
 کمیاصل 
 

حکومت و  یآن بر اساس شکل کنون یمستقل است که قانون اساس یفنالند کشور یجمهور
 است. دهیوضع گرد نیقوان ریسا
 

 دوم اصل
 

در پارلمان  شیمنتخب خو ندگانینما قیمطلق، از آن مردم است که آن را از طر تیحاکم
 .ندینما یاعمال م

 
 باشد. یجمهور م سییپارلمان و در رابطه با ر قیقوه مقننه از طر اعمال

 
 یجمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عموم سییبر عهده ر هیقوه مجر اعمال

و تعداد الزم  ریکه متشکل از نخست وز زین رانیوز یجمهور، شورا سییمملکت عالوه بر ر
 .دیخواهد گرد لیباشد تشک یاز وزرا م

 
مرجع  نیتر ی. عالدیواگذار خواهد گرد یمستقل دادگستر یدادگاه هابه  هییقوه قضا اعمال

 خواهد بود. یعدالت ادار یعال وانیکشور و د یعال وانید ،یبه دعاو یدگیرس
 

 سوم اصل
 

داد مگر با  رییتوان تغ یآن را نم یاست و مرزها هیقابل تجز ریغ یفنالند کشور یجمهور
 پارلمان. بیتصو

 
 چهارم اصل

 
 یاز زنان خارج ایو  یاست که از پدر و مادر فنالند یافراد هیفنالند متعلق به کل تیتابع حق

 درآمده اند، متولد شده باشند. یکه به ازدواج شهروندان فنالند
 

خواهد کرد به  نیکه قانون مع یطیمقررات و شرا تیتوانند با رعا یم زیخارجه ن اتباع
 .ندیکشور فنالند درآ تیتابع

 
 پنجم اصل

 
 خواهند بود. یفنالند در برابر قانون مساو ممرد

 
 ششم اصل

 
 باشد. یقانون م تیافراد مورد حما تیو حق مالک یفرد یها یشرف، آزاد ،یزندگ

 
 باشد. یدولت م ژهیو یبانیافراد ملت مورد پشت هیاشتغال کل حق

 



سلب  یرفاه عموم نیکه از اموال آنان به منظور تام یپرداخت غرامت کامل به کسان طیشرا
 کند. یم نیشده است را قانون مع تیمالک

 
 هفتم اصل

 
و مسافرت از  یتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگ یکس را نم چیه

دارد. ضوابط  یکه قانون مقرر م یمحروم نمود، مگر در موارد گریبه نقطه د ینقطه ا
 کند. یم نیمسافرت به خارج از کشور را قانون مع

 
 هشتم اصل

 
خود بپردازد.  یبه انجام مراسم مذهب یدسته جمع ایو  یتواند به طور انفراد یکس م هر

همه افراد ملت  نیو همچن د،یاخالق حسنه تجاوز ننما ایقانون و  میکه به حر نیمشروط بر ا
مذهب  رویخود را ترک نموده و پ یمربوطه جامعه مذهب نیحق دارند که بر اساس قوان

 شوند. یگرید
 

 نهم اصل
 
افراد به  فیدر حقوق و وظا یرییوجه تغ چیبه ه یاز مذهب خاص یرویعدم پ ای یرویپ

که مربوط به  یو ادار یوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولت
همچنان معتبر  یشده قبل ینیب شیپ یتهایگردد محدود یم یو مشاغل ادار یاستخدام دولت

 .دیمقرر نما یگرید بیخواهد بود، مگر آن که قانون ترت
 

 دهم اصل
 

مزاحمت از جانب  جادیبدون ا ریتصو ایچه به صورت کالم و  دیچاپ و نشر عقا ان،یب یآزاد
در مورد  دهیابراز عق یاجتماعات برا لیقانون است. تشک تیمورد حما ،یمقامات کشور

اخالق حسنه  ایمشروط بر آن که بر خالف قانون و  گریمنظور دهر  ایو  یعموم یدادهایرو
 کند. یم نیآن را قانون مع بطنباشد آزاد است. ضوا

 
 ازدهمی اصل

 
خانه ها را  یصدور مجوز جهت بازرس طیاشخاص مصون از تعرض است. شرا مسکن

 کند. یم نیقانون مع
 

 دوازدهم اصل
 

 ممنوع است مگر به حکم قانون. یو تلفن یمخابرات تلگراف یو افشا یمکاتبات پست یبازرس
 

 زدهمیس اصل
 
 داشته باشد. یقانون تیکه صالح یتوان محاکمه نمود مگر در دادگاه یکس را نم چیه
 



 چهاردهم اصل
 

کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه  یمل یزبانها ،یو سوئد یفنالند زبان
زبان  نیرا که به ا یخود تکلم نموده و اسناد و مدارک یبه زبان مادر یها و ادارات دولت

 یو سوئد ی. دولت موظف است حقوق مردم فنالندندینما افتینوشته شده است، مبادله و در
مردم  یو اقتصاد یفرهنگ یازهایقرار دهند. دولت موظف است ن تیزبان را مورد حما

 برآورده سازد. کسانیزبان را به طور  یو سوئد یفنالند
 

 پانزدهم اصل
 

 باشد. یم یدر کشور، ملغ یموروث ازاتیامت ریو سا یاشراف نیعناو
 

 شانزدهم اصل
 

که  یمحدودکننده آزاد نیقوان بیباشد مانع تصو یکه ناظر به حقوق ملت فنالند م یاصول
 یت جمعکه در رابطه با اقداما یگرید ییاستثنا تیهر موقع ایالزاما هنگام جنگ، شورش و 

 باشد. یشود، نم یداده م صیتشخ یوضع آن ضرور ینظام یکارمندان و قوا
 

 هفدهم اصل
 

 کند. یم نیو نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان مع یادار التیو تشک سازمان
 

 هجدهم اصل
 

 سییو بر عهده ر تیدر صالح یجار نینسخ قوان ایو  ریاصالح، تفس د،یجد حیلوا میتقد
 میجمهور است که آن را با تقد سییر لهیباشد. اعمال قوه مقننه به وس یجمهور و پارلمان م

 یم هیته رانیوز یرا شورا یشنهادیپ حیلوا سینو شیدهد. پ یبه پارلمان انجام م دیجد حیلوا
 وانیتوان با د یم ،یشنهادیپ حیلوا تیضرورت، بر حسب موضوع و ماه دکند. در موار

آنها مشورت نمود. روش اعمال حق  یهر دو ایو  یعدالت ادار یعال وانید ایکشور  یعال
 کند. یم نیرا قانون پارلمان مع بیتصو یبرا حیلوا شنهادیپارلمان به منظور پ

 
 نوزدهم اصل

 
 سییو الزم االجرا شدن به ر حیاست، جهت توش دهیرس بیکه توسط پارلمان به تصو یحیلوا

 ایکشور  یعال وانیمورد مطابق قانون از د نیتواند در ا یم یگردد. و یم میجمهور تقد
همان  دی. قانون بادیاستعالم نما ینظر مشورت وانیاز هر دو د ایو  یعدالت ادار یعال وانید

 سییجمهور برسد. چنانچه ر سییاست به استحضار ر دهیمجلس رس بیطور که به تصو
مجدد، آن  یریگ یبار را کیو مجلس پس از  دیجمهور قانون مصوب مجلس را امضا ننما

برساند، آن قانون  بیبه تصو ندگانیمطلق آرا نما تیبا اکثر یرییگونه تغ چیقانون را بدون ه
شناخته خواهد شد. در  کنیقانون کان لم  نصورت آ نیا ریقابل اجرا خواهد بود. در غ

شده  هیجمهور ارا سییرکه قانون مصوب مجلس به  نیکه در طول سه ماه پس از ا یصورت
 گردد. یم یآن را امضا ننموده باشد مردود تلق یو و

 



 ستمیب اصل
 
مجلس بوده و بر  ندگانیمشخص شود که متن آن مطابق با آرا نما دیمقدمه هر قانون با در

 نیو مقررات الزم در ا دهیرس بیبه تصو نیقوان بیتصو یشده برا ینیب شیپ هیحسب رو
 است. دهیگرد تیرعا زیمورد ن

 
باشد و چه به اجرا گذارده شده  دهیجمهور رس سییمصوب مجلس که به استحضار ر قانون

در  رانیوز یبرسد و سپس توسط شورا ربطیذ ریوز دییجمهور و تا سییبه امضا ر دیباشد با
 .دیفنالند منتشر گرد نیمجموعه قوان

 
 کمیو  ستیب اصل

 
 نییو هشتم تع ستیقانون را اصل ب یاجمهور در رابطه با اجر سییصدور فرمان ر حق

 یو هشتم صادر م ستیقانون را مطابق با اصل ب یجمهور، فرمان اجرا سییخواهد نمود. ر
 .دینما
 

 و دوم ستیب اصل
 
ها  هیآنها و توص یدولت به پارلمان و پاسخ ها یمیتقد حیلوا نیو همچن نیو فرام نیقوان هیکل

و  یسوئد یبه زبانها دیگردد با یدولت ارسال م یمدارک و مکتوبات پارلمان که برا ریو سا
 نوشته شود. یفنالند

 
 و سوم ستیب اصل

 
 گردد. یدوره شش ساله انتخاب م کی یجمهور توسط مردم برا سییر
 
 شود. یدهنده انجام م ینفر را صدیانتخاب توسط س نیا

 
انتخابات پارلمان با در  یفعل نیکه به موجب قوان افراد همان روش اخذ آرا نیا نشیگز در

 یمجلس اعمال م ندگانیانتخاب نما یدهندگان در حال حاضر برا یرا یستگینظر گرفتن شا
 خواهد شد. تیگردد، رعا

 
 یعنیماه بعد  کیانجام خواهد شد و  هیانتخاب کنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانو نشیگز

برگزار  رینخست وز استیکه به ر ییگردهم آ کیتعداد در  نیا ه،یدر پانزدهم ماه فور
 جمهور را انتخاب خواهند کرد. سییر یمخف یخواهد شد با را

 
 نیا ریاز آرا گردد، برنده اعالم خواهد شد در غ یمیموفق به کسب ن ییدایگاه کاند هر

 خواهد شد. یریگ یصورت بالفاصله، دوباره را
 

 یریگ یرا کیمطلق آرا نگردد  تیموفق به کسب اکثر ییدایاندک زیگاه در نوبت دوم ن هر
کسب کرده اند، انجام  یریگ یرا نیتعداد آرا را در دوم نیکه باالتر ییدایدو کاند انیم گرید

 قرعه انتخاب خواهد شد. دیآرا برنده به ق یخواهد شد و در صورت تساو
 



جمهور انتخاب شود، وکالت نامه او به عنوان  سییمجلس به عنوان ر ندهینما کیگاه  هر
 مجلس، باطل خواهد شد. ندهینما
 
است که از  نیشوند فرض بر ا یجمهور انتخاب م سییکه به عنوان ر یمورد کارمندان در

 خود استعفا نموده اند. هیشغل اول
 
مصادف  یقانون اساس نیا گریاصول د ایاصل و  نیشده در ا نییتع یکه روزها یصورت در

 ریروز غ نیتر کیانتخاب کنندگان در نزد نشیشود گز یعموم لیتعط ایو  کشنبهیبا روز 
 بعد از آن انجام خواهد شد. لیتعط

 
 و چهارم ستیب اصل

 
مربوطه  فیجمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده دار انجام وظا سییر

 کند: یم ادیسوگند  ریز بیپارلمان به ترت شگاهیخواهد شد و در همان روز در پ
 

کنم که  یم ادیجمهور منتخب مردم فنالند سوگند  سیی( به عنوان ری)نام و نام خانوادگمن
رفاه و سعادت  نینموده و در راه تام یرویکشور پ نیقوان ریو سا یصادقانه از قانون اساس

 کوشش خود را به عمل آورم. تیمردم فنالند نها
 

 و پنجم ستیب اصل
 
به طور موقت  ریخود نباشد نخست وز فیجمهور، قادر به انجام وظا سییکه ر یصورت در

صورت  نیخود باشد در ا فیمعذور از انجام وظا زیخواهد شد و اگر او ن یو نیجانش
باشد به انجام امور محوله  یم ریو نهم مشاور نخست وز یکه به موجب اصل س یریوز

 یدیجمهور جد سییجمهور، در اسرع وقت ر سییر ییدم تواناخواهد پرداخت. در صورت ع
جمهور انجام  سییر یکه به جا یریوز ایو  ریکه نخست وز یانتخاب خواهد شد. در صورت

از انجام امور مربوطه به  ینیپارلمان هم باشد، در طول مدت جانش ندهیکند، نما یم فهیوظ
 پارلمان معاف خواهد بود. یندگینما
 

 و ششم ستیب اصل
 
 نییآن را تع زانیکه قانون م یا انهیسال یخود مقرر فیجمهور در قبال انجام وظا سییر

 .افتیکاهش نخواهد  ایو  شیمبلغ در طول خدمت او افزا نی. ادینما یم افتیخواهد نمود، در
 

 و هفتم ستیب اصل
 
 یتواند پارلمان را به اجالس فوق العاده فراخواند و فرمان انتخابات داخل یجمهور م سییر

 نی. همچندیختم آنها را اعالم نما ایرا افتتاح و  یو جلسات قانونگذار دیپارلمان را صادر نما
 .دیرا صادر نما دیتواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جد یم یو
 

 و هشتم ستیب اصل
 



کرده است را به  یم میتنظ یادار نیکه سابقا توسط قوان ینیر حق صدور فرامجمهو سییر
که حق  یدر موارد ایمقرر نموده و  یگرید قیبه طر یکه قانون اساس یجز در موارد

صدور  نیاست را خواهد داشت. همچن افتهیاختصاص  رانیوز یصدور فرمان به شورا
 یو اعمال خدمات ادار یر امالک و اموال دولتامو اداره ن،یقوان یکه ناظر به اجرا ینیفرام

 رییکه ناظر به تغ یجمهور است، موارد سییبر عهده ر زیخواهند بود ن یو مؤسسات دولت
که  ستمیباشد. موارد مشروحه در بند دوم اصل ب یم یباشد از قاعده فوق مستثن یم نیقوان

 الزم االجرا است. زین نیفرام نیباشد در مورد ا یم نیصدور و انتشار و قوان هیناظر به رو
 

 و نهم ستیب اصل
 
را  نیکشور، مجرم یعال وانیتواند در موارد خاص و پس از کسب نظر د یجمهور م سییر

 نیدر مجازات مجرم ایدرآورده و  قیمجازاتها را به صورت تعل یاجرا ایو  دیعفو نما
 شود. لیقا فیتخف
 
موجود  طیو شرا نیقوان دیبا یدادگستر ریوز ایو  رانیوز یاز شورا یمورد عفو عضو در

 شود. تیرعا
 

 است. ریفقط به موجب قانون خاص امکان پذ یعموم عفو
 
شده باشد  ینیب شیدر قانون پ یکه موارد عفو و بخشودگ یتواند در صورت یجمهور م سییر

 .دیاز آن استفاده نما
 

 ام یس اصل
 

 ت.جمهور اس سییبا ر زیمسلح ن یروهایکل ن یفرمانده
 
 .دیواگذار نما یگریخود را به فرد د اراتیتواند به هنگام جنگ اخت یم یو
 

 کمیو  یس اصل
 
ملل اعطا نموده و از اتباع فنالند سلب  ریفنالند را به اتباع سا تیتواند تابع یجمهور م سییر

 .دینما تیتابع
 

 و دوم یس اصل
 

تواند  یم یلحاظ و نیجمهور است. بد سییبر نحوه اداره امور کشور بر عهده ر نظارت
کسب نموده و در صورت لزوم  یمئسسات دولت ایاطالعات الزم را از سران وزارتخانه ها و 

 .دینما یاقدام به صدور حکم بازرس
 

 و سوم یس اصل
 
را به عهده  یخارج یفنالند با کشورها کیپلماتینظارت بر روابط د تیولیجمهور، مس سییر

 دارد.



 
 یحاو دینما یمنعقد م یخارج یجمهور با کشورها سییکه ر یکه معاهدات یصورت در

قوه مقننه بوده و به موجب  تیدر مورد آنها در حوزه صالح میباشد که اخذ تصم یمطالب
آنها را در پارلمان  ب،یجهت تصو دیمجلس دارد با تیبه کسب رضا ازین یقانون اساس
 .دیمطرح نما

 
 یمکاتبات با کشورها هیجمهور است، کل سییمجلس با ر بیجنگ و صلح پس از تصو اعالن
که انجام  یریوز قیاز طر دیخارج از کشور با میمق یفنالند کیپلماتید ندگانیو نما یخارج

 .ردیوزارتخانه او قرار دارد، صورت گ تیدر حوزه صالح یامور مربوط به روابط خارج
 

 و چهارم یس اصل
 
مطروحه در  لیکه مسا یریو بر اساس گزارش وز نرایوز یجمهور، در جلسه شورا سییر

 کند. یالزم را اتخاذ م ماتیوزارتخانه او قرار دارد، تصم تیحوزه صالح
 

جمهور  سییمشترک ر یگردد که به امضا یم یاعتبار قانون یدارا یمتخذه زمان ماتیتصم
 است، برسد. دهیبر اساس گزارش او اخذ گرد میکه تصم یریو وز

 
است،  دهیو دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گرد یکه در اصول س یقاعده شامل موارد نیا

 شود. ینم
 

متخذه  میتصم دیجمهور گردند، با سییر میمشمول تصم رانیوز یشورا یاعضا هیگاه کل هر
که درباره موضوعات  یشورا)کارمند دولت یرا عالوه بر خود او، گزارشگر اختصاص

 .دیامضا نما زیدهد.( ن یرش ممربوط، به شورا گزا
 

انتصابات ارتش  ایو  ینظام یاداره امور مربوط به فرمانده یراجع به چگونگ ژهیو مقررات
 کند. یم نیجمهور را قانون مع سییر ماتیمتقابل تصم یامضا نیو همچن

 
مسئول  د،ینما یمتخذه را امضا م ماتیجمهور مشترکا تصم سییکه با ر یگرید شخص

 باشد. یم زینموده است ن هیجمهور ته سییکه آن را ر یسند یصحت و درست
 

 و پنجم یس اصل
 
جمهور بر خالف قانون  سییمتخذه توسط ر میمتوجه شود که تصم یریکه وز یصورت در

 تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. دیمطرح نما رانیوز ینظر خود را در شورا دیاست، با
 
 ریجمهور اتخاذ شود وز سییتوسط ر یاساس بر خالف قانون یمیکه تصم یصورت در

 .دینما یآن خوددار یاز امضا دیمربوطه با
 

 و ششم یس اصل
 

 اقتیاالصل که معروف به شرافت و ل یافراد فنالند انیاز م دیبا رانیوز یشورا اعضا
 اعتماد از پارلمان گردند. یموفق به کسب را دیبا زیو ن دهیهستند انتخاب گرد



 
 باشند. یحقوق التیتحص یدارا دیبا گرید ریوز کیو حداقل  یدادگستر ریوز
 

 و هفتم یس اصل
 
در علم حقوق احاطه  دیخواهد بود که با یدادگستر ریوز ران،یوز یاز اعضا شورا یکی

 کامل داشته باشد.
 

که در صورت  دینما یاریگردد که او را در انجام امور  یانتخاب م زین یمعاون یو یبرا
 خواهد نمود. فهیانجام وظ ر،یوز یبه جا زیلزوم ن

 
 و هشتم یس اصل

 
 خواهد بود. ریوز یکاف یتعداد یبه منظور اداره امور مملکت دارا رانیوز یشورا

 
 شود. یاداره م ریوز کیوزارتخانه توسط  هر
 

 فیوظا اتییجز یکند ول یم نیآنها را قانون مع فیو وظا تیوزرا و حدود صالح تعداد
 یشورا یادار التیآنها و سازمان و تشک انیکار در م میاز وزرا و تقس کی محوله به هر

 گردد. یم نیینامه، تع بیبه موجب تصو رانیوز
 

 و نهم یس اصل
 

قادر  ریکه نخست وز یشود و در صورت یم لیتشک رینخست وز استیبه ر رانیوز یشورا
 دهیاو برگز یجمهور به قائم مقام سییکه توسط ر یبه شرکت در جلسات شورا نباشد، شخص

هم  ریکه شخص اخ یخواهد شد و در صورت رینخست وز فیشده باشد، عهده دار انجام وظا
باشد  یکه در شورا حاضر م یریوز نیتر رتبهیعال باشد،قادر به شرکت در جلسات شورا ن

 آن را به عهده خواهد گرفت. استیر
 

جلسات به عهده او خواهد بود.  استیر ابدی یجمهور در جلسات حضور م سییکه ر یهنگام
جمهور را  سییر ینیجانش یگرید ریوز ای ریو پنجم، نخست وز ستیهرگاه به موجب اصل ب

 معاف خواهد بود. ریخود به عنوان وز یمعمول فیاز انجام وظا رد،یبه عهده بگ
 

 چهلم اصل
 
بر عهده  یحکم یخاص خود ط تیکه به علت ماه یدرباره موضوعات یریگ میجز تصم به

عضو وزارتخانه اقدام الزم را در  نیتر رتبهیشود تا به عنوان عال یمربوطه گذاشته م ریوز
مورد  یدر جلسات عموم ران،یوز یامور محوله به شورا ریمورد آن معمول دارد سا

 .رندیگ یقرار م میو اتخاذ تصم یبررس
 

 کمیچهل و  اصل
 



 یجمهور اقدام نموده و درباره موضوعات سییر ماتیتصم ینسبت به اجرا رانیوز یشورا
و  یدولت لیمسا ریبه سا یدگیرس نیآن قرار دارد و همچن تیکه طبق قانون در حوزه صالح

بر عهده  یگرید ینامه ها بیتصو ایو  نیفرام ،یعاد نیو قوان یکه در قانون اساس یادار
 هیوزارتخانه و مقامات دونپا کیعضو  نیتر رتبهیعال عنوانجمهور و وزرا به  سییر
 ی. حدود و موارددینما یاتخاذ م یمقتض ماتیو تصم یدگیقرار داده نشده است رس یگرید

مسلح را خارج از  یروهایو ن ینکیدانشگاه هلس ه،ییکه به موجب آن اداره امور قوه قضا
 گردد. یم نیمع قانوندهد به موجب  یقرار م رانیوز یشورا تیصالح طهیح
 

 چهل و دوم اصل
 
خاص،  یبه مسأله ا یدگیبه هنگام رس رانیوز یشورا تیدر صالح دیصورت بروز ترد در

 باشد. یجمهور م سییشورا، بر عهده ر نیا تیصالح دییدر مورد تا میاتخاذ تصم
 

 چهل و سوم اصل
 

 یدر رابطه با نحوه اداره امور مملکت در برابر پارلمان، مسئول م رانیوز یشورا یاعضا
 شند.با
 

که در اتخاذ آن شرکت داشته است  یمیدر قبال تصم رانیوز یشورا یاز اعضا کی هر
 دیدر صورتجلسه ق حایمتخذه صر میمخالف خود را با تصم لیمسئول است مگر آن که دال

 نموده باشد.
 

 چهل و چهارم اصل
 
به  یدگیکه رس یریتوسط وز دیگردد با یمطرح م رانیوز یکه در شورا یموضوعات هیکل

 باشد. دهیو در شورا مطرح گرد هیاو قرار دارد ته تیآن موضوع در صالح
 

 ن،یقوان یخود، اقدامات الزم جهت نظارت بر حسن اجرا اراتیوزارتخانه در محدوده اخت هر
 را معمول خواهد داشت. رانیوز یشورا ینامه ها بیفرمانها و تصو

 
 چهل و پنجم اصل

 
اجرا به آن شورا ارسال  یجمهور که برا سییذه توسط رمتخ میتصم رانیوز یگاه شورا هر
 سییاز ر یدادگستر ریدهد ثس از استماع نظرات وز صیقانون تشخ ریاست را مغا دهیگرد

و در  دیآن را اصالح نما ایو  ردیخود را پس بگ شنهادیپ ایکند که  یجمهور درخواست م
اصرار  یرییتغ چگونهیفوق بدون ه میتصم یبه اجرا چنانجمهور هم سییکه ر یصورت

 .دیفوق را اعالم نما هیقابل اجرا بودن نظر ریغ دیداشته باشد شورا با
 

 چهل و ششم اصل
 

و مقررات به  نیاز قوان یامور و مقامات دولت ایکه اول دیمراقبت نما دیبا یدادگستر ریوز
تجاوز  چکسیوق هانجام دهند که به حق یقیخود را به طر فینموده و وظا یرویپ ینحو

 نگردد.



 
شرکت  یعدالت ادار یعال وانیموظف است که به عنوان دادستان کل در د یدادگستر ریوز

 یگرید یکه الزم باشد در دادگاه ها یو در صورت دیکرده و از حقوق دولت دفاع نما
دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان کل  ایو  دیبرقرار نما یمحاکمات

از دستورات  یرویموظف به پ زیو آنان ن دینظارت نما یعموم یادستانهاد هیکشور بر کار کل
 باشند. یم یو
 

محاکمات  ایو  یدولت ریدوا ریو سا رانیوز یتواند در جلسات شورا یم یدادگستر ریوز
 .ابدی یدسترس یمحافل دولت ریسات مجامع فوق و ساو به صورت جل دیشرکت نما

 
 چهل و هفتم اصل

 
آن از قانون  یاز اعضا کیهر  ایو  رانیوز یمحوله، شورا فیوظا یگاه در اجرا هر

از  ینموده و موارد تخط یموظف است که موضوع را بررس یدادگستر ریوز ندینما یتخط
 یم یقرار نگرفت، و تیمورد عنا یدادگستر ری. هر گاه اظهارات وزدینما انیقانون را ب

 صورت مذاکرات را بدهد. رتواند دستور ثبت و ضبط آنها د
 

 .دیجمهور را در مورد موضوع مورد اختالف ارشاد نما سییتواند ر یم یدادگستر ریوز
 

از اعضا  یباشد که مستلزم محاکمه عضو یبودن موضوع، به حد یقانون ریگاه غ هر
جمهور  سییاست، باشد و ر دهیبه آن اشاره گرد 59که در اصل  یطور به رانیوز یشورا

انجام  یدادگستر ریتوسط وز یدگیصورت رس نیرا بدهد، در ا یمحاکمه ا نیدستور چن زین
 خواهد گرفت.

 
مجاز است که  یدادگستر ریوز ندیرا الزم نب یمحاکمه ا نیجمهور انجام چن سییر چنانچه

 موضوع را به پارلمان گزارش دهد.
 
 یدادگستر رینسبت به محاکمه وز یفرخواستیک میجمهور ضمن تقد سییکه ر یصورت در

 یجمهور برا سییکه ر یموضوع توسط شخص نیبه ا یدگیصورت رس نیدر ا ردیبگ میتصم
 انجام خواهد شد. دینما یمنظور انتخاب م نیانجام ا

 
 ریگردد، وز یقانون ریمحوله مرتکب اعمال غ فیر، در انجام وظاجمهو سییگاه ر هر

 اقدام خواهد نمود. دیکه فوقا به آن اشاره گرد یا هیطبق رو یدادگستر
 

به  انتیمتهم به جرم خ ران،یوز یشورا ایو  یدادگستر ریوز یجمهور از سو سییگاه ر هر
به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با  دیشود، مراتب با یگرید انتیخ ایکشور و 

 نیقرار دهد، در ا بیجمهور را تحت تعق سییگرفت که ر میسه چهارم آرا تصم تیاکثر
 سییاثنا ر نیکشور محاکمه خواهد کرد و در ا یعال وانیاو را در د یدادگستر ریصورت وز

 خود، معاف خواهد بود. یرسم فیجمهور از انجام وظا
 

قرار  بیتحت تعق شیتوان به خاطر اعمال ادار یجمهور را نم سییرد مذکور ردر موا جز
 داد.

 



 چهل و هشتم اصل
 

 تیکه در مورد رعا یاتیهمه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظر دیبا یدادگستر ریوز
 ایجمهور  سییکه ر یو در صورت دینما میجمهور و مجلس تقد سییقانون دارد گزارش به ر

 ییآنها قرار داده و راهنما اریاطالعات خود را در اخت یدادگستر ریوز دیپارلمان تقاضا نما
 به آنها مبذول خواهد داشت. نسبتالزم را  یها
 

 چهل و نهم اصل
 
 گردد. یآن انتخاب م ینامه داخل نییدوره چهارساله و طبق آ کی یپارلمان برا سییر
 
 باشد. یو مسلط به امور حقوقکامال آگاه  یفرد دیپارلمان با سییر
 
که  یدستورات تیبا رعا ییقضا ندهیگردد. نما یپارلمان محسوب م ییقضا ندهیبه منزله نما او

مراجع نظارت  ریقانون در دادگاه ها و سا یشود بر اجرا یپارلمان به او داده م یاز سو
که فوقا به  یا هیهمان مدت و طبق رو یو برا ییقضا ندهیخواهد کرد. همزمان با انتخاب نما

 ندهینما تیگردد تا در صورت معذور یاو انتخاب م یبرا زین یقائم مقام دیگردآن اشاره 
 .دیاو خدمت نما یمحوله، به جا فیاز انجام وظا ییقضا

 
 ران،یوز یحق شرکت در جلسات شورا یدادگستر ریمانند وز زیپارلمان ن ییقضا ندهینما

 را خواهد داشت. یدولت ریدوا ،یترمحاکمات دادگس
 
و صورت جلسه محاکمات را  رانیوز یبه متن مذاکرات شورا یحق دسترس نیهمچن یو

را محاکمه نموده  نینموده خطاکاران و مقصر ضیکه قانون به او تفو یاراتیداشته و طبق اخت
 دهد. یمحاکمه آنها را م بیترت ایو 
 

کند نظرات خود را راجع به  یم میکه به پارلمان تقد یا انهیضمن گزارش سال ییقضا ندهینما
 خواهد کرد. انیسال ب کیقانون توسط قوه مقننه در طول  تیعدم رعا ایو  تیرعا

 
 پنجاهم اصل

 
و  یفرماندار ،یاداره امور کشور به صورت استاندار یفنالند برا یکشور ماتیتقس

 باشد. یم یبخشدار
 

 به موجب قانون صورت خواهد گرفت.در تعداد استانها  رییگونه تغ هر
 
مگر آن که  ردیگ یانجام م رانیوز یتوسط شورا یادار ماتیدر مورد تقس گرید راتییتغ

 .دیمقرر نما یگرید بیقانون ترت
 
در هر منطقه تنها  دیاست با سریکشور تا آنجا که اوضاع م یمناطق ادار یمرزها رییتغ در

کنند و  یزندگ ندینما یصحبت م یسوئد ایو  یفنالند یاز زبانها یکیکه منحصرا به  یافراد
 در هر منطقه به حداقل ممکن رسانده شود. یزبان تیالمقدور اقل یکه حت نیا ای

 



 کمیپنجاه و  اصل
 

 باشد. یاستاندار م کیامور هر استان به عهده  اداره
 

 اداره خواهند شد. یها طبق قانون خودمختار بخش
 

کند. در  یم نیبزرگتر از بخش ها را قانون مع یبه نواح یرخودمختا یو حدود تسر روش
 مناطق مقررات مذکور در اصل پنجاهم الزم االجرا خواهد بود. لیقب نیحدود ا نییمورد تع

 
 پنجاه و دوم اصل

 
تابع  ندیآ یبوجود م یادارات دولت یکه من بعد برا یآن شعب ایموجود و  یدولت ریدوا

 خواهند بود. یمقررات خاص
 

 پنجاه و سوم اصل
 
 باشد. یم یمرجع فرجام خواه نیتریکشور عال یعال وانید
 
 خواهد داشت. هیعدالت توسط قضات، نظارت عال یبر اجرا نیهمچن وانید نیا

 
 پنجاه و چهارم اصل

 
 شود. یم لیتشک ییمستشار قضا یو تعداد کاف سییر کیکشور از  یعال وانید
 

به امور  یدگیکه رس یکشور را وزارتخانه ا یالع وانیو نحوه عمل د اراتیاخت حدود
 کند. یم نییباشد تع یآن م تیدر صالح یدادگستر

 
کشور  یعال وانیوزارتخانه مذکور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در د سرپرست
 .ابدی یحضور م

 
 یاز موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل م یدرباره بعض میتصم اخذ

مستشار  شتریب ایبه استفاده از تعداد کمتر و  گریاز امور د یبه بعض یدگیمگر آن که رس دیآ
 داشته باشد. ازین

 
 پنجاه و پنجم اصل

 
 کند. یم نیرا قانون مع یو مراجع فرجام یعموم یدادگاه ها یادار سازمان

 
 پنجاه و ششم اصل

 
 یادار نیاز قوان یع فرجام خواهمراج نیجز در چند مورد آخر یعدالت ادار یعال وانید

 است.
 



 .دینما یتوسط مقامات مسئول نظارت م یعدالت ادار یبر اجرا نیهمچن وانید نیا
 

 پنجاه و هفتم اصل
 
 گردد. یم لیمستشار تشک یو تعداد کاف سییر کیاز  یعدالت ادار یعال وانید
 

کشور که با حضور  یعال وانیاصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد الزم مستشاران د مفاد
 الزم االجرا است. زین یعدالت ادار یعال وانیدر مورد د ابدی یم تیرسم یدگیآنها جلسه رس

 
 پنجاه و هشتم اصل

 
 بیتصو ایقانون  رییتغ ایکشور اصالح و  یعال وانیو د یعدالت ادار یعال وانیگاه د هر

 دارند. یجمهور ارسال م سییر یبرا یدرخواست یرا الزم بدانند، مراتب را ط ینامه ا
 

 پنجاه و نهم اصل
 

و  یعدات ادار یعال وانید ایو  یدولت یاز اعضا شورا یعضو ایو  یدادگستر ریگاه وز هر
موضوع، در  رندیقرار گ بیتحت تعق یقانون ریغ یکشور به خاطر انجام عمل یعال وانید ای

 یم لیتشک یبه موجب قانون خاص " که ضاحیاست ژهیتحت عنوان "دادگاه و یا ژهیدادگاه و
 .ردیگ یم ارقر یشود، تحت بررس

 
 ندهینما رند،یقرار گ بیاز افراد فوق الذکر تحت تعق یکیپارلمان  میگاه به موجب تصم هر

 خواهد کرد. فهیپارلمان به عنوان دادستان انجام وظ ییقضا
 

 شصتم اصل
 

به موجب قانون  زین یگرید ژهیو یبر موارد مذکور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه ها عالوه
 بوجود خواهند آمد.

 
 باشد. یممنوع م ییمحاکم استثنا لیتشک

 
 کمیشصت و  اصل

 
دوره محدود و  کی یگردند به موجب قانون، برا یم زین یکه شامل عوارض گمرک اتهایمال

 شوند. ینامحدود وضع م ای
 
 یمخارج عموم نیکه سابقا به منظور تام ییاتهایمال رییتغ ایدر مورد الغا و  نیهمچن هیرو نیا

اصل شصت و  کیموارد مشروحه در بند  یالزم االجرا است. به استثنا زیاند ن دهیوضع گرد
 گریاند، پس از گذشت مدت مقرر، د دهیوضع گرد یمدت محدود یکه برا ییاتهاینهم مال

 .دندگر ینم افتیدر
 

 شصت و دوم اصل
 



که توسط  یبه مناسبت استفاده از خدمات عموم دیکه با یدر رابطه با عوارض یکل اصول
 یعوارض نیگردد و همچن یکه توسط آنها صادر م یشود و مدارک یانجام م یدولت نیمامور
 ریها، مدارس و سا مارستانیراه آهن، کانالها، ب ،یبه مناسبت استفاده از خدمات پست دیکه با

 شود. یم نییموجب قانون تع به دولت پرداخت شود، به تعلقم یمومسسات عموم
 

 شصت و سوم اصل
 

باشد، مطابق  یم دیعوا یکه دارا یها و اموال دولت ییاز دارا یو بهره بردار یدولت تجارت
 موجود خواهد بود. نیقوان

 
 شصت و چهارم اصل

 
 پارلمان باشد. بیبا تصو دیبا یدولت یاستقراض ها انجام

 
 شصت و پنجم اصل

 
ابطال  ایاصالح  نیو همچن یبودجه وزارتخانه ها، مؤسسات دولت میحاکم بر تنظ اصول

 کند. یم نیرا قانون مع یمربوط به حق بازنشستگ لیو مسا یاصول قبل
 

 انجام خواهد شد. انهیفقط در محدوده مجاز بودجه سال دیجد یادارات و وزارتخانه ها سیتاس
 
 بیکرده و به تصو دایاختصاص پ انهیفوق در بودجه سال یمنظورها یکه برا یجز مبالغ به

 پرداخت نخواهد شد. یگریاعانه د ایو  یحق بازنشستگ چگونهیاند ه دهیپارلمان رس
 

 شصت و ششم اصل
 
گردد به  یمنظور م زیبعد ن یسال مال یها نهیکه در آن درآمد و هز انهیبودجه سال حهیال

و اعالن و  دهیپارلمان رس بیگردد، به تصو یاجرا م نیقوان ریکه در مورد سا یبیهمان ترت
 منتشر خواهد شد.

 
 یدر زمان اجرا یشده است ول ینیب شیپ انهیکه قبال در بودجه سال یحذف اعتبارات جهت

 گردد. یم نیمع یوجود ندارد مقررات خاص یمصرف آن محل یبودجه، برا
 

 شصت و هفتم اصل
 

قانون  بیسال قبل از تصو ینامه ها بیرا که مطابق قانون و تصو ییو درآمدها اتهایمال
 توان از بودجه آن سال حذف نمود. یاست را نم دهیاعالم گرد یآنها اجبار افتیبودجه در

 
 شصت و هشتم اصل

 
مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن  ریو سا یکه به استقراضات دولت یا انهیو بهره سال سود

بدون کسورات در بودجه  دیرا با ردیگ یبعد انجام م یمطابق با مقررات حاکم در سال مال
 منظور نمود.



 
نامه  بیتصو ایو  نیکه بر اساس قوان ییها نهیباشد که بتواند هز یشامل اعتبارات دیبا بودجه

است را  دهیرقم مخصوص در آن منظور نگرد کیبه عنوان  یشده ول ینیب شیها در بودجه پ
 .دینما نیتام
 

 اریدر اخت ینیب شیقابل پ ریغ یها نهیبه منظور هز دیاست که با یبودجه شامل مبالغ نیهمچن
و  یاقالم منظور شده در بودجه مورد بررس ریسا دیبا یهر سال مال ی. براردیدولت قرار گ

پارلمان انجام  بیکه با موافقت و تصو یاختصاص ی. برداشت هاردیپارلمان قرار گ بیتصو
 شیمخارج پ یبرا دیعنوان "مجاز" در بودجه منظور خواهد شد. در بودجه با تحت رد،یگ یم
 در نظر گرفته شود. یشده اعتبار کاف ینیب

 
 شصت نهم اصل

 
نرساند،  بیشده است را به تصو میکه قبل از شروع سال تقد یبودجه ا حهیگاه پارلمان ال هر
ند شد هر چند که دولت اصل شصت و هشتم پرداخت خواه کیمذکور در بند  یها نهیهز
 نموده باشد. میبودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقد حهیال
 

خواهد شد. اگر اصالح بودجه  افتیالسابق در یمنظور موقتا کماف نیا یالزم برا اعتبارات
 یم میمتمم بودجه به پارلمان تقد حهیصورت ال نیمصوب، به طور کامل الزم باشد در ا

 شود.
 

 هفتادم اصل
 

به سال  یسال مال کیاز  زیتجاوز نکرده و ن یسال مال کیاز  یاختصاص یها برداشت
شده  ینیب شیپ یآنها در بودجه اعتبار یشوند مگر آن که برا یانتقال داده نم یگرید یمال

 باشد.
 

 یاز بودجه که پارلمان نسبت به آن جداگانه را یتوان از قسمت یرا نم یاختصاص یبرداشتها
 یاز بودجه منتقل نمود. هر کس حق دارد دولت را درباره بده یگریده است به قسمت ددا
 به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سئوال قرار دهد. شیها
 

 کمیهفتاد و  اصل
 
 وانیشده است، د میتنظ یکه توسط خزانه دار ییحسابها و ترازنامه ها یمنظور بررس به

 .دیخواهد گرد سی( تاسیمحاسبات)اداره حسابرس
 
بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورت حساب  ینسبت به قانون دیمحاسبات با وانید

الزم  نانیاست اعتماد و اطم دهیگرد میکه بودجه بر اساس آنها تنظ ییها نهیو هز دهایها و رس
به امر  یدگیپارلمان جهت رس ،یمنظور، در هر دوره قانونگذار نی. بددیرا حاصل نما

 .دینما یمحاسبات اقدام م وانیپنج حسابرس در د ببه انتصا یسابرسح
 
کل و اداره امور آن  یو امور مربوط به خزانه دار انهیبودجه سال میحسابرسان بر تنظ نیا

 هیتوانند کل یباشند، م یحسابرسان که تابع دستورات پارلمان م نینظارت خواهند نمود. ا



 تیعده توسط اکثر نی. اندیدار کسب نما تیاطالعات و مدارک الزم را از مقامات صالح
پارلمان که به علت  ندگانیانتخاب کنندگان)آن عده از نما اتیعضو ه ندگانیآرا نما ینسب
مختلف مجلس به آنها  یها تهیکم یکه نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضا ینانیاطم

 گردند. یاست.( پارلمان، انتخاب م دهیواگذار گرد
 

 هفتاد و دوم اصل
 

 کند. یم نیفنالند را قانون مع جیراجع به پول را مقررات
 

 هفتاد و سوم اصل
 

از معتمدان  یاتینظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده ه ریفنالند ز یمرکز بانک
 آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. یباشد که اعضا یم
 

 ن،یقوان ریمعمول سا هیکه مطابق رو یمربوط به اداره بانک فنالند به موجب قانون مقررات
 خواهد شد. نییرسد، تع یم بیدر پارلمان به تصو

 
 یم نیدولت را مع یها یازمندینحوه مصرف منافع حاصله از بانک در جهت ن پارلمان،

 کند.
 

 هفتاد و چهارم اصل
 

و رهن  یمنابع درآمد دولت، قابل واگذار ریو سا اتهایمال ،یاز امالک دولت یناش یدرآمدها
توانند  یم ند،ینما یکه امالک را اجاره م یباشد مگر به موجب قانون. معذالک کسان ینم

 .ندینما یداریاموال مذکور را به عنوان ملک طلق، طبق مقررات مخصوص خر
 

 هفتاد و پنجم اصل
 

که قانون مقرر  یکمک به آن به نحو ایز کشور و از افراد ملت موظفند در دفاع ا کی هر
 شرکت کنند. د،ینما یم
 
توانند در  یم نیاز مشمول کیافراد و موجود بودن امکانات، هر  یشخص لیصورت تما در

خدمت  ند،ی( صحبت نمایسوئد ایو  یخود)فنالند یکه بتوانند به زبان مادر یآن واحد نظام
 .ندیاالزم را کسب نم ینموده و آموزش ها

 
 هفتاد و ششم اصل

 
 قیجمهور از طر سییداده شود، ر صیمسلح الزم تشخ یروهاین جیکه بس یصورت در

 خصوص صادر خواهد نمود. نیدر ا یدستور رانیوز یشورا
 

اعتبارات الزم فراهم نموده و سپس  نیرا جهت تام یدستور، شورا، اقدامات نیاز صدور ا پس
 .دینما یم میبه پارلمان تسل بیتصو یآن را برا

 



 جلسه فرا خواند. لیتواند آن را جهت تشک یبودن پارلمان، شورا م لیصورت تعط در
 

 هفتاد و هفتم اصل
 

 حق استقالل خود را حفظ خواهد کرد. ینکیهلس دانشگاه
 

امور  اتییکند. جز یم نیدانشگاه را قانون مع التیدر مورد نحوه اداره و تشک دیجد مقررات
که بعدا به  ینامه ا بیامنا دانشگاه بر اساس تصو اتیربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هم

 رسد، مشخص خواهد شد. یم بیتصو
 

 هفتاد و هشتم اصل
 

 ریو سا یبازرگان یکشاورز ،یفن یدر رشته ها هیعال التیتحص یدر جهت اعتال دولت
مراکز آموزش  سیکمک به حفظ مدارس سابق و تاس قیاز طر بایز یو هنرها یعلوم کاربرد

 سیفوق در دانشگاه تدر یکه رشته ها یکوشش به عمل خواهد آورد و در صورت دیجد
فوق مساعدت  یرشته ها جادیبه ا یخصوص اتوام به مئسس یاعطا قینگردند، از طر

 خواهد نمود.
 

 هفتاد و نهم اصل
 

کمک به  قیو متوسطه را از طر ییابتدا التیدر صورت لزوم و با بودجه خود تحص دولت
 مدارس اداره خواهد نمود.

 
 کند. یم نیرا قانون مع یمدارس دولت یادار التیو تشک اصول

 
 هشتادم اصل

 
 :ییابتدا التیتحص یادار التیو تشک سازمان

 
 باشند. یاز مدارس موظف م تیدر حما یو مقامات محل دولت

 
 کند. یم نیرا قانون مع یآموزش اجبار یبرقرار نیو همچن تیحما نیا یچگونگ

 
 خواهد بود. گانیهمه را یبرا ییدر مدارس ابتدا آموزش

 
 کمیهشتاد و  اصل

 
 سیرا حفظ کرده و در صورت لزوم در خصوص تاس یآموزش یموسسات فعل دولت،

 با،یز یهنرها ،یناوبر ،یبازرگان ،یفن یدر رشته ها میتعل یبرا یموسسات آموزش
 آورد. یالزم را به عمل م یو شعب وابسته به آن مساعدت ها یکشاورز

 
 هشتاد و دوم اصل

 



آنها را قانون  یو سازمان ادار یآموزش یموسسات خصوص ریسا ایمدارس و  سیتاس نحوه
 کند. یم نیمع
 

 نخواهد داشت. یبر آموزش افراد در منازل نظارت دولت،
 

 هشتاد و سوم اصل
 

 کند. یم نیرا قانون مع یلوتر - یلیانج یسایو طرز اداره کل التیتشک
 
درباره آنان وضع خواهد  ندهیکه در آ ینیقوان ایو  یفعل نیاز قوان یجوامع موجود مذهب ریسا

 خواهند نمود. یرویشد پ
 

 قانون مربوطه، خواهد بود. تیبا رعا یمذهب دیجوامع جد سیتاس
 

 هشتاد و چهارم اصل
 

را  یگرید بیممنوع است. مگر آن که قانون ترت یارات دولتدر اد یفنالند ریاتباع غ استخدام
 .دیمقرر نما

 
 یمشابه آموزش زبانها یدر دانشگاه و موسسات آموزش سیتدر ،یامور فن یتصد جهت
مشاغل  ریو سا یگر یمنش ،یافتخار یکنسولها ،یادارات دولت نیدر مدارس مترجم یخارج

 کشورها استخدام نمود. ریاتباع سا انیتوان از م یها و سفارتخانه ها م یدر سرکنسولگر یفن
 

 هشتاد و پنجم اصل
 

وجود دارد، به  یکه قانون خاص ییجز در موارد استثنا یدر بخش دولت نشیجهت گز آزمون
از افراد را  یتواند بعض یم رانیوز ی. شوراردیگ یفرمان انجام م اینامه و  بیموجب تصو

شامل استخدام  تیمعاف نی. مع ذالک ادیمعاف نما یاستخدام طیخاص از داشتن شرا لیبه دال
 گردد. ینم ییمقامات قضا

 
 اصل هشتاد و ششم

 
 یمثبته مدن لیو فضا اقتیعبارت خواهند بود از: داشتن ل یحاکم بر استخدام دولت یاصول کل

 .یو تقو
 

 هشتاد و هفتم اصل
 

 شوند: یجمهور منصوب م سییتوسط ر ریز افراد
 
 و معاون او یدادگستر ریوز - 1
 
 دانشگاه ها. یاسقف اعظم، اسقف ها و رؤسا - 2
 



 دی)تجدنافیدادگاه است سییعدالت، اعضا و ر یعال وانیکشور، د یعال وانید یرؤسا - 3
 شنهادیپس از پ یعدالت ادار یعال وانیکشور، د یعال وانید یو معرف شنهادینظر( پس از پ

 .وانیآن د یو معرف
 
 .یتکنولوژ تویو استادان دانشگاه و انست نافیدگاه استدا یاعضا - 4
 
 رانیوز یشورا یو معرف شنهادیو استانداران پس از پ یامور ادار یدفاتر مرکز یرؤسا - 5

 .یامور ادار یو دفتر مرکز
 
 یعال وانید رانیوز یو گزارشگران شورا یجمهور استیدفتر ر رخانهیکارمندان دب - 6

 دار. تیمقامات صالح شنهادیو پ هیپس از توج یعدالت ادار یعال وانیکشور و د
 
 .رانیوز یشورا یو معرف شنهادیمختار و کنسول ها پس از پ یوزرا - 7
 

 هشتاد و هشتم اصل
 

 یعال وانیرا د یاراض میتقس یدادگاه ها یاستان و شهرداران و رؤسا یدادگاه ها قضات
 کند. یکشور انتخاب م

 
 شود: یانجام م ریز بیاز مشاغل به ترت یموجب مقررات مخصوص انتصاب به پاره ا به
 
 یشوند. قضات دادگاه ها یعدالت کشور منصوب م یعال وانیقضات دادگاه ها توسط د - 1
 نیحق چن ییقضا تیو صالح اراتیکه به موجب اخت یباالتر یتر توسط دادگاه ها نییپا

 یمنصوب م وانیتوسط همان د یعدالت ادار یعال وانیدرا داشته باشند. قضات  یانتخاب
 شوند.

 
 رهیمد اتیمربوطه و استاندارها و ه ریو وز رانیوز یاداره امور مدارس توسط شورا - 2

 شود. یشود، انجام م یکه استخدام به آن مربوط م یاداره ا
 
حق انتصاب آن شود مگر آن که قانون  یانجام م رانیوز یتوسط شورا یانتصابات دولت ریسا

 شناخته باشد. تیمقامات به رسم ریسا ایجمهور و  سییر یها را برا
 

 هشتاد و نهم اصل
 

که در بند چهار اصل هشتاد و  یسازمان یو پستها یامور ادار یدفتر مرکز یاعضا انتصاب
 گردند. یاند خارج از شمول اصل نودم محصوب م دهیهفتم و اصل هشتاد و هشتم ذکر گرد

 
 نیباالتر یرا که دارا یانینام سه تن از متقاض یخال یاشغال پست ها یامر، برا نیمسئول

کشور نظر خود را در مورد  یعال وانی. دسندینو یم ستیل کی یباشند بر رو یم ازیامت
 اعالم خواهد کرد. نافیانتصاب در دادگاه است

 



 ریسا ستیشوند، لبود، انتخاب  دهیکه انتصاب آنها درخواست گرد یگاه همان مقامات هر
 ینخواهد شد. به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان برا هیداوطلبان ته یاسام

 .ردیگ یاصل صورت م نیا کیبر اساس بند  یادار یاز پست ها یاشغال بعض
 

 نودم اصل
 

 ،یونانیارتودکس  یسایکل ،یلوتر یلیانج یسایکل ،یتکنولوئ تویدر دانشگاه ها، انست انتصاب
انجام خواهد شد.  یفنالند بر طبق مقررات خاص یها، انجمن شهر و بانک مرکز یشهردار

و  انی. ارتقا مقام ارتشدینما یجمهور، منصوب م سییرا ر ییایدر یرویافسران ارتش و ن
 .ردیگ یبه موجب مقررات خاص انجام م نهاآ ماتیتعل نیهمچن

 
 کمینود و  اصل

 
محل  یو تیبدون رضا ایحاکمه عزل نمود و توان از مقام خودش بدون م یرا نم یقاض

مقامات  ریدادگاه. حقوق سا یسازمان ادار دیداد مگر به علت تجد رییخدمت و سمتش را تغ
به سن  دنیکند. پس از رس یم نیاز مشاغل مربوطه شان را قانون مع یدر مورد عدم برکنار

 یقابل انفصال م ریمشاغل غ یکه دارا یمقامات یانجام کار حت ییوانابه علت عدم ت ایو  نیمع
که مشاغل خود را از  یمقامات فیگردند. حقوق و وظا یم یمجبور به بازنشستگ زیباشند، ن
 گردد. یدهند به موجب قانون مقرر م یدست م

 
 نود و دوم اصل

 
باشند. قضات  یم نیقوان قیدق یمحوله موظف به اجرا فیوظا یدولت در اجرا کارمندان

 ایو  یبا قانون اساس ریکه مفاد آنها مغا ینینامه ها و فرام بیتصو یاز اجرادادگاه ها مکلفند 
 .ندینما یاست، خوددار نیقوان ریسا
 

 نود و سوم اصل
 

به انجام آنها کمک نموده  ایخود انجام داده و  یکه در زمان تصد یمامور مسئول اقدامات هر
هستند که بر اساس گزارش آنها اتخاذ  یماتیمسئول تصم زیباشد. گزارشگران ن یاست، م

مذاکرات اعالم  لیمتخذه در ذ میخود را از تصم تیاست، مگر آن که عدم رضا دهیگرد
 .ندینما
 

متوجه  یمعنو ای یضرر ماد ن،یقصور مامور ایغفلت و  ،یقانون ریگاه در اثر عمل غ هر
 ینموده و از و تواند مجازات مامور مربوطه را درخواست یگردد، شخص متضرر م یکس

 تی. حدود مسئولدیمامور مقصر را تقاضا نما بیکه تعق نیا ایو  دیجبران خسارت نما یتقاضا
است،  دهیبه اشخاص وارد گرد نشیاز مامور یکیکه توسط  یانیدولت در جبران ضرر و ز

 کند. یم نیرا قانون مع
 

 نود و چهارم اصل
 

 یقانون اساس نیا بیجمهور کشور، توسط پارلمان و بالفاصله پس از تصو سییر نیاول
 انتخاب خواهد شد.



 
از آرا  یمین داهایاز کاند کیمحرمانه به عمل خواهد آمد. اگر هر  یریگ یانتخاب با را نیا

صورت  نیا ریگردد. در غ یجمهور اعالم م سییبه عنوان ر دیرا کسب نما ندگانینما
بار موفق به کسر  نیا زین یگریو اگر نامزد د دیآ یبه عمل م یگرید یریگ یبالفاصله را

تعداد آرا  نیشتریکه موفق به کسب ب یدو نامزد نیب یریگ یرا د،یردمطلق نگ تیاکثر یرا
آرا، برنده به  یاند به عمل خواهد آمد و در صورت تساو دهیگرد یریگ یجلسه را نیدر دوم

 شود. یم نیمع یقرعه کش لهیوس
 

 نود و پنجم اصل
 

حکومت  یو پا برجا رییقابل تغ ریبه منزله شکل غ یقانون اساس نیا یاصول و بخش ها تمام
 است. ریناپذ رییبه شمار رفته و تغ

 
توان  ینسخ نمود و از مفاد آن نم ایداد و  رییتغ ایتوان اصالح نموده و  یقانون را نم نیا

 دهیوضع گرد یاساس نیقوان یبرا یکه به طور کل یمقررات خاص تیتخلف نمود مگر با رعا
 است.

 
و  1777ماه اوت  21مصوب  ی: قانون اساسدینما یرا نسخ م لیذ نیقوان یقانون اساس نیا

 ریکه مغا یو مقررات نیقوان هیکل نیو همچن 1789 هیماه فور 21مورخ  تیقانون اتحاد و امن
توسط  یقانون اساس نیاصول ا یاجرا یراداده شوند و مقررات الزم ب صیقانون تشخ نیبا ا

 وضع خواهد شد. یاقانون جداگانه 


