
 اصل اول
که بر  باشدیمتعلق به مردم م تیبر کار است. حاکم یو مبتن کیدموکرات یجمهور ایتالیا

 . گرددیاعمال م یطبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساس
 

 دوم اصل
که  یو چه در تشکالت جمع یفرد ثیبشر را چه از ح ریحقوق تخلف ناپذ ،یجمهور
ر انجام و خواستا دینمایم نیو تضم شناسندیم تیبه رسم ابد،ییفرد در آن شکل م تیشخص

 افراد است.  یاز سو یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمربوط به وحدت س فیتکال
 

 سوم اصل
از نظر  ضیتبع چگونهیو بدون ه باشندیبرخوردار م کسانی یملت ازشان اجتماع آحاد

در برابر قانون  یو اجتماع یشخص طیو شرا یاسیس دیجنس، نژاد، زبان، مذهب، عقا
و برابر  یرا که آزاد یو اجتماع یاست که موانع اقتصاد ی. بر جمهورباشندیم یمساو

کارگران  یانسان و مشارکت مئثر تمام تیشخص ییفاشهروندان را محدود کرده و از شکو
 بر طرف کند.  د،ینمایم یریکشور جلوگ یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس التیدر تشک

 
 چهارم اصل

حق  نیتحقق ا طیو شرا شناسدیم تیسمآحاد ملت به ر یحق اشتغال به کار را برا یجمهور
را  یو شغل تیبر حسب انتخاب و امکانات خود، فعال دی. هر شهروند باآوردیرا به وجود م
 جامعه باشد، انجام دهد.  یو معنو یماد شرفتیکه در جهت پ

 
 پنجم اصل

را به  یمحل یهایبوده، خودمختار میقابل تقس ریواحد و غ یبه صورت نهاد یجمهور
که وابسته به  یدر ادارات یادار ییدارد، در جهت تمرکززدا تیو بدان عنا شناسدیم تیرسم

خود را در جهت  یقانونگذار یهاو اصول و روش دینمایتالش گسترده م باشد،یدولت م
 . سازدیهماهنگ م ییرکززداو تم یخودمختار یضرورتها

 
 ششم اصل

 . کندیم تیحما یزبان یتهایبه موجب مقررات خاص از اقل یجمهور
 

 هفتم اصل
و استقالل  تیبه سبب مقررات مربوط به خود از حاکم کیهر  ک،یکاتول یسایو کل دولت

 رییاست. هر گونه تغ دهیگرد میها بر طبق معاهدات الترن تنظ. روابط آنباشندیبرخوردار م
 ندارد.  یدر قانون اساس یبه بازنگر یازیباشد، ن نیمعاهدات که با توافق طرف نیدر ا

 
 هشتم اصل

 ریغ یمذهب یهابرخوردارند. فرقه یمساو یدر برابر قانون از آزاد یمذهب یهافرقه هیکل
خود را داشته  ژهیو التیتشک ش،یخاص خو یهاکه طبق اساسنامه باشندیمجاز م کیکاتول

قانون،  نباشند. ایتالیا یمقررات قانون ریمزبور مغا یهاکه اساسنامه نیباشند، مشروط بر ا
 . کندیم میهر فرقه تنظ ندگانیتفاهم با نما هیرا با دولت، بر پا هاقهفر نیروابط ا

 
 نهم اصل



از  ی. جمهوردینمایرا مساعدت م یو فن یعلم قاتیو تحق یتوسعه امور فرهنگ یجمهور
 . کندیحفاظت م یو هنر یخیتار ،یباستان راثیمکانها و م

 
 دهم اصل
 یحقوق تی. وضعباشدیالملل م نیشده حقوق ب رفتهیمطابق با اصول پذ ایتالیا یحقوق نظام

. اتباع کندیم میمنطبق باشد، تنظ یالملل نیکه با عرف و معاهدات ب یرا قانون انیخارج
 ایتالیا یکه در قانون اساس یکیدموکرات یهایکه در کشورشان از اعمال مؤثر آزاد یخارج
که قانون  یطیطبق شرا یدر قلمرو جمهور یپناهندگحق  یهستند، دارا عشده ممنو نیتضم

. )در باشدیممنوع م ،یاسیجرم س یدارا یپناهنده خارج می. تسلباشندیکرده است، م نییتع
مقرر داشته است:  نیچن ۱۹۶۷ نیژو ۲۱مصوب  ۱شماره  یاصل قانون اساس نیمورد ا

 یمنجر به کشتار دست جمع میشامل جرا یو هفتم قانون اساس ستیبند از اصل ب نیآخر
 .( شودینم
 

 ازدهمی اصل
 یبه عنوان راه حل دعاو زیها و نملت گرید یجنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزاد ایتالیا
ملت ها،  گریبا د یمساو طیبه شرط دارا بودن شرا ایتالی. اداندیمطرود م یالملل نیب

کننده صلح و  نیاستقرار نظم تضم یکه برا دهدیم تیخود رضا تیدر حاکم ییهاتیمحدود
 بیرا تعق یهدف نیکه چن یالملل نیب یهاسازمان ایتالیباشد. ا یضرور هاملت انیعدالت در م

 . دینمایها را مساعدت مو آن شنهادیپ کنند،یم
 

 دوازدهم اصل
 لیتشک یبا ابعاد مساو یو سرخ در سه نوار عمود دیاز سه رنگ سبز، سف یجمهور پرچم

 . گرددیم
 

 زدهمیس اصل
افراد و  ییبازجو ای یاز تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرس یفرد یآزاد

افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع  یمحدود نمودن آزاد نیهمچن
 ییشده است. در موارد استثنا ینیب شیپ نیکه در قوان یاو در موارد و به گونه ییقضا

 توانندیم یانتظام یروهایذکر شده است، ن احتکه در قانون به صر یو فور یضرور
ساعت مراتب را به اطالع مراجع  ۴۸که ظرف  نیاتخاذ کنند، مشروط بر ا یموقت یاقدامات
 دیتائ یساعت بعد ۴۸اقدامات را ظرف  نیبرسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت ا ییقضا
 یو اخالق یآزار جسمان نه. هر گوگرددیعتبار ساقط مشده از درجه ا ادیاقدامات  د،یننما

 نیها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبآن یفرد یهایآزاد یکه به نحو ینسبت به افراد
 خواهد نمود.  نییرا تع یمجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدمات

 
 چهاردهم اصل

ضبط اموال  ایتجسس و  ش،یبه تفت تواندینم چکسیافراد از تعرض مصون است. ه اقامتگاه
 تیکه قانون مشخص کرده و با رعا ییمگر در موارد و طبق روشها د،یمبادرت نما

و  هایاست. ضوابط بازرس دهیمقرر گرد یشخص یاز آزاد تیحما یکه برا ییهانیتضم
صورت  یاتیو مال یمقاصد اقتصاد یرا ای یعموم تیامنو  یبهداشت لیکه به دال ییشهایتفت
 . شودیم نییخاص تع نیقوان قیاز طر رد،یگیم
 

 پانزدهم اصل



 چگونهیقابل تعرض است. ه ریانواع ارتباطات غ گریو محرمانه بودن مکاتبات و د یآزاد
که بر طبق  ییخصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضا نیدر ا یتیمحدود
 صادر شده باشد.  یقانون ییهانیتضم

 
 شانزدهم اصل
که  نیمگر ا ند،یاقامت نما ایتردد و  یاز قلمرو مل یادر هر نقطه توانندیاتباع کشور م همه

 چگونهیوضع کرده باشد. ه یتیو امن یبهداشت لیبه دال ییتهایمحدود یقانون به طور کل
خارج  ی. همه افراد آزادند که از خاک جمهورشودیاعمال نم یاسیس لیبه دال یتیمحدود
 داشته باشند.  یبه آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهدات ای شوند

 
 هفدهم اصل

 ی. کسب اجازه قبلباشندیمسلحانه را دارا م ریو غ زیآماتباع کشور حق اجتماع مسالمت هیکل
. ستین یها آزاد است، ضرورکه رفت و آمد افراد در آن ییدر مکانها یاجتماعات، حت یبرا

 زیبه اطالع مقامات رسانده شود و مقامات ن شیشاپیپ دیبا یاجتماعات در اماکن عموم
 . یو بهداشت عموم یتیمستدل امن لیمگر به دال ندیرا ممنوع نما هاآن توانندینم
 

 هجدهم اصل
 یها برارا که اهداف آن ییانجمنها لیاتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشک هیکل

به  یکه حت ییهاو انجمن یسر یها. انجمنباشندینداشته باشد، دارا م ییجزا تینوعافراد مم
ممنوع  کنند،یم بیتعق ینظام یهاسازمان قیرا از طر یاسیاهداف س میمستق ریطور غ

 . باشندیم
 

 نوزدهم اصل
 ای یاعم از انفراد یخود را به هر شکل یمذهب دیفرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقا هر

 یخود را به صورت فرد یبپردازد و مراسم مذهب غیاظهار نموده، در مورد آن به تبل یجمع
 با اخالق حسنه نباشد.  ریآن مغا ریکه شعا نیانجام دهد، مشروط بر ا یجمع ای

 
 ستمیب اصل
مؤسسه، موجب اعمال  کی ایانجمن  کی یو فرهنگ یو اهداف مذهب ییسایکل تیماه

 ایو  یقانون تیاهل ایو  سیتاس یبرا یخاص یاتیتعهدات مال زیو ن ژهیو یقانون یهاتیمحدود
 . شودیآن نم تیهر گونه فعال

 
 کمیو  ستیب اصل

ابراز  یگرینشر د لهیهر وس ایخود را به صورت گفتار، نوشتار و  دیفرد حق دارد عقا هر
 توانیسانسور گردند. مطبوعات را نم دیبه کسب اجازه نداشته و نبا یازیکند. مطبوعات ن

در موارد ارتکاب  ییمقامات قضا یکرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سو فیتوق
در صورت  ایکرده است، و  ینیب شیمطبوعات به صراحت پ نونکه قا یمشهود یهاجرم

 نیر چنجرم مقرر نموده است. د نیمرتکب نییکه قانون مطبوعات جهت تع ینقض قواعد قانون
نباشد،  ریپذامکان ییامر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضا تیچنانچه فور ،یموارد

 نیکه در ا ردیصورت گ ییقضا سین پلیتوسط مامور تواندیم یمطبوعات ادوار فیتوق
برسد.  ییساعت به اطالع مقامات قضا ۲۴فورا و حداکثر ظرف  دیصورت موضوع با
باطل و بدون اثر  فینکنند، توق دییرا تا سیساعت اقدام پل ۲۴ظرف  ییچنانچه مقامات قضا
 یمنابع مال نکنندگا نیمقرر دارد که نام تام یبا وضع مقررات کل تواندیخواهد شد. قانون م



و  شینما یهاراه گریو د هاشینما ،یچاپ اتیبه اطالع عموم برسد. نشر یمطبوعات ادوار
و  یریشگیپ یاشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب براب ریکه با اخالق حسنه مغا انیب

 خواهد کرد.  نییاز تخلفات را تع یریجلوگ
 

 و دوم ستیب اصل
 و نام خودش محروم نمود.  یقانون تیاهل ت،یاز مل توانینم یاسیس لیکس را به دال چیه
 

 و سوم ستیب اصل
 وضع گردد.  دیبر ارث، مگر به موجب قانون، نبا ای یبر اموال شخص اتیمال چگونهیه
 

 و چهارم ستیب اصل
 یهابه دادگاه تواندیکس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود م هر

قابل  ریغ یحق یو در هر مرحله از دادرس یتی. حق دفاع در هر وضعدیصالح مراجعه نما
 هیرا در کل بضاعتیو دفاع از حقوق افراد باحقاق حق  ژه،یو یهاتعرض است. سازمان

را به منظور جبران اشتباهات  یو اقدامات مقتض طی. قانون شراکنندیم نیها تضمدادگاه
 . دینمایم نییتع ییقضا

 
 و پنجم ستیب اصل

منصوب به موجب قانون منع نمود.  یدر برابر قاض یاز دادخواه توانیرا نم چکسیه
که قبل از ارتکاب جرم الزم  یمجازات نمود، مگر به موجب قانون توانیرا نم چکسیه

و محدود نمود، مگر  دیمق یتیتحت عنوان اقدامات امن توانیرا نم چکسیاالجرا شده باشد. ه
 . داردیکه قانون مقرر م یدر موارد

 
 و ششم ستیب اصل

 
که به صراحت در  یواردمگر در م ست،ین ریپذامکان باشدیم ایتالیکه تبعه ا یمجرم استرداد

قابل قبول  یطیشرا چیتحت ه یاسیمقرر شده باشد. استرداد مجرمان س یالملل نیمعاهدات ب
 . ستین

 
 و هفتم ستیب اصل
. شودیم یتلق گناهیب یدارد. متهم تا صدور حکم قطع یجنبه شخص یفریک تیمسئول

جنبه  دیباشند، بلکه با یبر خالف احساسات بشر ییرفتارها رندهیدر برگ توانندیها نممجازات
شده  ینیب شیمحکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پ یبازپرور
 جنگ.  زمان ینظام نیدر قوان

 
 و هشتم ستیب اصل

 یو ادار یمدن ،یفریک نیدر قبال تخلف از قوان یو ماموران دولت و مؤسسات دولت کارمندان
 زین یمتوجه دولت و مؤسسات دولت یمدن تیولیمس یموارد نیدارند. در چن تیمسئول مایمستق

 . باشدیم
 

 و نهم ستیب اصل



. شناسدیم تیبر ازدواج به رسم یمبتن یعیحقوق خانواده را به عنوان جامعه طب یجمهور
 نیو قانون به منظور تضم دهیگرد میتنظ نیزوج یو حقوق یاخالق یازدواج بر اساس تساو

 . دینمایانسجام خانواده حدود آن را مقرر م
 

 امیس اصل
است، ولو آن که فرزندان به  نیو حق والد فهیفرزندان وظ تیو آموزش و ترب حضانت

 یبرا نیوالد تیعدم صالحو نامشروع متولد شده باشند. در صورت یقانون ریصورت غ
. قانون، ردیانجام پذ دیبا چگونه فیوظا نیحضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که ا

و نامشروع برابر با حقوق  یقانون ریغ نیمتولد یرا برا یو اخالق یقانون یتهایحما یتمام
را قانون  نیوالد تیهو نیی. حدود و نحوه تعشناسدیم تیفرزندان مشروع خانواده به رسم

 . کندیمقرر م
 

 کمیو  یس اصل
مربوط به  فیخانواده و انجام وظا لیتشک ره،یو غ یاتخاذ اقدامات اقتصاد قیاز طر یجمهور

معطوف خواهد داشت.  تیپرجمع یهابه خانواده یاژهیخواهد کرد و توجه و لیآن را تسه
 یهابه هدف لین یالزم برا یهاو به انجمن تیاز مادران، کودکان و جوانان حما یجمهور

 . کندیفوق کمک م
 

 و دوم یس اصل
 تیفرد و در جهت منافع جمع مورد حما یرا به عنوان حق اساس یبهداشت عموم ،یجمهور
را  چکسی. هکندیم نیرا تضم بضاعتیافراد ب یبرا گانیو بهداشت را دهدیقرار م

ملزم نمود. قانون در  یخاص یو درمان یبه اتخاذ روش بهداشت یبدون حکم قانون توانینم
 یمقرر شده اند، تخط یانسان تیبه شخص احترام یکه برا ییهاتیاز محدود دینبا یمورد چیه

 . دینما
 

 و سوم یس اصل
مقرر  تیو ترب میتعل نهیرا در زم یها آزاد است. دولت قواعد کلو علم و آموزش آن هنر

. دینمایم سیتاس یمختلف آموزش یهارشته و درجه یرا برا یو مدارس دولت کندیم
مدارس و  سیدولت حق تاس یبرا یتعهد مال جادیبدون ا یقیو افراد حق یمؤسسات خصوص

که خواهان  یدولت ریمدارس غ فیحقوق و وظا نییدر تع ونرا دارند. قان یمئسسات آموزش
و دانش آموزان  دینما نیآنان تضم یکامل را برا یآزاد دیهستند، با یبا مدارس دولت یتساو

بشناسد. به منظور  یآموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولت ثیمدارس را از ح نیا
 نیاخذ عناو زیو ن یلیتحص رکبه مدا یابیو دست یلیبه سطوح مختلف تحص یابیراه

 یفرهنگ یاست. مؤسسات عال یالزام یامتحان دولت کیشرکت در  ،یو حرفه ا یتخصص
مستقل  التیتشک یکشور، دارا نیها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانمانند دانشگاه

 باشند. 
 

 و چهارم یس اصل
و  یحداقل به مدت هشت سال اجبار ییهمگان آزاد است. آموزش ابتدا یبرا التیتحص

حق دارند که  ،یمال ییعدم توانادر صورت یو با استعداد حت ستهیاست. افراد شا گانیرا
گذاردن بورس  اریحق با در اخت نیدر جهت تحقق ا ی. جمهورندینما یباال را ط یمدارج علم

 یبرگزار قیاز طر دیها که باکمک گریها و انواع دخانواده یحقوق برا صیتخص و لیتحص
 . دینمایاقدام م رد،یکنکور انجام گ



 
 و پنجم یس اصل

 میبر تعل ی. جمهوردهدیقرار م تیاشتغال را مورد حما قیهمه انواع و مصاد یجمهور
 یالملل نیسازمانها و معاهدات ب لیتشک ی. جمهورورزدیکارگران اهتمام م یاآموزش حرفه

و مورد مساعدت  دینمایم شنهادیپ کنند،یم تیحقوق کار فعال میو تنظ دییرا که در جهت تا
که به  یموارد یبه استثنا شناسدیم تیمهاجرت را به رسم یآزاد یور. جمهدهدیقرار م

از حقوق  نیشده باشد و همچن ینیب شیپ یگریدر قانون به نحو د یمنظور مصالح عموم
 . دینمایم تیدر خارج از کشور حما ییایتالیکارگران ا

 
 و ششم یس اصل

و در  باشدیدارا م دهد،یرا که انجام م یکار تیفیو ک تیمتناسب با کم افتیحق در کارگر
 نیآزاد و شرافتمندانه را تضم یزندگ کی یو خانواده و یو یبرا دیاجرت با نیهر صورت ا

. کارگران حق استفاده از دینمایم نیرا مع یروز کار کی. قانون، حداکثر زمان دینما
 الغا نمود.  توانیو حقوق مزبور را نم باشندیرا دارا م انهیسال یمرخصو  یهفتگ التیتعط

 
 و هفتم یس اصل

برابر  یدستمزد یبا کارگر مرد است و در مقابل کار مساو یحقوق مساو یزن، دارا کارگر
 یفایامکان ا یباشد که به و یبه نحو دیکار با طی. شراکندیم افتید کارگران مرد دردستمز

از مادران و کودکان را  یخاص و کاف تیزن را در کانون خانواده بدهد و حما ینقش اساس
. دینمایم نییدستمزد را قانون تع افتیکار در برابر در یسن برا اقل. حددینما نیتضم

نموده و در مقابل کار  تیحما ریبه موجب مقررات خاص از نوجوانان صغ یجمهور
 . دینمایم نیآنان تضم یرا برا یاجرت مساو افتیحق در ،یمساو

 
 و هشتم یس اصل

 باشند،یامرار معاش م لیو محروم از وسا ستندیاز آحاد ملت که قادر به انجام کار ن کی هر
 یبرخوردار شوند. کارگران حق برخوردار یاجتماع یو مددکار یحق دارند از کمک خرج

از کار  ،یماریها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بآن یاز آنچه را برا
 یزندگ یازهایحق استفاده از امکانات متناسب با ن ،یاجبار یکاریو ب یکهنسال ،یافتادگ

از کارافتادگان حق استفاده از . اشخاص بدون مهارت و شودیم نیها تضمآن یبرا یاجتماع
ها و اصل بر عهده ارگان نیمقرر شده در ا فی. وظاباشندیرا دارا م یاحرفه یبازآموز
آزاد  یخصوص ی. مددکاردهدیم ایداده  لیها را تشکاست که دولت قبال آن ییهامؤسسه
 است. 

 
 و نهم یس اصل
به جز ثبت آن در  هیبر اتحاد تواندیرا نم یگونه تعهد چیآزاد است. ه یصنف هیاتحاد لیتشک

 نمود.  لیتحم یمطابق مقررات قانون یمرکز ای یادارات محل
 

را بر اصول  هاهیاتحاد یاست که نظام داخل یامشروط به داشتن اساسنامه هاهیاتحاد ثبت
 نهد.  انیبن یدموکراس

 
از  یندگیبه نما توانندیها م. آنباشندیم یحقوق تیشخص یدارا دهیبه ثبت رس یکاهایسند

 یطبقه شغل یاعضا هیکل یکه برا ندیکار منعقد نما یدسته جمع یمانهایخود پ یطرف اعضا
 مربوط به آن الزم االجرا خواهد بود. 



 
 چهلم اصل
 . گرددیو مقررات مربوط به آن اعمال م نیاعتصاب در چارچوب قوان حق

 
 کمیچهل و  اصل
 ایباشد و  ریمغا یبا مصالح اجتماع دینبا یتیفعال نیخصوص آزاد است. چن یاقتصاد تیفعال

 یهاها و نظارتافراد گردد. قانون برنامه تیثیو ح یآزاد ت،یموجب لطمه زدن به امن
اهداف  یبه سو یو خصوص یبخش دولت یاقتصاد یهاتیتا فعال داردیرا مقرر م یمناسب

 شوند.  نگو هماه تیهدا یاجتماع
 

 چهل و دوم اصل
 ایها و متعلق به دولت، سازمان ی. اموال اقتصادباشدیم یخصوص ای یعموم ت،یمالک

 نیشناخته و آن را تضم تیرا به رسم یخصوص تیاست. قانون، مالک یقیاشخاص حق
را به منظور  یخصوص تیحدود مالک زیکسب و انتفاع و ن یهاراه نیو همچن دینمایم

 تی. سلب مالککندیم نییدادن آن، تع قرارو در دسترس همگان  ینقش اجتماع نیتضم
 ینیب شیکه قانون پ یصرفا و در موارد ،یمنافع عموم تیبه منظور رعا یخصوص

و  یاست. قانون، قواعد و حدود وراثت قانون ریپذو به شرط جبران خسارت امکان د،ینمایم
 . دینمایم نییتع حق دولت بر ماترک را نیو همچن تیوصا قیوراثت از طر

 
 چهل و سوم اصل

و با پرداخت  تیسلب مالک قیاز طر تواندیعام المنفعه، قانون اصوال م یهامنظور هدف به
 یمنابع انرژ ایمردم  یرا که با خدمات ضرور ییهامؤسسه ایو  نیخسارت، مؤسسات مع

 یعموم یهامؤسسه ایبه دولت  دهد،یم هیارا ییباال اریبس یسر و کار داشته و منافع عموم
 انتقال دهد.  ایمصرف کنندگان اختصاص  هیاتحاد ای رانکارگ هیاتحاد ای

 
 چهل و چهارم اصل

قانون تعهدات و  ،یاز خاک و استقرار روابط عادالنه اجتماع یمنطق یمنظور بهره بردار به
 ،یو مناطق کشاورز یوضع، و برحسب نواح یخصوص یتملک اراض یبرا یمقررات
 عیوس ینهایشکل زم رییتغ ،یو اصالحات اراض نییها تعدر مورد مساحت آن ییهاتیمحدود

کوچک و متوسط  یهاتی. قانون، مالککندیو مقرر م بیرغرا ت یدیتول یواحدها یو بازساز
 . کندیرا قانون مقرر م یمناطق کوهستان یهانی. حفاظت و اصالح زمدینمایم یاریرا 
 

 چهل و پنجم اصل
و  انهیمتقابل باشد و هدف سودجو یرا که بر اساس همکار یتعاون ینقش اجتماع یجمهور
 قیرا از طر ی. قانون گسترش تعاونشناسدیم تیرا مد نظر قرار نداده باشد، به رسم یشخص
و مقاصد آن  یژگیخاص، و یهاو با نظارت کندیو مساعدت م شنهادیپ هاوهیش نیترمناسب

 . دهدیرا مد نظر قرار م یدست عیو توسعه صنا تیماح انون. قکندیم نیرا تضم
 

 چهل و ششم اصل
 یهمکار د،یتول اتیبا ضرور یکار و هماهنگ یو اجتماع یبه منظور رشد اقتصاد یجمهور

ها و مقررات و در محدوده ضابطه اتیفیها بر طبق ککارگران را در اداره نمودن مؤسسه
 . شناسدیم تیبه رسم یقانون

 



 چهل و هفتم اصل
 اتیاشکال مورد توجه قرار داده و عمل هیاز آن را در کل تیانداز و حماپس قیتشو یجمهور
افراد به  یابیدست ی. جمهوردینمایآن نظارت م یو هماهنگ و بر اجرا میرا تنظ یاعتبار

را در  میمستق ریو غ میمستق یگذارهیسرما نیو همچن یزراع یاراض تیمسکن، مالک تیمالک
 . دینمایم بیترغ یعموم یپس اندازها قیکشور، از طر یدیتول بزرگ یهاسهام شرکت

 
 چهل و هشتم اصل
اند، حق شرکت در انتخابات را  دهیرس یآحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانون یتمام

است. شرکت در  کسانیارزش  یبوده و دارا یو به صورت آزاد و مخف یدارند. آرا فرد
عدم محدود نمود، مگر در صورت توانیرا نم یاست. حق را یمدن فهیوظ کیتخابات ان

به  یاخالق تیعدم قابلباالخره در صورت ایو  یینها یفریک کمح جهیدر نت ای ،یمدن تیاهل
 شده است.  ینیب شیکه در قانون پ ینحو

 
 چهل و نهم اصل
به روش  یمل استیس نییشهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تع تمام

 . ابندیدر احزاب تشکل  کیدموکرات
 

 پنجاهم اصل
 یازهاین انیب ای نیقوان بیدرخواست تصو یخود را برا یتقاضاها توانندیافراد ملت م تمام

 ارسال کنند.  نیبه مجلس یعموم
 

 کمیپنجاه و  اصل
مقرر در قانون به  اتیفیبرابر، طبق ک طیدر شرا توانندیاعم از مرد و زن م افراد ملت تمام

 . نندیبرگز د،یآیانتخابات به دست م قیرا که از طر یمشاغل ایو  ندیاستخدام دولت درآ
 

 ای یدر مورد استخدام دولت ستند،ین یکه تبعه جمهور ییهایایتالیا یبرا تواندیم قانون
 شود.  لیقا ایتالیبا اتباع ا یمساو یحقوق د،یآیانتخابات به دست م قیکه از طر یمشاغل

 
منصوب شود،  دیآیانتخابات به دست م قیکه از طر یمشاغل دولت یکس که به تصد هر

محوله  فیانجام وظا یالزم برا یخود، حق دارد از فرصت زمان یضمن حفظ سمت سازمان
 برخوردار باشد. 

 
 پنجاه و دوم اصل
در چارچوب قانون و  یمقدس است. خدمت سرباز یافهیهر شهروند وظ یبرا هنیماز  دفاع

باعث لطمه زدن به وضع  دینبا ی. انجام خدمت سربازباشدیم یمقرر در آن اجبار اتیفیک
مسلح، برخاسته از  یروهای. سازمان ندیآنان را مختل نما یاسیافراد گردد و حقوق س یشغل

 . باشدیم یمهورنظام ج کیروح دمکرات
 

 پنجاه و سوم اصل
گردند. نظام  میکشور سه یعموم یهانهیدر هز شیخو یمال ییافراد مکلفند به نسبت توانا تمام
 . گرددیمقرر م یتصاعد یارهایبر اساس مع یاتیمال
 

 پنجاه و چهارم اصل



را  نیقوان هیو کل یوفادار باشند و اصول قانون اساس یافراد ملت مکلفند به جمهور یتمام
خود  فیوظا یفایملزم به ا گردند،یم یکه عهده دار مشاغل دولت ایتالی. اتباع اندیمراعات نما

سوگند  یکه قانون مقرر داشته، ملزم به ادا یمنظم و شرافتمندانه بوده و در موارد یبه نحو
 باشند. یم
 

 اصل پنجاه و پنجم
مشترک  هی. اجالسگرددیم لیتشک یجمهور یو مجلس سنا ندگانیپارلمان از مجلس نما
است که در قانون  یمنحصرا در مواقع گردد،یم لیتشک نیمجلس یپارلمان که از اعضا

 است.  دهیمقرر گرد یاساس
 

 پنجاه و ششم اصل
 . شوندیانتخاب م میملت و به طور مستق یعموم یبه موجب آرا ندگانیمجلس نما یاعضا

 
 . شندباینفر م ۶۳۰آن بالغ بر  ندگانینما تعداد

 
 ۲۵انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل  ندگانیمجلس نما یندگیبه نما توانندیم یافراد

 سال تمام داشته باشند. 
 

طبق  یتعداد ساکنان جمهور میمختلف بر اساس تقس ینواح نیب یندگینما یهایکرس عیتوز
 یبر مبنا هیهر ناح تیبه نسبت جمع هایکرس عیو توز ۶۳۰بر  یعموم یسرشمار نیآخر

اصل به  نی. )اردیگیبدست آمده، صورت م یتعداد آرا نیکل و باالتر یهاخارج قسمت
 .( افتی رییتغ ۱۹۶۳ هیفور ۹مصوب  ۲ هشمار یقانون اساس ۲موجب ماده 

 
 پنجاه و هفتم اصل

 . شوندیانتخاب م یامنطقه یبر مبنا یجمهور یمجلس سنا ندگانینما
 
که دو  زهیمول یآن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنا یسناتورها تعداد دینبا یامنطقه چیه

 سناتور است.  کی یکه دارا وستایسناتور دارد و واله دا
 

به تناسب  ن،یشیمقررات مندرج در بند پ یمناطق، پس از اعمال مقدمات نیب هایکرس عیتوز
کل و  یهاخارج قسمت یو بر مبنا یعموم یسرشمار نیمناطق بر اساس آخر تیجمع

قانون  ۲اصل به موجب ماده  نی. )ارفتیبدست آمده، صورت خواهد پذ یتعداد آرا نیباالتر
 ۳قانون شماره  ۲و به نوبه خود ماده  افتی رییتغ ۱۹۶۳ه یفور ۹مصوب  ۲شماره  یاساس

 آن شد.(  نیگزیبه موجب مقررات باال جا ۱۹۶۳دسامبر  ۲۷مصوب 
 

 پنجاه و هشتم اصل
 ۲۵که حداقل  یدهندگان یاز طرف را میو به صورت مستق یعموم یبه موجب آرا تورهاسنا

 . شوندیسال تمام دارند، انتخاب م
 

 . باشندیسناتور شدن م طیباشند، واجد شرا دهیرس یسالگ ۴۰که به سن  یشوندگان انتخاب
 

 پنجاه و نهم اصل
 



شغل انصراف  نیکه از ا نیاست، مگر ا یجمهور سابق، مادام العمر سناتور قانون سییر هر
 دهد. 

 
 یهاتیموفق ایپنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها  تواندیجمهور م سییر

آمده اند، به  لینا یهنیبه افتخار م یو ادب یهنر ،یعلم ،یاجتماع یهانهیدر زم شانییاستثنا
 . ندیعنوان سناتور مادام العمر منصوب نما

 
 شصتم اصل

 پنج سال است.  یجمهور یو مجلس سنا ندگانیمجلس نما یندگینما رهدو
 

گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ.  دیتمد تواندینم نیدوره مجلس هر
 .( افتی رییتغ ۱۹۶۳ هیفور ۹مصوب  ۲شماره  یقانون اساس ۲اصل به موجب ماده  نی)ا
 

 کمیشصت و  اصل
انجام  نیشیپ نیدوره مجلس انیروز پس از پا ۷۰حداکثر ظرف  دیجد نیمجلس انتخابات

 . ردیگیم
 

 . گرددیم لیروز پس از انتخابات تشک ۲۰ظرف  ندگانیاجالس نما نیاول
 
به کار خود  نیشیپ نیمجلس ندگانیاست، نما دهیآغاز نگرد دیجد نیکه دوره مجلس یزمان تا

 ادامه خواهند داد. 
 

 شصت و دوم اصل
. گرددیم لیو اکتبر تشک هیماه فور لیتعط ریروز غ نیدر اول نیمجلس یس قانوناجال نیاول

 نیمجلس و همچن سییر ایجمهور  سییبنا به دعوت ر نیاز مجلس کیفوق العاده هر  هیاجالس
جلسه فوق العاده  لی. تشکگرددیم لیمجلس مربوطه تشک ندگانیسوم از نما کی یبنا به تقاضا

 . باشدیم زین گریاز مجلس د یبه منزله دعوت قانون نیاز مجلس یکی
 

 شصت و سوم اصل
را انتخاب  سهییر اتیه یمجلس و اعضا استیخود ر یاعضا نیاز ب نیاز مجلس کی هر
 اتیو ه سییآن به عهده ر یقانون استیاجالس مشترک پارلمان، ر لی. هنگام تشکندینمایم
 خواهد بود.  ندگانیمجلس نما سهییر
 

 شصت و چهارم اصل
خود  یمطلق اعضا تیاکثر یخود را به موجب را یداخل یهانامه نییآ نیاز مجلس کی هر

 خواهند نمود.  بیتصو
 

 توانندیمشترک م ایحال دو مجلس، به طور مجزا  نی. با اباشندیم یعلن نیمجلس جلسات
 . رندیبگ یعلن ریجلسه غ لیبه تشک میتصم

 
 تیاکثر یمعتبر خواهد بود که به موجب آرا یدر صورت نیاجالس مشترک مجلس ماتیتصم

متخذه نصاب  ماتیتصم یبرا یکه قانون اساس نیباشد، مگر ا دهیحاضر در جلسه اتخاذ گرد
 کرده باشد.  نیرا مع یاژهیو



 
را دارا  نیحق حضور در جلسات مجلس ستند،یعضو مجلس ن هیگر رانیوز یشورا یاعضا

 . باشندیم
 

مذکور موظف به حضور در  ریوز رد،یمورد سئوال قرار گ رانیاز وز کیهر  چنانچه
 مجلس است. 

 
 . ندینما رادیخطابه ا نیدر مجلس توانندیبخواهند، م رانیزمان که وز هر
 

 شصت و پنجم اصل
دارد،  یناسازگار ای رتیو سنا مغا ندگانیدر مجلس نما یندگیرا که با نما یموارد قانون

 را در دو مجلس عهده دار باشد.  یندگیهمزمان سمت نما تواندینم چکسی. هدینمایم نیمع
 

 شصت و ششم اصل
 رتیخود و هم در مورد علل مغا یدر خصوص صحت اعتبارنامه اعضا نیاز مجلس کی هر

 . دینمایم یریگ میتصم یندگیاحراز سمت نما یاعضا برا تیصالح اعدمی
 

 شصت و هفتم اصل
انجام  یبه مرجع خاص یخود را بدون وابستگ فیلت است و وظام ندهیعضو پارلمان نما هر
 . دهدیم
 

 شصت و هشتم اصل
 فیخود در زمان انجام وظا یو آرا دیبه سبب اظهار عقا توانیپارلمان را نم یاعضا

 قرار داد.  بیتحت تعق یندگینما
 
 بیتحت تعق توانیرا بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نم نیمجلس یاز اعضا کی چیه
محل سکونت و  شیو تفت ،یبدن شیتفت ،ییبازجو ،یشخص یهایقرار داد. سلب آزاد یفریک

آن جرم،  یشوند که برا ریدستگ یارتکاب جرم نیآنان ممنوع است، مگر آن که در ح فیتوق
 باشد.  یبازداشت الزام ایحکم جلب 

 
 یمجلس به منظور اجرا دهنیحبس نما ایبازداشت  یبرا یاز مجلس حت یاکسب اجازه نیچن

 است.  یباشد، ضرور یصادر شده ولو آن که حکم الزم االجرا و قطع یو هیکه عل یحکم
 

 شصت و نهم اصل
 خواهند داشت.  افتیحقوق در کند،یم نییکه قانون تع یزانیپارلمان به م یاعضا

 
 هفتادم اصل

 . دهندیرا انجام م یدو مجلس به طور مشترک امر قانونگذار هر
 

 کمیهفتاد و  اصل
ها و ارگان نیو همچن نیمجلس یاز اعضا کیدولت و هر  فهیوظ ن،یقوان شنهادیپ

 است.  دهیها اعطا گردحق به آن نیا یاست که به موجب قانون اساس ییهاسازمان
 



اند و داده هیارا یحق را یهزار شهروند دارا ۵۰که  یشنهادیپ قیاز طر توانندیملت م آحاد
 . ندیرا بنما ینیقوان بیتصو یدرآمده باشد، تقاضا حهیبه صورت ال

 
 هفتاد و دوم اصل

نامه آن مجلس، در  نییطبق مقررات آ گردد،یم شنهادیپ نیاز مجلس کیکه به هر  یاحهیال
ماده به ماده  بیشده و سپس جهت تصو یدگیمربوطه و سپس در همان مجلس، رس ونیسیکم

 . شودیگذاشته م یینها یبه را
 
 نییها محرز شده باشد تعآن تیرا که فور یحیبه لوا عیسر یدگینحوه رس نینامه مجلس نییآ
 بیو تصو یدگیجهت رس یقانون حیو نحوه ارجاع لوا طینامه، شرا نییدر آ نی. همچندینمایم

 نییمجلس مربوطه تع ژهیو یهامتشکل از گروه یمیدا یونهایسیبه کم زیو ن ونهایسیبه کم
 . شودیم
 
 ونیسیکم یپنجم از اعضا کی ای ندگانیدهم از نما کی ایچنانچه دولت  ز،ین طیشرا نیا در

که  نیا ایشود و  یریگ یبه شور گذاشته و در مجلس را حهیکه ال ندیمربوطه تقاضا نما
 یقطع بیتصو تا زمان حهیشود، ال ندگانینما تیاکثر یآن منوط به اعالم را یینها بیتصو

 ماند. یمجلس م اریدر اخت
 
 . دینمایم نییرا تع ونهایسیبودن کار کم یعلن طینامه، شرا نییآ

 
مربوط به قانون  یقانون حیدر مورد لوا شهیمجلس، هم میمستق بیو تصو یمعمول بررس هیرو

 بیاجازه تصو ،یقانونگذار اریاخت ضیمربوط به تفو حیو قانون انتخابات و لوا یاساس
 . گرددیحسابها اعمال م نییبودجه و تع بیتصو ،یالملل نیمعاهدات ب

 
 هفتاد و سوم اصل
 . شوندیم حیجمهور توش سییماه توسط ر کیظرف مدت  بیپس از تصو نیقوان

 
در مدت  ند،یقانون را اعالم نما کی تیمطلق آرا فور تیبا اکثر نیاز مجلس کیهر  چنانچه

 خواهد شد.  حیشده توسط آن مجلس، قانون مذکور توش نییزمان تع
 

به اطالع عموم مردم خواهد  یجمهور به طور رسم سییبالفاصله پس از موافقت ر نیقوان
 نیمگر ا شود،یبه مورد اجرا گذارده م یروز پس از انتشار رسم ۱۵و ظرف مدت  دیرس

 شده باشد.  نیمع یگریکه در همان قانون مهلت د
 

 و چهارم هفتاد اصل
 
 یتقاضا نیبه مجلس یمستدل امیبا ارسال پ تواندیقانون م کی حیجمهور قبل از توش سییر

 . دیمجدد آن را بنما یبررس
 

اعالم  یبه طور رسم دیآن قانون با د،ینما دییقانون مورد نظر را مجددا تا نیمجلس چنانچه
 گردد. 

 
 هفتاد و پنجم اصل



که قدرت  یحکم ایقانون  کیاز  یقسمت ایبه منظور لغو کامل  یعموم یهمه پرس اعالم
منطقه  یپنج شورا ایدهنده  یهزار نفر را ۵۰۰که تعداد  ردیپذیانجام م یدارد، زمان یقانون

 خواستار آن باشند. 
 

و  یعفو و بخشودگ نیو بودجه و همچن یاتیمال نیدر مورد قوان یعموم یبه آرا مراجعه
 . باشدیمجاز نم یالملل نیمعاهدات ب بیمجازات و تصو فیتخف
 

شرکت کنند، حق شرکت در همه  ندگانیدر انتخابات مجلس نما توانندیکه م یشهروندان تمام
 را دارند.  یعموم یپرس

 
خواهند شد که اکثر  بیتصو یدر صورت شوند،یگذاشته م یکه به همه پرس یموضوعات

مطلق شرکت  تیمعتبر اکثر یدر انتخابات شرکت کرده باشند و آرا یدارندگان حق را
 . دینمایم نییرا قانون تع یهمه پرس یکنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجرا

 
 هفتاد و ششم اصل
و فقط  نیاصول و قواعد مع نییبه دولت محول نمود، مگر با تع توانیرا نم یقانونگذار امر
 ضوعات مشخص. مو یمحدود و برا یمدت یبرا
 

 هفتاد و هفتم اصل
به  اریاخت نیکه ا نیدارد، مگر ا یکه جنبه قانون دینما یاقدام به صدور احکام تواندینم دولت

 شده باشد.  ضیبه دولت تفو نیتوسط مجلس حیطور صر
 

که  یخود مقررات موقت تیبا مسئول یو فور یگاه دولت در موارد فو ق العاده ضرور هر
مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون  د،ینما بیدارد تصو یقدرت قانون

اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق  یحت ن،یو مجلس د،ینما میتقد نیشدن به مجلس
 جلسه خواهند داد.  لیپنج روز تشک مدتالعاده دعوت شده و ظرف 

 
باشند، از  دهینرس نیمجلس دییاروز پس از انتشار به ت ۶۰که ظرف مدت  ییهانامه بیتصو
را  یروابط حقوق ن،یبا وضع قوان توانندیم نیمجلس کنی. لگردندیم یتلق اعتباریامر ب یابتدا

 . ندینما میتنظ ند،یآیمذکور بوجود م یهانامه بیکه از تصو
 

 هفتاد و هشتم اصل
الزم را به دولت محول  اراتینموده و اخت یریگ میتصم یجنگ تیدر خصوص وضع نیمجلس

 . ندینمایم
 

 هفتاد و نه اصل
از طرف  اریاخت نیکه ا یجمهور بر اساس قانون سییمجازات توسط ر فیو تخف میجرا عفو

که پس از  یمجازات شامل حال کسان فی. عفو و تخفگرددیداده شده، اعطا م یبه و نیمجلس
 . شودیعفو مرتکب جرم شده باشند، نم یقانون اعطا شنهادیپ

 
 هشتادم اصل



 ایارجاع داده  یرا به داور یامر ایهستند  یاسیس تیماه یکه دارا یالملل نیب معاهدات
هر گونه  ایو  یتعهدات مال ،یمرز راتییتغ ایو  ندینمایرا مقرر م یخاص ییمقررات قضا

 . دیخواهند رس بیبه تصو نیمجلس یبا اجازه قانون شوند،یرا موجب م نیدر قوان یراتییتغ
 

 کمیهشتاد و  اصل
 میرا که از طرف دولت تنظ یمال یهاو صورت حساب انهیهر سال بودجه سال نیمجلس

قانون و حداکثر  بیتصو قی. استفاده موقت از بودجه فقط از طرکنندیم بیتصو گردد،یم
دهد  شیرا افزا اتیمال تواندیکننده بودجه نم بیاست. قانون تصو سریمدت چهار ماه م یبرا

 دیگردد، با یاضاف ای دیجد یهانهیباعث هز یدارد. هر گاه قانون ررمق یدیجد یهانهیهز ای
 شود.  ینیب شیدر آن قانون پ زین نهیآن هز لیتحص یهاراه
 

 هشتاد و دوم اصل
و تفحص  قیتحق یمربوط به مصالح عموم لیدر مورد مسا تواندیم نیاز مجلس کی هر
مختلف  یهاخود و به تناسب گروه یمرکب از اعضا یونیسیمنظور مجلس کم نی. بددینما

و  قیامر تحق ه،ییقوه قضا اراتیبا همان حدود و اخت قیتحق ونیسی. کمدهدیم لیتشک یپارلمان
 . دهدیرا انجام م یبررس

 
 هشتاد و سوم اصل

. تعداد سه شودیها انتخاب مآن یو در اجالس مشترک اعضا نیجمهور توسط مجلس سییر
 زین هاتیاقل یندگیکه نما یااز مناطق کشور به گونه کیهر  یاز طرف شوراها ندهینفر نما

 «وستایواله دا». منطقه ندینمایجمهور شرکت م استیدر آن منظور شده باشد، در انتخابات ر
سوم  دو تیو با اکثر یمخف یجمهور با را سیی. انتخاب ردینمایم یمعرف ندهینفر نما کیفقط 

 تیمطلق آرا کفا تیاکثر ،یریگ ی. پس از سه بار راردیگیشرکت کننده انجام م یاعضا
 . کندیم
 

 هشتاد و چهارم اصل
برخوردار باشد،  یاسیو س یسال تمام داشته و از حقوق مدن ۵۰از افراد ملت که  کی هر
جمهور  سییر یبرا گریانتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل د یجمهور استیبه ر تواندیم

 . کندیم نییجمهور را قانون تع سییر یایممنوع است. حقوق و مزا
 

 هشتاد و پنجم اصل
 استیمدت ر انیروز قبل از پا ۳۰. گرددیمدت هفت سال انتخاب م یجمهور برا سییر

 نیمجلس یاز اعضا دیجمهور جد سییبه منظور انتخاب ر ندگانیمجلس نما سییر ،یجمهور
. در آوردیمناطق جهت شرکت در اجالس مشترک دعوت به عمل م یهایشورا ندگانیو نما

مانده  یآن باق یدوره قانون انیکمتر از سه ماه به پا ایو  دهیمنحل گرد نیکه مجلس یصورت
جمهور انجام خواهد  سییانتخاب ر د،یجد نیمجلس لیروز پس از تشک ۱۵باشد، ظرف مدت 

 دیتمد دیجد سییو انتخاب ر نیمجلس لیشکجمهور شاغل، تا زمان ت سییر اراتیگرفت. اخت
 خواهد شد. 

 
 هشتاد و ششم اصل

 استیخاص ر فیمحوله را به انجام رساند، وظا فیجمهور نتواند وظا سییهر علت که ر به
 یاستعفا ایفوت  ،یمیدا یمجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتوان سییبه عهده ر یجمهور

را  دیجمهور جد سییروز انتخاب ر ۱۵ظرف مدت  ندگانیمجلس نما سییجمهور، ر سییر



 یدوره قانون انیکمتر از سه ماه به پا ایمنحل بوده و  نیمقرر خواهد کرد. چنانچه مجلس
 خواهد بود.  شیمدت قابل افزا نیمانده باشد. ا یباق نیمجلس

 
 هشتاد و هفتم اصل

 است.  یدولت و مظهر وحدت مل سییجمهور، ر سییر
 
 . دیارسال نما امیپ نیبه مجلس تواندیم یو -
 
 . کندیم نییها را تعاجالس آن نیو اول دیجد نیانتخابات مجلس یو -
 
 . دهدیاجازه م نیبه مجلس یقانون حیلوا شنهادیپ یبه دولت برا -
 
ها را نامه نییدارند و آ یکه قدرت قانون ییهانامه بیو صدور تصو نیقوان یانتشار رسم -

 . کندیاعالم م
 
 شنهادیاست، پ دهیمقرر گرد یکه در قانون اساس یرا در موارد یهمه پرس یبرگزار -
 . کندیم
 
 . کندیکه قانون مقرر کرده است، انتخاب م یرا در موارد یمملکت نیمسئول -
 
را  یالملل نیو معاهدات ب کندیاعطا م ایو  ردیپذیرا م یاسیس ندگانیاستوارنامه سفرا و نما -

 . کندیامضا م نیمجلس بیم پس از تصودر صورت لزو
 
 نیدفاع را به موجب قوان یعال یشورا استیمسلح کشور و ر یروهایکل ن یمقام فرمانده -

 . کندیاعالن م نیمجلس میرا پس از تصم یجنگ تیبر عهده دارد، و وضع
 
 را بر عهده دارد.  ییقضا یعال یشورا استیر -
 
 را بر عهده دارد.  تیمجازات محکوم فیتخف ایعفو  -
 
 . کندیرا اعطا م یجمهور یو نشانها یافتخار نیعناو -
 

 هشتاد و هشتم اصل
هر دو مجلس  ای کیاقدام به انحالل  نیمجلس یپس از مشاوره با رؤسا تواندیجمهور م سییر

اقدام به انحالل  یجمهور استیدر شش ماه آخر دوره ر تواندیجمهور نم سیی. ردینما
 . دیانم نیمجلس

 
 هشتاد و نهم اصل
و  شنهاددهندهیث رانیمعتبر خواهد بود که متقابال از طرف وز یجمهور در صورت سییر حکم

که قدرت  ییقرار گرفته و امضا شده باشد. حکمها دییمسإول انجام آن مورد تا رانیوز زین
 رینخست وز یمتقابال به امضا دیاحکام مصرح در قانون، با گرید نیدارند و همچن یقانون

 باشد.  دهیرس زین
 



 نود اصل
 انتیمسئول نخواهد بود، مگر مرتکب خ شیخو فیانجام وظا جیجمهور در مورد نتا سییر

 سییر هیعل یموارد نیکند. در چن یتعد یقانون اساس ینسبت به اجرا ایگردد و  هنیبه م
 هام خواهد شد. مطلق اعضا اقامه ات تیاکثر یبا را نیجمهور از طرف اجالس مشترک مجلس

 
 کمینود و  اصل

 نیدر اجالس مشترک مجلس ،یجمهور استیر تیجمهور قبل از عهده دار شدن مسئول سییر
 وفادار بماند.  یقانون اساس یو اجرا یکه نسبت به جمهور کندیم ادیسوگند 

 
 نود و دوم اصل
را  رانیوز یشورا لیکه جمعا تشک گرددیم لیتشک رانیو وز ریاز نخست وز دولت

 شنهادیبنا به پ رانیو انتخاب وز دینمایرا انتخاب م ریجمهور، نخست وز سیی. ردهندیم
 . ردیگیانجام م رینخست وز

 
 نود و سوم اصل

سوگند در برابر  یخود، موظف به ادا فیقبل از عهده دار شدن وظا ران،یو وز ریوز نخست
 . باشندیجمهور م سییر
 

 نود و چهارم اصل
سلب  ایمراتب اعتماد  نیاز مجلس کی. هر ردیاعتماد بگ یاز هر دو مجلس را دیبا دولت

انجام  ندگانینما دنینام قیاز طر یریگ یمستدل اظهار داشته و را لیاعتماد خود را با دال
 . شودیم
 

. ابدییحضور م نیاعتماد در اجالس مجلس یجهت اخذ را ل،یروز پس از تشک ۱۰ دولت
دولت  یدولت، اجبارا موجب استعفا شنهاداتیاز پ یکیو مجلس به هر د ای کیمخالف  یرا
باشد و  دهیمجلس رس یدهم از اعضا کی یحداقل به امضا دیاعتماد، با شنهادعدمی. پشودینم
 مورد بحث و مذاکره قرار داد.  شنهادیپ خیسه روز از تار یانقضاآن را قبل از  توانینم
 

 نود و پنجم اصل
 دولت است.  یکل استیمسئول اداره س ریوز نخست

 
برد و  شیپ قیکشور از طر یو ادار یاسیس هیوحدت رو یمسئول تداوم اجرا ریوز نخست
 . باشدیم رانیوز تیفعال یهماهنگ

 
از آنان  کیبوده، و هر  رانیوز یشورا ماتیبه طور مشترک مسئول اعمال و تصم رانیوز

 ،یریاداره نخست وز التی. تشکباشندیم شیخووزارتخانه  ژهیامور و ولیمس ییبه تنها
 . شودیم نییها به موجب قانون تعوزارتخانه التیو تشک هاتیتعداد، مسئول

 
 نود و ششم اصل

مرتکب  یهاجرم یبه کار اشتغال نداشته باشند، برا گرید ران،یو وز ریاگر نخست وز یحت
به موجب  ندگانیو مجلس نما یجمهور یمجلس سنا یبا مجوز قبل فشان،یوظا یشده در اجرا

 قرار خواهند گرفت.  گردیمورد پ یدر دادگاه عاد یمقررات قانون اساس
 



 رییتغ ۱۹۸۹ هیژانو ۱۶مصوب  کیشماره  یاصل به موجب ماده نخست قانون اساس نی)ا
 .( افتی

 
 نود و هفتم اصل

 فیکه حسن انجام وظا یبه نحو شوندیم یسازمانده ،یبر حسب مقررات قانون یدولت ادارات
و  اراتیاخت ت،یشود. حدود صالح نیتضم یدر دستگاه ادار یعدالتیمحوله وعدم ب

 . شودیادارات مشخص م یکارمندان دولت در سازمانده یشخص یتهایمسئول
 

شرکت  قیموارد مقرر در قانون از طر یبه استثنا یکارمندان در ادارات دولت استخدام
 انجام خواهد گرفت.  یداوطلبان در امتحانات ورود

 
 نود و هشتم اصل

باشند،  نی. چنانچه کارمندان عضو مجلسباشندیدولت منحصرا در خدمت ملت م کارمندان
 . رندیمقام بگ عیترف توانندیفقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات م

 
قضات،  یرا برا یاسیدر احزاب س تیثبت نام به منظور فعال توانیقانون م بیتصو با

و  یاسیس ندگانینما س،یمسلح و کارمندان و ماموران پل یروهاین یمیفعال و دا یاعضا
 در خارج از کشور، محدود نمود.  یکنسول

 
 نود و نهم اصل
 یدیاصناف تول ندگانیو نما نیاقتصاد و کار به نحو مقرر در قانون از متخصص یمل یشورا

مذکور بنا به موارد و موضوعات  ی. شوراگرددیم لیها تشکآن یو کم یفیک تیبه نسبت اهم
 نیدولت و مجلس یکه قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورت یفیو بر حسب وظا

و  هیدر ته تواندیرا دارا بوده و م یقانون حیلوا شنهادیشورا حق پ نی. اگرددیمحسوب م
 یمساع کیتشر نیبراساس اصول و حدود مقرر در قوان یو اجتماع یاقتصاد نیقوان میتنظ
 . دینما
 

 صدم اصل
 یاجرا بانیبوده و پشت یو ادار یدر موضوعات حقوق یسازمان مشورت کی یدولت یشورا

 . باشدیکشور م یعدالت در امور ادار
 
 یبعد ینظارتها زیداشته و ن یاطیبودن اقدامات دولت، نظارت احت یمحاسبات بر قانون وانید

که قانون  یدر موارد و به نحو نیبر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد. همچن
است،  کیها شردر آن یکه دولت به طور عاد یمئسسات یدر کنترل امور مال دینمایم نییتع

گزارش  نیبه مجلس مایانجام شده را مستق قاتیتحق جهیمحاسبات نت وانی. دکندیمشارکت م
ها را در برابر دولت آن یمحاسبات و اعضا وانیو د یدولت یستقالل شورا. قانون، ادینمایم

 . دینمایم نیتضم
 

 کمیصد و  اصل
 . ندینمایم تی. قضات فقط از قانون تبعگرددیبه نام ملت اعمال و اجرا م عدالت

 
 صد و دوم اصل



منصوب  ییکه به موجب اصول و مقررات قضا یتوسط قضات رسم یدادرس ژهیو امور
. در کنار باشدیمجاز نم ژهیو ایقضات فوق العاده  نیی. تعگرددیاند، اعمال م دهیگرد

 سیتاس تواندیمشخص م لیمسا یبررس یبرا زین یاژهیو یبخشها ،ییقضا یرسم یسازمانها
 یو خارج از کادر قضات با آن همکار فهیوظ نیا یبرا تیگردد که شهروندان واجد صالح

 . کندیم نییرا قانون تع یمردم در اداره امور دادگستر میو نحوه شرکت مستق طی. شراندینما
 

 صد و سوم اصل
به  یدر خصوص ادارات دولت توانندیم یادار یدادرس یهادستگاه ریو سا یدولت یشورا

 یکه توسط قانون مشخص شده، برا یدر موارد خاص زیاز منافع مشروع و ن تیمنظور حما
 . ندینما تیها، اعمال صالحآن یحفظ حقوق شخص

 
در موارد  نیرا داشته و همچن یمحاسبات دولت یبه دعاو یدگیمحاسبات حق رس وانید

در  ینظام یها. دادگاهباشدیم یبه دعاو یدگیکه قانون مقرر کرده، مجاز به رس زین یخاص
مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق  یبه دعاو یدگیرس اریزمان جنگ اخت

 دارند.  شوند،یمسلح مرتکب م یروهاین یکه اعضا ینظام میبه جرا یدگیرس
 

 صد و چهارم اصل
 یعال یشورا استی. رباشدینم یگریقدرت و مقام د چیمستقل بوده و تابع ه هییقضا قوه

کشور به موجب قانون  وانیدکل و دادستان کل  سییجمهور است. ر سیبه عهده ر ییقضا
قضات  هیتوسط کل ییقضا یعال یشورا یاعضا گری. دو سوم دباشندیشورا م نیعضو ا

از طرف  زیسوم ن کیو تعداد  گردندیانتخاب م تلفمخ یهاقضات رتبه نیو از ب یعاد
 یو وکال یدانشگاه ییحقوق قضا یاستادان رسم انیو از م نیمشترک مجلس هیاجالس

 یعال یشورا ی. اعضاگردندیسال سابقه کار داشته باشند، انتخاب م ۱۵که  یدادگستر
. ندینماین انتخاب میمجلس یشده از سو یمعرف ینامزدها نیکل را از ب سییمعاون ر ،ییقضا

 انیانتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پا یاعضا
در  یمنتخب در زمان تصد یفاصله انتخاب گردند. اعضادوباره بال توانندیمدت مذکور نم

منطقه  یدر شورا ایو  نیدر مجلس ایرا عهده دار گردند و  یگریمشاغل د توانندیشورا نم
 داشته باشند.  تیضوع
 

 صد و پنجم اصل
و اقدامات  عاتیترف یاستخدام، انتصاب، انتقال، اعطا ،ییموجب مقررات دستگاه قضا به

 است.  ییقضا یعال یشورا فیوظا طهیدر مورد قضات در ح یانضباط
 

 صد و ششم اصل
 یی. قانون حاکم بر دستگاه قضاردیگیانجام م یامتحان ورود قیقضات از طر انتخاب

 گریکه به د یفیوظا یتصد یبرا یبه طور انتخاب یرا حت یانتصاب قضات افتخار تواندیم
 ییدر کار، استادان حقوق قضا اریبس یستگیامقرر دارد. به علت ش شود،یقضات محول م

 یسال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستها ۱۵که حداقل  یردادگست یها و وکالدانشگاه
 توانندیم ییقضا یعال یثبت شده است، به انتخاب شورا زین یعال یهادادگاه یخاص وکال

 گردند.  نییکشور تع یعال وانیبه عنوان مشاوران د
 

 صد و هفتم اصل



منتظر خدمت کرده و  ایمعاف و  توانی. آنان را از خدمت نمباشندیقابل عزل م ریغ قضات
 میداد. مگر بر اساس تصم رییآنان را تغ اراتیاخت ایمنتقل نمود و  گریبه محل د یاز محل ای

رات شده در مقر نییتع هیاستماع دفاع نیمستند و با تضم لیدال یبر مبنا ییقضا یعال یشورا
 یطرح دعاو اریاخت یدادگستر ریمربوطه. وز یقاض یشخص تیبا رضا ایو  ییقضا

 زیتما گریکدیمحوله، از  فی. قضات منحصرا به علت تفاوت وظاباشدیرا دارا م یانضباط
 . باشدیمند مبهره ییدستگاه قضا نیمقرر در قوان ینهایدارند. دادستان از تضم

 
 صد و هشتم اصل

. استقالل قضات کندیم نییرا قانون تع ییمشاغل قضا هیو کل ییدستگاه قضا مقررات
که در  هییاشخاص خارج از قوه قضا گریها و ددادگاه نیا یو دادستانها یاختصاص یهادادگاه
 . شودیم نیمشارکت دارند به موجب قانون تضم یامور دادگستر یاجرا

 
 صد و نهم اصل

 دارد.  اریدر اخت مایتقرا مس ییقضا سیپل هییقضا قوه
 

 صد و دهم اصل
و عملکرد ادارات  یمراقبت بر سازمانده ،ییقضا یعال یشورا یتهایتوجه به صالح با

 . باشدیم یدادگستر ریبه عهده وز یمربوط به دادگستر
 

 ازدهمیصد و  اصل
 یبه طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احکام و قرارها دیبا ییاحکام قضا هیکل

در  گردد،یصادر م ییقضا ژهیو و یعاد یکه از طرف ارگانها یشخص یمحدود کننده آزاد
صاده  ی. احکام و قرارهاباشدیکشور م وانیقابل ارجاع به د شهیصورت تخلف از قانون هم

 ماتی. تصمباشدیم یقاعده مستثن نیارتش فقط در زمان جنگ از ا یهااز طرف دادگاه
کشور  وانیبه د توانیم ییمستند قضا لیدال هیاسبات را فقط با ارامح وانیو د یدولت یشورا

 ارجاع نمود. 
 

 صد و دوازدهم اصل
 . باشدیم ییجزا یموظف به اقامه دعاو دادستان

 
 زدهمیصد و س اصل

 ییقضا یهادر دستگاه توانیم شهیاز حقوق و منافع مشروع هم یقانون تیمنظور حما به
مذکور  یقانون تینمود. حما یاقامه دعو یدولت یهااقدامات دستگاه هیعل یو ادار یعاد

از اعمال و اقدامات  ینیدسته مع یبرا ایمحدود به اعتراض در موارد خاص  ایمنحصر 
را در  یدولت یاقدامات دستگاه ادار توانندیرا که م «ییقضا احکام». قانون، باشدینم یدولت

 . کندیم نییتع ند،یود قانون باطل نماشده در خ ینیب شیمواد و با آثار پ
 

 صد و چهاردهم اصل
 

 . گرددیم میبه منطقه، استان و بخش تقس ایتالیا کشور
 

 صد و پانزدهم اصل



شده است که به موجب اصول  لیتشک یاز مناطق به صورت سازمان خودمختار کی هر
 . باشندیخاص خود م فیو وظا ژهیو اراتیاخت یدارا یمقرر در قانون اساس

 
 صد و شانزدهم اصل

 طینوع و شرا وتسا،یواله دا ا،یجول ای زیون – یولیفر ژه،یآلتو آد نویترنت ،یساردن ل،یسیس به
به  یاساس نیاصول قوان تیکه با رعا یخاص یهااز استقالل، به موجب اساسنامه یخاص
 . شودیاند، اعطا م دهیرس بیتصو

 
 ( دیرجوع کن ۵۷)به اصل 

 
 صد و هفدهم اصل

 یجمهور نیمقرر شده به موجب مقررات و قوان یانیبا حفظ حدود و اصول بن تواندیم منطقه
و مقررات  نیکه قوان نیمشروط بر ا د،ینما یاقدام به وضع مقررات قانون ریدر موارد ز
 مناطق نباشد:  گریو منافع د یبا مصالح مل ریمذکور مغا

 
 وابسته به منطقه،  یادار یادارات و سازمانها لیتشک -
 
 بخشها،  ماتیتقس -
 
  ،ییو روستا یشهر یمحل سیپل -
 
 و بازارها،  هاشگاهینما -
 
  ،یمارستانیو ب یبهداشت یهایو مددکار یعموم هیریامور خ -
 
  ،یآموزشگاه یهایمددکار ،یو حرفه ا یآموزش فن -
 
  ،یمحل یسازمانها یهاها و کتابخانهموزه -
 
  ،یشهرساز -
 
  ،یو صنعت هتل دار احانیجلب س -
 
 منطقه،  ازیمورد ن یهایو راهساز یعموم هینقل لیخطوط وسا -
 
 ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه، شبکه راه -
 
 و بندرها،  یرانیکشت -
 
 آب گرم،  یهاو چشمه یمعدن یآبها -
 
 و معادن ذغال سنگ،  یمعادن عموم -
 



 شکار،  -
 
  ،یداخل یدر آبها یریگیماه -
 
 و جنگلها،  یکشاورز -
 
  ،یدست عیصنا -
 
را  یوضع مقررات اریاخت تواندیم یجمهور نیقوان ،یموارد مصرح در قانون اساس ریو سا -

 . دیموارد فوق به مناطق واگذار نما یبه منظور اجرا
 

 صد و هجدهم اصل
 یبه استثنا باشد،یمربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه م یادار اقدامات

ها و به عهده استانها، بخش یجمهور نیبه موجب قوان توانیکه م یمحل یامور انحصار
را  یامور ادار گرید یبه موجب قانون، اجرا تواندیگذاشت. دولت م یمحل یسازمانها گرید
ها مربوط به خود را به استانها، بخش ییقه معموال امور اجرا. منطدینما اربه منطقه واگذ زین

 . دیجویها بهره ماز خدمات آن ایو  سپاردیم یمحل یسازمانها گرید ایو 
 

 صد و نوزدهم اصل
 نی. قوانباشندیم یاستقالل مال یادارا یجمهور نیمقرر در قوان طیدر حدود و شرا مناطق

. به کنندیها هماهنگ ماستقالل را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخش نیمذکور ا
ها و به منظور آن اجاتیبا توجه به احت یمل دیعوا هیو سهم یاختصاص یاتهایمناطق، مال

 نی. به منظور تامشودیداده م صیآنان تخص یانجام امور عاد جهت یضرور یهانهیهز
دولت به موجب  ر،یتوجه به منطقه جنوب کشور و جزا به منظور ژهیو به و نیمع یازهاین

 ی. منطقه بر اساس روشهادهدیم صیتخص یمال ژهیو یاز مناطق کمکها کیقانون به هر 
 . باشدیم یو اموال اختصاص طهیح یمقرر در قانون، دارا

 
 ستمیصد و ب اصل

 . دیمناطق برقرار نما نیب تیحق ترانز ایصادرات و واردات  یحقوق گمرک تواندینم منطقه
 

که موجب اخالل در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل  دیوضع نما یمقررات تواندینم منطقه
 مناطق گردد.  نیمحموالت ب

 
از نقاط  کی چیاز آحاد ملت را در ه کیحق اشتغال، استخدام و کار هر  تواندینم منطقه

 . دیکشور محدود نما
 

 کمیو  ستیصد و ب اصل
 منطقه عبارتند از:  یهاارگان

 
 منطقه،  یشورا -
 
 آن.  استیانجمن منطقه و ر -
 



را که به موجب قانون  یامور گریها و دنامه نییآ میو تنظ یقانونگذار اریمنطقه اخت یشورا
 . کندیاعمال م باشد،یعهده دار م نیقوان گریو د یاساس

 
و  نیمنطقه بوده و قوان ندهیانجمن، نما سیی. رباشدیمنطقه م ییمنطقه، ارگان اجرا انجمن

 ،یبا دستورات حکومت مرکز یو با هماهنگ دینمایمنطقه را امضا و منتشر م یهانامه نییآ
 است که دولت به آن منطقه محول کرده است.  یامور ادارات تیعهده دار هدا

 
 و دوم ستیصد و ب اصل
 یاعضا تیمواردعدم صالح نیچنانتخاب شوندگان و هم طیانتخابات، تعداد و شرا روش
 . گرددیم نیمع یجمهور نیمنطقه به موجب قوان یشورا

 
 کیدر  ای نیاز مجلس یکیمنطقه و در  یبه طور همزمان در شورا تواندیکس نم چیه

 داشته باشد.  تیعضو گریمنطقه د یشورا
 

جهت انجام امور مربوطه انتخاب  استیدفتر ر کیو  سییر کیخود  یاعضا انیاز م شورا
 . دینمایم
 

 فیوظا یدر هنگام اجرا شیخو یو آرا دیاظهار عقا یمنطقه پاسخگو یشورا یاعضا
 . باشندینم شیخو
 
 . گردندیآن انتخاب م یاعضا نیمنطقه و از ب یانجمن از طرف شورا یو اعضا سییر
 

 و سوم ستیصد و ب اصل
اصول  ،یجمهور نیو قوان یاساسنامه است که هماهنگ با قانون اساس کی یمنطقه دارا هر

 . دینمایم نیمنطقه را مع یمربوط به سازمان داخل
 

 زیمنطقه و ن یو مقررات ادار نیدرباره قوان یطرق اعمال حق شور و همه پرس اساسنامه
منطقه و  ی. اساسنامه با مشورت شورادینمایم میمنطقه را تنظ یهانامه نییو آ نیانتشار قوان
 . گرددیم بیتصو یجمهور نیآن و منطبق با قوان یمطلق اعضا تیاکثر یبر طبق آرا

 
 و چهارم ستیصد و ب اصل

دولت نظارت کرده و  ییو اجرا یدر مرکز منطقه بر امور ادار میدولت مق ندهینفر نما کی
 . سازندیممنطقه هماهنگ  ییو اجرا یها را با امور ادارآن
 

 و پنجم ستیصد و ب اصل
از  یمتمرکز توسط ارگان ریمنطقه، به صورت غ یبودن اقدامات ادار یبر قانون نظارت

 . ردیگیانجام م یجمهور نیو در حدود مقرر در قوان طیجانب دولت با شرا
 

کرده و  یمنطقه نظارت ماهو یمتخذه شورا ماتیبر تصم نیدر موارد مع تواندیم قانون
 . دیمذکور محول نما یدرخواست مستدل به شورا یمجدد آن را ط یبررس

 
 لیدرجه اول در منطقه تشک یادار یهادادگاه ،یموجب مقررات مصرح در قانون جمهور به
 . گرددیم



 
 برقرار نمود.  توانیاز مرکز منطقه م ریبه غ یمذکور را در محل یهادادگاه یهابخش

 
 ششمو  ستیصد و ب اصل
در  ایو  نیقوان دینقض شد ای یمنطقه درصورت انجام اقدامات خالف قانون اساس یشورا

آن  سییر یبرکنار ایعدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحالل انجمن منطقه صورت
 . گرددیتخلفات مشابه شده باشد، منحل اعالم م ایانجمن که مرتکب اعمال 

 
ممکن شدن حضور  ریغ ایاعضا  یکه به دنبال استعفا یمنطقه، در صورت یشورا نیهمچن
 لیبازماند، منحل خواهد شد. به عالوه، ممکن است به دال فیاعضا، از ادامه وظا تیاکثر
 شورا منحل شود.  ،یمل تیامن
 

از  یونیسیجمهور، پس از اعالم نظر کم سییمنطقه به موجب حکم مستدل ر یشورا انحالل
 نیبه امور مناطق، بر طبق مقررات و قوان یدگیبه منظور رسو سناتورها که  ندگانینما

مرکب از سه نفر  یونیسیبه موجب حکم انحالل، کم رد،یگیشده اند، انجام م لیتشک یجمهور
که انتخابات  گرددیم لیمنطقه، تشک یانتخاب شدن در شورا طیاز شهروندان واجد شرا

مربوط به انجمن  یانجام امور عاد را ظرف مدت سه ماه اعالم داشته و بر دیجد یشورا
برسد، نظارت  دیجد یشورا بیبه تصو دیکه با یقیقابل تعو ریبر اقدامات غ زیمنطقه و ن

 . کندیم
 

 و هفتم ستیصد و ب اصل
 یدولت برسد، و و ندهیبه اطالع نما دیباشد، با دهیمنطقه رس یشورا بیکه به تصو یقانون هر

روز پس از  ۳۰دولت، ظرف مدت  یاز سو رادیعدم ادر صورت دیقانون مزبور را با
 قرار دهد.  دییاطالع، مورد تا

 
روز پس از انتشار به اجرا  ۱۵و  گرددیمنتشر م دییتا نیروز پس از ا ۱۰ظرف مدت  قانون

 گذارده خواهد شد. 
 

و  حیوشت د،یموافقت نما زیو دولت ن دیرا اعالم نما یقانون تیمنطقه فور یشورا چنانچه
 شده نخواهد بود.  ادیقانون مذکور تابع مهلت  یاجرا

 
منطقه خارج از  یشده از طرف شورا بیدهد که قانون تصو صیدولت تشخ چنانچه
دارد، قانون  رتیمناطق مغا گریمنافع د ای یمذکور بوده و با منافع مل یشورا تیصالح

 . دهدیمنطقه عودت م یاست، به شورا دهیگرد نییتع دییتا یکه برا یمذکور را در فرصت
 

خود مجددا  یمطلق اعضا تیاکثر یمنطقه، قانون مذکور را به موجب را یشورا چنانچه
 وانیبودن آن را در د یروز از اطالع، قانون ۱۵ظرف مدت  تواندیدولت م د،ینما بیتصو

 . دیمطرح نما نیتعارض منافع را در مجلس یموضوع اصل ایو  یقانون اساس
 

گونه موارد به  نیدر ا یدگیمرجع صالح و رس صیوجود داشته باشد، تشخ یدیترد چنانچه
 . باشدیم یقانون اساس وانیعهده د

 
 و هشتم ستیصد و ب اصل



مستقل  یسازمانها ،یجمهور نیها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانو بخش استانها
 . کنندیم نییها را تعآن فیوظا یجمهور نیو قوان باشندیم
 

 و نهم ستیصد و ب اصل
استانها  یها. حوزهباشندیم یاو منطقه یدولت ییتمرکززدا یهاحوزه زیها نو بخش استانها

 فیوظا یفقط دارا یبعد ییشوند که به منظور تمرکززدا میتقس یبه مراکز فرع توانندیم
 هستند.  یادار

 
 امیصد و س اصل

بودن  یبر قانون شود،یم لیتشک یجمهور نیکه به نحو مقرر در قوان یاارگان منطقه کی
متمرکز، نظارت  ریغ یولو به صورت ،یمحل یسازمانها گریها و داقدامات استانها، بخش

مجدد  یبه منظور بررس ینظارت ماهو توانی. در موارد مقرر در قانون مدینمایم
 یمشورت یهاسازمان قیتدل از طرموجب درخواست مس همتخذه ارگانها را ب ماتیتصم

 اعمال نمود. 
 

 کمیو  یصد و س اصل
 ۱۹۶۳دسامبر  ۲۷مصوب  یقانون اساس ۳شماره  هیاصل به موجب ماده اول اصالح نی)ا

)به اصل  وستایمونته، واله دا هی: پباشندیم ریاست.( مناطق کشور به قرار ز دهیاصالح گرد
 ۱۱۶)به اصل  ایاجولیزیون ،یولیونتو، فر ئه،یآلتو آد نو،یترنت ا،ی(، لومبارددیرجوع کن ۵۷

)به  زهیمول ،یآبروز و،یمارکه، الز ا،یتوسکانا، امبر ا،یرومان ا،یلیام ا،یگوری(، لدیرجوع کن
رجوع  ۱۱۶)به اصل  لیسیس ا،یکاالبر کاتا،یلیباز ا،یپول ا،ی(، کامپاندیرجوع کن ۵۷اصل 

 . (دیرجوع کن ۱۱۶)به اصل  ی(، ساردندیکن
 

 و دوم یصد و س اصل
 یشورا نیبه درخواست چند تواندیمناطق، م یشوراها یبا کسب نظر قبل ،یادیقانون بن کی

 ایهستند، مناطق موجود را ادغام و  نفعیذ تیسوم جمع کیحداقل  ندهیکه نما یشهردار
از  شنهادیپ نیکه ا یبه شرط د،ینما سینفر تاس ونیلیم کیحداقل  یتیرا با جمع یدیمناطق جد

 شده باشد.  بیها تصوآن تیجمع تیاکثر یرا اب یهمه پرس قیطر
 
مناطق،  یپس از کسب نظر شوراها توانیم یو بر طبق قانون جمهور یهمه پرس قیطر از

 را داد.  گریادغام با منطقه د ایمنطقه  کیاجازه انتزاع از  ،یمتقاض یبه استانها و بخشها
 

 و سوم یصد و س اصل
 نیمنطقه به موجب قوان کیدر حوزه  دیجد یاستانها سیشکل استانها و تاس ریینوع تغ هر

. منطقه، با ردیپذیها و با کسب نظر همان منطقه صورت مبخش شنهادیو بنابر پ یجمهور
 دیجد یبخشها شیدر محدوده قلمرو خو تواندیخود، م نیو به موجب قوان نفعینظر مردم ذ

 دهد.  رییها را تغآن ینامگذار زیو ن ودحد اینموده و  سیتاس
 

 و چهارم یصد و س اصل
 : دینمایقضاوت م ریدر موارد ز یقانون اساس وانید
 

 . یدولت و مناطق با قانون اساس یو مقررات قانون نیمربوط به انطباق قوان یدعاو
 



 انیدولت و مناطق، و م نیب ،یدولت یهادستگاه نیب اراتیمربوط به تعارضات اخت یدعاو
 مناطق. 

 
 . یمقرر در قانون اساس طیشرا تیجمهور با رعا سییمورد اتهامات وارد به ر در
 
 اصالح شد.(  هیژانو ۱۶مورخ  ۱شماره  یاصل به موجب ماده دوم قانون اساس نی)ا
 

 و پنجم یصد و س اصل
 سییسوم قضات مزبور توسط ر کیکه  باشدیم یقاض ۱۵متشکل از  یقانون اساس وانید

قضات  اتیه یاز سو زیسوم ن کیو  نیسوم از طرف اجالس مشترک مجلس کیو جمهور 
 . گردندیم نییانتخاب و تع یو ادار یعاد یعال
 

 نیاز ب نیو همچن یو ادار یعاد ،یقضات محاکم عال نیاز ب یقانون اساس وانید قضات
 ۲۰که  یدادگستر یو وکال ییحقوق قضا یهاقضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته
 . گردندیسال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب م

 
مدت نه سال منصوب  یسوگند برا یادا خیاز تار یقانون اساس وانیاز قضات د کی هر
 مقام مزبور انتخاب شوند.  یدوباره برا توانندیو نم گردندیم
 

کناره گرفته و از  از مقام خود یقانون اساس وانید یشده، قاض نییمدت تع یاز انقضا پس
 . گرددیمحوله معاف م فیانجام وظا

 
نفر  کیخود  یاعضا نیشده توسط قانون، از ب نیبه موجب قواعد مع یقانون اساس وانید
و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال  دینمایمدت سه سال انتخاب م یبرا سییر
به عنوان  یو تیدوره فعال یمهلت انقضا تیامر با رعا نیدر هر صورت ا یول باشد،یم

 است.  ریپذمکانا وانید نیدر ا یقاض
 

منطقه و  یو شورا نیدر مجلس تیبا عضو یقانون اساس وانیمقام قضاوت در د یتصد
 مربوطه منافات دارد.  نیمشاغل مقرر در قوان گریو د یدادگستر یکانون وکال نیهمچن

 
قانون  وانیجمهور عالوه بر قضات د سییر هیامر قضاوت در مورد اتهامات وارده عل در

 طیمندرج در فهرست شهروندان واجد شرا یبه حکم قرعه از اعضا زینفر ن ۱۶ ،یاساس
 یانتخاب قضات عاد ژهیو طیو شرا بیبار با همان ترت کیکه پارلمان هر نه سال  یسناتور
 . ندینمایشرکت م کند،یم یگردآور

 
و  ۱۹۶۷نوامبر  ۲۲مصوب  یقانون اساس ۲شماره  هیاصل به موجب ماده اول اصالح نی)ا
 اصالح شد.(  ۱۹۹۸ هیژانو ۱۶مصوب  کیشماره  یماده دوم قانون اساس زین

 
 و ششم یصد و س اصل

قدرت  یرا که دارا یسند قانون ایقانون  کیضوابط  رتیمغا یقانون اساس وانیگاه د هر
سند فوق الذکر از روز پس از  ایقانون  د،یاعالم نما ی، با اصول قانون اساساست یقانون

 . گرددیاز درجه اعتبار ساقط م وانیاعالم د
 



تا  گرددیمناطق مربوطه اعالم و ابالغ م یو شورا نیبه مجلس یقانون اساس وانید ماتیتصم
 مورد توجه قرار دهند.  یها را با قانون اساسآن قیمراجع نامبرده هر گاه الزم بدانند تطب

 
 و هفتم یصد و س اصل

و  یبا قانون اساس نیقوان تیطرح وعدم مغار تیشکل و زمان قابل ط،یشرا ،یادیقانون بن کی
 . دینمایرا مقرر م یقانون اساس وانیمربوط به استقالل قضات د ناتیتضم زین

 
 کیبه موجب  یقانون اساس وانید ژهیو فیو وظا التیتشک یبرا یضوابط ضرور ریسا

 . گرددیمقرر م یقانون عاد
 
 . شودینم رفتهیپذ یقانون اساس وانید ماتیتصم هیعل ینافیاست چیه
 

 و هشتم یصد و س اصل
در دور  نیاز مجلس کیتوسط هر  یادیبن نیقوان گریو د یشده قانون اساس یبازنگر نیقوان

مدت سه ماه به طول  دیدو شور مذکور که حداقل با انیوقفه م تیو با رعا یشور متوال
از  کیهر  یمطلق اعضا تیاکثر یآن به موجب را بی. و تصوگرددیم بیانجامد، تصو

 یبه همه پرس یزمان نیگونه قوان نی. اردیگیانجام م یریگ یمرحله را نیدر دوم نیمجلس
 ای نیاز مجلس یکی یپنجم از اعضا کیکه سه ماه پس از انتشار آن،  شودیگذارده م یعموم
گذاشته  یبه همه پرس نی. قوانندیمنطقه تقاضا بنما یپنج شورا ایدهنده  یهزار نفر را ۵۰۰

 بیبه تصو یمعتبر و قانون یآرا تیاکثر بکه به موج گرددیرسما منتشر م یشده زمان
 باشد.  دهیرس
 

 یدو سوم از اعضا تیثراک یبه موجب را یریگ یمرحله را نیقانون در دوم چنانچه
 قرار نخواهد گرفت.  یباشد، مورد همه پرس دهیرس بیبه تصو نیمجلس

 
 و نهم یصد و س اصل
 .ردیقرار گ یدر قانون اساس یموضوع بازنگر تواندینم ینظام جمهور نوع


