصب رئيس الجميورية او عجزه الدائم عن اداء ميامو يتولى ميامو مؤقتًا النائب  – 1
االول لرئيس الجميورية لمدة ال تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجميورية عمى ان يتم 

 خالليا اجراء انتخابات رئاسية جديدة .
ة و لم يكن لو نائب يتولى ميامو مؤقتًا رئيس مجمس الوزراء في حالة شغور منصب رئيس الجميوري – 2

لمدة ال تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجميورية عمى ان يتم خالليا اجراء انتخابات 
 رئاسية جديدة .

 

 



 

 المادة الرابعة و التسعون

 لى مجمس الشعب .اذا قدم رئيس الجميورية استقالتو من منصبو وجو كتاب االستقالة ا
 المادة الخامسة و التسعون

 يحدد بقانون ما يقتضيو منصب رئيس الجميورية من المراسم و الميزات كما تحدد مخصصاتو بقانون .
 المادة السادسة و التسعون

يسير رئيس الجميورية عمى احترام الدستور و السير المنتظم لمسمطات العامة و حماية الوحدة الوطنية و 
 لدولة .بقاء ا

 المادة السابعة و التسعون

يتولى رئيس الجميورية تسمية رئيس مجمس الوزراء و نوابو و تسمية الوزراء و نوابيم و قبول استقالتيم و 
 اعفاءىم من مناصبيم .

 المادة الثامنة و التسعون
 ف عمى تنفيذىا .يضع رئيس الجميورية في اجتماع مع مجمس الوزراء برئاستو السياسة العامة لمدولة و يشر 

 المادة التاسعة و التسعون

لرئيس الجميورية ان يدعو مجمس الوزراء لالنعقاد برئاستو و لو طمب تقارير من رئيس مجمس الوزراء و 
 الوزراء .

 لمادة المئةا

يصدر رئيس الجميورية القوانبن التي يقرىا مجمس الشعب و يحق لو االعتراض عمييا بقرار معمل خالل 
اريخ ورودىا الى رئاسة الجميورية فإذا اقرىا المجمس ثانية بأكثرية ثمثي اعضائو اصدرىا رئيس شير من ت
 .الجميورية

 

 

 

 



 

 المادة األولى بعد المئة

 يصدر رئيس الجميورية المراسيم و القرارات و األوامر وفقًا لمقوانين .
 المادة الثانية بعد المئة

 العامة و يعقد الصمح بعد موافقة مجمس الشعب . يعمن رئيس الجميورية الحرب و التعبئة
 المادة الثالثة بعد المئة

يعمن رئيس الجميورية حالة الطوارئ و يمغييا بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء المنعقد برئاستو و بأكثرية ثمثي 
 .أعضائو عمى أن يعرض عمى مجمس الشعب في أول اجتماع لو ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك 

 المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجميورية رؤساء البعثات الدبموماسية لدى الدول األجنبية و يقبل اعتماد رؤساء البعثات 

 الدبموماسية األجنبية لدى الجميورية العربية السورية .

 المادة الخامسة بعد المئة

صدر جميع القرارات و األوامر الالزمة لمجيش و القوات المسمحة و ي األعمىرئيس الجميورية ىو القائد 
 لممارسة ىذه السمطة و لو التفويض ببعضيا .

 المادة السادسة بعد المئة

 يعين رئيس الجميورية الموظفين المدنيين و العسكريين و ينيي خدماتيم وفقًا لمقانون .
 المادة السابعة بعد المئة

 الدولية و يمغييا وفقًا ألحكام الدستور و قواعد القانون الدولي .يبرم رئيس الجميورية المعاىدات و االتفاقيات 

 

 

 



 

 الثامنة بعد المئةلمادة ا
 يمنح رئيس الجميورية العفو الخاص و لو الحق برد االعتبار .

 المادة التاسعة بعد المئة
 لرئيس الجميورية الحق بمنح األوسمة .

 المادة العاشرة بعد المئة

 يخاطب مجمس الشعب برسائل و لو أن يدلي ببيانات أمامو .لرئيس الجميورية أن 
 المادة الحادية عشرة بعد المئة

 لرئيس الجميورية أن يقرر حل مجمس الشعب بقرار معمل يصدر عنو . – 1
 تجري االنتخابات لمجمس جديد خالل ستين يومًا من تاريخ الحل . – 2
 د .ال يجوز حل مجمس الشعب أكثر من مرة لسبب واح – 3

 المادة الثانية عشرة بعد المئة

 لرئيس الجميورية أن يعد مشاريع القوانين و يحيميا إلى مجمس الشعب لمنظر في إقرارىا .
 المادة الثالثة عشرة بعد المئة

يتولى رئيس الجميورية سمطة التشريع خارج دورات انعقاد مجمس الشعب أو أثناء انعقادىا استدعت  – 1
 أو خالل الفترة التي يكون فييا المجمس منحاًل . الضرورة القصوى ذلك

 تعرض ىذه التشريعات عمى المجمس خالل خمسة عشر يومًا من انعقاد أول جمسة لو . – 2
لممجمس الحق في إلغاء ىذه التشريعات أو تعديميا بقانون و ذلك بأكثرية ثمثي أعضاء المسجمين  – 3

ائو المطمقة دون أن يكون ليذا التعديل أو اإللغاء اثر لحضور الجمسة عمى أن ال تقل عن أكثرية أعض
 رجعي و إذا لم يمغيا المجمس أو يعدليا عدت مقرة حكمًا .

 

 

 



 

 

 المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال ييدد الوحدة الوطنية أو سالمة و استقالل ارض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة 

الدستورية لرئيس الجميورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضييا ىذه الظروف عن مباشرة مياميا 
 لمواجية الخطر .

 المادة الخامسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجميورية أن يشكل الييئات و المجالس و المجان الخاصة و تحدد مياميا و صالحياتيا بقرارات 
 تشكيميا .

 المادة السادسة عشرة بعد المئة

ئيس الجميورية أن يستفتي الشعب في القضايا الميمة التي تتصل بمصالح البالد العميا و تكون نتيجة لر 
 االستفتاء ممزمة و نافذة من تاريخ إعالنيا و ينشرىا رئيس الجميورية .

 المادة السابعة عشرة بعد المئة

ال في حالة الخيانة العظمى و رئيس الجميورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بيا في مباشرة ميامو إ
يكون طمب اتيامو بقرار من مجمس الشعب بتصويت عمني و بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس بجمسة خاصة 
سرية و ذلك بناء عمى اقتراح ثمث أعضاء المجمس عمى األقل و تجري محاكمتو أمام المحكمة الدستورية 

 العميا .

 

 

 

 



 

 مجمس الوزراء

 عد المئةالمادة الثامنة عشرة ب
مجمس الوزراء ىو الييئة التنفيذية و اإلدارية العميا لمدولة و يتكون من رئيس مجمس الوزراء و نوابو و  – 1

يشرف رئيس  – 2الوزراء و يشرف عمى تنفيذ القوانين و األنظمة و يراقب عمل أجيزة الدولة و مؤسساتيا 
 مجمس الوزراء عمى أعمال نوابو و الوزراء .

 سعة عشرة بعد المئةالمادة التا
 تحدد مخصصات و تعويضات رئيس مجمس الوزراء و نوابو و الوزراء بقانون .

 المادة العشرون بعد المئة

يؤدي رئيس مجمس الوزراء و نوابو و الوزراء امام رئيس الجميورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري 
باشرة أعماليم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منيم الوارد في المادة السابعة من الدستور و ذلك قبل م

 فقط .

 المادة الحادية و العشرون بعد المئة
 رئيس مجمس الوزراء و نوابو و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجميورية و أمام مجمس الشعب .

 المادة الثانية و العشرون بعد المئة

 و يتولى تنفيذ السياسة العامة لمدولة فيما يختص بوزارتو . الوزير ىو الرئيس اإلداري األعمى لوزارتو
 المادة الثالثة و العشرون بعد المئة

يمنح الوزراء أثناء تولييم مياميم من أن يكونوا أعضاء في مجمس إدارة شركة خاصة أو وكالء عنيا أو أن 
 يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مينة حرة .

 

 

 



 

 المادة الرابعة و العشرون بعد المئة

 رئيس مجمس الوزراء و نوابو و الوزراء مسؤولون مدنيًا و جزائيًا وفقًا لمقانون . – 1
لرئيس الجميورية حق إحالة رئيس مجمس الوزراء و نوابو و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبو أي منيم  – 2

 من جرائم أثناء توليو ميامو أو بسببيا .
يوقف المتيم عن العمل فور صدور قرار االتيام إلى أن يبت في التيمة المنسوبة إليو و ال تمنع  – 3

 استقالتو أو إقالتو من محاكمتو و تتم اإلجراءات عمى الوجو المبين في القانون .
 المادة الخامسة و العشرون بعد المئة

 تعد الوزارة بحكم المستقيمة في الحاالت اآلتية : – 1
aانتياء والية رئيس الجميورية . . عند 
b. عند انتخاب مجمس شعب جديد . 
c. إذا قدم أغمبية الوزراء استقاالتيم . 
 تستمر الوزارة بتسيير األعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة . – 2

 المادة السادسة والعشرون بعد المئة
 يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجمس الشعب.

 المادة السابعة والعشرون بعد المئة
 تجري األحكام الخاصة بالوزراء عمى نواب الوزراء.

 المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
 ُيمارس مجمس الوزراء االختصاصات اآلتية:

وضع الخطط التنفيذية لمسياسة العامة لمدولة. -1  
توجيو أعمال الوزارات والجيات العامة األخرى. -2  
روع الموازنة العامة لمدولة.وضع مش -3  
 إعداد مشروعات القوانين. -4

 

 



  

إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنو دعم وتطوير االقتصاد  -5
 وزيادة الدخل الوطني.

عقد القروض ومنحيا وفقًا ألحكام الدستور. -6  
ألحكام الدستور.عقد االتفاقيات والمعاىدات وفقًا  -7  
متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة عمى مصالح الدولة وأمنيا وحماية حريات وحقوق المواطنين. -8  
إصدار القرارات اإلدارية وفقًا لمقوانين واألنظمة ومراقبة تنفيذىا. -9  

 المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
صوص عمييا في التشريعات النافذة بما ال يتعارض ُيمارس رئيس مجمس الوزراء والوزراء االختصاصات المن

مع الصالحيات الممنوحة لمسمطات األخرى في الدستور، وذلك باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المقررة 
 بموجب أحكامو.

 
 مجالس اإلدارة المحمية

 المادة الثالثون بعد المئة
القانون عددىا وحدودىا واختصاصاتيا ومدى تتكون الجميورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين 

 تمتعيا بالشخصية االعتبارية واستقالليا المالي واإلداري.
 المادة الحادية والثالثون بعد المئة

يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحمية عمى تطبيق مبدأ ال مركزية السمطات والمسؤوليات، ويبين القانون  -1
يراداتيا المالية والرقابة عمى أعماليا، كما ُيبين طريقة عالقة ىذه الوحدات بالسمطة المر  كزية واختصاصاتيا وا 

 تعيين أو انتخاب رؤسائيا، وكذلك اختصاصاتيم واختصاصات رؤساء المصالح فييا.
يكون لوحدات اإلدارة المحمية مجالس ُمنتخبة انتخابًا عامًا وسريًا ومباشرًا ومتساويًا. -2  

 الفصل الثالث
القضائيةالسمطة   

 
 
 
 



 
 

 قضاء الحكم والنيابة العامة
 

 المادة الثانية والثالثون بعد المئة
 السمطة القضائية مستقمة، ويضمن رئيس الجميورية ىذا االستقالل، ويعاونو في ذلك مجمس القضاء األعمى

 
 المبدة الثبلثة والثالثون بعد المئة

بين القانون طريقة تشكيمو واختصاصاتو وقواعد سير َيرأس مجمس القضاء األعمى رئيس الجميورية، ويُ  -1
 العمل فيو.

يكفل مجمس القضاء األعمى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء. -2  
 المادة الرابعة والثالثون بعد المئة

القضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون. -1  
ضمان لحقوق الناس وحرياتيم.شرف القضاة وضميرىم وتجردىم  -2  

 المادة الخامسة والثالثون بعد المئة
 ُينظم القانون الجياز القضائي بجميع فئاتو وأنواعو ودرجاتو، ويبين قواعد اإلختصاص لدى مختمف المحاكم.

 المادة السادسة والثالثون بعد المئة
وعزليم.ُيبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعيم ونقميم وتأديبيم   

 المادة السابعة والثالثون بعد المئة
 النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة َيرأسيا وزير العدل، وينظم القانون وظيفتيا واختصاصاتيا.

 المادة الثامنة والثالثون بعد المئة
تصدر األحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية. -1  
ة أو تعطيل تنفيذىا جريمة ُيعاقب مرتكبيا وفق أحكام القانون.اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائي -2  
 
 
 
 
 



 
 

 
 القضاء اإلداري

 
 المادة التاسعة والثالثون بعد المئة

يتولى مجمس الدولة القضاء اإلداري وىو ىيئة قضائية واستشارية مستقمة، ويبين القانون اختصاصاتو وشروط 
وعزليم.تعيين قضاتو وترفيعيم ونقميم وتأديبيم   

 الباب الرابع
 المحكمة الدستورية العميا

 المادة األربعون بعد المئة
 المحكمة الدستورية العميا ىيئة قضائية مستقمة مقرىا مدينة دمشق.

 المادة الحادية واألربعون بعد المئة
الجميورية تؤلف المحكمة الدستورية العميا من سبعة أعضاء عمى األقل يكون أحدىم رئيسًا يسمييم رئيس 

 بمرسوم.
 المادة الثانية واألربعون بعد المئة

ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العميا وتولي الوزارة أو عضوية مجمس الشعب، ويحدد 
 القانون األعمال األخرى التي ال يجوز الجمع بينيا وبين عضوية المحكمة.

 المادة الثالثة واألربعون بعد المئة
لعضوية في المحكمة الدستورية العميا أربع سنوات ميالدية قابمة لمتجديد.تكون مدة ا  

 المادة الرابعة واألربعون بعد المئة
 أعضاء المحكمة الدستورية العميا غير قابمين لإلقالة من عضويتيا إال وفقًا لمقانون.

 
 
 
 
 



 
 

 المادة الخامسة واألربعون بعد المئة
لعميا وأعضاؤىا أمام رئيس الجميورية وبحضور رئيس مجمس الشعب قبل يؤدي رئيس المحكمة الدستورية ا

 تولييم عمميم القسم اآلتي:
 )) أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ((

 المادة السادسة واألربعون بعد المئة
 تختص المحكمة الدستورية العميا بما يأتي:

الرقابة عمى دستورية القوانين والمراسيم التشريعية والموائح واألنظمة. -1  
إبداء الرأي بناء عمى طمب من رئيس الجميورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية  -2

 وقانونية مشروعات المراسيم.
اإلشراف عمى انتخاب رئيس الجميورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك. -3  
النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجميورية وأعضاء مجمس الشعب والبت فييا. -4  
محاكمة رئيس الجميورية في حالة الخيانة العظمى. -5  
يبين القانون اختصاصاتيا األخرى. -6  

 المادة السابعة واألربعون بعد المئة
وانين عمى النحو اآلتي :تتولى المحكمة الدستورية العميا الرقابة عمى دستورية الق  

النظر بعدم دستورية قانون والبت فييا وفقًا لما يأتي: -1  
إذا اعترض رئيس الجميورية أو ُخمس أعضاء مجمس الشعب عمى دستورية قانون قبل إصداره يوقف  -أ 

ذا كان  إصداره إلى أن تبت المحكمة فيو خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل االعتراض لدييا، وا 
 لمقانون صفة االستعجال وجب عمى المحكمة أن تبت فيو خالل مدة سبعة أيام.

 
 
 
 
 
 



 
 
إذا اعترض ُخمس أعضاء مجمس الشعب عمى دستورية مرسوم تشريعي خالل مدة خمسة عشر يومًا  -ب 

 تمي تاريخ عرضو عمى المجمس، وجب عمى المحكمة أن تبت فيو خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل
 االعتراض لدييا.

إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة لمدستور ُعدًّ الغيًا ما كان مخالفًا  -ج 
 منيا لنصوص الدستور بمفعول رجعي، وال يرتب أي أثر.

النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيو وفقًا لما يأتي: -2  
ي معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقتو المحكمة المطعون إذا دفع أحد الخصوم ف - أ

بقرارىا، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم لمبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى 
 وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العميا.

مدة ثالثين يومًا من تاريخ قيده لدييا. عمى المحكمة الدستورية العميا البت في الدفع خالل - ب  
 المادة الثامنة واألربعون بعد المئة

ال يحق لممحكمة الدستورية العميا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحيا رئيس الجميورية عمى االستفتاء 
 الشعبي وتنال موافقة الشعب.

 المادة التاسعة واألربعون بعد المئة
النظر والبت فيما تختص بو المحكمة الدستورية العميا، ويحدد مالكيا والشروط الواجب ينظم القانون أصول 

 توافرىا في أعضائيا، كما يحدد حصاناتيم ومسؤولياتيم ورواتبيم ومزاياىم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
تعديل الدستور:الباب الخامس  
 

 المادة الخمسون بعد المئة
الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.لرئيس الجميورية كما لثمث أعضاء مجمس  -1  
يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديميا واألسباب الموجبة لذلك. -2  
يشكل مجمس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليو لجنة خاصة لبحثو. -3  
شريطة اقترانو يناقش المجمس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائو ُعدًّ التعديل نيائيًا  -4

 بموافقة رئيس الجميورية.
 الباب السادس

 أحكام عامة وانتقالية
 المادة الحادية والخمسون بعد المئة

 ُتعد مقدمة ىذا الدستور جزءًا ال يتجزأ منو.
 المادة الثانية والخمسون بعد المئة

ب رئيس الجميورية أو ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة لمجنسية العربية السورية، أن يتولى مناص
نائبو أو رئيس مجمس الوزراء أو نوابو أو الوزراء أوعضوية مجمس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية 

 العميا.
 المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

 ال يجوز تعديل ىذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شيرًا عمى تاريخ نفاذه.
 المادة الرابعة والخمسون بعد المئة

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار ىذا الدستور سارية المفعول إلى أن ُتعدل بما يتوافق مع أحكامو، 
 عمى أن يتم التعديل خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ميالدية.

 
 
 



 
 

 المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
ات ميالدية من تاريخ أدائو القسم الدستوري رئيسًا تنتيي مدة والية رئيس الجميورية الحالي بانقضاء سبع سنو 

/ من ىذا  88لمجميورية، ولو حق الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجميورية وتسري عميو أحكام المادة / 
 الدستور اعتبارًا من االنتخابات الرئاسية القادمة.

 المادة السادسة والخمسون بعد المئة
ظل ىذا الدستور خالل تسعين يومًا من تاريخ إقراره باالستفتاء تجري االنتخابات ألول مجمس شعب في 

 الشعبي.
 المادة السابعة والخمسون بعد المئة

 ُينشر ىذا الدستور في الجريدة الرسمية وُيعد نافذًا من تاريخ إقراره.
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