
 ۱اصل
 
 یحفظ ارزشها یکه برا باشدیبر قانون م یمبتن کیو دموکرات یاجتماع یکشور ایاسپان -۱

 -۲. دینمایم جیرا ترو یاسیس سمیو پلورال یعدالت، برابر ،یخود، آزاد ینظام حقوق یواال
 میرژ -۳. رندیگیکشور از ملت سرچشمه م یو قوا باشدیم ایاز آن ملت اسپان تیحاکم

 . باشدیم یپارلمان یا پادشاهیکشور اسپان یاسیس
 

 ۲ اصل
 

 میو تقسکرده و معتقد است که وطن مشترک  دیکشور تاک یریناپذ هیبر تجز یاساس قانون
و مناطق را به  هاتیمل ی. حق خودمختارباشدیم ایمردم اسپان هیمتعلق به کل ،یریناپذ

 . دینمایم نیشناخته و تضم تیرسم
 

 ۳ اصل
 
آن هستند و  یریادگیموظف به  هاییای. همه اسپانباشدیکشور م یزبان رسم ،یولیاسپان -۱

در جوامع خودمختار مربوط به خود و  ایاسپان یزبانها گرید -۲حق استفاده از آن را دارند. 
 یفرهنگ راثیم ایمختلف اسپان یهازبان -۳خواهند بود.  یخود رسم یهانامه نییبر اساس آ

 قرار خواهند گرفت.  ژهیو مورد احترام و حراست و همحسوب شد
 

 ۴ اصل
 
که  یشده به طور لیقرمز، زرد، قرمز تشک یبه رنگها یاز سه نوار افق ایپرچم اسپان -۱

جوامع  یهانامه نییآ -۲قرمز باشد.  یرنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارها یپهنا
جوامع، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به  نیهر کدام از ا یبرا توانندیخودمختار م

م و مراس یدولت یهادر ساختمان ا،یها در کنار پرچم اسپاننگونه پرچمیشناسند. ا تیرسم
 استفاده خواهند شد.  یرسم

 
 ۵ اصل

 
 . باشدیم دیکشور شهر مادر تختیپا
 

 ۶ اصل
 

بوده  یمردم یهاها انعکاس خواستهآن فهیهستند. وظ یاسیس سمیمروج پلورال یاسیس احزاب
 تیو آغاز فعال جادی. اشوندیمحسوب م ،یاسیسرنوشت س نییمشارکت در تع یو ابزار اصل

و عملکرد  یداخل التیمربوطه آزاد است. تشک نیو قوان یاحزاب با احترام به قانون اساس
 باشد.  کیراتدموک یستیاحزاب با

 
 ۷ اصل

 



خود  یو اجتماع یدفاع از منافع اقتصاد فهیوظ انیکارفرما یهاهیو اتحاد یکارگر یکاهایسند
 التیمربوطه آزاد است. تشک نیو قوان یها با احترام به قانون اساسآن تیفعال جادیرا دارند. ا

 باشد.  کیدمکرات یستیها باو عملکرد آن یداخل
 

 ۸ اصل
 
 تیحاکم نیتضم فهیشده و وظ لیتشک ییو هوا ییایدر ،ینیزم یروهایمسلح از ن یروهاین -۱

 یچگونگ -۲را به عهده دارند.  یقانون اساس یو اجرا یارض تیو استقالل، دفاع از تمام
 خواهد نمود.  نیقانون مع ،یمسلح را با توجه به قانون اساس یقوا التیتشک

 
 ۹ اصل

 
دولت حفظ  فهیوظ -۲هستند.  نیقوان گریو د یتابع قانون اساس والنیشهروندان و مس هیکل -۱

الزم را  طیشرا یستیبوده و با یو حقوق یقیحق یهااشخاص و گروه یو مساوات برا یآزاد
فراهم آورد.  یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسین در امور سشهروندا هیمشارکت کل یبرا
از  یریو جلوگ ییقضا تیمقررات، مجازات، حفظ امن ن،یقوان یاجرا ،یقانون اساس -۳

 . دینمایم نیرا تضم یدولت انیاستبداد مجر
 

 ۱۰اصل
 
رشد افراد، احترام به قانون و حقوق  یها، آزادقابل نقض آن ریکرامت اشخاص، حقوق غ-۱
مقررات مربوط به  -۲. دهندیم لیرا تشک یو آرامش اجتماع یاسیاساس نظم س گران،ید

حقوق بشر و  هیانیبا توجه به ب ،یشناخته شده در قانون اساس یهایو آزاد یحقوق اساس
 خواهد شد.  ری، تفساست دهیرس ایاسپان بیکه به تصو یالملل نیب یهاقراردادها و توافقنامه

 
 ۱۱ اصل

 
 چیاز ه -۲. سازدیم نیرا قانون مع ییایاسپان تیسلب، کسب و حفظ تابع یچگونگ -۱

مضاعف  تیتابع یقراردادها تواندیدولت م -۳نمود.  تیسلب تابع توانینم یاالصل ییایاسپان
 تیکشورها اگر چه تابع نگونهی. ادیکشورها امضا نما گریو د نیالت یکایآمر یرا با کشورها

بدون آن که  شود،یها اعطا مبه اتباع آن ییایاسپان تینشناسند، تابع تیممضاعف را به رس
 خود را از دست بدهند.  یکشور اصل تیتابع

 
 ۱۲ اصل

 
 محسوب نخواهند شد.  ریصغ ،یسالگ ۱۸از سن  ییایاسپان اتباع

 
 ۱۳ اصل

 
آمده است،  گرید نیقانون و قوان نیکه در ا ییهایاز آزاد ایدر اسثان یاتباع خارج -۱

برخوردار  ۲۳از حقوق شناخته شده در ماده  ایتنها اتباع اسپان -۲برخوردار خواهند بود. 
 یبرا یدو جانبه، حق شرکت در انتخابات محل یخواهند بود. مگر آن که بر اساس قراردادها

 ریدو جانبه امکانپذ یتنها براساس قراردادها نیاسترداد مجرم -۳شود.  اهمفر زین انیخارج



محسوب  یاسیجرم س سمیترور گردد،یم یماده قانون مستثن نیاز ا یاسیس میاست. جرا
 نیکشورها را قانون مع گریبه شهروندان د یحق پناهندگ یاعطا یچگونگ -۴. شودینم
 . سازدیم
 

 ۱۴ اصل
 
. بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، هستند کسانیدر برابر قانون  هاییایاسپان هیکل

 گردد.  ضیو تبع ازیسبب امت یو اجتماع یشخص لیمسا گریو د دیعقا
 

 ۱۵ اصل
 
 توانیرا نم چکسیخود را دارند. ه یو روح یرشد و تکامل جسم ،یاشخاص حق زندگ هیکل

 ینظام ییجزا نیقرار داد. مجازات مرگ به جز در قوان یانسان ریرفتار غ ایتحت شکنجه و 
 . شودیزمان جنگ لغو م

 
 ۱۶ اصل

 
 یکه نظام اجتماع یتا حدود یو گروه یو تفکرات شخص یمذهب ،یدتیعق یهایآزاد -۱

مجبور  توانیرا نم چکسیه -۲. گرددیم نیتضم ندازد،ینشاخته شده در قانون را به خطر ن
 یرسم نید ،یمذهب چیه -۳خود نمود.  یاعتقاد ایو  یمذهب ،یکیولوژیدیبه اعالم مواضع ا

احترام گذاشته و  ایجامعه اسپان یبه اعتقادات مذهب یستیبا یدولت ی. نهادهاباشدیکشور نم
 . ندیمذاهب حفظ نما گریو د کیکاتول یسایروابط خود را با کل

 
 ۱۷ اصل

 
محدود کرد، مگر در  توانیرا نم چکسیه یحق مسلم اشخاص است. آزاد تیو امن یآزاد -۱

 ازیاز زمان مورد ن شیب تواندیمدت بازداشت موقت نم -۲. سازدیم نیکه قانون مع یموارد
 نیساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از ا ۷۲از  شیحداکثر ب ایو  هایانجام بازپرس یبرا

در صورت بازداشت،  -۳. ردیگیقرار م ییمراجع قضا اریدر اخت ایآزاد شده و  ایمدت 
مجبور به اقرار  توانیکرد. متهم را نم میبازداشت را تفه لیبالفاصله به متهم دال یستیبا

 خواهد شد.  نیبر اساس قانون تضم یو انتظام ییقضا یهادر دستگاه لینمود. حق حضور وک
 

 ۱۸ اصل
 
مسکن اشخاص  -۲. شودیم نیو وجهه اشخاص، تضم یو خانوادگ یشخص میحر ت،یثیح -۱

حکم  ایمحل سکونت بدون اجازه صاحب ملک  ی. ورود و بازرساز تعرض مصون است
ها و باالخص نامه ها، تلگراف یارتباط لیوسا هیمحرمانه بودن کل -۳ممنوع است.  ،ییقضا
 یقانون حدود استفاده از اطالعات را برا -۴. ییقضامگر به حکم  شود،یم نیها تضمتلفن
 . سازدیروندان، مشخص مشه یو خانوادگ یشخص یهامیو حر تیثیح نیتضم

 
را دارد.  ایاسپان نیحق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزم ایملت اسپان ۱۹ اصل
 لیحق ورود و خروج از کشور را دارد، مگر آن که آن را قانون محدود سازد. دال نیهمچن

 محدودکننده قانون مذکور باشد.  تواندینم یکیولوژیدیا ای یاسیس



 
 ۲۰ اصل

 
نوشتار و  ،یسخنران قیاز طر دیو عقا انیب ی: الف(آزادشودیم نیشناخته و تضم لیذ حقوق

. یو فن یعلم ،یهنر ،یو خلق آثار ادب جادیا ی. ب(آزادگرید یارتباط لیهرگونه وسا ای
. یارتباط لیاطالعات از هر گونه وسا افتیدر ید(آزاد… و یانتصاب معلم، مرب یج(آزاد

 نیمع یهاو اسرار حرف یشخص یهامیحفظ حر یمذکور را برا عاتقانون حدود کسب اطال
 -۳سانسور محدود نمود.  قیاز طر توانیذکر شده را نم یهایآزاد یاجرا -۲. سازدیم

کرده به  نییرا تع یدولت یعموم یهارسانه یو نحوه کنترل پارلمان التیقانون، نوع تشک
 سمیها را به عهده گرفته و به پلورالآن ارهمختلف اد یو اجتماع یاسیس یکه گروهها ینحو

ذکر شده در  یهایآزاد -۴احترام گذارده شود.  ایموجود در اسپان یو اختالفات زبان یاجتماع
وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان  م،یحر ت،یثیحفظ ح یتنها برا گرید نیقانون و قوان نیا

 یارتباط لیوسا گریو د یو بصر یسمع لیوسا فات،یتال فیتوق -۵. شودیو کودکان محدود م
 است.  ریامکان ثذ ییتنها با مجوز قضا

 
 ۲۱ اصل

 
 یبه مجوز قبل اجیقانون احت نیا یاجتماعات، بدون حمل سالح آزاد است. اجرا لیتشک -۱

باشد و تنها به  یبا مجوز قبل یستیبا ،یاجتماعات و تظاهرات در معابر عموم -۲ندارد. 
 کرد.  یریاز آن جلوگ توانیاشخاص و اموال م یو خطر برا یماخالل در نظم عمو لیدال
 

 ۲۲ اصل
 
 ریها جرم محسوب شود غکه اهداف آن یهاانجمن -۲مختلف آزاد است.  یهاانجمن جادیا -۱

از ادامه  یریانحالل و جلوگ -۴به ثبت برسند.  یستیشده با جادیا یهاانجمن -۳هستند.  یقانون
و شبه  ینیرزمیز یهاانجمن جادیا -۵است.  ریپذامکان ییها تنها با حکم قضاانجمن تیفعال

 . باشدیممنوع م ینظام
 

 ۲۳ اصل
 
 قیاز طر ای میخود به صورت مستق یشهروندان حق مشارکت در سرنوشت عموم -۱

 یبه مشاغل دولت یابیحق دست نیهمچن -۲را دارند.  یمنتخب در انتخابات سراسر ندگانینما
 مدارک مورد لزوم دارند.  هیو با ارا کسانی طیرا در شرا

 
 اصل

 
حقوق و منافع  یاجرا یها را برابه قضاوت و دادگاه یابیشهروندان حق دست هیکل -۲.۱

فرد، حق  نیهمچن -۲. دیننما یدفاعیاحساس ب چکسیکه ه یدارند. به نحو شیمشروع خو
 ییخود، روند قضا هیاطالع از اتهامات عل ل،یمشخص شده توسط قانون، وک یداشتن قاض

دفاع از خود، اقرار  یاستفاده از مدارک مورد لزوم برا ،یفکا یکوتاه مدت و با ضمانتها
است. قانون حدود  تیاعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برا ش،یخو هینکردن عل

از اتهامات پاسخ داد را  یبه برخ توانینم یااسرار حرفه ای ینسب لیرا که به دال یموارد
 . سازدیم نیمع



 
 ۲۵ اصل

 
 یجار نینمود که در هنگام وقوع، بر طبق قوان یمیمحکوم به جرا توانیرا نم چکسیه -۱

و  هیتنب ره،یمانند زندان و غ ییهدف از مجازاتها -۲است.  شدهیزمان، جرم محسوب نم
مجبور ساخت.  یرا به کار اجبار افراد توانیو نم باشدیبازگرداندن اشخاص به جامعه م

مند خواهند بود، به بهره یذکر شده در قانون اساس یز از حقوق اساسیبه زندان ن نیمحکوم
 یبازداشت آمده باشد. در هر حال زندان نیکه مشخصا در حکم دادگاه و قوان یاتیجز استثنا

خود را  تیو ادامه رشد شخص لیتحص ،یاجتماع یهامهیحق کار، کسب سود حاصل از آن، ب
 هایاز آزاد میمستق ریغ ای میکه مستق ییمجازاتها توانندینم یدولت یهادستگاه -۳دارد. 
 . ندینما لیرا تحم دینمایم یریجلوگ

 
 ۲۶ اصل

 
 ممنوع است.  یاحرفه یهاو سازمان یافراد توسط ادارات دولت تیثیح هتک

 
 ۲۷ اصل

 
هدف از  -۲آزاد است.  یریآموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگ -۱

 یهایو حقوق و آزاد کیاصول دموکرات هیبر پا یانسان تیآموزش، رشد و پرورش شخص
فرزندان افراد معتقد به  نکهیا یالزم را برا یهانهیزم یستیدولت با -۳است.  یاساس

 -۴. دیداشته باشند را فراهم نما یابیها دستآموزش گونهنیبه ا ،یو اخالق یمذهب یهاآموزش
 یهایزیبرنامه ر قیدارد از طر فهیدولت وظ -۵. باشدیم گانیو را یاجبار ییآموزش ابتدا

امکانات استفاده از آموزش را  از،یمراکز مورد ن جادیمشارکت دادن مردم و ا ،یآموزش
 یمراکز آموزش یبا احترام به قانون اساس ندتوانیم یو حقوق یقیاشخاص حق -۶. دیفراهم نما

 یدولت یلیمراکز تحص تیریو دانش آموزان در کنترل و مد ایمعلمان، اول -۷. ندینما جادیا
 ستمیس یابیو ارزش یدولت بازرس -۸. سازدیم نیآن را قانون مع یدخالت دارند. چگونگ

 طیفراهم نمودن شرا فهیوظ دولت -۹به عهده دارد.  نیقوان یاجرا نیتضم یرا برا یآموزش
و  ی. چگونگباشندیها خودمختار مدانشگاه -۱۰را به عهده دارد.  یمراکز آموزش یالزم برا

 . سازدیم نیحدود آن را قانون مع
 

 ۲۸ اصل
 
 یمورد برا نیرا در ا ییتهایمحدو تواندیآزاد است. قانون م کاهایدر سند تیعضو -۱
 یشود. آزاد لیخاص آنان قا تیوضع لیبه دل یتظامان یروهاین گریمسلح و د یروهاین

 توانندیم نیهمچن کاهایدرآن. اعضا سند تیو عضو کایسند جادیعبارت است از ا کاهایسند
را  چکسیبثردازند. ه تیبه فعال ییکایسند یالملل نیب یهانو سازما هاونیدر کنفدراس

دفاع از منافع  یاعتصاب کارگران برا -۲مجبور نمود.  کاهایدر سند تیبه عضو توانینم
 ازیانجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد ن یها است. چگونگخود، حق مسلم آن
 . سازدیم نیجامعه را قانون مع

 
 ۲۹ اصل

 



خود را بر اساس  یو جمع یشخص یتهایشکا هیحق درخواست و ارا هاییایاسپان هیکل -۱
 نیخود را با توجه به قوان اتیشکا ،یمئسسات نظام گریمسلح و د یروهاین -۲قانون دارند. 

 . ندینمایم هیها، ارامنحصر به فرد آن
 

 ۳۰ اصل
 
را  هاییایاسپان ینظام فیقانون وظا -۲. باشدیم ایمردم اسپان هیکل فهیدفاع از کشور وظ -۱

 شوندیاز خدمت نظام معاف م لیدال گرید ای یاعتقاد لیدالکه به  یمشخص کرده و افراد
دفتر خدمات به  توانیم ،یحفظ منافع عموم یبرا -۳بپردازند.  یبه خدمات اجتماع یستیبا

 نیتوسط قانون مع یشهروندان در مواقع اضطرار فیوظا -۴نمود.  جادیا اشهروندان ر
 . شودیم
 

 ۳۱ اصل
 
خود و  یبا توجه به قدرت اقتصاد ،یعموم ییهانهیدر پرداخت هز یستیشهروندان با هیکل -۱

جنبه مصادره  چگاهیعادالنه بوده و ه هایعادالنه همکار یاتیمال ستمیمشارکت در س قیاز طر
شده و  یزیطرح ر یعموم یدرآمدها اریبر اساس مع یعموم یهانهیهز -۲نخواهند داشت. 

را قانون  هایهمکار نگونهیا زانیحدود و م -۳ دارد. یبه قدرت اقتصاد یآن بستگ یاجرا
 . سازدیم نیمع
 

 ۳۲ اصل
 
حدود، شکل ازدواج، سن، حقوق  -۲. ندیازدواج نما توانندیم کسانیمرد و زن با حقوق  -۱

 . سازدیم نیو طالق را قانون مع ییجدا یچگونگ ن،یمزدوج فیو وظا
 

 ۳۳ اصل
 
 . شودیوارث، شناخته م یخصوص تیحق مالک -۱
 
از  توانیرا نم چکسیه -۳. سازدیم نیحقوق مذکور را قانون مع یحدود و نحوه اجرا -۲

 نیدر ا تیمطرح باشد. سلب مالک یکه منافع عموم یمحروم ساخت مگر در موارد تیمالک
 . ردیگیمواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت م

 
 ۳۴ اصل

 
ماده  ۴و  ۲ یبندها یاجرا -۲آزاد است.  یحفظ منافع عموم یمختلف برا یادهایبن جادیا -۱

 الزم االجرا است.  زین ادهایدر بن ۲۲
 

 ۳۵ اصل
 
کار،  قیاز طر یانتخاب شغل و حرفه، رشد و ترق یحق کار کردن، آزاد هاییایاسپان هیکل -۱

 -۲دارند.  یضیتبع چگونهیخود و خانواده خود را بدون ه یازهایرفع ن یبرا یکسب سود کاف
 . دینمایم نیکار را مع التیقانون کار، نوع تشک



 
 ۳۶ اصل

 
. سازدیرا مشخص م یتخصص یهاو حرفه یشغل یهاکانون یوجه مشخصه حقوق قانون
 باشد.  کیدموکرات یستیبا یاحرفه یکانونها یداخل التیتشک

 
 ۳۷ اصل

 
توافقات حاصله را  یده و اجراکر دیتاک انیکارگران و کارفرما نیقانون بر مذاکرات ماب -۱

 یجهت حفظ منافع خود قانون انیکارگران و کارفرما یاقدامات گروه -۲. دینمایم نیتضم
 ازیخدمات مورد ن یستیمحدود کردن حقوق ذکر شده تنها با ای. دولت بدون قضاوت و باشدیم

 . دینما نیرا تضم ندانشهرو یو ضرور
 

 ۳۸ اصل
 

ها کار شرکت دیاز تول یستیها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت باشرکت تیفعال
 . دینما تیحما یاقتصاد یکل یهابا توجه به برنامه

 
 ۳۹ اصل

 
 یهادستگاه -۲ها به عهده دولت است. خانواده ییو قضا یاقتصاد ،یاجتماع یهاتیحما -۱

. ندینما تیتاهل آنان، حما تینظر گرفتن وضع از فرزندان و مادران، بدون در یستیبا یدولت
 ایاول -۳. سازدیپدران را فراهم م تیراجع به وال قاتیانجام تحق یقانون امکانات الزم برا

نسبت به فرزندان در دوران  یچه هنگام تاهل و چه پس از طالق، از هر گونه کمک ،یستیبا
 نیب یشده در قراردادها ینیب شیپ یهااطفال از حفاظت -۴نورزند.  غیصغارت آنان در

 مند خواهند بود. بهره یالملل
 

 ۴۰ اصل
 
ها عادالنه ثروت میو تقس یو اقتصاد یتوسعه اجتماع یالزم را برا طیشرا یستیدولت با -۱

خود را بر  یتالشها دیفراهم آورد. باالخص با یبا ثبات اقتصاد ستمیس کیدر چارچوب 
و بهداشت در  تیامن جادیبر آموزش حرفه ها، ا دیبا نیهمچن -۲. دیکار متمرکز نما جادیا

 التیزمان کار، اعالم نمودن تعط تیمحدو قیکارگران از طر ازین دکار، استراحت مور
 . دینما دیتاک کرید ازیمراکز مورد ن جادیو ا یمقطع

 
 ۴۱ اصل

 
 ،یکاریباالخص به هنگام ب ،یاجتماع یهامهیشهروندان را تحت پوشش ب هیکل یستیبا دولت

 آزاد است.  گر،ید یهاکمک هیقرار دهد. ارا
 

 ۴۲ اصل
 



در خارج دفاع کرده و  میمق ییایکارگران اسپان یو اجتماع یاز حقوق اقتصاد یستیبا دولت
 . دیخود را در بازگشت آنان متمرکز نما یهااستیس
 

 ۴۳ اصل
 
اقدامات  قیاز طر ،یبهداشت عموم تیو هدا یسازمانده -۲است.  یبهداشت حق همگان -۱
شهروندان  فیبه عهده دولت است. قانون حقوق و وظا از،یخدمات مورد ن هیو ارا یریشگیپ

و ورزش  یبدن تیترب ،یبهداشت یهاآموزش یستیدولت با -۳. سازدیم نیمورد را مع نیدر ا
 استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.  یالزم را برا التیتسه دیبا نی. همچندینما جیرا ترو

 
 ۴۴ اصل

 
آموزش علوم و  یستیدولت با -۲آن به عهده دولت است.  تیتوسعه آموزش و هدا -۱

 . دینما تیهدا یمنافع عموم ریرا در مس یو فن یعلم قاتیتحق
 

 ۴۵ اصل
 
ان همگ فهیوظ زیبوده و حفاظت از آن ن یمناسب، همگان ستیز طیحق استفاده از مح -۱

و  یزندگ تیفیحفظ و بهبود ک یرا برا یعیاز منابع طب یاستفاده منطق یستیدولت با -۲است. 
که به موارد ذکر شده در  یکسان -۳. دینما جیجامعه، ترو یو همبستگ تیحفاظت آن را با حما

 . ندیرفع ضرر نما یستیبر طبق قانون مجازات شده و با ند،ینماتعرض  یبند قبل
 

 ۴۶ اصل
 

 یستیبا ییجزا نیبه عهده دولت است. قوان ایاسپان یو هنر یفرهنگ ،یخیتار یهاراثیم حفظ
 . رندیمجازات در نظر گ هاراثیم نگونهینسبت به تعرض به ا

 
 ۴۷ اصل

 
الزم را فراهم  طیشرا یستیاست. دولت با هاییایاسپان هیمسکن مناسب حق مسلم کل داشتن

 یاضاف یهااز ارزش زیداشتن مسکن را بوجود آورد. جامعه ن یبرا یکاف التیکرده و تسه
 مند خواهد بود. دولت، بهره یسازمسکن یهاتیحاصل از فعال

 
 ۴۸ اصل

 
 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیمشارکت جوانان در توسعه س یالزم برا طیشرا جادیا

 به عهده دولت است. 
 

 نیمعلول یبرا یدرمان و توانبخش ،یریشگیپ یاستهایاتخاذ س ای یستیدولت با ۴۹ اصل
شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده  یالزم را برا یهانهیزم ،یو روان یجسم
 مند شوند. عنوان بهره نیدر ا

 
 ۵۰ اصل



 
. دینما نیسالمندان را تضم یاقتصاد تیمناسب، کفا یهاونیپانس جادیا قیاز طر یستیبا دولت
بهداشت، مسکن،  نهیمختص سالمندان در زم یخدمات اجتماع هیها را با ارارفاه آن نیهمچن

 . دینما نیفرهنگ و اوقات فراغت تام
 

 ۵۱ اصل
 
و حفظ منافع  یبهداشت ،یتیاقدامات امن قیدولت دفاع از مصرف کنندگان را از طر -۱

الزم به مصرف  یهازشاطالعات و آمو هیارا فهیدولت وظ -۲ها، به عهده دارد. آن یاقتصاد
به  یستیبا نیخواهد کرد. همچن تیحما ربطیذ یهاکنندگان را داشته و از سازمان

 یذکر شده قبل یبا توجه به بندها -۳. دینما یدگیرس کنندگانمصرف  اتیها و شکادرخواست
 برسد.  بیبه تصو داتیو مجوز تول یمقررات داخل یستیبا
 

 ۵۲ اصل
 

 نیمع یدفاع از منافع اقتصاد یرا برا یو تخصص یاحرفه یهاسازمان فیوظا قانون،
 باشد.  کیدموکرات یستیسازمانها با نگونهیو عملکرد ا یداخل التیخواهد کرد. تشک

 
 ۵۳ اصل

 
 هیشناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به عهده کل یهایحقوق و آزاد یاجرا -۱

ناقض اصل حقوق مذکور باشد،  دینبا حال نیاست. تنها قانون که در ع یدولت یهادستگاه
شهروندان  هیکل -۲. دیمحدود نما ۱۶۱را با توجه به اصل هایآزاد نیا زانیم تواندیم
 هاوانیو بخش اول فصل دوم به د ۴شناخته شده در اصل  یهایازعدم وجود آزاد توانندیم

 لیدر مورد دال ی. فرجام خواهندینما یفرجام خواه یقانون اساس وانیاز د اینموده و  تیشکا
احترام و حراست از اصول  -۳صورت خواهد گرفت.  زین ۳۰ذکر شده در اصل  یوجدان

. محدود نمودن حقوق باشدیم یدولت و ییقضا یهاتیشناخته شده در فصل سوم، اساس فعال
 یرسمورد بر یعاد یهاوانیدر د تواندیم سازدیم نیکه قانون مع یمذکور تنها در موارد

 . رندیقرار گ
 

 ۵۴ اصل
 

و منتصب از جانب  نیمجلس ندهیبوده که به عنوان نما یسازمان التیتشک کیملت  مدافع
 تواندیم« مدافع ملت»خواهد شد.  جادیعنوان، ا نیدفاع از حقوق ذکر شده در ا یآنان، برا

 گزارش دهد.  نینموده و به مجلس یرا بازرس یعملکرد ادارات دولت
 

 ۵۵ اصل
 
ب  -الف یبندها ۲۰و  ۱۹، اصول ۳و  ۲ یبندها ۱۸و  ۱۷حقوق شناخته شده در اصول  -۱
 یو به نحو یبه هنگام حکومت نظام تواندیم ۲بند  ۳۷و اصل  ۲بند  ۲۸و  ۲۱، اصول ۵و 

مورد استثنا  نیاز ا ۱۷از اصل  ۳شده است، معلق شود. بند  ینیب شیپ یکه در قانون اساس
 ۲بند  ۱۷تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل یقانون م -۲. گرددیم

 ییحکم قضا ایو  یکاف قاتیمشخص، با انجام تحق یافراد یرا برا ۳و  ۲ یبندها ۱۸و اصل 



 نیسازد. سو استفاده از ا نیمع ست،یمسلح و ترور یدر مورد باندها ،یو کنترل پارلمان
 دارد.  ییجزا تیولیاصل، مس

 
 ۵۶ اصل

 
نظر  رینهادها را ز یکشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عاد سییپادشاه ر -۱

و  یشاه را قانون اساس فی. وظاباشدیم یالملل نیدر روابط ب یمقام دولت نیتریداشته و عال
 نیاز عناو توانیاست و م «ایشاه اسپان»او  یعنوان رسم -۲. سازدیم نیمع نیقوان گرید
بوده و  ریشاه خدشه ناپذ تیشخص -۳در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد.  که زین گرید

 شاه ه فیندارد. وظا یتیولیمس
 
صورت، اعتبار  نیا ریدر غ ردیآمده است، انجام گ ۶۴که در اصل  یبه نحو یستیبا هیم

 . گرددیم یمورد مستثن نی، از ا۲بند  ۶۵ندارد. موضوع اصل 
 

 ۵۷ اصل
 
 یخیخوان کارلوس اول، وارث سلسله تار حضرتیدر خانواده اعل ایانسلطنت اسپ -۱

صورت  نیا ری. در غباشدیسلطنت فرزند مذکر اول م نیاست. جانش یبوربون، موروث
از  عهدیول -۲دارد.  تیبر سن کمتر ارجح ادتریبر دور، مرد بر زن، سن ز کینزد یوابستگ

 PRINCIPE DEنامبرده شود، عنوان نامبرده  عهدیکه به عنوان ول یاز زمان ایبدو تولد 

ASTURIAS (و عنواناسیآستور -د -پهیپرنس )نیجانش یبرا یکه به طور سنت یگرید یها 
به  نیعدم وجود جانشدر صورت -۳است را همراه دارد.  کردهیاستفاده م ایسلطنت اسپان

 یسلطنت را معرف نینشجا ایانبا توجه به منافع اسپ توانندیم نیکه ذکر شد، مجلس یطور
و سلطنت را داشته باشند اما بر خالف نظر شاه و  ینیکه حق جانش یاشخاص -۴. ندینما

از  یریکناره گ -۵. شوندیمحروم م ینیخود و فرزندانشان از جانش ند،یازدواج نما نیمجلس
را قانون  دیسلطنت بوجود آ نیکه در مورد جانش یگرید دیهر ترد ایسلطنت، عدم قبول آن و 

 حل خواهد نمود. 
 

 ۵۸ اصل
 

که  یفیبه استثنا وظا رندیرا به عهده گ یسلطنت فیوظا تواندیزوج ملکه نم ایشاه  همسر
 است.  دهیها محول گردمشخصا به آن

 
 ۵۹ اصل

 
 نیکترینزد چکدام،یمادر شاه و در صورت نبودن ه ایاست. پدر  ریکه شاه صغ یهنگام -۱

 -۲. ردیگیپادشاه را به عهده م فیشده وظا نیمع یچه در قانون اساسارشد بر طبق آن لیفام
 دییآن را تا نیو مجلس دیایبر ن یلیمحوله به هر دل فیکه پادشاه از عهده وظا یدر صورت

باشد، مانند بند قبل،  ریصغ عهدیکه ول ی. در صورتشودیواگذار م عهدیول هسلطنت ب د،ینما
وجود نداشته  یبدست گرفتن امور سلطنت یبرا چکسیکه ه یدر صورت -۳. شودیعمل م

 یستیپادشاه با -۴. ندینمایم یپنج نفر را عهده دار امور سلطنت ایسه  ک،ی نیباشد، مجلس
. . . تحت یبر اساس قانون اساس یپادشاه فیوظا یاجرا -۵نباشد.  ریبوده و صغ ییایاسپان

 . ردیگیانجام م ایعنوان پادشاه اسپان



 
 ۶۰ اصل

 
السطنه  بیکرده، به عهده دارد. نا یکه شاه مرحوم معرف یرا شخص ریشاه صغ تیومیق -۱
مادر و  ایتوسط شاه، پدر و  میق یعدم معرفنباشد. در صورت ریبوده و صغ ییایاسپان یستیبا

شاه  تیومیق -۲. ندیرا انتخاب نما یکس یاز خاندان سلطنت یستیبا نیمجلس نصورتیا ریدر غ
 . شودیمحسوب نم یاسیمقام س ریصغ

 
 ۶۱ اصل

 
خود را به نحو احسن انجام  فیکرده که وظا ادیسوگند  نیدر مقابل مجلس یستیپادشاه با -۱

بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار  نیقوان گریو د یبه قانون اساس بندیداده، پا
 ادیهمان سوگند را  یستیبا رسد،یم یکه به سن قانون یوقت زین عهدیول -۲احترام بگذارد. 

خود را به  یوفادار نیکرده و همچن ادیهمان سوگند را  دیبا زیشاه ن نانیجانش ای نیانش. جدینما
 . ندیشاه اعالم نما

 
 ۶۲ اصل

 
و اعالم  نی. ب(انحالل مجلسنیقوان یپادشاه: الف(نظارت بر حسن اجرا فیو وظا اراتیاخت

در موضوعات  یشده. ج(اعالم همه پرس ینیب شیپ یکه در قانون اساس یانتصابات به طور
دادن به  انیپا نیدولت و انتصاب او و همچن سییر شنهادی. د(پیشده در قانون اساس ینیب شیپ

 یشده. ه(حکم انتصاب اعضا ینیب شیپ یکه در قانون اساس یطور بهدولت  سییخدمت ر
 یاعطا ران،یوز یشورا یهانامه بیتصو یدولت. و(بررس سییر شنهادیدولت، پس از پ

و به عهده گرفتن  ی. ز(اطالع از امور دولتنیبا توجه به قوان ینظام ریو غ ینظام یهانشان
کل  یدرخواست خود. ح(فرمانده ایدولت و  سییبه درخواست ر رانیوز یشورا استیر
 ها.  یآکادم ابتی(نی. باشدیپادشاه قادر به عفو نم کنیمسلح. ط(درخواست عفو، ول یروهاین

 
 ۶۳ اصل

 
 زین ایدر اسپان یخارج یاسیس ندگانی. نمادینمایرا انتخاب م یاسیس ندگانیشاه سفرا و نما -۱

و  یبا توجه به قانون اساس یالملل نیب یقراردادها رشیپذ -۲. شوندیم رفتهیتوسط پادشاه پذ
به  نیدر مجلس بیاعالم صلح و جنگ پس از تصو -۳به عهده پادشاه است.  نیقوان گرید

 است.  شاهعهده پاد
 

 ۶۴ اصل
 
. ردیوزرا مربوطه صورت گ ایدولت و  سییبا حضور ر یستیپادشاه. . . با یهافرمان -۱
با  یستی، با۹۹شده در اصل  ینیب شیدولت و موضوع انحالل پ سییو انتصاب ر شنهادیپ

پادشاه با  یصادر شده از سو یهافرمان تیولیمس -۲. ردیکنگره انجام گ سییحضور ر
 فرمان، حضور داشته باشند.  یاست که به هنگام امضا یکسان

 
 ۶۵اصل 

 



پادشاه قرار  اریدر اخت یامور دربار و خانواده سلطنت یبرا یاز بودجه دولت یبخش -۱
 ینظام یآزادانه اعضا تواندیشاه م -۲نمودن آن آزاد است.  نهیهز ی. شاه در چگونگردیگیم

 . دید را انتخاب نمادربار خو ینظام ریو غ
 

 ۶۶ اصل
 
 -۲. باشدیو سنا م ندگانیمردم انتخاب شده و شامل کنگره نما یاز سو نیمجلس ندگانینما -۱

است که در قانون  یفیوظا گریبودجه، کنترل دولت و د بیتصو ،یقانونگذار نیمجلس فهیوظ
 از تعرض مصون هستند.  نیمجلس ندگانیذکر شده است. نما یاساس

 
 ۶۷ اصل

 
کنگره  ندهینما تواندینم نیکنگره و سنا باشد. همچن ندهیهمزمان نما تواندینم چکسیه -۱

وابسته به قدرت  نیمجلس ندگانینما -۲جوامع خودمختار باشد.  یپارلمانها ندهیو نما ندگانینما
 یهانامه نییخارج از آ ندگانیتجمعات و جلسات نما -۳دارند.  ینبوده و استقالل را یدولت
 . باشدیم یفاقد ارزش حقوق ن،یمجلس یلداخ
 

 ۶۸ اصل
 
کنگره با انجام  ندگانینفر است. نما ۴۰۰و حداکثر  ۳۰۰کنگره حداقل  ندگانینما زانیم -۱

چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب  یو مخف میآزاد، مستق ،یانتخابات سراسر
 یهر کدام دارا ایو مل وتای. سشودیم دهینام یحوزه انتخابات کیهر شهرستان  -۲. شوندیم
آن  تیجمع زانیهر حوزه را با توجه به م ندگانی. قانون تعداد نماباشندیم ندهینما کی

مورد  ندگانشینما زانیو با توجه به م یانتخابات در هر حوزه انتخابات -۳. سازدیمشخص م
. مدت شوندیدوره چهارساله انتخاب م کی یکنگره برا ندگانینما -۴. ردیگینظارت قرار م

 هیکل -۵. ابدییم انیدر صورت انحالل کنگره پا ایپس از گذشت چهار سال و  یندگینما
 توانندیم نیداشته و همچن یشده در قانون باشند، حق را نیمع طیشرا یکه دارا ییهاییایاسپان

در  میمق یهاییایشرکت اسپان یالزم را برا التیتسه یستیانتخاب شوند. دولت با یندگیبه نما
دوره  انیشصت روز قبل از پا یروز ال یس یستیباانتخابات  -۶خارج از کشور فراهم آورد. 

 نیروز بعد از انتخابات، اول ۲۵حداکثر پس از  یستی. کنگره منتخب باردیکنگره انجام گ یقبل
 دهد.  لیاجالس خود را تشک

 
 ۶۹ اصل

 
حوزه  کیهر استان که  -۲مناطق و جوامع مختلف است.  ندگانیسنا محل اجالس نما -۱
که  یبر اساس یآزاد و مخف م،یمستق ،یانتخابات سراسر قیچهار سناتور را از طر باشد،یم

با مجمع  رهیهر جز ،یا رهیجز یدر استانها -۳. دینمایانتخاب م سازد،یم نیقانون مع
سه  بیترت نی. بدشودیحوزه محسوب م کیباشد،  یمحل یهاشورا یکه دارا یریالجزا

فرومنته را، منورکا،  -ثایبیا یسناتور برا کیو  فهیو تنر ورکایبزرگ، ما یقنار یسناتور برا
هر  ایو مل وتایس یشهرها -۴. شودیو الپالما انتخاب م روتهیونتورا، گومرا، رو، لن نتهیفو

سناتور را در  کیامعه خودمختار هر ج نیبر ا عالوه -۵. باشندیدو سناتور م یکدام دارا
سنا  یندگیسناتور را از جانب کل جامعه، به نما کیخود و  تیجمع ونیلیم کیهر  یازا

 ایجوامع خودمختار و  یهاپارلمان یاز سو یستیسنا با ندگانی. انتصاب نماندینمایانتصاب م



. شوندیمدت چهار سال انتخاب م یراسنا ب ندگانینما -۶. ردیمربوطه انجام گ یهاسازمان
 . ردیپذیم انیدر صورت انحالل سنا پا ایسال و  ۴سناتورها پس از  یندگیمدت نما

 
 ۷۰ اصل

 
 یهاسمت یستیدر هر حال نبا یول سازد،یم نیرا مع داهایکاند طیقانون انتخابات شرا -۱
که  یبه نحو یدولت رتبهیب(مقامات عال یقانون اساس وانید یرا داشته باشند: الف(اعضا ریز

 انیدولت ج(مدافع ملت د(قضات و دادستانها ه ( نظام اتیه یبه استثنا سازد،یم نیقانون مع
 یو ( اعضا سیو پل یتیامن ،یاطالعات یهاسازمان ینظام یرسم ریغ یضااع ،یرسم

بوده که قانون  ییتحت کنترل قضا نیمجلس ندگانینما یهااعتبارنامه -۲ یانتخابات یشوراها
 . سازدیم نیآن را مع یانتخابات چگونگ

 
 ۷۱ اصل

 
در  -۲قرار داد.  بیخود تحت تعق دیاظهار عقا لیبه دل توانیو سناتورها را نم ندگانینما -۱

آنان را در  توانیو تنها م باشندیم تیمصون یو سناتورها دارا ندگانینما ،یندگیمدت نما
سنا  ایپارلمان  یبدون مجوز قبل توانیمتهم را نم ندگانینما نمود. ریحال انجام جرم دستگ

توسط  تواندیو سناتورها تنها م ندگانیموارد اتهام نما -۳قرار داد.  یعاد ییتحت روند قضا
و سناتورها توسط  ندگانیدستمزد نما زانیم -۴. ردیقرار گ یکشور مورد بررس یعال وانید

 . شودیم نییتع نیمجلس
 

 ۷۲ اصل
 
ها و نامه نیی. آندینمایم بیو تصو میو بودجه خود را تنظ یداخل یهانامه نییآ نیمجلس -۱

 اتیو ه سییهر کدام ر نیمجلس -۲برسد.  ندگانیمطلق نما تیاکثر یبه را یستیاصالحات با
 نیاجالس مشترک داشته باشند، ا نیکه مجلس ی. در صورتندینمایخود را انتخاب م سهییر

از مجالس در آن  کیشده هر  بیو مقررات تصو شودیکنگره اداره م سییاجالس توسط ر
به عهده  زیرا ن نیمجلس یداخل یو انتظام یادار استیر ن،یمجلس استیر -۳. گرددیاجرا م
 دارند. 

 
 ۷۳ اصل

 
دسامبر و دوره دوم  تیدارند. دوره اول از سپتامبر لغا یدر دو دوره اجالس عاد نیمجلس -۱

از دو  کیهر  یمطلق اعضا تیاکثر ایبه درخواست دولت  -۲. باشدیم نیژوتا  هیاز فور
 یستیفوق العاده با یهااجالس فوق العاده داد. دستور کار اجالس لیتشک توانیم نیمجلس

 . ردیپذیم انیمشخص بوده و پس از آن پا
 

 ۷۴ اصل
 
که در عنوان  یفیانجام وظا ینبوده و تنها برا یگذارقانون یبرا نیاجالس مشترک مجلس -۱

 ۲.۱۴۵، ۱.۹۴در مورد اصول  نیمشترک مجلس ماتیتصم -۲. باشدیقانون آمده، م نیدوم ا
از کنگره و روند کار  ۱.۹۴آرا برسد. روند کار اصل  تیاکثر بیبه تصو یستیبا ۲.۱۵۸و 

ه سنا و کنگر نیکه توافق ماب ی. در صورتشودیاز سنا آغاز م ۲.۱۵۸و  ۲.۱۴۵اصول 



سنا و کنگره به نسبت  یمختلط مرکب از اعضا ونیسیکم کیحاصل نشود،  بیتصو یبرا
 نیمجلس بیکرده تا به تصو هیرا ته یمختلط متن قانون ونیسی. کمشودیم لیتشک یمساو

مطلق آرا آن را  تیبا اخذ اکثر ییبه تنها تواندیکنگره م ب،یعدم تصوبرسد. در صورت
 . دینما بیتصو

 
 ۷۵ اصل

 
 توانندیم نیمجلس -۲. ردیگیانجام م هاونیسیو در کم یدر جلسات رسم نیکار در مجلس -۱

حال جلسه  نی. با اندیواگذار نما میدا یهاونیسیرا به کم یقانون شنهاداتیها و پپروژه بیتصو
. دیرا خود دنبال نما یقانون شنهاداتیباشد بحث راجع به پ لیهر زمان که ما تواندیم یرسم

از  یو بودجه دولت یمقررات سازمان ،یالملل نیامور ب ،یاصالحات در قانون اساس انجام -۳
 . گرددیم یمستثن یقانون قبل

 
 ۷۶ اصل

 
که  یلیدر خصوص مسا یقاتیتحق یهاونیسیکم توانندیهر دو مشترکا م ایکنگره و سنا و  -۱

در  توانندینم هاونیسیکم نیا قاتیتحق جیبدهند. نتا لیاست، تشک انیدر م یمنافع عموم
ادامه  یبرا یبه دادستان تواندیم جینتا نی. البته اردیمورد استفاده قرار گ ییقضا یهاوانید

از حضور در  توانیو نم ندیافراد را احضار نما توانندیم نیمجلس -۲شود.  هیارا قاتیتحق
 نیقانون را مع نیا یعدم اجرانمود. قانون، نحوه مجازات در صورت یخوددار نیمجلس

 . سازدیم
 

 ۷۷ اصل
 
 افتیدر یشهروندان را به صورت کتب یگروه ای یفرد یهادرخواست توانندیم نیمجلس -۱

 نیشهروندان در مجلس یحضور یهاو انجام تظاهرات و در خواست می. حضور مستقندینما
. ندینما هیارا شده را به دولت افتیدر یهادرخواست توانندیم نیمجلس -۲. باشدیممنوع م
 درخواستها، پاسخ دهد.  نگونهیبه ا نیمجلس لیدر صورت تما یستیدولت با

 
 ۷۸ اصل

 
مذکور  یندگیعضو دارد. نما ۲۱بوده که حداقل  یمیدا یندگینما کی یهر مجلس دارا -۱

به عهده  یمیدا استیر -۲ها است. آن ندگانیبا توجه به تعداد نما یپارلمان یهامعرف گروه
محول شده  گرید فی، وظا۷۳اصل  یاجرا یمیدا فیاست. وظا نیاز مجلس کیهر  استیر

که اجالس  یدر زمان نیمجلس یندگیکار و نما انیپا ای، در زمان انحالل ۱۱۶و  ۸۶اصول 
 یندگیها، نماانحالل آن ای نیکار مجلس افتنی انیدر صورت پا -۳. باشدیندارد، م یرسم

 یریپس از شکل گ -۴. دهدیادامه م دیجد نیمجلس یریخود تا شکل گ فیبه وظا یمیدا
 نیاتخاذ شده را به اطالع مجلس ماتیمو تص هیامور جار ،یرسم یندگینما د،یجد نیمجلس

 . رساندیم
 

 ۷۹ اصل
 



 -۲اعضا الزم است.  تیحضور اکثر ن،یمجلس یدر جلسات رسم حیلوا بیتصو یبرا -۱
که بر اساس قانون  یحیبرسد. لوا نیدر مجلس نیحاضر تیاکثر بیبه تصو یستیبا حیلوا

 یمطلق دارد، مستثن تیبه اکثر اجیاحت نیمقررات خود مجلس ایو  نیقوان گرید ایو  یاساس
 . ستین یبه شخص بوده و قابل واگذار میقا ندگان،ینماسناتورها و  یرا -۳. گرددیم
 

 ۸۰ اصل
 

مطلق  تیاکثر بیکه به تصو یجلسات ی. به استثناباشدیم یعلن نیمجلس یرسم جلسات
 باشد.  دهیرس ندگانینما
 

 ۸۱ اصل
 
مربوط به جوامع خود  نیقوان ،یاجتماع یهایو آزاد یدر رابطه با حقوق اساس نیقوان -۱

شده باشد،  ینیب شیپ یکه در قانون اساس ینیقوان گریمربوط به انتخابات و د نیمختار، قوان
 یبه را ازین نیقوان نگونهیاصالح و حذف ا ب،یتصو -۲. شوندیم دهینام یسازمان نیقوان
 دارد.  نگرهمطلق ک تیاکثر

 
 ۸۲ اصل

 
را به دولت واگذار  یقانون حیاز لوا یبرخ میباشند تنظ لیچنانچه ما توانندیم نیمجلس -۱

در صورت محول نمودن  -۲. گرددیم یمورد مستثن نیاز ا یسازمان نیقوان می. اما تنظندینما
قانون  کی سینوشیهدف پ ایآ نکهیآن، و ا یچارچوب قانون یستیبه دولت، با نیقوان میتنظ
 میدر صورت محول نمود تنظ -۳است، مشخص شود.  گریکدیادغام چند قانون در  ایو  دیجد

 یهدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زمان یستیبه دولت، با یقانون حهیال کی
 ولیرا مس یگرید اتیه تواندیدر نظر گرفته شود. دولت نم حهیال نیتدو یمناسب برا

را به  حهیاهداف ال یستیشده با نیتدو یانونق حیلوا -۴. دیبنما سیشنویپ نیو تدو یدگیرس
مشخص  زیحدود آن را ن یستیبا یقانون حیلوا میمجوز تنظ -۵. ندینما انیصورت واضح ب

 گرید یبا متون قانون ایمتن است  کی نیمنظور تنها تدو ایکه مشخص شود آ یبه نحو دینما
 نیتدو نیها، قوان ادگاهو د وانهایمخصوص د فیبدون دخالت در وظا -۶ارتباط دارد.  زین

 . ندینما نیآن تدو ییکنترل اجرا یرا برا یمخصوص یهافرمول یستیشده با
 

 ۸۳ اصل
 

 یمقررات برا نی. ب(به تدوندیرا اصالح نما گرید یکل نی: الف(قوانتوانندینم یکل یهاقانون
 امور منسوخ شده بپردازند. 

 
 ۸۴ اصل

 
مانع  تواندیمعتبر باشد، دولت م نیمخالف قوان یابنامهیتصو ای یقانون شنهادیپ کیهر گاه  -۱
قانون  ییجز ای یکل یریبر جلوگ یمبن یقانون شنهادیپ کی تواندیم نیآن شود. همچن یریگیپ

 دهد.  هیمذکور را ارا
 

 ۸۵ اصل



 
 را خواهد داشت.  یقانون یهابنامهیدولت عنوان تصو یقانون شنهاداتیپ

 
 ۸۶ اصل

 
موقت را  یقانون یهابنامهیتصو تواندیو فوق العاده، دولت م یفور ازیدر صورت ن -۱

شهروندان که در  یهایو آزاد فیکه متضاد با اصول حقوق، وظا ینموده، به نحو بیتصو
 یروز برا یفورا و حداکثر پس از س یستیها بانامه بیتصو -۲عنوان اول آمده است، نباشد. 

ظرف مدت  یستیبا زین ندگانیفرستاده شوند. کنگره نما ندگانینما نگرهبه ک یریگ یبحث و را
منظور در  نیبه ا یابیدست ی. برادیلغو آن اعالم نما ایاعتبار  رامونیمذکور، نظر خود را پ

پس از مدت مقرر شده در بند فوق،  -۳در نظر گرفته خواهد شد.  یاژهیو هیمقررات، رو
قرار  یمورد بررس تیفور دیو با ق یقانون حهیال صورتمصوبه را به  توانندیم نیمجلس
 دهند. 

 
 ۸۷ اصل

 
 نیو مقررات مجلس یبر اساس قانون اساس یستیدولت، کنگره و سنا با یهایقانون گذار -۱

 کی نیاز دولت درخواست تدو توانندیخودمختار م یهادولت یپارلمانها -۲. ردیانجام گ
 هیکنگره ارا سهییر اتیرا به ه یقانون شنهادیپ کی توانندیم نکهیا ای. ندیرا بنما یقانون حهیال

مذکور به کنگره  دشنهایدفاع از پ یپارلمان خود را، برا ندگانیسه نفر از نما حداکثردهند و 
مردم را به  یقانون شنهاداتیپ هیارا طیو شرا یچگونگ یقانون سازمان کی -۳. دیاعالم نما
حداقل  یمردم یقانون شنهاداتیپ یقبول بررس یخواهد ساخت. برا نیمع ندگان،یکنگره نما

 ،یسازمان نیشامل قوان تواندینم یمردم یقانون شنهاداتی. پباشدیامضا م ۵۰۰/ ۰۰۰به  ازین
 شود.  انیو عفو زندان یالملل نیب ،یاتیمال
 

 ۸۸ اصل
 

همراه با گزارش و سوابق الزم به کنگره  ران،یوز یشده توسط شورا بیتصو یقانون حیلوا
 . شودیفرستاده م

 
 ۸۹ اصل

 
انجام خواهد گرفت،  نیمجلس یهانامه نییبر اساس آ یقانون شنهاداتیانداختن پ انیبه جر -۱

آمده است، بشود.  ۸۷که دراصل  یبه نحو نیمانع از ابتکارات تدو حیلوا تیاولو نکهیبدون ا
از سنا آغاز شود، به کنگره ارسال خواهد شد تا  ۸۷که مطابق اصل  یقانون شنهاداتیپ -۲

 دنبال شود.  طهمربو هیرو
 

 ۹۰ اصل
 
 سییکنگره آن را به اطالع ر سییر ندگان،یدر کنگره نما یقانون حهیال بیپس از تصو -۱

متن دو ماه مهلت داشته تا آن  افتیسنا پس از در -۲تا بحث در سنا آغاز شود.  رساندیسنا، م
مطلق سناتورها  تیآرا اکثر یقانون حهیال کی یوتو یاراإه دهد. برا هیاصالح ایرا وتو کرده 

برساند تا  بیطلق به تصوم تیرا با اکثر حهیال یستی. پس از آن کنگره مجددا باستالزم ا



 حیلوا یبررس یکه سنا برا یامهلت دو ماهه -۳پادشاه ارسال کرد.  حیبتوان آن را جهت توش
 . ابدییروز کاهش م ۲۰ارسال شود به  تیفور دیبا ق حهیکه ال یدارد، در صورت اریدر اخت

 
پادشاه  حیروز به توش ۱۵است، پس از  دهیرس نیمجلس بیکه به تصو ینیقوان ۹۱ اصل
 و سپس منتشر خواهند شد.  دهیرس
 

 ۹۲ اصل
 
 یبه همه پرس توانیبرخوردار باشند را م یاژهیو تیکه از اهم یاسیس ماتیتصم -۱

دولت مطرح و پس از موافقت کنگره  سییر یاز سو یهمه پرس شنهادیپ -۲گذاشت. 
و  طیشرا ،یانقانون سازم کی -۳پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد.  ندگان،ینما

 خواهد ساخت.  نیشده را مع ینیب شیپ یاساس نونقا نیکه در ا یانواع همه پرس یچگونگ
 

 ۹۳ اصل
 
را صادر نمود.  یالملل نیب یاجازه عقد قراردادها توانیم یقانون سازمان کی قیطر از

 دولت خواهد بود.  ای نیبه عهده مجلس یو فرامل یالملل نیب یهاقراردادها و قطعنامه یاجرا
 

 ۹۴ اصل
 
 نیبه اجازه مجلس ازین لیدر موارد ذ ،یالملل نیب یمانهایث ایموافقت دولت با قراردادها  -۱

 ایج(قراردادها  ینظام یدارند. ب(قراردادها یاسیکه جنبه س ییدارد: الف( قراردادها
 یقانون اساس نیبر حقوق مقرر در عنوان اول ا ایکشور  یارض تیکه بر تمام ییمانهایپ

 ایگذارند. ه(قراردادها  ریتاث یعموم ییکه بر دارا ییمانهایپ ایگذارند. د(قراردادها  ریتاته
 یاقدامات قانونگذار ازمندیآن ن یاجرا ایشده  گرید نیاصالح قوان ایکه موجب لغو  ییمانهایپ

 آگاه نمود.  گرید یمانهایفورا از عقد قراردادها و پ یستیکنگره و سنا را با -۲باشد. 
 

 ۹۵ اصل
 
به انجام  ازیدارد، ن تیریمغا یکه با مفاد قانون اساس یالملل نیب یعقد قراردادها -۱

قانون  وانیبه د توانندیم نیهر کدام از مجلس ایدولت  -۲دارد.  یاصالحات در قانون اساس
 . دینما ینظرخواه رت،یوجود مغا اعدمیمراجعه کرده و نسبت به وجود  یاساس

 
 ۹۶ اصل

 
 یاز نظام قانون یمنتشر شوند به بخش ایرسما در اسپان نکهیپس از ا یالملل نیب یقراردادها -۱

در  ایمعلق گردد که  ایلغو، اصالح و  تواندیم یها در صورت. مفاد آنشودیم لیتبد یداخل
 -۲ .ابدی رییتغ یالملل نیحقوق ب یبر طبق مقررات کل ایخود قرارداد منظور شده باشد و 

منظور  ۹۴که در ماده  یاهیهمان رو یالملل نیب یهامانیمخالفت با قراردادها و پ یبرا
 به کار گرفته خواهد شد.  دهیگرد

 
 ۹۷ اصل

 



و دفاع  ینظام ریو غ ینظام یهاو اداره دستگاه یو خارج یداخل یهااستیس تیهدا دولت
 گریو د یو مقررات با توجه به قانون اساس نیقوان یاز کشور را به عهده دارد. دولت مجر

 . باشدیم نیقوان
 

 ۹۸ اصل
 
است که قانون  ییاعضا گریدر صورت لوازم، وزرا و د نیمعاون س،ییدولت مرکب از ر -۱
 یاخدشه نکهیاعضا را هماهنگ نموده، بدون ا گرید فیدولت وظا سییر -۲. سازدیم نیمع

از  یناش فیوظا یبه استثنا توانندیاعضا دولت نم -۳ .دیها وارد آآن میمستق اراتیدر اخت
 -۴داشته باشند.  گرید یتجار ای یحرفها یتهایفعال یپارلمان تیولیسخود و م تیمس إول

 . سازدیم نیشده در بند فوق را مع دیق یاحرفه یتهایقانون، فعال
 

 ۹۹ اصل
 
شده است، پادشاه  ینیب شیکه در قانون پ یگریموارد د ایکنگره و  دیثس از هر بار تجد -۱

 ییدایمختلف که در پارلمان حضور دارند، کاند یاسیس یهاگروه ندگانیپس از مشورت با نما
 یهابرنامه یستیپادشاه با یشنهادیپ یدایکاند -۲خواهد کرد.  شنهادیدولت پ استیر یرا برا

چنانچه  -۳. دیاعتماد نما یرا نموده و درخواست هیارا ندگانیدولت خود را در کنگره نما
اعتماد دهد، پادشاه او  یمذکور را یدایخود به کاند یمطلق اعضا تیبا اکثر ندگانیکنگره نما

 یریگ یرا ابد،یشده به دست ن دیق تیدولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثر استیرا به ر
چنانچه پس  -۴خواهد بود.  یساده کاف تیبار اکثر نیساعت انجام گرفته و ا ۴۸مجدد پس از 

خواهند شد.  شنهادیپ یدیجد یداهایاعتماد حاصل نگردد، کاند یذکر شده را یهایریگ یاز را
 یبعد یداهایاز کاند چکدامیه دایکاند نیدر مورد اول یریگ یچنانچه تا دو ماه پس از را -۵

 سییدرخواست ررا منحل و به  نیپادشاه مجلس رند،ینگ ماداعت یرا ندگانیاز کنگره نما
 را صادر خواهد کرد.  دیکنگره فراخوان انتخابات جد

 
 ۱۰۰ اصل

 
کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه  یدولت به پادشاه معرف سییدولت را ر یاعضا گرید

 . دینمایصادر م
 

 ۱۰۱ اصل
 
آن  سییفوت ر ایبه خاطر استعفا  ایدر صورت از دست دادن اعتماد  دیدولت جد تیفعال -۱

ادامه  دیدولت جد فیخود را تا مراسم تحل فیوظا یستیدولت معزول با -۲. رسدیم انیبه پا
 دهد. 

 
 ۱۰۲ اصل

 
 یبررس یعال وانید یفریآن در شعبه ک یاعضا گریدولت و د سییر ییاتهامات جنا -۱

کشور باشد، تنها از  تیامن هیکه عل یگریهر جرم د ایبه اتهامات  یدگیرس -۲خواهد شد. 
 یریگیمطلق آن، قابل پ تیاکثر بیکنگره و تصو ندگانیچهارم نما کیدرخواست  قیطر

 فوق نخواهد شد.  یاز موارد مندرج در بند قانون چکدامیشامل ه یعفو عموم -۳خواهد بود. 



 
 ۱۰۳ اصل

 
 ت،یکفا دیا باهرا مد نظر داشته باشند و در آن یمنافع عموم یستیبا یدولت یهادستگاه -۱

 یدولت یهادستگاه -۲شود.  تیو احترام به قانون، رعا یسلسله مراتب، عدم تمرکز، هماهنگ
 میرا تنظ ینامه کارمندان دولت نییقانون، آ -۳. شوندیو اداره م سیکشور بر اساس قانون تاس

 را در نظر خواهد گرفت.  کاهایها در سندآن تیکرده و حق عضو
 

 ۱۰۴ اصل
 
 تیو امن هایحراست از حقوق، آزاد فهیبه دولت وابسته بوده و وظ یانتظام یروهاین -۱

 کیتوسط  یانتظام یروهاینامه ن نییاصول و آ ف،یوظا -۲شهروندان را به عهده دارند. 
 خواهد شد.  نیمع یقانون سازمان

 
 ۱۰۵ اصل

 
 قیاز طر ای میشهروندان به طور مستق ی: الف(آگاهدینمایم نیرا مع لیموارد ذ قانون

. گذاردیم ریکه بر آنان تاث یمقررات ادار نیتدو هیاز رو یرسم یهاهیسازمانها و اتحاد
و دفاع  تیمگر در موارد که امن یو اسناد ادار هایگانیشهروندان به با یابیدست یب(چگونگ

و مطلع  یدولت یهادر خطر افتد. ج(اعالم روش و عملکرد دستگاه شخاصا میکشور و حر
 از آن.  نفعیمودن افراد ذن

 
 ۱۰۶ اصل

 
 -۲نظارت دارند.  یدولت یهابودن اقدامات دستگاه یمقررات و قانون تیها بر رعادادگاه -۱

و حقوق  هاییدارا دنیبه خاطر صدمه د توانندیم سازدیکه قانون مشخص م یمردم به نحو
)فورس ماژور(. پرداخت  یمگر در مواقع اضطرار ند،ینما افتیخود از دولت غرامت در

آمده  شیپ یکه صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولت ردیگیم امانج یغرامت در صورت
 باشد. 

 
 ۱۰۷ اصل

 
قانون  کیآن را  اراتیو اخت بی. ترکباشدیدولت م یمرجع مشاورت نیکشور باالتر یشورا

 خواهد ساخت.  نیمع یسازمان
 

 ۱۰۸ اصل
 

 . باشدیم ندگانید در مقابل کنگره نماخو یاسیاقدامات س ولیمس دولت
 

 ۱۰۹ اصل
 

را از  ازیمورد ن یخود، کمکها یرئسا قیاز طر توانندیها مآن یهاونیسیو کم نیمجلس
 . ندیو جوامع خود مختار درخواست نما یمقامات دولت ،یدولت یهادولت و دستگاه



 
 ۱۱۰ اصل

 
دولت  یاعضا -۲. ندیدولت را احضار نما یاعضا توانندیها مآن یهاونیسیو کم نیمجلس -۱
مربوطه شرکت کده و نقطه نظرات خود را  یهاونیسیکم ای نیدر جلسات مجلس توانندیم

در جلسات شرکت کرده و  توانندیم یدولت یهادستگاه گرید یاعضا نی. همچنندیاعالم نما
 . ندینما هیالزم را ارا حاتیتوض

 
 ۱۱۱ اصل

 
 نیمجلس ندگانیبه سواالت نما ییآن موظف به پاسخگو یاز اعضا کیهر  ایدولت  -۱
که  یدر صورت -۲منظور در نظر گرفت.  نیا یرا برا یمدت توانی. در هر هفته مباشندیم

 خود ادامه دهند.  ضاحیبه است توانندیم نیقانع کننده نباشد، مجلس حاتیتوض
 

 ۱۱۲ اصل
 
خود  یهاهر کدام از برنامه یبرا رانیوز یپس از مشورت در شورا تواندیدولت م سییر

 نیا یبرا ندگانیساده آرا نما تی. کسب اکثردیاعتماد نما یدرخواست را ندگانیاز کنگره نما
 است.  یمورد کاف

 
 ۱۱۳ اصل

 
. دیبنما یاسیس تیولیاز دولت درخواست مس ضاحیاست قیاز طر تواندیم ندگانیکنگره نما -۱
 استیر یرا برا ییدایمطرح شده و کاند ندگانیدهم نما کیحداقل توسط  یستیبا ضاحیاست -۲

آن امکان  هیتا پنج روز پس از ارا ضاحیدر مورد است یریگ یرا -۳. دینما یدولت معرف
که  یدر صورت -۴وجود دارد.  زین ویآلترنات یهاضاحیندارد. در دو روز اول امکان است

 ضاحیمجددا است توانندیدرخواست کنندگان نم د،یمانن بیرا تصو ضاحیاست ندگانیکنگره نما
 دهند.  هیرا در همان دوره ارا یگرید
 

 ۱۱۴ اصل
 
خود را به  یاستعفا یستیاعتماد ندهد، دولت با یبه دولت را ندگانیچنانچه کنگره نما -۱

. کرددیم نیمع دیدولت جد سییر ،یقانون اساس ۹۹کرده و سپس بر اساس ماده  میپادشاه تقد
استعفا به پادشاه،  میو پس از تقد دینما بیرا تصو ضاحیاست ندگانیچنانچه کنگره نما -۲

دولت  استیمقام ر یبرا ۹۹کرده بر اساس ماده  ضاحیکه دولت را است یحزب یدایکاند
 خواهد کرد.  ضیشده و پادشاه حکم او را تفو یمعرف

 
 ۱۱۵ اصل

 
انحالل کنگره  تواندیخود م تیولیو با مس رانیوز یدولت پس از مشورت با شورا سییر -۱
انتخابات  خی. سپس پادشاه فرمان آن را امضا کرده و تاردینما شنهادیهر دو را پ ایسنا و  ای

انحالل  شنهادیپ تواندیشده باشد، نم ضاحیکه دولت است یزمان -۲خواهد شد.  نییتع دیجد



ممکن نخواهد  یسال پس از انحالل قبل کیانحالل پارلمان تا  -۳. دیرا مطرح نما نیمجلس
 شده است.  ینیب شیپ ۵.۹۹که در ماده  یبود. مگر در موارد

 
 ۱۱۶ اصل

 
و  یو حکومت نظام یفوق العاده. اضطرار تیاعالم وضع یچگونگ یقانون سازمان کی -۱

فوق العاده از  تیاعالم وضع -۲خواهد کرد.  نیمربوط به آن را مع یتهایمحدود نیهمچن
روز انجام  ۱۵مدت  یو حداکثر برا رانیوز یمصوبه شورا قیاز طر یستیدولت با یسو

فوق  تیوضع دی. تمددینما یجلسه داده و آن را بررس لیتشک رافو دیبا ندگانی. کنگره نماردیگ
 ییایمحدوده جغراف یستی. مصوبه دولت باباشدیممکن نم ندگانیالعاده بدون مجوز کنگره نما

از  یاضطرار تیاعالم و ضع -۳. دیمشخص نما زیفوق العاده را ن تیوضع ریتحت تاث
امکان دارد. مصوبه مربوط به  ندگانیااما با مجوز کنگره نم رانیوز یمصوبه شورا قیطر

 نی. ادینما نییصراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را تع یستیبا یاضطرار تیوضع
اعالم حکومت  -۴است.  دیقابل تمد گریروز د یروز باشد که تا س یاز س شیب تواندیمدت نم

اعالم خواهد شد.  تدول شنهادیو پس از پ ندگانیمطلق کنگره نما تیاکثر بیبا تصو ینظام
در  -۵آن را مشخص خواهد کرد.  گرید طیمحدود اجرا، مدت زمان و شرا ندگانیکنگره نما

را منحل نمود. در  ندگانیکنگره نما توانیباشد نم یفوق جار طیاز شرا یکیکه  یزمان
 طیدر شرا نیجلسه دهد. همچن لیفورا تشک یستیباشد با التیتعط امیکنگره در ا یصورت

نمود. چنانچه کنگره منحل، با  جادیا یاکشور وقفه یهادستگاه تیدر فعال توانیمذکور نم
کنگره  یمیدا یندگینما د،یآ شیمذکور پ طیاز شرا یکیباشد و  دهیرس انیدوره آن به پا

 یو حکومت یفوق العاده، اضطرار تیاعالم وضع -۶آن را به عهده خواهد گرفت.  فیوظا
 نخواهد داد.  یرییآن، تغ یو اعضا تدول یتهایولیدر مس ینظام

 
 ۱۱۷ اصل

 
به قانون  یبندیاز استقالل و پا یو قضات با برخوردار ردیگیعدالت از مردم سرچشمه م -۱

بازنشسته نمود  ایخلع  توانیقضات را نم -۲. دینماین را اجرا مشاه آ یاز سو یندگیبه نما
که  ییهاوانیها و دانحصارا به دادگاه یعدالت و دادخواه یاجرا -۳مگر بر طبق قانون. 

 زیرا ن ییقضا یهاو روش اراتی. مقررات، اختگرددیمربوط م د،ینمایم خصقانون مش
و  دیکه در بند قبل مشخص گرد یفیاز وظا ریها به غدادگاه -۴خواهد ساخت.  نیقانون مع

اصل وحدت سلسله  -۵ندارند.  یگرید اراتیاخت شود،یم نیصراحتا بر اساس قانون مع
را قانون  ینظام یها. سلسله مراتب دادگاهباشدیم هادادگاه التیاساس تشک ،ییمراتب قضا

مسلح بوده و در زمان  یروهایاعضا ن یها منحصرا براگاهداد نگونهیخواهد ساخت. ا نیمع
 یدادگاهها لیتشک -۶خواهد بود.  یها بر طبق قانون اساسآن تیحوزه فعال یحکومت نظام

 . باشدیممنوع م ییاستثنا
 

 ۱۱۸ اصل
 

 انیها در جربا دادگاه یهمکار نی. همچنباشدیم یقضات اجبار یاحکام و آرا یاجرا
 است.  یاجبار ییقضا قاتیتحق
 

 ۱۱۹ اصل
 



 یخدمات دادگستر نیاست. همچن گانیرا سازد،یکه قانون مقرر م یدر موارد یدادگستر
 خواهد بود.  گانیرا ستند،یبرخوردار ن یکه از بضاعت مال یکسان یبرا
 

 ۱۲۰ اصل
 
 لیتشک -۲سازد.  نیکه قانون مع یخواهند بود مگر در موارد یعلن ییاقدامات قضا -۱

باالخص در موارد  رد،یانجام گ یحضور یستیبا حایبه اتهامات، ترج یدگیها و رسدادگاه
 شود.  تیدادگاه قرا یدر جلسه علن یستیبا لیاحکام صادره با ذکر دال -۳. ییجنا
 

 ۱۲۱ اصل
 
 ییقضا یهااز عملکرد دستگاه یناش یانهایز نیهمچن ،ییاز اشتباهات قضا یناش یانهایز

 موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد. 
 

 ۱۲۲ اصل
 
و  هایاداره دادرس ینحوه کار و چگونگ س،یتاس یچگونگ ه،ییقوه قضا یقانون سازمان -۱

. باشدیم یینامه قضات و پرسنل قضا نییکننده آ نییتع نی. همچندینمایها را مشخص مدادگاه
نامه،  نییآ ،یقانون سازمان کی. باشدیها ناظر مرد دادگاهبر عملک هییکل قوه قضا یشورا -۲

کل  یشورا -۳آن را مشخص خواهد ساخت.  یانضباط ستمیو س یارتقا، بازرس ات،انتصاب
به عهده خواهد داشت و  زیشورا را ن استیکه ر یعال وانید استیمتشکل از ر هییقوه قضا

نفر،  ۲۰ نی. از اشوندیاست که به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب م گریعضو د ۲۰
سنا خواهد بود. در هر  شنهادینفر به پ ۴شنهاد کنگره و ینفر به پ ۴قضات،  انینفر از م ۱۲

ها کانون وکال و قضات به آن یشناخته شده و سه پنجم اعضا یستیحقوقدانان با نیدو مورد ا
 داشته باشند.  ییسال سابقه کار قضا ۱۵از  شیب دیبا نیبدهند. همچن یرا
 

 ۱۲۳ اصل
 
 -۲. یاز قانون اساس ینگهبان نهیمگر در زم باشد،یم ییمرجع قضا نیباالتر یعال وانید -۱
و بر اساس قانون توسط شاه  شنهادیپ هییکل قوه قضا یتوسط شورا یعال وانید سییر

 . شودیمنصوب م
 

 ۱۲۴ اصل
 
قانون، حقوق  تیدفاع از حاکم فهیوظ دینهادها عمل نما گرید انیبه ز هنکیبدون ا یدادستان -۱

به عهده دارد.  نفعیذ یبه درخواست طرفها ای یریشهروندان و منافع عامه را به طور تسخ
ها دفاع در دادگاه یها مراقبت کرده و از منافع اجتماعموظف است از استقالل دادگاه نیهمچن

مختص به خود انجام خواهد داد.  یهاسازمان قیخود را از طر فیوظا یدادستان -۲د. ینما
دادستان کل کشور به  -۴خواهد نمود.  میرا تنظ ینامه دادستان نییآ یقانون سازمان کی -۳
 . شودیتوسط پادشاه منصوب م ه،ییکل قوه قضا یشورا هیدولت و توص شنهادیپ

 
 ۱۲۵ اصل

 



. ندیشرکت نما یمنصفه در دستگاه دادگستر یاتهایبا مشارکت در ه توانندیم شهروندان
 خواهد ساخت.  نیمنصفه را قانون مع یهااتیه لیتشک یچگونگ

 
 ۱۲۶ اصل

 
در  نیحقوق مجرم نیکشف جرم و تضم ق،یتحق یعنیخود  فیوظا یدر اجرا ییقضا سیپل

 . باشدیم یها و دادستانسازد، وابسته به قضات، دادگاه نیکه قانون مع یچارچوب
 

 ۱۲۷ اصل
 
را  گرید یسمت یخدمت در دادگستر نیدر ح توانندیها و دادستانها نمآن ارانیقضات، دست -۱
 یهاهیاتحاد یداشته باشند. قانون، چگونگ تیعضو کاهایدر احزاب و سند ایو  رفتهیپذ

و نحوه اعالم  یقانون، چگونگ -۲خواهد ساخت.  نیقضات و دادستانها را مع یاحرفه
 نیها را تامرا مشخص کرده و استقالل کامل آن هییقوه قضا یااض اعضمخالفت و اعتر

 . دینمایم
 

 ۱۲۸ اصل
 
از اقتصاد بوده  یهر کس که باشد بخش تیمختلف آن و تحت مالک یکل کشور در شکلها -۱

 تیمورد حما یبخش دولت یاقتصاد یتهایفعال -۲. شودیم تیحما یو همانند منافع عموم
خدمات  ایخود را در درآمدها  اراتیاخت تواندیم یقانون قرار دارند. بنا بر قانون، بخش دولت

به  دیاقتضا نما یچنانچه منافع عموم نیدر انحصارات. همچن ژهیبه و دیحفظ نما یاساس
 ها بپردازد. بخش گریبا د یهمکار

 
 اصل

 
۱۲۹ 

 
که عملکرد  یدولت یتهایو در فعال یعاجتما یهامهیقانون، نحوه مشارکت مردم را در ب -۱
 یهادستگاه -۲خواهد ساخت.  نیمع گذارد،یو رفاه اثر م یزندگ تیفیبر ک مایها مستقآن

را  هایمقررات مناسب تعاون میکرده و با تنظ تیحما یاقتصاد یتهایاز فعال یستیبا یدولت
 . دینما تیحما یدیتول یهاکارگران به سهام شرکت یابیاز دست یستیبا نی. همچندینما جیترو

 
 اصل

 
۱۳۰ 

 
 ،یکشاورز ژهیبه و یاقتصاد یهابخش هیکل ونیزاسیدر توسعه و مدرن یدولت یهادستگاه -۱

ارتقا  هاییایاسپان هیکل یزندگ تیفیمشارکت خواهند کرد تا ک یدست عیو صنا التیش ،یدامدار
 خواهد کرد.  نیتدو یمناطق کوهستان یرا برا یاژهیمنظور مقررات و نیهم یبرا -۲. ابدی

 
 ۱۳۱ اصل

 



را برطرف  ازهایکرده تا ن یزیبرنامه ر یاقتصاد یتهایفعال یقانون برا قیدولت از طر -۱
 یهایزیبرنامه ر -۲ها و رشد درآمد و ثروت گردد. کرده و موجب توسعه مناطق، بخش

و مشورت با  یجوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همکار شنهاداتیپ یستیبا یدولت
 لیتشک یاقتصاد یشورا کیمنظور  نیبپردازد. بد یاقتصاد یهاسازمان گریو د کاهایسند

 . سازدیم نیو نحوه کار آن را قانون مع بیخواهد شد که ترک
 

 ۱۳۲ اصل
 
قابل انتقال  ریو مشترک را بر اساس اصول غ یاموال دولت یقانون، چارچوب حقوق -۱

 نینکردن به آن، مع یتوجهینکردن و ب یقابل مصادره بودن، استفاده اختصاص ریبودن، غ
. شودیهستند که توسط قانون مشخص م ییثروتها ،یعموم یثروتها -۲خواهد ساخت. 

 تیقانون، مالک -۳ ها هستند.از آن ییجز یعیطب یرآمدهاسواحل، رودها و د ،ییایمناطق در
 . سازدیم نیها را معاز آن ینحوه اداره و نگهدار ،یدولت و مل

 
 ۱۳۳ اصل

 
 یجوامع خودمختار و شوراها -۲را دارد.  اتیقانون حق وضع مال قیتنها دولت از طر -۱

امور  یبرا اتیدرخواست مال توانندیم نیقوان گریو د یبا توجه به قانون اساس زین یمحل
 -۴قانون به مصرف برسد.  قیاز طر یستیبا یاتیمنافع مال هیکل -۳. ندیبنماخود  یمحل

 خود را انجام دهند.  یهانهیهز توانندیمطابق قانون م هاتن یدولت یهادستگاه
 

 ۱۳۴ اصل
 
آن را  بیو تصو یبررس فهیوظ نیبودجه کل کشور به عهده دولت بوده و مجلس هیته -۱

 یهانهیدرآمدها و هز هیشده و در آن کل میسال تنظ کی یبودجه کل کشور برا -۲دارند. 
آن مشخصا ذکر شود.  اتیمنافع حاصل از مال یستیبا نیذکر خواهد شد. همچن یبخش دولت

. دینما یمعرف ندگانیسال، بودجه را به کنگره نما انیقبل از پا اهحداقل سه م یستیدولت با -۳
نرسد، به صورت  بیبه تصو دیجد یقتصاداگر بودجه کشور تا قبل از روز اول سال ا -۴

 -۵گردد.  بیتصو یکه بودجه در حال بررس یشده تا زمان دیخودکار بودجه سال قبل تجد
و  هانهیکاهش هز ای شیبر افزا یمبن یانونق حیلوا تواندیبودجه، دولت م بیتصو رغمیعل

 بیقبال به تصو یستیبا شیافزا ایبر کاهش  یمبن شنهاداتیپ هیکل -۶. دینما شنهادیدرآمدها را پ
 نیبه تدو تواندیبودجه کشور نم -۷. ردیقرار گ یتا مورد بررس دهیرس رانیوز یشورا

 . دیشده باشد، اصالح نما ینیب شیپکه  یرا در صورت هاتواندآنیبپردازد. تنها م یاتیمال
 

 ۱۳۵ اصل
 
اعتبارات  -۲دارد.  یبه مجوز قانون ازیاخذ اعتبار ن ایانتشار اوراق قرضه  یدولت برا -۱

 اصل اوراق قرضه ه ایها پرداخت بهره یاخذ شده برا
 
مذکور  یهانهی. هزباشدیدر بودجه ثبت خواهد شد و قابل اصالح نم هانهیبه عنوان هز هیم
 اوراق قرضه انطباق داشته باشد.  یقانون طیبا شرا یستیبا
 

 ۱۳۶ اصل



 
 یدولت و بخش دولت یاقتصاد تیریحسابها و مد یمرجع بررس نیتریمحاسبات عال وانید -۱

 یحسابها یها به بررساز آن یندگیوابسته بوده و به نما نیبه مجلس مایمستق وانید نیاست. ا
 یستیمحاسبات ارسال شده و با وانیبه د یبخش دولت یصورت حسابها -۲. پردازدیم یدولت

کرده و در  هیته نیمجلس یساالنه برا یگزارش زیمحاسبات ن وانی. دردیگ رقرا دییمورد تا
محاسبات  وانید یاعضا -۳. دیآن را مشخصا اعالم نما یستیانجام شده با یکه خالف یصورت
 ،یقانون سازمان کی -۴برخوردار خواهند بود.  یقضات از استقالل وعدم وابستگ گریمانند د

 ساخت. خواهد  نیمحاسبات را مع وانید فیو وظا یسازمانده بیترک
 

 اصل
 

. دهدیم لیرا شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشک یکشور ماتیاساس تقس ۱۳۷
 برخوردار خواهند بود.  تیریدر مد یمذکور از خودمختار ماتیتقس
 

 ۱۳۸ اصل
 
توازن  یستینموده و با نیرا تضم یقانون اساس ۲ذکر شده در ماده  یدولت اصل همبستگ -۱

توجه  دی. باالخص باردیدر نظر گ ایمناطق مختلف اسپان یمناسب و عادالنه را برا یاقتصاد
 دیوجه نبا چیجوامع خودمختار به ه نیاختالفات موجود ماب -۲داشته باشد.  ریخاص به جزا

 گردد.  یو اقتصاد یاجتماع ضاتیموجب تبع
 

 ۱۳۹ اصل
 
 یولیمس چیه -۲. باشدیم نکسایمناطق کشور  هیدر کل هاییایاسپان فیحقوق و وظا -۱
تردد و اسکان  یمانع آزاد میمستق ریغ ای مینموده که به طور مستق نیتدو یمقررات تواندینم

 گردد.  ایاشخاص و اموال در اسپان
 

 ۱۴۰ اصل
 

کامل  یحقوق تیها از شخصنموده و آن نیشهرستانها را تضم یخودگردان یاساس قانون
است که از  ییهایها وابسته به شهردارآن یبرخوردار خواهند بود. دستگاه و ادارات محل

 قیتوسط مردم محل و از طر یشهردار نیشده است. مشاور لیتشک نشیشهردار و مشاور
 ، بر اساس قانون، انتخابیو مخف میانتخابات آزاد، مستق

 
 یچگونگ طی. قانون، شراشودینصوب ممنتخب، م نیمشاور ای. شهردار توسط مردم وندیم

 خواهد ساخت.  نیرا مع هایشهردار یهارهیمد اتیه لیتشک
 

 ۱۴۱ اصل
 
خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستانها و  یحقوق تیشخص یاستانها دارا -۱

 کی قیاز طر یستیدر حدود استانها با یریی. هر گونه تغشوندیم لیخود، تشک یدهستانها
 یستیدستگاه و ادارات خود مختار استانها، با -۲برسد.  نیمجلس بیبه تصو یقانون سازمان

گروه خودمختار را در داخل  کیتجمع کرده و  توانندیم ستانچند شهر -۳انتخاب شوند. 



 ییادارات مستقل خود را به صورت شورا ر،یو جزا ریمجمع الجزا -۴بدهند.  لیاستانها تشک
 د. اداره خواهند کر

 
 ۱۴۲ اصل

 
ها درآمد آن یخود را داشته باشند. کسر فیانجام وظا یبرا یدرآمد کاف یستیبا یمحل ادارات

 با مشارکت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد شد. 
 

 ۱۴۳ اصل
 
 یآمده است. شهرستانها یقانون اساس نیا ۲که در اصل  یحق خودمختار یدر اجرا -۱

جوامع  جادیبه ا توانندیگ و اقتصاد مشترک هستند مفرهن خ،یتار یهمجوار که دارا
 یابتکار روند خودمختار -۲بپردازد.  ن،یقوان گریو د یخودمختار با توجه به قانون اساس

 تیصورت که دو سوم جمع نیآغاز گردد. بد نفعیمربوطه ذ اراتاد ندگانینما یاز سو یستیبا
درخواست کننده، پس از  یمحل ی. شوراهاندینما تیشهرستانها از آن حما یحق را یدارا

در  یکه ابتکار خودمختار یدر صورت -۳انتخاب مذکور را انجام دهند.  یستیشش ماه با
سال  ۵تنها پس از گذشت  یمختاردرخواست مجدد خود اورد،یبدست ن یکاف یانتخابات را

 ممکن است. 
 

 ۱۴۴ اصل
 

 کی جادی: الف( مجوز ایمنافع مل لیبه دال توانندیم یقانون سازمان کی قیاز طر نیمجلس
ذکر شده در  طیشده باشد و شرا لیاستان تشک کیتنها از  نکهیجامعه خودمختار را به شرط ا

 یسازمان خودمختار را برا کی جادی. ب(مجوز اندیرا نداشته باشد، صادر نما ۱.۱۴۳اصل 
 های. ج(روند خودمختاردیادغام نشده اند، صادر نما یشهرستان التیشککه در ت یمناطق

 . ندیآمده است را کنترل نما ۲.۱۴۳چنانچه در اصل 
 

 ۱۴۵ اصل
 
قانون،  -۲. ستین ریپذامکان یعنوان چیجوامع خودمختار تحت ه نیماب ونیفدراس جادیا -۱

جوامع خودمختار  نیخدمات ماب هیو ارا تیریمد نهیانجام مناسبات در زم یو چگونگ طیشرا
 نیمجلس یبه مجوز قبل ازیجوامع خودمختار ن نیماب ی. توافقات همکارسازدیم نیرا مع
 دارد. 

 
 ۱۴۶ اصل

 
 یینها بیتصو یشده و برا هیته نفعیتوسط پارلمان ذ یستیجوامع خودمختار با یسازمان طرح

 شود.  هیارا نیبه مجلس
 

 ۱۴۷ اصل
 
داده و  لیجوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشک یطرح سازمان -۱

جوامع خود  یطرح سازمان -۲خواهد کرد.  تیخود حما یدولت از آن همانند مقررات حقوق



. دینما یمخصوص به خود معرف تی: الف(جامعه خودمختار را با ذکر قومدیمختار با
ا و مئسسات مخصوص به خود و . ج(سازمانهازدخود را مشخص س ییایب(محدوده جغراف

و نحوه  یخود را با توجه به چارچوب قانون اساس یتهای. د(حوزه فعالدینما نییها را تعمقر آن
جوامع خودمختار  یسازمان التیانجام اصالحات در تشک -۳. دیانتقال قدرت را مشخص نما

 کی قیز طردر هر حال ا کهها صورت گرفته شده در طرح آن ینیب شیتنها در موارد پ
 برسد.  نیمجلس بیبه تصو یستیبا یقانون سازمان

 
 ۱۴۸ اصل

 
مئسسات مربوط  یسازمانده -: اولشودیخالصه م لیجوامع خودمختار در موارد ذ اراتیاخت

مربوط به خود، در  یشهرستانها و دهستانها ماتیدر تقس راتییانجام تغ -به خود. دوم
مسکن و  -مذکور مجوز آن را به جوامع داده باشند. سوم یکه شهرستانها یصورت

در داخل جوامع خود. پنجم راه و راه آهن. در  یومعم هیابن جادیا -. چهارمیشهرساز
به توسعه  توانندیم نی. همچنردیها انجام گکه توسعه آن تنها در داخل جامع خود آن یصورت

نداشته باشد.  یتجار تیکه فعال ییهافرودگاهبنادر و  جادیا -حمل و نقل بپردازند. ششم لیوسا
از  یبهره بردار -اقتصاد کشور. هشتم یکل اتبا توجه به مقرر یو دامدار یکشاورز -هفتم

ساخت  یهاانجام پروژه -. دهمستیز طیدر حفاظت از مح تیریمد -کوهستانها و جنگلها. نهم
 ییبرپا -. دوازدهمیداخل یدر آبها و رودها یریگیماه -از آب. ازدهم یو بهره بردار

جوامع خود با توجه به  یاز توسعه اقتصاد تیحما -زدهمیمربوط به خود. س یهاشگاهینما
موزه  جادیا -. پانزدهمیدست عیتوسعه صنا -کشور. چهاردهم یاقتصاد یاستهایچارچوب س
 یاموال هنر تیمالک -مخصوص به خود. شانزدهم یقیموس یها و تاالرهاها، کتابخانه

و آموزش زبان مخصوص به  یقاتیتحق ،یرشد و توسعه فرهنگ -خصوص به خود. هفدهمم
برنامه  -خود. نوزدهم یرشد صنعت جهانگرد یبرا یزیبرنامه ر -جدهمیجامعه خود. ه

 یهاکمک هیارا -ستمیرشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت. ب یبرا یورزش یهایزیر
و  هیو حفاظت از ابن ینگهبان -و دوم ستیدرمان و بهداشت. ب هیارا -کمیو  ستی. بیاجتماع

و  اراتیاخت یقانون سازمان کیکه بر اساس  یمحل سیپل تیریو مد ی. هماهنگساتیتاس
انجام اصالحات در  قیپس از گذشت پنج سال و از طر -۲خواهد شد.  نیآن مع فیوظا
 ۱۴۹ود را در چارچوب اصل خ اراتیاخت توانندیجوامع خودمختار م ،یسازمان التیتشک

 دهند.  شیافزا یقانون اساس
 

 ۱۴۹ اصل
 
 نکهیا یبرا ط،یشرا نیتضم -: اولردیگیرا در بر م لیموارد ذ یدولت مرکز اراتیاخت -۱
و  انیمهاجرت، خارج ت،یامور تابع -باشند. دوم کسانی فیدر حقوق و وظا هاییایاسپان هیکل

 یهادستگاه -مسلح. پنجم یروهایدفاع و ن -. چهارمیالملل نیروابط ب -. سومیحق پناهندگ
که  ردیانجام گ یبه صورت یستیبا ییو زندانها. احضارات قضا ییجزا امور -. ششمییقضا

 یکه اجرا یکار. به طور نیقوان -. هفتمدیجوامع خود مختار دخالت ننما فیدر محدوده وظا
 -یشامل مقررات حقوق یمدن نیقوان -نگذارد. هشتم ریجوامع خودمختار تاث یآن بر سازمانها

 -. نهمدیجوامع خودمختار دخالت ننما اراتیکه در اخت یازدواج، ثبت احوال. به نحو ،یمدن
و  یگمرک نیو قوان یتجارت خارج -. دهمیو صنعت یفرهنگ یهاییمربوط به دارا نیقوان

 -ها. دوازدهم مهیها و ببانک ،یمقررات اعتبار ر،یپول، تسع ستمیس -ازدهم یانباردار
 یهایزیبرنامه ر -زدهمیکشور. س یمو ساعت رس هایریمقررات مربوط به واحد اندازه گ

و  یعلم قاتیتحق یو هماهنگ شیافزا -کل. ثانزدهم ییاقتصاد و دارا -. هاردهمیاقتصاد یکل



 -. هفدهمییدارا داتیو مقررات مربوط به تول یامور بهداشت یهماهنگ -. شانزدهمیفن
 -جدهمی. هختارجوامع خودم یبدون دخالت در خدمات اجتماع یاجتماع یهامهیب یت کلمقررا

 یهاآن بدون دخالت در سازمان ییو مقررات اجرا یدولت یهادستگاه یچارچوب حقوق نیتدو
قراردادها و  ،یمربوط به مصادره دولت نیقوان نیمخصوص جوامع خودمختار. تدو یادار

 یریگیماه -. نوزدهمییقضا یهادستگاه یهاتیو مشخص نمودن مسول یدولت یهایواگذار
پرچم  ،یتجار یرانیکشت -ستمیجوامع خودمختار. ب اراتی. بدون دخالت در اختاهایدر در

کنترل و حمل نقل  ،یعموم یبنادر و فرودگاهها ،ییایدر میسواحل و عال ینورگذار ها،یکشت
راه و راه آهن، در  -کمیو  ستی. بماهایواپه یگذارو شماره یخدمات هواشناس ،ییهوا

و  کیحمل و نقل، تراف رد،یخودمختار را در بر گ امعهج کیاز  شیکه توسعه آن ب یصورت
و  ستی. بییویو ارتباطات راد هاییایردریز ،ییتردد خودروها، مخابرات، ارتباطات هوا

 کیاز  شیکه آبها در ب یحاصل از آب، در صورت یدرآمدها میمقررات و تقس میتنظ -دوم
 کیمذکور از محدوده  یانرژکه  یدر صورت یبرق ساتیباشد، تاس یجامعه خودمختار جار

بدون  ستیز طیمربوط به مح یمقررات کل میتنظ -و سوم ستیجامعه خودمختار خارج شود. ب
 هامربوط به کوهستانها، جنگل یمقررات اساس میجوامع خودمختار. تنظ اراتیدخالت در اخت

 ستیباشند. ب نفعیدولت که چند جامعه خودمختار در آن ذ هیابن جادیا -و چهارم ستیب انیو آبز
و  تیتجارت، مالک دات،یچارچوب تول -و ششم ستی. بیمعادن و انرژ یچارچوب کل -و پنجم

 ونیزیو تلو ویمطبوعات، راد یمقررات کل -و هفتم ستیها و مواد منفجره. باستفاده از سالح
دفاع از  -و هشتم ستیجوامع خودمختار. ب اراتیبا احترام به اخت یارتباط جمع لیوسا هیو کل
با  یمل یهایگانیها و با. حفاظت از موزه ها، کتابخانهایاسپان یو هنر یفرهنگ یهاییدارا

بدون دخالت در  ،یاجتماع تیامن -و نهم ستیجوامع خودمختار. ب اراتیاحترام به اخت
و  کیمدارک آکادم یابیاخذ، صدور و ارزش طیشرا میتنظ -ام ی. سیحلم یهاسیپل اراتیاخت

 -کمیو  یآن. س یاجرا نیجهت تضم یقانون اساس ۲۷مربوط به اصل  اتمقرر ،یحرفه ا
 -۲. یجهت همه پرس یانجام انتخابات سراسر -و دوم ی. سیمقاصد دولت یبرا یریآمارگ

 یاصل فهیرا وظ یخدمات فرهنگ هیجوامع خودمختار، دولت ارا اراتیبدون دخالت در اخت
جوامع خودمختار فراهم  نیماب یفرهنگ تباطاتار جادیا یالزم را برا التیخود دانسته و تسه

 دهیذکر نگرد یدولت مرکز یقانون برا نیکه به صراحت در ا یاراتیاخت -۳خواهد ساخت. 
 نیدر قوان اراتیاخت نگونهیکه ا یر صورتبه جوامع خودمختار واگذار شود. د تواندیم

مقررات آن بپردازد.  نیوبه تد یستیذکر نشده باشد، دولت با زیجوامع خودمختار ن یسازمان
 تیدول خودمختار ارجح فیبر حقوق و وظا یدولت مرکز فیدر هر صورت حقوق و وظا

 دارد. 
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 نیجوامع خودمختار تدو هیکل ای یبه برخ ،یدولت اراتیاخت نهیدر زم توانندیم نیمجلس -۱

 اراتی. بدون دخالت در اختندیقانون، واگذار نما کیرا در چارچوب اصول  یمقررات قانون
مقررات مشخص  نگونهیا نیبر تدو نیکنترل مجلس ی. و در چهارچوب قانون، چگونگوانهاید

از امالک خود را  یبرخ تیمالک تواندیدولت م ،یقانون سازمان کی قیطراز  -۲خواهد شد. 
 یستیبا نی. قانون همچندیباشند، به جوامع خودمختار واگذار نما یکه قابل واگذار یبه صورت

 تواندیدولت م -۳سازد.  نیها توسط دولت را معاموال و کنترل آن یواگذار یچگونگ
منافع  لیواگذار شده به جوامع خودمختار را به دل اراتیکه اخت دینما نیرا تدو ینیقوان

 بیرا به تصو یقانون حیلوا نگونهیمطلق ا تیبا اکثر یستیبا نیکاهش دهد. مجلس ،یعموم
 برساند. 

 



 ۱۵۱ اصل
 
، ۲.۱۴۳در مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل  یکه ابتکار خودمختار یدر صورت -۱

حداقل  ایمربوطه هر استان  یهاسازمان ای ندگانیسه چهارم نما نیو عالوه بر ا ردیانجام گ
، ۲.۱۴۸ساله در نظر گرفته شده در اصل مدت پنج ند،ینما دییدهندگان آن را تا یرا تیاکثر

مطلق صاحبان  تیاکثر یو را یهمه پرس قیکه از طر یدر صورت نیهمچنندارد.  یضرورت
ذکر شده در  طیدر صورت بوجود آمدن شرا -۲ندارد.  یضرورت رد،یقرار گ دییمورد تا یرا

دولت از  -: اولباشدیم لیذ قیبه طر یخودمختار یطرح سازمان یسازآماده ،یبند قبل
نموده اند، دعوت به عمل آورده تا  یخودمختار یکه تقاضا یمناطق یو سناتورها ندگانینما

مطلق  تیاکثر بیکرده و به تصو نیرا تدو یخودمختار یداده و طرح سازمان لیتشک یمجمع
قانون  ونیسیتوسط مجمع مذکور، طرح به کم یسازمان طرح بیپس از تصو -برسانند. دوم

طرح را  مجمع، یدر مدت دو ماه با همکار ونیسیکنگره ارسال خواهد شد. کم یاساس
و مجمع  ونیسیکم بیاگر طرح به تصو -. سومابندینموده تا مشترکا به توافق دست  یبررس

پس از همه  -گذارده خواهد شد. چهارم یمتن آن در مناطق مورد نظر به همه پرس د،یرس
متن  نیخواهد شد. مجلس هیارا نیبه مجلس د،یرس دییبه تا یکه طرح سازمان یدر صورت یپرس

قرار داده و سپس پادشاه آن را به عنوان قانون  بیمورد تصو یطرح را در اجالس رسم
طرح  ابد،ین که توافق ذکر شده در بند دوم بدست یدر صورت -امضا خواهد نمود. پنجم

پس از  یقانون حهی. متن الشودیم یبررس نیدر مجلس یقانون حهیبه عنوان ال یسازمان
. در شودیگذاشته م یبه همه پرس یودمختاردر مناطق خواهان خ نیدر مجلس بیتصو

موضوعات  -۳اجرا خواهد شد.  یمراحل بعد نفع،یذ یاستانها یدر همه پرس دییصورت تا
قرار  دییچند استان مورد تا ای کیکه در  یدر صورت یچهارم و پنجم ذکر شده در بند قبل

 ۱بند  یقانون سازمان درکه  یاستانها، به نحو گریجامعه خودمختار در د سیمانع تاس رد،ینگ
 اصل آمده است، نخواهد شد.  نیا
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 یذکر شد، نهادها یکه در اصل قبل یاهیشده به رو بیتصو یسازمان نیدر قوان -۱

باشد  ی)پارلمان( انتخاب شده در همه پرس یمجمع قانونگذار کی یبر مبنا یستیخودمختار با
 اراتیبا اخت یدولت یشورا کی نیمناطق مختلف باشد. همچن ندهیآن، نما تیکه به تناسب جمع

دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حکم او توسط  سییل شده که ریتشک یو ادار ییاجرا
و  سیی. رباشدیمرجع جامعه خودمختار م نیتریعال یدولت ی. شوراشودیم حیپادشاه توش

بدون دخالت در  ییقضا ی. ک شوراباشدیم ولیدر مقابل مجمع مس یدولت یشورا یاعضا
 نی. در قوانشودیعهده دار م ودرا در محدوده خ ییقضا فیوظا یعال یشورا اراتیاخت

خواهد شد.  دیق ییقضا فیو نحوه مشارکت در وظا یچگونگ هایخودمختار یسازمان
و استقالل و  هییشده قوه قضا ینیب شیپ یسازمان نیقوان یبر مبنا یستیمذکور با یسازمانده

 ی، روندها۱۲۳شده در اصل  ینیب شی. بدون دخالت در موارد پردیوحدت قضات صورت گ
در  اریاخت یخودمختار انجام شده که سازمان دارا ییقضا یهادر مقابل سازمان ییقضا

 دییو تا بیخودمختار به تصو یسازمان نیقوان نکهیپس از ا -۲. باشندیم ییقضا هیمراحل اول
قابل اصالح خواهند بود.  ،یتوسط همه پرس ایشده است  ینیب شیکه پ یتنها در موارد د،یرس
 تیکرده و از شخص جادیمشترک ا یانتخابات یهاحوزه توانندیار مهمجو یاشهرستانه -۳

 کامل برخوردار خواهند بود.  یحقوق
 

 ۱۵۳ اصل



 
: الف(توسط ردیگیانجام م لیذ قیجوامع خودمختار از طر یهاسازمان یتهایفعال کنترل

 یها. ب(توسط دولت با مجوز قبلآن نیمقررات و قوان نیدر رابطه با تدو یقانون اساس وانید
. ج(توسط ۱۵۰اصل  ۲شده در بند  ضیتفو اراتیاخت یکشور و در رابطه با اجرا یشورا

محاسبات در  وانیها. د(توسط دبا ادارات خودمختار و مقررات آن هدر رابط یادار وانید
 و بودجه.  یرابطه با امور اقتصاد
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در جوامع خودمختار را به عهده  یادارات دولت تیریولت، مدمنتخب از جانب د ندهینما کی

 . پردازدیو خودمختار م یبا ادارات دولت یداشته و به هنگام لزوم به هماهنگ
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را انجام  نیقوان گریو د یشده در قانون اساس نیمع فیجامعه خودمختار وظا کیاگر  -۱

را در معرض خطر قرار دهد،  ایاسپان یکه به شدت منافع کل دیعمل نما یطور ایندهد و 
 یکه به هشدار دولت یجامعه هشدار خواهد داد. در صورت سییدولت در مرحله اول به ر

جامعه خودمختار را مجبور به  تواندیمطلق آرا سنا م تیب اکثرینشود، دولت با تصو یتوجه
شده در  ینیب شیاقدامات پ یدر اجرا -۲د. کشور حفظ شو یتا منافع کل دیبنما نیقوان یاجرا

 . دینما لیجامعه خود مختار تحم نیولیمس هیدستورات الزم را به کل تواندیدولت م ،یبند قبل
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خود برخوردار  اراتیاخت یتوسعه و اجرا یبرا یمال یجوامع خودمختار از خودمختار -۱

 یبا اقتصاد کل کشور و همبستگ یاهنگبا توجه به اصول هم یخودمختار نیخواهند بود. ا
از دولت به  یندگیبه نما توانندیجوامع خودمختار م -۲. ردیگیها، انجام م ییایاسپان هیکل نیماب

 بپردازند.  نیبا توجه به قوان یاتیمال یدرآمدها نهیو هز دارها ،یجمع آور
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ها به طور آن یکه جمع آور ییهااتیمال -جوامع خودمختار عبارتند از: الف( یدرآمدها -۱
 -. ب(یدولت یدرآمدها گریها واگذار شده و مشارکت در دتوسط دولت به آن ییجز ای یکل
که توسط  یحاصل از صندوق دولت یدرآمدها -مخصوص به خود. ج( یهاو تعرفه هااتیمال

جوامع  -۲. یحاصل از منافع اعتبار یدرآمدها -بودجه کل کشور مشخص خواهد شد. د(
 ایو  ندیبر امالک خارج از محدوده خود، وضع نما اتیمال توانندیوجه نم چیخودمختار به ه

قانون  کی قیاز طر -۳. ندینما جادیخدمات ا ایکاالها  ییجابجا یآزاد یبرا یمانع نکهیا
حل اختالفات و نحوه  یمقررات برا ک،یدر بند  هذکر شد یمال اراتیاخت یچگونگ ،یسازمان
 خواهد شد.  نیدولت و جوامع خودمختار مع یمال یهایهمکار

 
 ۱۵۸ اصل

 
که هر جامعه خودمختار  ییتهایخدمات و فعال زانیدر بودجه کل کشور، با توجه به م -۱

جوامع  یبرا یابودجه ،یخدمات کل یبرا یاساس یهاکل کشور انجام داده است و کمک یبرا



موجود در  یاقتصاد یعدم توازنهااصالح یبرا -۲خودمختار در نظر گرفته خواهد شد. 
خواهد شد که  جادیا یگذارهیسرما یصندوق کمک برا کی ،یبستگهم جادیمناطق مختلف و ا

 خواهد شد.  میجوامع خودمختار تقس نیماب نیدرآمد آن توسط مجلس
 

 ۱۵۹ اصل
 
. چهار شوندیمرکب از دوازده نفر بوده که توسط پادشاه منصوب م یقانون اساس وانید -۱

سنا و  شنهادیچهار نفر به پ ندگان،یسه پنجم آرا نما بیکنگره و با تصو شنهادینفر از آنان به پ
کل  یشورا شنهادیدولت و دو نفر به پ شنهادیسه پنجم آرا سناتورها، دو نفر به پ بیبا تصو

تانها، قضات، دادس انیاز م یستیبا یقانون اساس وانید یاعضا -۲. باشدیم ه،ییقضاقوه 
 نیشناخته شده انتخاب شوند. ا یو وکال یدولت رتبهیدانشگاه ها، کارمندان عال دیاسات

 یقانون اساس وانید یاعضا -۳حداقل پانزده سال سابقه کار داشته باشند.  یستیدانان باحقوق
 وانید یاعضا -۴خواهند شد.  ضیها تعوسوم آن کیسال،  ۳شده و هر  بسال انتخا ۹ یبرا

 کاها،یسند ایبه احزاب  یوابستگ ،یو ادار یاسیس یسمتها ،یندگینما توانندینم یقانون اساس
داشته باشند.  یگرید یو تجار یاحرفه تیهرگونه فعال ایو  یو دادرس ییقضا یتهایفعال

برخوردار  هییقوه قضا یمخصوص اعضا یو آزاد تقاللاز اس یقانون اساس وانید یاعضا
ها را از کار برکنار آن توانیمستقل بوده و نم یقانون اساس وانید یعضاا -۵خواهند بود. 

 کرد. 
 

 ۱۶۰ اصل
 
مدت سه سال انتخاب شده و توسط  یآن و برا یتوسط اعضا یقانون اساس وانید سییر

 . گرددیپادشاه منصوب م
 

 ۱۶۱ اصل
 
سراسر کشور را در بر گرفته و عبارت است از:  یقانون اساس وانید اراتیاخت -۱

 رت،یدر صورت مغا ،یبا قانون اساس ییمقررات و احکام قضا ن،یقوان رتیالف(اعالم مغا
 یکه قبال صادر شده باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد. ب(بررس ییاحکام قضا

اختالفات  یست. ج(بررسقانون آمده ا نیا ۲.۵۳که در اصل  ییهایتجاوز به حقوق و آزاد
 اراتیاخت یها. د(بررسهر کدام از آن نیاختالفات ماب ایدولت و جوامع خودمختار و  نیماب
دولت  -۲ها گذارده شود. به عهده آن گرید یسازمان نیقوان ایقانون  نیکه توسط ا یگرید
جوامع  یهاشده توسط سازمان نیتدو راتاز مقر یقانون اساس وانیدر مقابل د تواندیم

. شودیمقررات م نگونهیمذکور موجب معلق شدن ا یری. جلوگدینما یریخودمختار جلوگ
 ها شود. آن یمانع اجرا ای دییمقررات را تا نیماه ا ۵حداکثر تا  یستیبا یقانون اساس وانید
 

 ۱۶۲ اصل
 
 یهاانپنجاه سناتور، سازم نده،یدولت، مدافع ملت، پنجاه نما سییدارند: الف(ر تیمشروع -۱

 نیقوان رتیها، حق درخواست مغا( آنی)پارلمان ها یمجمع ها ایجوامع خودمختار  ییاجرا
مدافع  ،یو حقوق یقیاشخاص حق هیدارند. ب(کل یقانون اساس وانیرا از د یبا قانون اساس
 کی -۲دارند.  یقانون اساس وانیرا از د یکل حق درخواست حفاظت قانون نملت و دادستا



 هیارا یها و اشخاص را براسازمان گریداشتن د تیمحق بودن و مشروع یقانون سازمان
 خواهد ساخت.  نیرا مع یقانون اساس وانیاز د گریدرخواست در موارد د

 
 ۱۶۳ اصل

 
حکم  انایکه اح دیخود احساس نما ییقضا هیدر رو ییسازمان قضا کیکه  یصورت در

ارجاع  یقانون اساس وانیبه د تواندیرد، مشکل را مدا رتیمغا یاش با قانون اساسصادره
 . شودیمحسوب نم ییوجه حکم قضا چیبه ه یقانون اساس وانید یرا کنیدهد، ول

 
 ۱۶۴ اصل

 
دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند  یدر بولتن رسم یقانون اساس وانیاحکام د -۱

 وان،یدر مقابل احکام د توانی. نمگرددینشر آن معتبر م خیو از تار باشدیم ییاحکام قضا
قانون با قانون  کی تیبر مغا یمبن یقانون اساس وانیصادره د ینمود. آرا یفرجام خواه

 -۲آن بر همه الزم است.  یبوده و اجرا یاز حقوق، همگان یکینمودن  ودمحد ایو  یاساس
 اند. قانون معتبر خواهد م د،یصادره اعالم مخالف ننما یکه را یدر صورت

 
 ۱۶۵ اصل

 
ها را به درخواست هیارا هیو رو ینحوه عملکرد، سازمانده ط،یشرا ،یقانون سازمان کی
 خواهد ساخت.  نیمع یقانون اساس وانید
 

 ۱۶۶ اصل
 
 ۲و  ۱ یانجام شده در بندها یهاینیب شیپ یبر مبنا یانجام اصالحات در قانون اساس شنهادیپ

 ، اجرا خواهد شد. ۸۷اصل 
 

 ۱۶۷ اصل
 
برسد. در  نیاز مجلس کیهر  ندگانیسه پنجم نما بیبه تصو یستیمذکور با شنهاداتیپ -۱

و  ندگانیمرکب از نما یمساو ونیسیکم کیحاصل نشود،  نیمجلس نیکه توافق ماب یصورت
 -۲برساند.  نیمجلس بیکرده و به تصو هیرا ته هیخواهد شد تا متن اصالح لیسناتورها تشک

مطلق  تیتوافق حاصل نشود و اکثر یذکر شده در بند قبل هیوا با رکه مجدد یدرصورت
دو سوم  تیاکثر یبا را تواندیم ندگانیمثبت داده باشند، کنگره نما یسناتورها به آن را

اصالحات و در صورت  بیدر صورت تصو -۳. دینما بیرا تصو هیاصالح ندگان،ینما
در مدت پانزده روز پس  مذکور هیاصالح ن،یاز مجلس کیهر  ندگانیدهم نما کیدرخواست 

 گذارده خواهد شد.  یبه همه پرس بیاز تصو
 

 ۱۶۸ اصل
 
عنوان، فصل دوم  شیپ یبازنگر ایشود  یقانون اساس یکل یبازنگر شنهادیکه پ یهنگام -۱

آن را  دیبا نیاز مجلس کیهر  ندگانیعنوان دوم درخواست شود، دو سوم نما ایعنوان اول، 
مجددا  یستیمنتخب با نیمجلس -۲. دیبالفاصله منحل خواهند گرد نیو مجلس نموده بیتصو



مثبت  یبه آن را ندگانشانیو دو سوم نما هیرا ته یقانون اساس دیو متن جد دییرا تا شنهادیپ
 دییتا یمذکور برا هیاصالح ن،یتوسط مجلس یقانون اساس هیاصالح بیپس از تصو -۳دهند. 

 گذارده خواهد شد.  یبه همه پرس
 

 ۱۶۹ اصل
 

آغاز  تواندی، نم۱۱۶ذکر شده در اصل  یهاتیموقع ایدر زمان جنگ  یقانون اساس اصالح
 گردد. 

 
 ۱۷۰ اصل

 
محسوب  ایاسپان یبوده و از جمله اصول قانون اساس مهیشرح ضم نیا -لوح قانون یپاورق

 . کرددینم
 
 ( یمتمم جنب) 
 

 یکنون یی. شناساگذاردیخاص احترام م تیمناطق با قوم یخیق تاربه حقو یقانون اساس -اول
 انجام خواهد گرفت.  یخودمختار یسازمان نیو قوان یحقوق مذکور، در چارچوب قانون اساس

 
 یآمده است، منافات یقانون اساس نی، ا۱۲بودن اشخاص که در اصل  ریاعالم سن صغ -دوم

 و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت.  ژهیبا حقوق و
 

جامعه  یبه گزارش قبل ازین ،یقنار ریمجمع الجزا یاتیو مال یچارچوب اقتصاد میترم -سوم
 سازمان مربوطه دارد.  ای یخودمختار قنار

 
آ نها را حفظ نموده و  توانندیدادگاه دارند، م کیاز  شیکه ب یجوامع خودمختار -چهارم

قوه  یبا توجه به قانون سازمان یستیبا یبندمیتقس نی. اندینما میها تقسآن نیرا ب اراتیاخت
 . ردیو وحدت و استقالل آن انجام گ هییقضا

 
 )متمم موقت( 

 
مطلق  تیاکثر بیبا تصو توانندیموقت هستند، م یخودمختار یکه دارا یمناطق -اول

را که به  ۱۴۳اصل  ۲ذکر شده در بند  یمربوطه ابتکار طرح خودمختار یهاسازمان
 . ندیمربوطه واکذار شده، آغاز نما یسازمانها ایشهرستانها  ندگانینما
 

پس از اعتبار  توانندیاند منموده هیرا ته یخودمختار یسازمان یهاکه قبال طرح یمناطق -دوم
را پس از  عمل نموده و آن ۱۴۸اصل  ۲شده در بند  ینیب شیقانون به طرق پ نیا افتنی

با توجه به اصل  یخودمختار یمطلق به اطالع دولت برسانند. طرح سازمان تیاکثر بیتصو
 خواهد شد.  هیمربوطه ته مانتوسط ساز ۲.۱۵۱

 
 ۲چنانچه در بند  شیو اعضا یمحل یهاواگذار شده به گروه یابتکار روند خودمختار -سوم

قانون به  نیشده در ا ینیب شیپ یلانتخابات مح نیاول یآمده است، تا برگزار ۱۴۳اصل 
 . افتدیم قیتعو



 
 ایکل باسک و  یاطالع از الحاق به شورا عدملیدر خصوص ناوارا و به دل -۱: چهارم

 ،یقانون اساس ۱۴۳شده در اصل  نیقانون تدو یاجرا یبه جا ،یدرخواست خودمختار
 می. سازمان مذکور تصمشودیمربوطه واگذار م یبه سازمان قوم یابتکار روند خودمختار

 میکه تصم یدر صورت -۲گذارده خواهد شد.  یپرس مهآن به ه جهیرا گرفته و نت یینها
تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته  اورد،یبدست ن یکاف یمذکور را

 است.  ریپذامکان ۳.۱۴۳شده در اصل 
 

دهند. با  لیجوامع خودمختار تشک انند،تویم لیدر صورت تما ایو مل وتایشهروندان س -پنجم
 یهایشهردار یاعضا ن،یو مجوز مجلس یقانون سازمان کی قی، از طر۱۴۴توجه به اصل 

 . ندیرا آغاز نما یابتکار روند خودمختار توانندیدو شهر م نیا
 

 هیکنگره ارا یقانون اساس ونیسیبه کم یخودمختار یکه چند طرح سازمان یدر صورت -ششم
شده در  ینیب شیخواهد شد و مدت زمان دو ماهه پ یها بر اساس نوبت بررسشود، درخواست

 قرار دهد.  یآن را تحت بررس ونیسیآغاز خواهد شد که کم ی، از زمان۱۵۱اصل 
 

 سی: الف(پس از تاسدیصورت منحل خواهند گرد نیموقت خودمختار، در ا یهاسازمان -هفتم
شود  نیقیکه  یطی. ب(در شرایخودمختار یسازمان یهاطرحشده در  ینیب شیپ یسازمانها

. ج(در دینخواهد رس بی، به تصو۱۴۳مطابقت با اصل  عدملیبه دل یطرح خودمختار
 سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذارد.  هکه سازمان موقت پس از س یصورت

 
 اراتیآن اخت افتنیاند پس از اعتبار نموده بیرا تصو یقانون اساس نیکه ا ینیمجلس -۱: هشتم

 نیمجلس نیا یندگیرا به عهده خواهند گرفت. مدت نما یذکر شده در قانون اساس فیو وظا
با توجه به موارد ذکر شده در  -۲خواهد گرفت.  انیپا ۱۹۸۱ نیژو ۱۵ خیحداکثر تا تار

 یروز برا یا کشد، مدت سقانون به دراز نیا یینها بیتصو انایکه اح ییجا، از آن۹۹اصل 
و  اراتیاخت یدولت فعل سییمدت ر نیاصل مذکور در نظر گرفته خواهد شد. در ا یاجرا
 اراتیاز اخت تواندیم یرا عهده دار خواهد بود. و یقانون اساس نیذکر شده در ا فیوظا

 ۹۹اصل  یاجرا یاستعفا راه را برا هیبا ارا ای دهاستفاده نمو ۱۱۵شناخته شده در اصل 
. دی، اجرا خواهد گرد۱۰۱اصل  ۲انجام شده در بند  یهاینیب شیپ جهیهموار سازد که در نت

و در  ۱۱۵انجام شده در اصل  یهاینیب شیبر اساس پ ن،یدر صورت انحالل مجلس -۳
شده باشد،  دهینگرد اهنوز اجر ۶۹و  ۶۸ذکر شده در اصول  یکه موارد قانون یصورت

شده در حرف ب بند  ینیب شیموارد پ یمعتبر خواهند بود. به استثنا یتانتخابا یمقررات قبل
 شده است.  ینیب شیپ ۳.۶۹دهندگان، که در اصل  یو سن را یقانون اساس ۷۰اصل  کی

 
آن  یچهار نفر از اعضا ،یقانون اساس وانیاعضا د نیپس از سه سال از انتخابات اول -نهم

 یشورا شنهادیپ ۲دولت و  شنهادیپ ۲ انیاعضا از م نیخواهند شد. ا نیگزیبه حکم قرعه جا
 شنهاداتیپ انیاز م یچهار نفر بعد گریخواهند بود. پس از گذشت سه سال د هییکل قوه قضا

انجام شده در بند  یهاینیب شیپ یبر مبنا شنهاداتیخواهند شد. پس از آن پ نیگزیجا نیمجلس
در  ۱۹۷۷ هیژانو ۴مورخ  ۱قانون شماره  -۱. )متمم لغوکننده( ابدیی، ادامه م۱۵۹اصل  ۳

 ییای، قانون اقوام اسپان۱۹۵۸یم ۱۷مورخ  یمل یهاقانون جنبش ،یاسیمورد اصالحات س
 هییژو ۱۷مورخ  نی، قانون مجلس۱۹۳۸مارس  ۹مورخ  کار، قانون ۱۹۴۵ هییژو ۱۷مورخ 
منضم به آن مورخ  هیو اصالح ۱۹۴۷ هییژو ۲۶کشور مورخ  سییر ینی، قانون جانش۱۹۴۲

 یدر صورت -۲. شوندی، لغو م۱۹۴۵اکتبر  ۲۲مورخ  یمل یو همه پرس ۱۹۶۷ هیژانو ۱۰



 یکه استانها ۱۸۳۹اکتبر  ۲۵را حفظ کرد، اعتبار قانون  نیاز قوان یکه بتوان اعتبار برخ
ار . اعتبشودی. . . لغو میبرا دهد،یقرار م ریرا تحت تاث ایثکایپوت کوآ و و ییآالوا، گو

 یو مقررات نیقوان هیاعتبار کل نیهمچن -۳. شودی. . . لغو میبرا زین ۱۸۷۶ هییژو ۲۱قانون 
قانون ثس از انتشار متن  نی( ایانی. )متمم پاشودیقانون شناخته شوند، لغو م نیا ریکه مغا

منتشر  ایاسپان گرید یبه زبانها نی. همچنابدییدولت اعتبار م یآن در بولتن رسم یرسم
 نیکه ا دهمیفرمان م ن،یولیمس ریو غ نیولیها، مس ییایاسپان هیبه کل جهیخواهد شد. در نت

 ۱۹۷۸ دسامبر ۲۷ -. کاخ دربارندیکشور حفظ نما یرا به عنوان مقررات اساس یقانون اساس
فرناندو آلوارث  -ندگانیکنگره نما سیییر لیهرناندث خ ویآنتون -دربار سییخوان کارلوس ر

 فونتان پرث ویآنتون -سنا سییتورس ر ییراندایدم


