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 اول اصل
 

 ۱ بخش
 
متحده مرکب از  االتیبه کنگره ا ،یقانون اساس نیاعطا شده در ا یقانونگذار اراتیاخت هیکل

 . گرددیواگذار م ندگان،یمجلس سنا و مجلس نما
 

 ۲ بخش
 
بار  کیمختلف هر دو سال  یاالتهیاست که مردم ا ییمتشکل از اعضا ندگانی[ مجلس نما1]

 یرأ یالزم برا طیاز همان شرا دیبا التیدهندگان در هر ا یو رأ کنندیآنان را انتخاب م
 را دارد، برخوردار باشند.  ندهینما نیشتریب التیکه مجلس آن ا یالتیدهندگان ا

 
متحده  االتینرسد و هفت سال تبعه ا یو پنج سالگ ستیکه به سن ب یکس تا زمان چی[ ه2]

 ندهینما تواندینباشد، نم گرددیجا انتخاب مکه از آن یالتیا مینباشد و در زمان انتخاب، مق
 )مجلس( شود. 

 
برحسب  شوندیملحق م هیکه به اتحاد ییالتهایا میمستق یاتهایمال زانیو م ندگانی[ تعداد نما3]

افراد به کل افراد  ریجم سابا افزودن سه پن تی. تعداد جمعشودیم نییها تعآن تیتعداد جمع
دوره چندساله تعهد خدمت  کی یاست که برا ی. افراد آزاد شامل کسانشودیم نیآزاد مع

ظرف  یاصل ی. سرشمارردیگیرا در بر نم اتیسرخپوستان معاف از مال یداشته باشند ول
 یقیبه طر یمتحده و در هر دوره ده سالة بعد االتیاجالس کنگره ا نیسه سال پس از نخست

هزار  یهر س یبرا ندگانی. تعداد نماکندیم نییقانون تع قیانجام خواهد شد که کنگره از طر
داشته باشد و تا  ندهینما کیحداقل  دیبا التیهر ا کنیتجاوز کند، ل دیانب ندهینما کینفر از 

 التی: انندکیانتخاب م ندهینما لیبه تعداد ذ هاالتیاز ا کیمزبور هر  یزمان انجام سرشمار
 نده؛ینما کیو توابع،  لندیرود آ نده؛یماساچوست، هشت نما نده؛یسه نما ر،یوهمپشین

هشت  ا،یلوانیپنس نده؛یچهار نما ،یوجرسین نده؛یشش نما ورک،یوین نده؛یپنج نما کت،یکانکت



 ینایکارول نده؛یپنج نما ،یشمال ینایکارول نده؛یده نما ا،ینیرجیو نده؛ینما کی ر،یدالو نده؛ینما
 . ندهیسه نما ا،یوجورج ندهیپنج نما ،یجنوب

 
دستور انتخابات را  التیآن ا ییشود، مقامات اجرا یخال یالتیا یندگینما یهای[ هر گاه کرس4]

 . کنندیها صادر مآن ینیگزیجا یبرا
 
 اریاخت یو دارا دینمایخود را انتخاب م« مقامات» ریو سا سیرئ ندگانی[ مجلس نما5]

 است.  «یمقامات دولت هیاعالم جرم عل» یانحصار
 

 ۳ بخش
 
 کندیمدت شش سال انتخاب م یبرا یالتیا یکه مجلس قانونگذار التی[ دو سناتور از هر ا1]

 است.  یرأ کی یو هر سناتور دارا دهندیم لیمتحده را تشک االتیا یسنا
 
سناتورها  دهند،یم لیانتخابات تشک نیمجلس سنا پس از نخست یکه سناتورها یا[ در جلسه2]
دسته  یسناتورها یهایشوند. کرس میتقس یبالفاصله به سه دسته در حد امکان مساو دیبا

دسته  یهایسال چهارم و کرس انیدسته دوم در پا یهایسال دوم، کرس انیدر پا دینخست با
سوم  کیبار  کیکه بتوان هر دو سال  یشود، به طور یسال ششم خال انیسوم در پا

 یکرس یالتیا یرا دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذار ندگانینما
تا  توانندیم التیآن ا ییشود، مقامات اجرا یآن خال رینظا ایاستعفا  لیبه دل یاندهینما

به طور  دینمایرا پر م یخال یهایکه کرس یالتیا یمجلس قانونگذار ندهیاجالس آ یبرگزار
 را انجام دهند.  ییموقت انتصابها

 
متحده نباشد و در  االتینرسد و نه سال تبعه ا یسالگ یکه به سن س یتا زمان کسچی[ ه3]

 سناتور سنا شود.  تواندینم شود،ینباشد که از آن انتخاب م یالتیا میزمان انتخاب مق
 
 یحق رأ یا به عهده دارد ولمجلس سنا ر استیمتحده، ر االتیا یجمهورسی[ معاون رئ4]

 باشد.  یموافق و مخالف مساو ندگانیکه تعداد نما ینخواهد داشت، مگر زمان
 
معاون  بتیمواقع غ یموقت را برا سینفر رئ کی زیمقامات خود و ن ری[ سنا سا5]

 د،ینمایم فهیمتحده انجام وظ االتیا جمهورسیرئ یبه جا یکه و یزمان ایو  جمهورسیرئ
 انتخاب خواهد کرد. 

 
 «یمقامات دولت هیاعالم جرم عل» هیدارد که به کل اریاخت ی[ مجلس سنا به طور انحصار6]

 ادیسوگند  دیبا دهند،یجلسه م لیمنظور تشک نیکه بد یآن هنگام یکند و اعضا یدگیرس
متحده  االتیا جمهورسیکه شخص رئ ی. زمانندینگو قتیرسماً اظهار کنند که جز حق اینموده 

 توانیکس را نم چی. هباشدیکشور م یعال وانید سیجلسه با رئ استیر شود،یمحاکمه م
 مورد اتفاق نظر داشته باشند.  نیحاضر در ا ندگانیکه دو سوم نما نیمجرم شناخت مگر ا

 
حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب  ،یمقامات دولت هی[ در مورد اعالم جرم عل7]

متحده  االتیدر ا یانتفاع ایتعهدآور و  تیمسئول ای یاحراز هر گونه سمت افتخار تیصالح
محاکمه،  گرد،یبراساس قانون تحت پ شود،یکه محکوم م یحال کس نیخواهد بود؛ با ا

 . ردیگیو مجازات قرار م تیمحکوم



 
 ۴ بخش

 
نا و مجلس انتخابات س یبرگزار وهیزمان، مکان و ش الت،یهر ا ی[ مجلس قانونگذار1]

 تواندیوضع قانون م قیهر زمان، از طر کنگره در  یرا مشخص خواهد کرد، ول ندگانینما
 رییتغ اینموده  میمقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مکان انتخاب سناتورها، تنظ

 دهد. 
 
وشنبه د نیجلسه مزبور در اول دهد،یجلسه م لیبار تشک کی[ کنگره در هر سال حداقل 2]

 . ندینما نییرا تع یگریبه موجب قانون روز د ندگانینما کهنیمگر ا باشد،یماه دسامبر م
 

 ۵ بخش
 
خود نظارت  یاعضا تیانتخابات و صالح یبرانتخابات، گزارش آرا نیاز مجلس کی[ هر 1]
. اما در صورت به ابدییم تیرسم ندگانینما تیو جلسات ]آنها[ با حضور اکثر دینمایم

موکول خواهد شد و مجلس مجاز  یگریتعداد حضار، جلسه به روز د دنیحدنصاب نرس
 یالزام کندیم نییکه خود تع یهاتیو با تنب وهیبه ش را بیغا یخواهد بود که حضور اعضا

 سازد. 
 
 لیخود را به دل یو اعضا هیخود را ته یداخل نامهنییآ تواندیم نیاز مجلس کی[ هر 2]
 . دیرا اخراج نما یعضو ندگانیمجازات و با اتفاق نظر دو سوم نما یانضباطیب

 
و هراز چند گاه آن را منتشر  میتنظ یاهی[ هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشر3]
و  د؛ینمایم یباشد، از انتشار مستثن یها ضروررا که محرمانه ماندن آن یو مذاکرات کندیم

پنجم  کی لیبا تما دیمسائل مختلف با نهیهر مجلس در زم ندگانینما یمثبت و منف یآرا
 درج گردد.  روزنامهحاضر، در  یاعضا

 
جلسه را بدون موافقت  لیتشک دیجلسات کنگره نبا لیدر مدت تشک نیاز مجلس کی چی[ ه4]

 لیاز محل تشک ریغ یگریبه مکان د ایاندازد و  قیاز سه روز به تعو شیب گریمجلس د
 . دیجلسات دو مجلس منتقل نما

 
 ۶ بخش

 
و از  کندیم نییرا که قانون تع ییایخدمتشان حقوق و مزا یدر ازا ندگانی[ سناتورها و نما1]

که در  ی. آنان در هنگامندینمایم افتیدر شود،یمتحده پرداخت م االتیا یدارمحل خزانه
موارد به  هیبه مجلس، در کل مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد یهاجلسه
هر گونه  یاز بازداشت مصون خواهند بود و برا یو اخالل در نظم عموم تیجنا انت،یجز خ

مؤاخذه  دینبا یگریمکان د چیدر ه ند،ینما رادیا نیاز مجلس کیکه در هر  یبحث ای یسخنران
 شوند. 

 
در دستگاه  یسمت دولت کیبه  دیخود نبا یندگیدوره نما یط یاندهینما ایسناتور  چی[ ه2]

حقوق و  شیموجب افزا ای جاد،یا یمقام سناتور یمتحده که در زمان تصد االتیحاکمه ا
متحده  االتیکه در ا یمنصوب شود و شخص گردد،یدوره مزبور م یدر ط یو یایمزا



 چیه تیبه عضو دیسمت فوق را داشته باشد، نبا یکه تصد یمانباشد تا ز یسمت دولت یدارا
 . دیدرآ نیز مجلسا کی

 
 ۷ بخش

 
 تواندیسنا م یول شود،یم بیتصو ندگانیدرآمد در مجلس نما لیتحص یبرا حیلوا هی[ کل1]

 . دیبا اصالحات موافقت نما ای شنهادیرا پ یها اصالحاتدر مورد آن حیلوا ریهمانند سا
 
به صورت قانون  نکهیو سنا برسد، قبل از ا ندگانیمجلس نما بیکه به تصو یاحهی[ هر ال2]

در  د؛یو امضا نما دییخواهد شد که آن را تأ میمتحده تقد االتیا جمهورسیبه رئ دیدرآ
در آن  حهیکه ال یمخالفت به مجلس لی[ آن را، با ذکر دالجمهورسی]رئ دییعدم تاصورت

خود، در  هیو مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشر رجاعشده است ا بیتصو
 یدو سوم اعضا یبا رأ یاحهیفوق، ال دنظریخواهد کرد. چنانچه بعد از تجد دنظریتجد حهیال

ارسال خواهد شد تا به روش مشابه  گریشود، همراه با موارد مخالفت به مجلس د بیآن تصو
به  ندینما دییآن را تا زیمجلس مزبور ن یاعضا سومکه دو  یو در صورت دینما یآن را بررس

 «یآر»هر دو مجلس به صورت  یموارد آرا نیدر همه ا یصورت قانون درخواهد آمد، و
 نیاز مجلس کیهر  هیدر نشر حهیموافقان و مخالفان ال یمشخص خواهد شد و اسام« نه»و 

ظرف مدت ده روز  یجمهورسیپس از ارائه به رئ یاحهیثبت خواهد شد. اگر ال بیبه ترت
خواهد شد و به  یامضا شده تلق حهیاعاده نگردد، ال ی( توسط وهاکشنبهی)بدون احتساب 

دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد که  یکنگره ط نکهیصورت قانون درخواهد آمد، مگر ا
 به صورت قانون درنخواهد آمد.  حهیحالت، ال نیدر ا

 
داشته باشد  ندگانیبه نظر موافق سنا و مجلس نما ازیکه ن یرأ ای می[ هر گونه دستور، تصم3]

 دییتأ یمتحده ارائه و قبل از اجرا توسط و االتیا جمهورسیبه رئ دی( باقی)به جز مسأله تعو
سنا و مجلس  یدو سوم اعضا یبا رأ توانیرا م حهیال یعدم موافقت وشود و در صورت

 بیوو تص یشده است دوباره بررس نییتع حیکه در مورد لوا یو حدود نیطبق قوان ندگانینما
 کرد. 

 
 ۸ بخش

 
 ،یعوارض گمرک اتها،ی: وضع و وصول مالباشدیم اریاخت یدارا لی[ کنگره در موارد ذ1]

 االتیا یدفاع مشترک و رفاه عموم نیو تأم هایپرداخت بده م،یرمستقیغ یاتهایها، مالتعرفه
متحده  االتیدر سراسر ا میرمستقیغ یاتهایها و مالتعرفه ،یعوارض گمرک هیمتحده؛ لکن کل

 . باشدیم کسانی
 
 متحده.  االتیوام با استفاده از اعتبارات ا افتی[ در2]

 
 لیمختلف و با قبا یالتهایا نیب ،یخارج یتجارت با کشورها ی[ وضع مقررات برا3]

 سرخپوست. 
 
در سراسر  یواحد در مورد ورشکستگ نیو قوان تیتابع یاعطا یقانون واحد برا هی[ ته4]
 ه. متحد االتیا

 



 . یریگوزن و اندازه یارهایمع نییو تع یارزش آن و ارزش پول خارج نیی[انتشار پول، تع5]
 
 متحده.  االتیا جیمجازات جعل اوراق بهادار و پول را نیی[ تع6]
 
 . یمراسالت یراهها جادیو ا یادارات پست سی[ تأس7]
 
و  فاتیتأل یبرا یسودمند از راه حفظ حق انحصار یعلم و هنرها شرفتیپ قی[ تشو8]

 مدت زمان محدود.  یو مخترعان برا سندگانیاختراعات نو
 
 کشور.  وانید یتال یهادادگاه لی[ تشک9]
 
 هیآزاد و جرائم برعل یاهایدر در یارتکاب اتیو جنا ییایدر یهایو مجازات دزد فی[ تعر10]

 حقوق ملل. 
 
مربوط به متصرفات  نیضع قوانو و« صدور مجوز اقدام مقابله به مثل»[ اعالن جنگ و 11]

 . ییایو در ینیزم
 
 نیاز آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در ا تیارتش و حما لی[ تشک12]

 دوره دوساله مجاز نخواهد بود.  کیاز  شیب یبرا نهیزم
 
 . ییایدر یروین یو نگهدار لی[ تشک13]
 
 ها. آن انینظم در م جادیو ا ییایو در ینیزم یروهایاداره ن ی[ وضع مقررات برا14]
 
ها و دفع سرکوب شورش ه،یاتحاد نیقوان یاجرا یبرا یمردم یروهاین ی[ فراخوان15]

 تهاجمات. 
 
به خدمت گرفتن  بیو ترت یشبه نظام یروهایسالح و منظم ساختن ن نیتأم ،ی[ سازمانده16]

 اریاخت االتیا یحال، برا نیمتحده باشند؛ در ع االتیکه در خدمت ا یاز آنان به طور یبخش
کنگره محفوظ  یمقرر از سو یطبق قواعد انضباط انینصب افسران و آموزش شبه نظام

 . باشدیم
 
)با مساحت حداکثر ده  یادر همه موارد نسبت به منطقه یانحصار ی[ اعمال قانونگذار17]

 االتیمقر حکومت ا تواندیکنگره م رشیخاص و پذ یالتهایا یمربع( که با واگذار لیما
 یکه با موافقت مجلس قانونگذار ییمشابه در مورد مکانها اراتیاعمال اخت زیمتحده گردد و ن

 ریو سا یسازیکشت یهاجاد استحکامات، زرادخانه، وزارتخانه، کارخانهیا یبرا یالتیا
 . شوندیم یداریخر التیدر آن ا ازیمورد ن ساتیتأس
 
 االتیکه به دولت ا یاراتیاخت ریو سا ندهیآ اراتیاعمال اخت یبراکه  نیقوان هیکل نی[ تدو18]

واگذار شده،  یبه موجب قانون اساس ییاجرا یهادستگاه ایهر وزارتخانه  ایمتحده و 
 است.  یو مقتض یضرور

 
 ۹ بخش



 
 دییآنان را تأ رشیپذ یفعل یالتهایاز ا کیرا که هر  یورود افراد ایمهاجرت  دی[ کنگره نبا1]
ورود  نگونهیا یبرا تواندیاما م د،یتا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نما کنندیم

 را حداکثر تا ده دالر مقرر کند.  یعوارض گمرک ای اتیپرداخت مال
 
 یتهاجم خارج ایمگر در موارد شورش  ست،ین قیقابل تعل «یقرار احضار زندان»[ حق 2]

 . دینما جابیآن را ا یعموم تیکه امن
 
که عطف به ماسبق  یقانون ایبر مجازات افراد بدون محاکمه و  ریدا یاحهیگونه ال چی[ ه3]

 شود.  بیتصو دیگردد، نبا
 
متناسب با  نکهیوضع شود مگر ا دینبا یگرید میمستق اتیمال ایسرانه  اتیگونه مال چی[ ه4]

 قانون باشد.  نیشده در ا ینیبشیپ یسرشمار ای یریآمارگ
 
وضع  االتیاز ا کیهر  یصادرات یبر کاالها یعوارض گمرک ای اتیگونه مال چی[ ه5]

 نخواهد شد. 
 
خود نسبت به  یبندرها یرا برا یازیامت چیه دینبا التیا کی یاتیمال ای ی[ مقررات بازرگان6]

 کنند،یاز آن حرکت م ایهستند و  یالتیکه عازم ا ییهایشوند؛ کشت لیقا گرید یالتهایا یبندرها
 . باشندیپرداخت عوارض در آنجا نم ایاز آن و  صیترخ ای گریمجبور به ورود به بندر د

 
خواهد بود و  کندیم نیکه قانون مع یفقط براساس اعتبارات یدار[ برداشت پول از خزانه7]

به طور منظم و هر از چند  یوجوه دولت هیو پرداخت کل افتیها و صورتحساب دراظهارنامه
 . شودیگاه منتشر م

 
 یمتحده دارا االتیکه در ا ی: هر کسکندیاعطا نم یگونه عنوان اشراف چیمتحده ه االتی[ ا8]

 ،یمقرر ه،ینوع هد چیکنگره ه تیبدون رضا تواندیباشد نم یامان ایتعهدآور  یسمت رسم
 . ردیبپذ یکشور خارج ایشاه، شاهزاده و  چیرا از ه یعنوان ایسمت و 

 
 
 

 ۱۰ بخش
 
 ون؛یکنفدراس ایو  هیممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاد هاالتیا یبرا لی[ انجام موارد ذ1]

از  ریغ یزیهر چ شنهادیصدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پ
مجازات افراد بدون محاکمه  حه،یهر نوع ال بیتصو ها؛یپرداخت بده یسکه طال و نقره برا

لطمه وارد  یکه به تعهدات قرارداد یقانون ایکه عطف به ماسبق شود  یموجب قانون هب ای
 . یهر گونه عنوان اشراف یآورد و اعطا

 
بر واردات  یعوارض گمرک ایگونه تعرفه  چیبدون موافقت کنگره ه تواندینم یالتیا چی[ ه2]

کامالً  التیآن ا یبازرس نیقوان یاجرا یکه برا یبه جز موارد دیو صادرات وضع نما
بر  هاالتیاز ا کیها که هر و تعرفه یعوارض گمرک هیباشد؛ سود خالص کل یضرور



متحده به مصرف برسد.  االتیا یدارخزانه قیاز طر دیبا ندیصادرات وضع نما ایواردات 
 . دیها نظارت نماو بر آن یرا بازنگر نیقوان نیا یتمام تواندیکنگره م

 
در زمان صلح  د،یوضع نما اتیمال ایبدون موافقت کنگره، عوارض بار  دینبا یالتیا چی[ ه3]

 ایموافقتنامه  یقدرت خارج کیبا  ایو  گرید التیکند، با ا ینگهدار یجنگ یکشت ایسرباز 
در معرض  ای ردیعمالً مورد تهاجم قرار گ نکهیوارد جنگ شود، مگر ا ای دیامضا نما یثاقیم

 نباشد.  زیباشد که درنگ در برابر آن جا یالوقوعبیخطر قر
 

 دوم اصل
 

 ۱ بخش
 
 استیقرار دارد. دوره ر کایمتحده آمر االتیا جمهورسیرئ اریدر اخت هی[ قوه مجر1]

به  باشدیچهار سال م زین یکه دوره و جمهورسیچهار سال است و با معاون رئ یجمهور
 انتخاب خواهند شد:  لیذ بیترت
 
 نییانتخاب کننده تع یتعداد کند،یم نیآن مع یکه مجلس قانونگذار یاوهیبه ش التی[ هر ا2]

مجاز  التیا کیکه  باشدیم یندگانیخواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نما
 یامتحده دار االتیکه در ا یفرد ای ندهیسناتور، نما چیه یها در کنگره است. ولبه داشتن آن

 گردد.  نییبه عنوان انتخاب کننده تع تواندیباشد نم یانتفاع ایو  ینتفاعرایغ یسمت
 
دو نفر را  یمخف یرأ قیجلسه دهند و از طر لیخود تشک یالتهایدر ا دی[ انتخاب کنندگان با3]

را که  یاز افراد یآنان نباشد انتخاب کنند و آنگاه فهرست التیا مینفرشان مق کیکه حداقل 
و پس از امضا و  هیاز آنان را ته کیهر  یتعداد آرا نیبه آنان داده شده است و همچن یرأ
سنا ارسال  سیمتحده و به نام شخص رئ االتیبه صورت مهر شده به مرکز حکومت ا دییتا

و  دیگشایرا م هاهیدییتأ هیکل ندگانیسنا و مجلس نما ندگانیسنا در حضور نما سیرئ ند؛ینما
شده  نییتعداد آراء از کل انتخاب کنندگان تع نیشتریکه ب ی. شخصشوندیم سپس آراء شمارش

داشته  یمزبور را به تساو تینفر اکثر کیاز  شیو اگر ب شودیم جمهورسیرئ د،یکسب نما
از آنان  کی یمخف یرأ قیاز طر درنگیب ندگانیباشد، مجلس نما یباشند و تعداد آراء مساو

آراء نباشد، در  تیحائز اکثر یفرد چیو اگر ه د،ینمایانتخاب م یجمهور استیرا به سمت ر
پنج نفر اول فهرست،  انیبه همان روش از م رمزبو ندگانیصورت مجلس نما نیا

 التیخواهند داد و هر ا یرأ هاالتیا ،ی. اما در انتخاب ودینمایرا انتخاب م جمهورسیرئ
 ایمنظور عبارت است از مجموع عضو  نیا یحد نصاب الزم برا باشد،یم یرأ کی یدارا

. در هر باشدیم یضرور خابانت یبرا هاالتیاز کل ا یتیو اکثر هاالتیدو سوم ا یاعضا
انتخاب کنندگان را کسب  یتعداد آرا نیشتریکه ب یشخص جمهور،سیحالت پس از انتخاب رئ

 یآرا یبمانند که دارا یچند نفر باق ایاگر دو  ی. وشودیم جمهورسینموده باشد معاون رئ
 . کندیمانتخاب  یمخف یرا با رأ جمهورسیآنان معاون رئ انیباشند، سنا از م یمساو

 
خود را به  یآرا دیرا که آنان با یانتخاب کنندگان و روز نییزمان تع تواندی[ کنگره م4]

 باشد.  روز واحد کیمتحده  االتیدر سراسر ا دیروز با نی. ادینما نیمع زند،یصندوق بر
 



 ،یقانون اساس نیا بیدر زمان تصو دیبا یجمهور استیاحراز مقام ر یبرا ی[ هر شخص5]
 االتیا میساله و مدت چهارده سال مقو پنج یمتحده، حداقل س االتیتبعه ا ای یشهروند بوم
 متحده باشد. 

 
از  یناتوان ای یریگفوت، کناره ،یدر صورت برکنار جمهورسیرئ اراتیو اخت فی[ وظا6]

به موجب قانون در  تواندی. کنگره مشوندیواگذار م جمهورسیها، به معاون رئانجام آن
را  یمقام مسئول ،یمعاون و زیو ن جمهورسیرئ یناتوان ای یریگفوت، کناره ،یموارد برکنار
و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع  د،ینما نییتع یجمهور استیل ریبه عنوان کف

 . دینمایم فهیانجام وظ جمهورسیبه عنوان رئ جمهور،سیانتخاب رئ ای یناتوان
 
آن  زانیخواهد کرد و م افتیحقوق در نیمع یخدماتش در زمانها یدر ازا جمهورسی[ رئ7]

در طول  دیبان جمهورسیرئ ابد،ییکاهش نم ای شیافزا یو یجمهور استیدر طول دوره ر
 . دینما افتیدر هاالتیاز ا کی چیه ایمتحده  االتیاز ا یگرید یگونه مقرر چیدوره مزبور ه

 
را  لینموده و مراتب ذ ادیسوگند  لیسمت خود به شرح ذ یاز تصد شیپ جمهورسی[ رئ8]
 : دینمایم دییتأ
 
متحده را صادقانه انجام  االتیا یجمهور استیر تیکه مسئول کنمیم ادیرسماً سوگند  من»

 . «میو دفاع نما تیحما انت،یمتحده ص االتیا یدهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساس
 

 ۲ بخش
 
مختلف که جهت  یالتهایا یمردم یروهایمتحده و ن االتیا ییایدر یروی[ هرگاه ارتش و ن1]

فرمانده کل آنان خواهد  جمهورسیمتحده فراخوانده شوند، رئ االتیا یانجام خدمت بالفعل برا
را در  «ییاجرا یدستگاهها»از  کیرتبه هر  یمقام عال ینظرات کتب تواندیم یبود. و

 قیحق تعل جمهورسیشود. رئ ایها جودستگاه متبوع آن فیبه وظا مربوطمورد موضوعات 
اعالم جرم »متحده را جز در موارد  االتیا هیعل یعفو جرائم ارتکاب ایمجازات و  یاجرا

 . باشدیدارا م «یمقامات دولت هیعل
 
حاضر،  یبا مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورها جمهورسی[ رئ2]

 ریو سا رانیخواهد کرد، سف نیکه قانون مع یبیو به ترت باشدیانعقاد معاهدات م اریاخت یدارا
متحده را که انتصاب  االتیمقامات ا ریو سا یعال وانی، قضات دو کارداران کشور ندگانینما

 یو منصوب خواهد نمود. ول یمقرر نشده باشد، معرف یگریبه نحو د یاساس نونآنان در قا
که  یرا به نحو نییپا یانتصاب مقامات ردهها اریبه موجب قانون، اخت تواندیکنگره م

 . دیها واگذار نماوزارتخانه یرؤسا ای ییمحاکم قضا جمهور،سیبداند به شخص رئ ستهیشا
 
موقت سنا  یلیکه ممکن است در زمان تعط ییسمتها هیکل یمختار است برا جمهورسی[ رئ3]

مزبور  تیمأمور د،یرا منصوب نما یاشخاص ایشخص  تیمأمور یشوند با اعطا یبالتصد
 . ابدییسنا خاتمه م یاجالس بعد انیدر پا

 
 ۳ بخش

 



را  یبه کنگره ارائه و اقدامات هیاتحاد تیدر مورد وضع یهر از چند گاه گزارش جمهورسیرئ
 یو د،ینمایم شنهادیسنا پ یمالحظه اعضا یدهد برا صیتشخ یو مقتض یکه ضرور

جلسه[  لیتشک یها را ]برااز آن یکی ایهر دو مجلس  یدر مواقع اضطرار تواندیم
 یگریها را تا هر زمان ددر مورد دوره فترت، آن تالففراخواند، و در صورت ]بروز[ اخ

بر  رد،یپذیرا به حضور م یخارج ندگانیو نما رانیسف یکند؛ و لیکه مناسب بداند تعط
 . دینمایمتحده را منصوب م االتیمقامات مسئول ا هینظارت و کل نیقوان حیصح یاجرا

 
 ۴ بخش

 
آنان و  هیپس از اعالم جرم عل یمقامات کشور هیو کل جمهورسیمعاون رئ جمهور،سیرئ

و جنحه از کار  دیجرائم شد ریارتشاء و سا انت،یبه خاطر ارتکاب )جرم( خ تیمحکوم
 . شوندیبرکنار م

 
 سوم اصل

 
 ۱ بخش

 
 یدرهر زمان تواندیکه کنگره م یتال یو دادگاهها یعال وانیمتحده به د االتیا هییقضا قوه
که  یتا زمان یتال یهاو دادگاه یعال وانید انی. قاضگرددیدهد واگذار م لیو تشک دینما نییتع

 یدر ازا نیمع یمانده و حقوق خود را در زمانها یحسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باق
سمت کاهش  نیا یدارحقوق در طول مدت عهده نیا زانی. مکنندیم افتیدر خدمتشان

 . ابدیینم
 

 ۲ بخش
 
 : شودیرا شامل م لیمتحده موارد ذ االتیا هییعمل قوه قضا طهی[ ح1]
 

 االتیا نیقوان ریسا ،یاز قانون اساس یبراساس قانون و انصاف ناش ،یدعاو هیکل         
مربوط به  یدعاو هیکل –خواهند شد؛  ایمنعقد شده  نیکه به موجب قوان یمتحده و معاهدات

 – ؛یانوردیو در ییایرد یدعاو – ؛یدولت هیمقامات بلند پا گریو دها کنسول ران،یسف
چند  ایدو  نیاختالف ب –باشد؛  یدعو یاز طرفها یکیمتحده  االتیها اکه در آن یاختالفات

 نیب –مختلف؛  یالتهایشهروندان ا نیب – گر؛ید التیو شهروندان ا التیا کی نیب – الت؛یا
 کی نیبهستند،  گریمختلف د یالتهایواگذار شده ا یاراض یکه مدع التیا کیشهروندان 

 . یاتباع خارج ایشهروندان آن با کشورها، شهروندان  ای التیا
 
که  یو در موارد هیمقامات بلند پا ریها و ساکنسول ران،یمربوط به سف یدعاو ةی[ در کل2]

موارد  هیخواهد داشت. در کل یعال وانیرا د یاصل تیاست، صالح یطرف دعو التیا کی
و  «یمسائل شکل»را هم نسبت به  یپژوهش تیصالح یعال وانیکه قبالً ذکر شد، د یگرید

 نیکه کنگره طبق قانون مع یبا استثنائات و براساس مقررات «یومسائل ماه»هم نسبت به 
 دارا خواهد بود.  کندیم
 
 أتیتوسط ه دیبا «یمقامات دولت هیاعالم جرم عل»جرائم به جز موارد  هیبه کل یدگی[ رس3]

هرگاه  یمحل وقوع جرم برگزار گردد؛ ول التیدر ا دیبا یدگیرس نیمنصفه انجام شود، و چن



که کنگره به  ییمحلها ایدر محل  دینباشد، محاکمه با هاالتیاز ا کی چیمحل وقوع جرم ه
 برگزار شود.  کندیم نییعموجب قانون ت

 
 ۳ بخش

 
کمک  ایاز دشمنان آن  یطرفدار ایجنگ به آن  لیمتحده، فقط شامل تحم االتیبه ا انتی[ خ1]

مگر  شودیمحکوم نم انتیبه )جرم ارتکاب( خ یفرد چی. هباشدیو مساعدت به آنان م
 . یاعتراف در دادگاه علن ایاقدام آشکار و  کیدو شاهد بر  یبراساس گواه

 
بر  ریحکم دا یول باشد؛یرا دارا م انتیمجازات )جرم ارتکاب( خ نییتع اری[ کنگره اخت2]

 یدر زمان زندگ ایبر مهدورالدم بودن  یمبن انتیمجازات فرد بدون محاکمه به سبب خ
 . شودیشخص محکوم اجرا م

 
 چهارم اصل

 
 ۱ بخش

 
 تیاعتبار و رسم هاالتیا ریدر سا التیا کی ییقضا ماتیسوابق و تصم ،یعموم نیقوان

 ن،یقوان نیاحراز اصالت ا وهیش یکل نیقوان قیاز طر تواندیکامل خواهد داشت. کنگره م
 . دینما نیمزبور و اثر آن را مع ماتیسوابق و تصم

 
 ۲ بخش

 
 گرید یالتهایشهروندان در ا یتهایو مصون ازاتیامت یاز تمام التی[ شهروندان هر ا1]

 برخوردار خواهند شد. 
 
گردد، )و(  گریجرائم د ای ت،یجنا انت،یمتهم به )ارتکاب( خ یالتیدر هر ا ی[ هرگاه شخص2]

که  یالتیا ییمقامات اجرا یشود، با تقاضا افتی گرید التیو در ا زد،یاز چنگال عدالت بگر
به جرم  یدگیرس ییقضا تیکه صالح یالتیو به ا لیتحو شانیاست، به ا ختهیاز آنجا گر یو

 خواهد شد.  نتقلرا دارد، م
 
و به  باشد،یم یکار ایآن موظف به انجام خدمت  نیطبق قوان التیا کیکه در  ی[ شخص3]
کار  ایمقررات آنجا از انجام خدمت  ای نیاز قوان کی چیفرار کند به موجب ه گرید التیا

انجام  یو یبرا یستیبایکار م ایکه خدمت  ینخواهد شد، به درخواست طرف الذمهیمزبور بر
 شود. یم لیتحو شدیم
 

 ۳بخش 
 
در  یدیجد التیا چیاما ه رد،یبپذ هیاتحاد تیرا به عضو دیجد یالتهایا تواندی[ کنگره م1]

چند  ایاز الحاق دو  یالتیا چیه زینخواهد شد، و ن سیتأس ای لیتشک گرید التیا ییحوزه قضا
مربوطه و کنگره  یالتهایا یبدون موافقت مجلس قانونگذار التها،یاز ا ییبخشها ای التیا

 شد.  خواهدن لیتشک
 



امالک  ریسا ای نهایو مقررات مربوط به سرزم نیقوان هیکل نیتدو ای میتنظ اری[ کنگره اخت2]
نخواهد شد که  ریتفس یبه نحو یمفاد قانون اساس باشد؛یمتحده را دارا م االتیمتعلق به ا

 خاص باشد.  التیا کی ایمتحده  االتیناقض حقوق ا
 
 
 
 
 

 ۴ بخش
 
و در  نیرا تضم یشکل حکومت جمهور ه،یاتحاد یالتهایاز ا کیهر  یمتحده برا االتی[ ا1]

)در  هیقوه مجر ای ،یالتیا یبرابر تهاجم )حمله( و در صورت درخواست مجلس قانونگذار
خواهد  تیها حمااز آن ،یداد( در مقابل آشوب داخل لیکه نتوان مجلس مزبور را تشک یزمان

 نمود. 
 

 پنجم اصل
 

قانون  یرا برا یدهند، کنگره اصالحات صیتشخ یدو مجلس ضرور ندگانیدو سوم نما هرگاه
 یالتهایدو سوم ا یقانونگذار نیبنا به درخواست مجلس ایخواهد داد، و  شنهادیپ یاساس

. در هر دو حالت دیاصالحات خواهد گرد شنهادیپ یبرا یمجمع لیمختلف، خواستار تشک
مجامع سه چهارم  ایمختلف و  یالتهایسه چهارم ا یونگذارن قانیرا مجلس شنهادهایهرگاه پ

مقاصد و اهداف  هیکل یبرا یقانون اساس نیاز ا یبه عنوان بخش ند،ینما بیتصو هاالتیا
. با دینما شنهادیپ تواندیفوق را کنگره م یاز دو روش اصالح کیمعتبر خواهد بود. هر 

به  یالدیو هشتصد و هشت م کهزاریاز سال  لکه ممکن است قب یاهیاصالح چیه ن،یوجود ا
نخواهد  یریاول و چهارم بخش نهم اصل اول تأث یبر بندها ینحو چیبرسد به ه بیتصو

 . شودیدر سنا محروم نم یمساو یخود از حق رأ تیبدون رضا یالتیا چیگذاشت و ه
 

 ششم اصل
 
اند، همان گونه که شده رفتهیپذ یقانون اساس نیا بیاز تصو شیکه پ یونیتعهدات و د هی[ کل1]

معتبر  زیحاضر ن یاند، طبق قانون اساسمتحده معتبر بوده االتیا یبرا ونیبه موجب کنفدراس
 است. 

 
معاهدات  هیو کل شوندیمتحده که براساس آن وضع م االتیا نیو قوان یقانون اساس نی[ ا2]

 نیقانون برتر ا شوند،یمتحده منعقد م االتی( ااریکه به نام )و اخت یمعاهدات ایمنعقد شده و 
 ریسا ای یبدون توجه به آنچه با قانون اساس هاالتیو قضات در تمام ا باشندیم نیسرزم

 . ندینمایم تیاست، از آن تبع ریمغا هاالتیاز ا کین هر یقوان
 
مختلف و  یالتهایا یقانونگذار نیمجلس یکه قبالً ذکر شدند، اعضا یندگانی[ سناتورها و نما3]

 یاعالم رسم ایسوگند  یمختلف با ادا یالتهایمتحده و ا االتیا ییو اجرا ییتمام مقامات قضا
به عنوان شرط الزم  یآزمون مذهب چیاما ه ند،ینما تیحما یاز قانون اساس شوندیموظف م

 متحده وجود ندارد.  التیدر ا یرانتفاعیغ ای یسمت رسم یواگذار یبرا
 



 هفتم اصل
 

 بیکه آن را تصو ییالتهایا نیقانون را ب نیا الت،یمجامع نه ا یاز سو یقانون اساس بیتصو
 . دینمایاالجرا مالزم ندینمایم
 

کنگره  شنهادیو اصول افزوده شده به آن بنا به پ کایمتحده آمر االتیا یقانون اساس اصالحات
الزم  هیاول یمختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساس یالتهایا یقانونگذار نیمجلس بیو تصو

 . باشدیاالجرا م
 
 
 
 
 

 [1791اول ] هیاصالح
 

 ای انیب یمحدود ساختن آزاد ایآزادانه از آن،  یرویمنع پ ایمذهب،  جادیدر خصوص ا کنگره
جبران  یاز حکومت برا یاجتماعات آرام و دادخواه ییبرپا یحق مردم برا ایمطبوعات 
 . کندیوضع نم یقانون چیخسارت، ه

 
 [1791دوم ] هیاصالح

 
باشد و  یکشور آزاد ضرور کی تیامن یکه برا یمردم یمنظم شبه نظام یروین کی داشتن

 . شودیاسلحه محترم شمرده م یحمل و نگهدار یحق مردم برا
 

 [1791سوم ] هیاصالح
 
 یاخانه چینه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در ه یسرباز چیه

 کند.  نیکه به موجب قانون مع یبیمستقر نخواهد شد، مگر به ترت
 
 
 

 [1791چهارم ] هیاصالح
 

و  شیمردم در برابر تفت یهایی[ داراتیجان، مسکن، اوراق و اسناد و ]مصون تیامن حق
اموال صادر  فیتوق ایگونه حکم بازداشت اشخاص  چیو ه شودیم نیموجه تضم ریغ فیتوق
و  شیو محل مورد تفت ،یاعالم رسم ایمحتمل با سوگند  لیدل کی هیمگر بر پا شود،ینم

 مشخص شود.  دیبا قاً یشود دق فیتوق دیکه با یاموال ایاشخاص 
 

 [1791پنجم ] هیاصالح
 
مسئول شناخته نخواهد شد، مگر  نیجرم نامع ای نیبه سبب ارتکاب جرم سنگ یشخص چیه

منصفه، مگر در موارد مربوط به  یعال أتیه« اعالم جرم ایخواست  فریک»براساس 
که عمالً در حال خدمت در زمان  یمردم یشبه نظام یروهاین ای ییایدر ،ینیزم یروهاین



 اعدام محکوم نخواهد ایجرم دوبار به حبس  کی یبراکس  چیباشند. ه یخطر عموم ایجنگ 
آزاد و  ،یاز زندگ ایخود مجبور و  هیشهادت عل یبه ادا یفریک یمورد چیکس در ه چیشد. ه

بدون  یالزم محروم نخواهد شد. اموال خصوص یمراحل قانون یبدون ط شیخو ییدارا
 قرار نخواهد گرفت.  یپرداخت غرامت عادالنه مورد استفاده عموم

 
 [1791ششم ] هیاصالح

 
و  عیبرخوردار خواهد بود: حق محاکمه سر لیمتهم از حقوق ذ ،یفریک یهایدادرس هیکل در
که جرم در آن رخ داده است، منطقه  یاو منطقه التیا طرفیمنصفه ب أتیتوسط ه یعلن

اتهام؛ حق مواجهه  لیو دل تیاز ماه یکرده باشد؛ حق آگاه نییتع شیقانون از پ دیمزبور را با
 لیحق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وک دهند؛یاو شهادت م هیکه عل یبا شهود

 دفاع از خود.  یبرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [1791هفتم ] هیاصالح
 
دالر باشد،  ستیاز ب شیکه ارزش مسأله مورد اختالف ب یحقوق نانوشته، هنگام یدعاو در

 یدگیمنصفه مورد رس أتیکه ه یمنصفه محفوظ خواهد بود و هر جرم أتیه یدگیحق رس
قرار  یدگیدوباره مورد رس یگریمتحده به گونه د االتیدر ا یگریدادگاه د چیقرار دهد، در ه

 قواعد حقوق نانوشته.  اسنخواهد گرفت مگر براس
 

 [1791هشتم ] هیاصالح
 

متعارف ممنوع  ریغ ایاعمال مجازات ظالمانه  ایو  ینقد یو جزا نیوجه ضمان سنگ اخذ
 . باشدیم
 

 [1791نهم ] هیاصالح
 

که مردم کسب  یحقوق ریانکار سا ای یبه مفهوم نف یحقوق در قانون اساس یبرخ ذکر
 نخواهد شد.  ریاند، تعبکرده

 
 [1791دهم] هیاصالح

 
ممنوع  هاالتیا یبرا ایو  دهیمتحده اعطا نگرد االتیبه ا یکه به موجب قانون اساس یاراتیاخت

 مردم محفوظ خواهد بود.  ای ربط،یذ یالتهایا ینشده باشد، برا
 



 [1798] ازدهمی هیاصالح
 

دولت  کیاتباع  ایشهروندان  ای التیا کیانصاف که شهروند  ایبر قانون  یمبتن یدعاو
متحده مسموع  االتیا هییدر قوه قضا ند،یمتحده اقامه نما االتیا یالتهایاز ا یکی هیعل یخارج

 . ستین
 

 [1804دوازدهم ] هیاصالح
 
و معاون  جمهورسیرئ ،یمخف یمتبوع خود گرد هم آمده و با رأ یالتهایدهندگان در ا یرأ
. کنندیخود آنان باشد انتخاب م التیا یاز اهال دینفرشان نبا کیرا که حداقل  جمهورسیرئ

اند و در داده یبه او رأ جمهورسیرا که به عنوان رئ ینام شخص ،یرأ یهادر ورقه دیآنان با
 دیاند قداده یبه او رأ جمهورسیرا که به عنوان معاون رئ ینام شخص ،یگرید انهداگورقه ج

و معاون  جمهورسیرا که به عنوان رئ یکسان یجداگانه از اسام یو سپس فهرست ندینما
 ،یو پس از امضا و گواه هیته کیهر  یتعداد آرا اههیاند همراه با سآورده یرأ جمهورسیرئ

سنا  سیمجلس سنا ارسال کنند. رئ سیمتحده به عنوان رئ االتیا کومتممهور و به مرکز ح
شمارش  هایرا گشوده و سپس رأ هاهیدییهمه تأ ندگانیسنا و مجلس نما یدر حضور اعضا

به دست آورده باشد، به  یجمهور استیر یرا برا یتعداد رأ یشتریکه ب ی. شخصشوندیم
دهندگان  یکل تعداد رأ تیاکثر یآنکه آرا مشروط بر شود،یم یمعرف جمهورسیعنوان رئ

 نینباشد، در ا یتیاکثر نیکس حائز چن چیشده را به دست آورده باشد. چنانچه ه نییتع
که به  یو در فهرست کسان –تعداد آراء را دارا هستند  نیشتریکه ب یکسان انیصورت از م

مجلس  –تجاوز نکند  نفرداده شده است و تعدادشان از سه  یرأ جمهورسیآنان به عنوان رئ
. به هر حال در انتخاب کندیرا انتخاب م جمهورسیرئ یمخف یبا رأ درنگیب ندگانینما
. حد نصاب باشدیم یرأ کی یدارا التیهر ا یندگیو نما دهندیم یرأ هاالتیا جمهور،سیرئ

تمام  تیاکثر یو رأ باشدیم هاالتیدو سوم ا یاعضا ایمنظور حضور عضو  نیا یالزم برا
که حق انتخاب به آن  یهنگام ندگانیاست. اگر مجلس نما یانتخاب ضرور کی یبرا هاالتیا

همانند  د،یرا انتخاب ننما جمهورسیقبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئ شودیم ضیتفو
معاون  ،یبه موجب قانون اساس جمهورسیمستمر رئ یهایناتوان ریسا ایمواقع فوت 

تعداد آراء را  نیشتریکه ب یخواهد کرد. فرد فهیانجام وظ جمهورسیرئ یابه ج جمهورسیرئ
کل  تیبه دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اکثر جمهورسیبه عنوان معاون رئ

 یفرد چیو چنانچه ه شودیم جمهورسیمعاون رئ یشده باشد، و نییدهندگان تع یتعداد رأ
در  یتعداد رأ نیشتریدو نفر از دارندگان ب انیاز م سنانباشد، مجلس  یتیاکثر نیحائز چن

منظور حضور دو  نیا ی. حد نصاب الزم براکندیرا انتخاب م جمهورسیفهرست، معاون رئ
 یانتخاب ضرور کی یبرا یکل تعداد رأ تیو اکثر باشدیسنا م ندگانیسوم از کل تعداد نما

فاقد  یجمهور استیمقام ر یبرا یکه از نظر قانون اساس یاست. به هر حال شخص
 تیصالح یدارا زیمتحده ن االتیا یجمهور استیسمت معاونت ر یباشد برا تیصالح

 . باشدینم
 

 [1865] زدهمیس هیاصالح
 

 ۱ بخش
 

که شخص طبق مقررات به آن محکوم  یجز به عنوان مجازات جرم یو کار اجبار یبردگ
 ها وجود ندارد. آن ییدر حوزه قضا یگریهر مکان د ایمتحده  االتیشده باشد در ا



 
 ۲ بخش

 
 دارد.  یمقتض نیقوان بیاصل را با تصو نیا یقدرت اجرا کنگره

 
 [1868چهاردهم ] هیاصالح

 
 ۱ بخش

 
اند و تابع متحده را کسب نموده االتیا تیتابع ایمتحده متولد شده  االتیکه در ا یافراد هیکل

 یالتیا چی. هباشندیمحل اقامتشان م التیده و تبعه امتح االتیآن هستند تبعه ا ییقضا تیصالح
متحده را  االتیاتباع ا یتهایمصون ای ازاتیاعمال نخواهد کرد که امت ایرا وضع  یقانون

حق  ای ،یآزاد ،یاز زندگ یمقتض یمراحل قانون یرا بدون ط یکس یالتیا چیدهد و ه کاهش
 . سازدیخود محروم نم ییقانون در حوزه قضا یمساو تیاز حما زیو ن تیمالک

 
 ۲ بخش

 
ها با احتساب کل تعداد افراد آن تیمختلف برحسب تعداد جمع یالتهایا انیاز م ندگانینما تعداد

هرگاه در هر  ی. ولگردندیم نییتع اتیبه جز سرخپوستان معاف از مال الت،یدر هر ا
 االتیا جمهورسیرئومعاون  یجمهورسیانتخاب کنندگان رئ أتیه نشیگز یبرا یانتخابات

 یمجلس قانونگذار یبا اعضا التیا کی ییو قضا ییکنگره، مقامات اجرا ندگانیمتحده، نما
متحده باشد سلب  االتیکه تبعه ا یالتیا نیساله ساکن چن۲۵از افراد ذکور  یمربوطه، حق رأ

جرائم، تعداد  ریسا ایبه جز به سبب شرکت در شورش  ابد،یکاهش  یقیبه هر طر ایگردد و 
 نیچن کیساله در ۲۱ذکور مزبور، به تعداد کل اتباع ذکور  اعبه نسبت تعداد اتب ندگانینما

 . ابدییکاهش م یالتیا
 

 ۳ بخش
 

 یبه عنوان عضو مجلس قانونگذار ایمتحده  االتیاز مقامات ا یکیکه به عنوان  یشخص
 االتیا یاز قانون اساس تیحما یابر ،یالتیا ییقضا ای ییمسئول اجرا کیدر مقام  ای یالتیا

به  ایکند  انیطغ ایشورش  التیخود ا هیبعداً برعل یمتحده قبالً سوگند ادا نموده باشد، ول
 أتیعضو ه ایکنگره،  ندهینما ایسناتور  تواندینم د،یآن کمک و مساعدت نما تهدشمنان وابس

 یو لشکر یهر گونه سمت کشور ایشود،  جمهورسیو معاون رئ جمهورسیانتخاب کننده رئ
 یبا رأ تواندیحال کنگره م نیبا ا د؛ینما یتصد هاالتیاز ا کیدر هر  ایمتحده  االتیرا در ا

 . دیمزبور را مرتفع نما تیصالح عدمنیاز مجلس کی[ هر یدو سوم ]اعضا
 

 ۴ بخش
 

از  یناش یهایمتحده که قانون مجاز شناخته است. از جمله بده االتیا یدولت یبده اعتبار
به قوت  ان،یطغ ایو حقوق خدمات مربوط به سرکوب شورش  یپرداخت حقوق بازنشستگ

 یرا که برا یتعهد ای ینوع بده چیه هاالتیاز ا کی چیه ایمتحده  االتیاست، اما ا یخود باق
را بابت از  یگونه طلب چیه ایمتحده حاصل شود و  االتیبرضد ا انیطغ ایکمک به شورش 



تعهدات و  ها،یبده هیپرداخت نخواهد نمود، ]بلکه[ کل ایتقبل  یابرده یآزادساز این دست داد
 هستند.  اعتباریو ب یرقانونیمطالبات فوق غ

 
 ۵ بخش

 
 اصل را دارد.  نیقدرت اعمال مفاد ا ،یمقتض نیبا وضع قوان کنگره

 
 [1870پانزدهم ] هیاصالح

 
 ۱ بخش

 
 ایمتحده را به سبب نژاد، رنگ  االتیشهروندان ا یحق رأ گرید التیهر ا ایمتحده  االتیا

 . دینمایمحدود نم ای ینف ،یسابق بردگ طیشرا
 

 ۲ بخش
 

 اصل را دارد.  نیقدرت اعمال مفاد ا ،یمقتض نیوضع قوان قیاز طر کنگره
 

 [1913شانزدهم ] هیاصالح
 

شود، بدون که حاصل  یبر درآمد را از هر منبع اتیقدرت وضع و وصول مال کنگره
 ای یتیمختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمع یالتهایا انیدر م میو تقس صیتخص

 دارد.  ،یسرشمار
 

 [1913هفدهم ] هیاصالح
 

مدت  یبرا التیکه مردم هر ا باشدیم التیاز هر ا ندهیمتحده مرکب از دو نما االتیا یسنا
 دیبا التیاست. انتخاب کنندگان هر ا یرأ کی ی. هر عضو سنا داراکنندیشش سال انتخاب م

را دارد،  ندهینما نیشتریب التیکه مجلس آن ا یالتیانتخاب کنندگان ا یالزم برا طیاز شرا
 . باشندبرخوردار 

 
مزبور فرمان  التیا ییشود، مقام اجرا یدر سنا خال یالتیا یندگینما یهر گاه کرس         

مجلس  کهنیصادر خواهد نمود، مشروط بر ا یخال یهایکرس یتصد یانتخابات را برا
که مردم  یتا زمان دده اریتابع خود اخت ییبتواند به مسئوالن اجرا التیهر ا یقانونگذار

 کند،یمقرر م یالتیا یکه مجلس قانونگذار یاوهیانتخابات به ش قیرا از طر یخال یهایکرس
 [ منصوب کنند. ندهیرا به طور موقت ]به عنوان نما یاند، افرادمودهپر نن

 
هر عضو  یندگیدوره نما ایکه بر انتخاب  باشدینم یحاضر به نحو هیاصالح ریتفس         

 یریتأث شود،یم دهیبرگز یاز قانون اساس یبه عنوان بخش هیاصالح ذیسنا که قبل از تنف
 بگذارد. 

 
 [1919] جدهمیه هیاصالح

 



 ۱ بخش
 
اعم از  ،یحمل و نقل مشروبات الکل ایفروش  د،یاصل، تول نیا بیسال پس از تصو کی

آن، به منظور  یینقاط واقع در حوزه قضا هیمتحده و کل االتیها، از اصادر کردن آن ایوارد 
 . گرددیممنوع م ،یدنیمصرف آشام

 
 ۲ بخش

 
 اریاخت یدارا ،یمقتض نیوضع قوان قیاصل حاضر از طر یاجرا یبرا هاالتیو ا کنگره

 . باشندیمتقارن م
 

 ۳ بخش
 

که کنگره آن را به  یخیظرف هفت سال از تار نکهیمگر ا باشدیاالجرا نمحاضر الزم اصل
 بیبه ترت الت،یا نیچند یقانونگذار نیمجلس یاز سو کند،یارسال م هاالتیاز ا کیهر 

 شود.  بیتصو یقانون اساس هیشده در قانون، به عنوان اصالح ینیبشیپ
 
 
 
 
 

 [1920نوزدهم ] هیاصالح
 

 ۱ بخش
 

 متحده را به لحاظ  االتیشهروندان ا یحق رأ هاالتیاز ا کیهر  ایمتحده  االتی]دولت[ ا
 . دینمایمحدود نم ای ینف ت،یجنس

 
 ۲ بخش

 
 اصل را دارد.  نیقدرت اعمال ا یمقتض نیبا وضع قوان کنگره

 
 [1933] ستمیب هیاصالح

 
 ۱ بخش

 
 ستمیظهر روز ب ۱۲در ساعت  جمهورسیو معاون رئ جمهورسیرئ تیدوره مأمور انیپا

 هیظهر روز سوم ژانو ۱۲مجلس در ساعت  ندگانیسنا و نما یاعضا یندگیو دوره نما هیژانو
 رفت،یپذیم انیپا –بود  دهینرس بیچنانچه اصل حاضر به تصو–مزبور  یهاکه دوره یسال

 . شودیآنان آغاز م نانیو از آن پس دوره جانش باشدیم
 

 ۲ بخش
 



را  یکه قانوناً روز خاص یو در صورت دهدیجلسه م لیبار در سال تشک کیحداقل  کنگره
 . گرددیم لیتشک هیروز سوم ژانو ۱۲جلسه مزبور در ساعت  د،یننما نییتع
 

 ۳ بخش
 

منتخب  جمهورسیرئ ،یجمهور استیر تیآغاز دوره مأمور یشده برا نییتع خیدر تار اگر
قبل از موعد مقرر  جمهورسی. چنانچه رئشودیم جمهورسیرئ یمعاون منتخب و د،یفوت نما

 طیمنتخب حائز شرا جمهورسیاگر رئ ایانتخاب نشده باشد و  تشیآغاز دوره مأمور یبرا
انتخاب شود به عنوان  طیواجد شرا جمهورسیکه رئ یتا زمان خبالزم نباشد، معاون منت

 یمعاون منتخب و زیمنتخب و ن جمهورسی. هر گاه رئدینمایم فهیانجام وظ جمهورسیرئ
نحوه  زیو ن جمهورسیبه موجب قانون شخص رئ تواندیالزم نباشند، کنگره م طیحائز شرا
 جمهورسیمعاون رئ ای جمهورسیکه رئ یرا اعالم کند. شخص مزبور تا زمان یانتخاب و
 . دینمایم فهیشوند براساس قانون مذکور انجام وظ طیواجد شرا

 
 ۴ بخش

 
در صورت برخوردار  تواندیم ندگانیکه مجلس نما یاز افراد کیموارد فوت هر  یبرا

 یو برا د،یانتخاب نما جمهورسیوان رئآنان به عن انینفر را از م کیبودن از حق انتخاب، 
در صورت برخوردار بودن از حق  تواندیکه مجلس سنا م یاز افراد کیموارد فوت هر 

کنگره از  د،یانتخاب نما جمهورسیان آنان به عنوان معاون رئینفر را از م کیانتخاب، 
 . آوردیالزم را به عمل م یهاینیبشیقانون پ قیطر
 

 ۵ بخش
 

االجرا اصل الزم نیا بیتصو خیدر روز پانزدهم اکتبر پس از تار( ۲و  ۱) یبخشها
 . شوندیم
 
 
 

 ۶ بخش
 

 نیارسال آن، مجلس خیظرف هفت سال از تار نکهیمگر ا باشدیاالجرا نمحاضر الزم اصل
 . ندینما بیتصو یقانون اساس هیآن را به عنوان اصالح هاالتیسه چهارم ا یقانونگذار

 
 [1933] کمیو  ستیب هیاصالح

 
 ۱ بخش

 
 . گرددیم یمتحده ملغ االتیا یقانون اساس هیاصالح جدهمیاصل ه لهیوس نیبد
 

 ۲ بخش
 



 الت،یها در هر اآن لیتحو ایبه منظور استفاده  یوارد کردن مشروبات الکل ایو نقل  حمل
ممنوع اعالم  لهیوس نیها بدآن نیمتحده، برخالف قوان االتی]مناطق[ تحت تملک ا ایقلمرو، 

 . گرددیم
 

 ۳ بخش
 

که کنگره آن را به  یخیکه ظرف هفت سال از تار نیمگر ا باشدیاالجرا نمحاضر الزم اصل
 ینیبشیپ یکه در قانون اساس یبیبه ترت التیا نیمجامع چند یاز سو کند،یارسال م هاالتیا

 شود.  بیتصو یقانون اساس هیشده است، به عنوان اصالح
 

 [1951و دوم ] ستیب هیاصالح
 

 ۱ بخش
 
از  شیکه ب یانتخاب نخواهد شد و شخص یجمهور استیاز دوبار به سمت ر شیکس ب چیه

 جمهورسیبه عنوان رئ یگریرا که شخص د یادوره یجمهور استیسمت ر یدو سال تصد
 فهیانجام وظ یجمهور استیر لیبه عنوان کف ایدوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته 

انتخاب گردد. اما اصل  یجمهور استیبار به سمت ر کیاز  شیب تواندیکرده باشد، نم
باشد اعمال  جمهورسیاصل توسط کنگره، رئ شنهادیکه در زمان پ یحاضر در مورد شخص
اصل  نیا دنیاالجرا گردکه در طول مدت الزم یکه شخص شودینم نینخواهد شد و مانع از ا

دوره مزبور را در سمت  هیاست، بق یجمهور استیکفالت ر ای یجمهور استیدر سمت ر
 بماند.  یخود باق

 
 ۲ بخش

 
که کنگره آن را به  یخیظرف هفت سال از تار نکهیمگر ا باشدیاالجرا نمحاضر الزم اصل

 هیبه عنوان اصالح التها،یسه چهارم ا یمجالس قانونگذار یاز سو کند،یارسال م هاالتیا
 شود.  بیتصو یقانون اساس

 
 [1961و سوم ] ستیب هیاصالح

 
 ۱ بخش

 
انتخاب  یمورد نظر کنگره تعداد وهیبه ش دیمتحده است با االتیکه مقر حکومت ا یاحوزه

مجاز حوزه  ندگانیبه تعداد کل سناتورها و نما جمهورسیو معاون رئ جمهورسیکننده رئ
 چیبه ه دیتعداد فوق نبا یول. دینما نییتع –باشد  التیکه ا یدر صورت –مزبور در کنگره 

که  یتعداد بر کسان نیباشد؛ ا ترشیب هاالتیا نیترتیکنندگان کم جمع تخابوجه از تعداد ان
 ،یو معاون و جمهورسی. اما آنان به منظور انتخاب رئشودیافزوده م کنند،یم نییتع هاالتیا

 لیدر حوزه مربوطه تشک دیو با شوندیمحسوب م التیا کیبه عنوان انتخاب کنندگان منتخب 
 به انجام برسانند.  ه،یمحوله را به موجب اصل دوازدهم اصالح فیجلسه داده و وظا

 
 ۲ بخش

 



 قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.  ،یمقتض نیبا وضع قوان کنگره
 

 [1964و چهارم ] ستیب هیاصالح
 

 ۱ بخش
 
متحده را در هر انتخابات  االتیشهروندان ا یحق رأ هاالتیاز ا کیهر  ایمتحده  االتیا

انتخاب کنندگان  یبرا یجمهور استیمعاون ر ای یجمهور استیانتخابات ر ای یمقدمات
مجلس در کنگره به  ندگانینما ایسناتورها  یبرا ای جمهورسیمعاون رئ ای جمهورسیرئ
 . کندیمحدود نم ای ینف گر،ید یاتهایمال ایسرانه  اتیمال هپرداخت هر گون عدملیدل
 

 ۲ بخش
 

 قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.  ،یمقتض نیبا وضع قوان کنگره
 

 [1967و پنجم ] ستیب هیاصالح
 

 ۱ بخش
 
 جمهورسیرئ یاز سمت خود، معاون و جمهورسیرئ یریگکناره ایصورت عزل، فوت  در
 . شودیم
 

 ۲ بخش
 

نفر را به عنوان  کی جمهورسیشود، رئ یبالتصد یجمهور استیسمت معاون ر هرگاه
سمت  ،یمجالس قانونگذار تیاکثر یرأ دییکه در صورت تا دینمایمعاون خود نامزد م

 . شودیدار ممزبور را عهده
 

 ۳ بخش
 

اطالع  ندگانیمجلس نما سیموقت سنا و رئ سیبه رئ یکتب هیاعالم یط جمهورسیرئ هرگاه
که  یرا ندارد و تا زمان یجمهور استیر فیظاو انجام و اراتیدهد که توان استفاده از اخت

 لیبه عنوان کف یمعاون و د،یارسال ننما نیشیپ هیبر لغو اعالم یمبن یکتب یاهیاعالم
 . شودیدار ممزبور را عهده فیو وظا اراتیاخت جمهورسیرئ
 

 ۴ بخش
 

هر  ای ییاجرا یدستگاهها یمتشکل از مقامات اصل یتیو اکثر جمهورسیمعاون رئ هرگاه
به  یکتب یاهیاعالم یط د،ینما ینیبشیبه موجب قانون پ تواندیکه کنگره م یگریمرجع د

توان استفاده از  جمهورسیاطالع دهند که رئ ندگانیمجلس نما سیموقت سنا و رئ سیرئ
به عنوان  درنگیب جمهورسیرا ندارد، معاون رئ یجمهور استیف ریو انجام وظا اراتیاخت
 . ردیگیفوق را به عهده م فیو وظا اراتیاخت یورجمه استیر لیکف
 



 سیموقت سنا و رئ سیبه رئ یکتب یاهیبا اعالم جمهورسیکه رئ یاز آن پس در صورت         
و انجام  اراتیاعمال اخت تواندیرفع شده است، م یو یاطالع دهد که ناتوان ندگانیمجلس نما

و  جمهورسیمعاون رئ نکهیدار گردد، مگر ارا دوباره عهده یجمهور استیر فیوظا
از  تواندیکه کنگره م یگریمراجع د ای ،ییاجرا یبخشها یمتشکل از مقامات اصل یتیاکثر
 سیموقت سنا و رئ سیبه رئ یکتب یاهیاعالم یکند ظرف چهار روز ط ینیبشیقانون پ قیطر

 فیاو انجام وظ اراتیتوان استفاده از اخت جمهورسیاطالع دهند که رئ ندگانیمجلس نما
نداشته باشد ظرف  یصورت، چنانچه کنگره جلسه رسم نیرا ندارد. در ا یجمهور استیر

. چنانچه کندیم یریگمیمورد تصم نیجلسه خواهد داد و در ا لیچهل و هشت ساعت تشک
که جلسه  یدر صورت ای ر،یاخ یکتب هیماعال افتیروز پس از در کیو  ستیکنگره ظرف ب

 لیتشک شود،یاز کنگره خواسته م نکهیروز پس از ا کیو  ستینداشته باشد، ظرف ب یرسم
توان استفاده از  جمهورسیدهد که رئ صیهر دو مجلس تشخ یجلسه دهد و با دو سوم آرا

 یو لیبه عنوان کف جمهورسیرا ندارد، معاون رئ یجمهور استیر فیو انجام وظا اراتیاخت
و  اراتیاخت جمهورسین صورت رئیا ری. در غردیگیرا به عهده م فیانجام همان وظا

 . ردیگیخود را دوباره برعهده م فیوظا
 

 [1971و ششم ] ستیب هیاصالح
 

 ۱ بخش
 
 جدهیمتحده را که به سن ه االتیشهروندان ا یحق رأ هاالتیاز ا کیهر  ایمتحده  االتیا

 . کندیمحدود نم ای یباشند، نف دهیرس شتریب ای یسالگ
 

 ۲ بخش
 

 قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.  ،یمقتض نیبا وضع قوان کنگره
 

 یقانون اساس یشنهادیپ هیاصالح
 

 ۱ بخش
 

 ای ی]افراد[ نف تیبراساس جنس هاالتیاز ا کی چیه ایمتحده  االتیرا ا یحقوق قانون یتساو
 . کندیمحدود نم

 
 ۲ بخش

 
 اصل حاضر را دارد.  نیقدرت اعمال مفاد ا ،یمقتض نیبا وضع قوان کنگره

 
 ۳ بخش

 
 . گرددیاالجرا مالزم بیتصو خیدو سال پس از تار هیاصالح نیا

 
 یقانون اساس یشنهادیپ هیاصالح

 



 ۱ بخش
 
 یاجرا یبرا زیو ن یو معاون و جمهورسیدر کنگره، انتخاب رئ ندهیمنظور داشتن نما به

 التیا کیمتحده به عنوان  االتیا یحاضر، حوزه مقر حکومت یاصل پنجم قانون اساس
 . شودیمحسوب م

 
 
 

 ۲ بخش
 

محوله به  اراتیحقوق و اخت کند،یکه کنگره مقرر م یبه نحو یحوزه مقر حکومت شهروندان
 . کنندیموجب اصل حاضر را اعمال م

 
 ۳ بخش

 
 . گرددیم یملغ یانون اساسو سوم ق ستیب هیاصالح لهیوس نیبد
 

 ۴ بخش
 

ارسال آن توسط  خیظرف هفت سال از تار نکهیمگر ا باشدیاالجرا نمحاضر الزم اصل
 گردد. بیتصو یقانون اساس هیبه عنوان اصالح هاالتیسه چهارم ا یمجلس قانونگذار


