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 ۱۹۷۸مصوب  قاونن اسایس کشور اسپانیا

 ۲۰۱۱با اصالحات تا سال 
 ۱صل ا

 حقوقیواالی نظام  یهاشحفظ ارز یبراه کباشد یم بر قانون یمبتنک یراتکو دمو  یاجتماع یشورکا یاسپان -۱

 د.ینمامیترویج را  یاسیسسم یو پلورال یعدالت، برابرآزادی،  خود،

 رند.یگیمشور از ملت سرچشمه کباشد و قوای یا میت اسپانمیت از آن ملکحا -2

  باشد.ی میپارلمان یا پادشاهیشور اسپانکی اسیس میرژ -۳

 ۲ اصل

یه لک یری، متعلق بهناپذیم و تقس که وطن مشتر کرده و معتقد است کید کشور تاک یریناپذیه بر تجز یاساس قانون

  د.ینمایمین و تضمیت شناخته رسم به رایتها و مناطق مل یخودمختارباشد. حق یا میاسپانمردم 

 ۳ اصل

 آن هستند و حق استفاده از آن را یادگیری ها موظف بهاسپانیاییباشد. همه شور میکرسمی ، زبان اسپانیولی -1

 دارند.

 خود رسمی خواهند بود.  هایهنامنآیی خود و بر اساس اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط بههای دیگر زبان  -2

  .ژه قرار خواهند گرفتیوو حراست  ه و مورد احترامشدمحسوب  فرهنگی مختلف اسپانیا میراث هایزبان -3

 ۴ اصل

دو برابر نگ زرد آن ر ی پهناه کی طوریل شده به کقرمز، زرد، قرمز تشی هارنگی به نوار افق یا از سهاسپان پرچم -۱

 قرمز باشد. یاز نوارها دامکهر 

مخصوص را  نمادین جوامع، حق استفاده از پرچم و از ادام کی هر توانند برایخودمختار مجوامع ی هاهنامیینآ – ۲

استفاده  یرسمو مراسم  یدولت یهاساختمان ا، دریاسپاننار پرچم کدر ها پرچمنگونه یشناسند. ایت سمر به 

  خواهند شد.

  5اصل 

  باشد.ید میشور شهر مادرکتخت یپا
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  6اصل 

 تکمشار  یو ابزار اصل ی بودهمردمی هاس خواستهاکیفه آنها انعهستند. وظی اسیس یسمپلورال ی مروجاسیس احزاب

ین قوان ی واساسا احترام به قانون بیت احزاب جاد و آغاز فعالیشوند. ایم ی، محسوباسیس سرنوشت نییدر تع

  باشد. کیراتکدمو ی ستیبا احزابرد کو عملی داخلیالت کآزاد است. تش مربوطه

  7اصل 

 یتجاد فعالیخود را دارند. ا یو اجتماعی ع از منافع اقتصادیفه دفاوظ یانارفرماکی هاهیو اتحادی ارگرک یاهاکیسند

  باشد.ک یراتکدمی ستیرد آنها باکو عمل یداخل یالتک. تشین مربوطه آزاد استو قوانی اساسآنها با احترام به قانون 

 ۸اصل 

 از یت و استقالل، دفاعمکحاین تضم یفهه و وظیل شدکتش ییو هوایی ایدر ،ینیزمی روهایاز ن ی مسلحروهاین -۱

 دارند.را به عهده  یاساسقانون  یو اجرا یارض تیتمام

  خواهد نمود.ن یمع، قانون یاساسه قانون بوجه را با تمسلح  یقواالت یکتش یچگونگ -2

  9اصل 

 هستند.ن یقوانگر یو د یاساس قانون والن تابعئو مسه شهروندان یلک -۱

ا ر ط الزم یشرا یستیو با بوده یو حقوق یقیحق یهااشخاص و گروه یبرا و مساوات یحفظ آزادفه دولت یوظ -۲

 آورد. فراهم یو اجتماع ی، فرهنگیاقتصاد ،یاسیسامور  روندان درشهه یلکت کمشار  یبرا

را  یدولتان یاز استبداد مجر یریو جلوگ ییقضا تیمجازات، حفظ امنن، مقررات، یقوان ی، اجرایاساسقانون  -3

  د.ینمایمن یتضم

  10اصل 

 اساس نظم گران،یداحترام به قانون و حقوق رشد افراد، یآنها، آزادرقابل نقض یغرامت اشخاص، حقوق ک -۱

 دهند.یمل یکرا تش یاجتماع و آرامش یاسیس

بشر و  ه حقوقیانیب، با توجه به یاساس شناخته شد ه در قانون یهایو آزاد یاساسمقررات مربوط به حقوق  - 2

  ر خواهد شد.ی، تفسده استیا رسیاسپان بیتصو ه بهک یالمللنیب یهاقراردادها و توافقنامه

  11اصل 

 سازد.ین میمعرا قانون  ییایاسپان تیب و حفظ تابعسکسلب،  یچگونگ -۱

 نمود.ت یتابع بتوان سلینم یاالصلییایاسپان چیاز ه - 2

http://www.ekhtebar.com/


  قاونن اسایس کشور اسپانیا 

3 
 

 نگونهید. ایشورها امضا نماکگر یو دن یالت یاکیآمر یشورهاکرا با  ت مضاعفیتابع یتواند قراردادهامی دولت -3

 هکشود، بدون آن یآنها اعطا مبه اتباع  ییایاسپان تینشناسند، تابع تیرسم ت مضاعف را بهیتابع شورها اگر چهک

  بدهند.خود را از دست  یشور اصلک تیتابع

  12اصل 

  نخواهند شد.ر محسوب ی، صغیسالگ 18از سن  ییایاسپان اتباع

  13اصل 

 ، برخوردار خواهند بود. یگر آمده استد ینو قوانین قانون در اه کیی هایا از آزادیانپی در اسخارج اتباع -۱

ی قراردادهاه بر اساس کبرخوردار خواهند بود. مگر آن  23شده در ماده شناختهیا از حقوق اسپانتنها اتباع  -2

 .شود یز فراهمنیان خارجی برای محلت در انتخابات کحق شر  ،دوجانبه

 یمستثنین ماده قانون از ای اسیسیم . جرایر استانپذکمای دوجانبه قراردادها ین تنها براساسمجرم استرداد -3

 شود. ینمی محسوب اسیسیسم جرم گردد، ترورمی

 .سازدیمین مع شورها را قانونکیگر دی به شهروندان حق پناهندگی اعطای چگونگ -4

 14اصل 

 لئگر مساید و دیمذهب، عقامحل تولد، نژاد، جنس،  هک آن هستند. بدون سانکها در برابر قانون یییایاسپانیه لک

  گردد.یض و تبع یازب امتسب یو اجتماع یشخص

 ۱۵اصل 

ا رفتار یو  نجهکتوان تحت شیرا نم سکیچخود را دارند. ه یو روحی جسمامل کرشد و تی، زندگ حقیه اشخاص لک

 .شودیلغو م زمان جنگی نظامیی جزاین جز در قوانقرار داد. مجازات مرگ به  یر انسانیغ

  16اصل 

را ی نشاخته شده در قانون اجتماعنظام  هکی تا حدود یو گروهی شخصرات کی و تف، مذهبیدتیعقی هایآزاد -۱

 گردد. یم نیندازد، تضمیخطر ن به

 خود نمود.  یا اعتقادیو  ی، مذهبیکیولوژئدیا توان مجبور به اعالم مواضعیرا نم سکیچه -۲

 ا احترامیاسپانجامعه  یمذهب به اعتقادات یستیبا یدولت یباشد. نهادهایشور نمک یرسمن ی، دیمذهبچ یه - 3

  ند.یحفظ نماگر مذاهب یو د کیاتولک یسایلکو روابط خود را با گذاشته 

  17اصل 
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 ینمع قانونه کی رد، مگر در مواردکمحدود توان یرا نمس کیچهی . آزادیت حق مسلم اشخاص استو امن یآزاد -1

 سازد. می

ساعت  72از  یشثر بکحداا یها و یبازپرسی انجام از برایمورد ن یش از زمانتواند بینمموقت  بازداشتمدت  -2

 رد. یگیقرار م ییار مراجع قضایا در اختیو ین مدت یا آزاد شده از ا شده پسباشد. فرد بازداشت

اقرار  توان مجبور بهیرا نم متهم. ردکیم را تفهشت بازدا یلمتهم دال  ی بالفاصله بهستی، بادر صورت بازداشت -3

  خواهد شد. ینتضمبر اساس قانون  یو انتظام ییقضا یهادر دستگاهیل کحضور و نمود. حق 

  18اصل 

 .شودمی حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین -1

، قضایی مکیا ح کلماجازه صاحب  بدونونت کمحل س است. ورود و بازرسی از تعرض مصون اشخاص نکمس -2

 .است ممنوع

 .قضاییم کحشود، مگر به ین مها تضمیها و تلفنتلگرافها، هباالخص نام ارتباطی وسایل لیهک محرمانه بودن  -3

 ، مشخصشهروندان و خانوادگی های شخصیو حریمت تضمین حیثی را برای قانون حدود استفاده از اطالعات -4

 .سازدمی

 ۱۹ اصل

شور کورود و خروج از  حق چنینهما را دارد. یاسپانین در سرزمیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه ت اسپانمل

ور کمذننده قانون کتواند محدود ی نمیکیولوژیدیا ای یاسیسیل محدود سازد. دال ه آن را قانون کرا دارد، مگر آن 

  باشد.

 ۲۰ اصل

 شود:یمین و تضمیل شناخته ذحقوق  -۱

 گر. یدی ارتباطیل وسایا هرگونه ، نوشتار و یسخنرانیق د از طرین و عقایاب ی( آزادالف

  .یو فن یعلم ،ی، هنریآثار ادبیجاد و خلق ا یآزاد (ب

 و ...  ی، مرباب معلمانتص ی( آزادج

 یهامیحفظ حر یور را براکمذ اطالعات سبکحدود  ی. قانونارتباط یلوسااز هرگونه  اطالعات یافتدر ی( آزادد

 سازد. می ینمعی هاو اسرار حرف یشخص

 سانسور محدود نمود. یق از طر توانیرا نم ر شدهکی ذها یآزاد یاجرا -2

ی گروههاه کی نحورده به کیین را تع یدولتی عمومی هارسانه ی پارلمان نترلکیالت و نحوه کتشقانون، نوع  -3

یا موجود در اسپانی زبانی و اختالفات جتماعایسم پلورال ی مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و بهو اجتماع یاسیس

 گذارده شود. احترام 
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 یم، وجهه اشخاص و حفاظت ازت، حریثیحی حفظ گر تنها براید ینو قوانقانون  نیدر ا ر شدهکی ذهایآزاد -4

 .شودیمحدود مان کود کو  جوانان

  .ر استیذپانکیی امتنها با مجوز قضا یارتباطیل گر وسایو د یو بصری سمع یل، وسایفاتتال یفتوق -5

 ۲۱اصل 

 یل اجتماعات، بدون حمل سالح آزاد است. اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد. کتش -1

اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دالیل اخالل در نظم عمومی و خطر  -2

 توان از آن جلوگیری کرد.برای اشخاص و اموال می

  22اصل 

 ی مختلف آزاد است. هاایجاد انجمن -۱

 ه اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند. کهای انجمن – 2

 های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند.انجمن – 3

 پذیر است. انکم قضایی امکها تنها با حو جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن انحالل -۴

  باشد.میهای زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع ایجاد انجمن -5

  23اصل 

ت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات کشهروندان حق مشار  -1

 سراسری را دارند. 

  مورد لزوم دارند. کسان و با ارائه مدار کحق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط ی چنینهم -2

  24اصل 

نحوی  ها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش دارند. بهدستیابی به قضاوت و دادگاهلیه شهروندان حق ک -۱

 دفاعی ننماید. بی س احساسکه هیچک

یل، اطالع از اتهامات علیه خود، روند قضایی کفرد، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون، و  چنینهم - 2

ردن علیه خویش، اعتراف کمورد لزوم برای دفاع از خود، اقرار ن کمدار افی، استفاده از کهای وتاه مدت و با ضمانتک

 توانای نمیه به دالیل نسبی یا اسرار حرفهکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردی را کن

 سازد.به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می

  25اصل 

 وقو ع، بر طبق قوانین جاری زمان، جرم محسوب ه در هنگامکیمی نمود وم به جراکتوان محس را نمیکهیچ -۱

 است. شدهنمی
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توان افراد را به باشد و نمیهایی مانند زندان و غیره، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه میهدف از مجازات -2

مند خواهند ون اساسی بهرهر شده در قانکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکار اجباری مجبور ساخت. محک

 سبکار، کزندانی حق  م دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حالکه مشخصا در حکجز استثنائاتی  بود، به

 های اجتماعی، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد. سود حاصل از آن، بیمه

نماید را تحمیل می ها جلوگیریغیر مستقیم از آزادیه مستقیم یا کهایی توانند مجازاتهای دولتی نمیدستگاه – 3

  نمایند.

  26اصل 

  ای ممنوع است.های حرفهحیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمان کهت

  27اصل 

 آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است.  -۱

 های اساسی است. و حقوق و آزادی کراتیکصول دمو هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه ا -2

های مذهبی و اخالقی، به اینگونه ه فرزندان افراد معتقد به آموزشکهای الزم را برای ایندولت بایستی زمینه -3

 ها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید. آموزش

 باشد. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می -4

انات کز مورد نیاز، امکت دادن مردم و ایجاد مراکهای آموزشی، مشار ریزیاز طریق برنامه دولت وظیفه دارد -5

 استفاده از آموزش را فراهم نماید. 

 ز آموزشی ایجاد نمایند. کتوانند با احترام به قانون اساسی مرااشخاص حقیقی و حقوقی می -6

 معین ز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانونکنترل و مدیریت مراکآموزان در معلمان، اولیا و دانش -7

 سازد. می

 دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد.  -8

 ز آموزشی را به عهده دارد. کدولت وظیفه فراهم نمودن شرایط الزم برای مرا -9

 سازد.می را قانون معین و حدود آن باشند. چگونگیها خودمختار میدانشگاه -10

  28اصل 

هایی را در این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر تواند محدویتاها آزاد است. قانون میکعضویت در سندی -1

 ا و عضویتکاها عبارت است از ایجاد سندیکسندی نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود. آزادی

 ایی به فعالیتکالمللی سندیهای بینها و سازماننفدراسیونکتوانند در می چنینهماها کدر آن. اعضای سندی

 اها مجبور نمود. کتوان به عضویت در سندیرا نمی سکبپردازند. هیچ

 ارگران برای دفاع از منافع خود،حق مسلم آنها است. چگونگی انجام اعتصابات بدون مخل نمودنکاعتصاب  -2

 سازد.جامعه را قانون معین می خدمات مورد نیاز
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 29اصل 

 های شخصی و جمعی خود را براساس قانون دارند.ایتکها حق درخواست و ارائه شلیه اسپانیاییک -۱

  نمایند.ایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها، ارائه میکنیروهای مسلح و دیگر مئسسات نظامی، ش -2

 30اصل 

 باشد. لیه مردم اسپانیا میکشور وظیفه کدفاع از  -۱

ه به دالیل اعتقادی یا دیگر دالیل از خدمت نظا م کرده و افرادی کها را مشخص قانون وظایف نظامی اسپانیایی -2

 شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند. معاف می

 مود. توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نبرای حفظ منافع عمومی، می -3

 شود.وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می -4

  31اصل 

ت در کهای عمومی، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشار لیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینهک -1

 گاه جنبه مصادره نخواهند داشت. ها عادالنه بوده و هیچاریکسیستم مالیاتی عادالنه هم

ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی حعمومی طر بر اساس معیار درآمدهایهای عمومی هزینه -2

 دارد. 

 سازد.ها را قانون معین میاریکحدود و میزان اینگونه هم -3

 ۳۲اصل 

 توانند ازدواج نمایند.سان میکمرد و زن با حقوق ی -۱

 سازد.و طالق را قانون معین می مزدوجین، چگونگی جداییو وظایف  ل ازدواج، سن، حقوقکحدود، ش - ۲

 33اصل 

 شود. یت خصوصی وارث، شناخته میکحق مال - ۱

 سازد. ور را قانون معین میکحدود و نحوه اجرای حقوق مذ - 2

یت در که منافع عمومی مطرح باشد. سلب مالکیت محروم ساخت مگر در مواردی کتوان از مالس را نمیکهیچ – 3

  گیرد.این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می

  34اصل 

 ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است.  -1

  االجرا است.در بنیادها نیز الزم 22ماده  4و  2اجرای بندهای  -2

  35اصل 
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افی برای کسب سود کار، کترقی از طریق  ردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد وکار کها حق لیه اسپانیاییک -1

 گونه تبعیضی دارند. رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچ

  نماید.ار را معین میکیالت کار، نوع تشکقانون  -2

 36اصل 

 یالت داخلیکسازد.تشهای تخصصی را مشخص میهای شغلی و حرفهانونکقانون وجه مشخصه حقوقی 

  باشد. کراتیکبایستی دمو  ایهای حرفهانونک

 37اصل 

 نماید.رده و اجرای توافقات حاصله را تضمین میکید کارفرمایان تاکارگران و کرات مابین کقانون بر مذا -۱

باشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود ارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی میکارگران و کاقدامات گروهی  -۲

  بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.ر شده تنها کردن حقوق ذک

 ها با توجه بهتکار شر کها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید تکفعالیت شر  38اصل 

  لی اقتصادی حمایت نماید.کهای برنامه

 39اصل 

 ده دولت است. ها به عههای اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانوادهحمایت -1

 های دولتی بایستی از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعیت تاهل آنان، حمایت نمایند. قانوندستگاه -2

 سازد. انات الزم برای انجام تحقیقات راجع به والیت پدران را فراهم میکام

ی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ کمکاولیا بایستی، چه هنگام تاهل و چه پس از طالق، از هر گونه  -3

 نورزند. 

  مند خواهند بود.المللی بهرهشده در قراردادهای بینبینیهای پیشاطفال از حفاظت -4

 40اصل 

سیستم  کدولت بایستی شرایط الزم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادالنه ثروتها در چارچوب ی -1

 ز نماید.کار متمر کهای خود را بر ایجاد فراهم آورد. باالخص باید تالش با ثبات اقتصادی

 ارگران از طریق محدویتکار، استراحت مورد نیاز کدر  و بهداشت ها، ایجاد امنیتباید بر آموزش حرفه چنینهم -۲

  ید نماید.کز مورد نیاز دیگر تاکار، اعالم نمودن تعطیالت مقطعی و ایجاد مراکزمان 

 41اصل 

اری، قرار دهد. ارائه کهای اجتماعی، باالخص به هنگام بیلیه شهروندان را تحت پوشش بیمهکدولت بایستی 

  های دیگر، آزاد است.کمک
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 42اصل 

های خود را در رده و سیاستکارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کدولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

  نماید.ز کبازگشت آنان متمر 

 43اصل 

 بهداشت حق همگانی است.  -1 

سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی، از طریق اقدامات پیشگیری و ارائه خدمات مورد نیاز، به عهده دولت  -2

 سازد.است. قانون حقوق و وظایف شهروندان در این مورد را معین می

باید تسهیالت الزم را برای  چنینهمترویج نماید. های بهداشتی، تربیت بدنی و ورزش را دولت بایستی آموزش -۳

 استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.

 44اصل 

 توسعه آموزش و هدایت آن به عهده دولت است.  -1 

  دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید. -2

 45اصل 

 حق استفاده از محیط زیست مناسب، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است.  -1

یفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و کدولت بایستی استفاده منطقی از منابع طبیعی را برای حفظ و بهبود  -2

 همبستگی جامعه، ترویج نماید. 

 نمایند، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر نمایند. ر شده در بند قبلی تعرضکه به موارد ذکسانی ک -۳

 46اصل 

 های تاریخی، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است. قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض بهحفظ میراث

  ها مجازات در نظر گیرند.گونه میراثاین

 47اصل 

افی کرده و تسهیالت ک است. دولت بایستی شرایط الزم را فراهمها لیه اسپانیاییکن مناسب حق مسلم کداشتن مس

سازی دولت، نکی مسهافعالیتهای اضافی حاصل از ن را بوجود آورد. جامعه نیز از ارزشکبرای داشتن مس

  مند خواهد بود.بهره

 48اصل 

  به عهده دولت است. ت جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیکایجاد شرایط الزم برای مشار 
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 49اصل 

های الزم را های پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلولین جسمی و روانی، زمینهدولت بایستی با اتخاذ سیاست

  مند شوند.بهره ر شده در این عنوانکرده تا از حقوق ذکور آماده کبرای شهروندان مذ

 50اصل 

رفاه آنها  چنینهمفایت اقتصادی سالمندان را تضمین نماید. کهای مناسب، دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون

 ن، فرهنگ و اوقات فراغت تامین نماید.کرا با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت، مس

 51اصل 

عهده دارد. نندگان را از طریق اقدامات امنیتی، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها، بهکدولت دفاع از مصرف -۱

های ذیربط حمایت خواهد نندگان را داشته و از سازمانکهای الزم به مصرفدولت وظیفه ارائه اطالعات و آموزش -2

 نندگان رسیدگی نماید.کایات مصرفکها و شبایستی به درخواست چنینهمرد. ک

  ر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.کبا توجه به بندهای ذ -۳

 52اصل 

 یالت داخلیکرد. تشکفهای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خواهد های حرقانون، وظایف سازمان

  باشد. کراتیکرد اینگونه سازمانها بایستی دمو کو عمل

 53اصل 

های دولتی است. تنها لیه دستگاهکعهده های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، بهاجرای حقوق و آزادی -1 

، 161 -1 ها را با توجه به اصلتواند میزان این آزادیور باشد، میکه در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکقانون 

 محدود نماید. 

ها و بخش اول فصل دوم به دیوان 4شده در اصل های شناختهد آزادیتوانند از عدم وجولیه شهروندان میک -2

ر شده در کخواهی نمایند. فرجام خواهی در مورد دالیل وجدانی ذایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجامکش

 نیز صورت خواهد گرفت.  30اصل 

باشد. محدود قضایی و دولتی می یهافعالیتاحترام وحراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس  -3

  های عادی مورد بررسی قرار گیرند.تواند در دیوانسازد میه قانون معین میکور تنها در مواردی کنمودن حقوق مذ

 54اصل 

ه به عنوان نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان، برای دفاع از کیالت سازمانی بوده کتش کی "مدافع ملت"

رد ادارات دولتی را بازرسی نموده و کتواند عملمی "مدافع ملت"این عنوان، ایجاد خواهد شد. ر شده در کذ حقوق

 به مجلسین گزارش دهد.
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 55اصل 

 28و  21 ، اصول5و  ب -الف  بندهای 20و  19 ، اصول3و  2 بندهای 18و  17 شد ه در اصول شناخته حقوق -۱

بینی شده است، پیش ه در قانون اساسیکو به نحوی  نظامیومت کتواند به هنگام حمی 2بند  37و اصل  2بند 

 گردد. مورد استثنا می از این 17 از اصل 3شود. بند  معلق

را برای  3و  2بندهای  18و اصل  2بند  17تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل قانون می -2

نترل پارلمانی، در مورد باندهای مسلح و تروریست، کم قضایی و کافی و یا حکافرادی مشخص، با انجام تحقیقات 

 معین سازد. سوءاستفاده از این اصل، مسئولیت جزایی دارد.

 56اصل 

 ترین مقامرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالیکشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکپادشاه رییس  -1

 سازد. د. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین میباشالمللی میدولتی در روابط بین

 رد. که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کتوان از عناوین دیگر نیز است و می "شاه اسپانیا"عنوان رسمی او  -2

آمده  64ه در اصل کبایستی به نحوی  ناپذیر بوده و مسئولیتی ندارد. وظایف شاه همیشهشخصیت شاه خدشه -3

  گردد.مورد مستثنی می ، از این2بند  65است، انجام گیرد در غیر این صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل 

 57اصل 

 ینجانش .ی است، موروثی بوربونخیتارارلوس اول، وارث سلسله ک یحضرت خواناعل یا در خانوادهاسپان سلطنت -1

متر کیادتر بر سن زبر دور، مرد بر زن، سن  کینزدی وابستگ ین صورتر ایباشد. در غیمر اول کسلطنت فرزند مذ

 دارد.  یتارجح

 PRINCIPE DE ASTURIASنامبرده یعهد نامبرده شود، عنوانولعنوان هه بکی ا از زمانی از بدو تولد عهدیول -2

یشده م استفادهیا اسپانین سلطنت جانش یبرای طور سنت ه بهکی گریدی هایاس( و عنوانآستور -د  -یپه پرنس)

 دارد. است را همراه 

ین ا جانشیمنافع اسپان توانند با توجه بهیمین ر شد ،مجلسکذ هکی طورین به وجود جانش عدم در صورت -3

 ند. ینمای را معرفسلطنت 

یند، خود و نما ین ازدواجو مجلسی و سلطنت را داشته باشند اما برخالف نظر شاه نیجانشه حق کی اشخاص -4

 شوند. یمی محروم نیاز جانشفرزندانشان 

ید را قانون حل وجود آهب ین سلطنتدر مورد جانشه کی گرید دیا هر تردیو ی از سلطنت، عدم قبول آن ریگناره ک -5

  خواهد نمود.

 58اصل 

 آنها محول به مشخصاه کی فیاستثنا وظایرند به گ ا به عهدهر ی سلطنتیف تواند وظایه نمکهمسر شاه یا زوج مل

 .یده استگرد
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 59اصل 

 یل ارشد بر طبق آنچهفامین ترکی، نزددامکیچهیا مادر شاه و در صورت نبودن . پدر یر استه صغه شاکیهنگام -1

 رد. یگپادشاه را به عهده می فیه وظاین شدمع یاساسدر قانون 

عهد یولید، سلطنت به د نماییآن را تاین د و مجلسیایبر ن یلیهر دلیف محوله به وظاه پادشاه از عهده کیدر صورت -2

 .شودقبل، عمل می یر باشد، مانند بندعهد صغیول هکی شود. در صورتیواگذار م

یا پنج نفر را ه ، سکین یباشد، مجلسی وجود نداشته امور سلطنتی بدست گرفتن برا سکیچهه کیدر صورت -3

 ند. ینمایم یدار امور سلطنت عهده

 یر نباشد.ه و صغیی بودایاسپان یستیباپادشاه  -4

  رد.یگیمانجام  "ایاسپان پادشاه" عنوان حتتیشه و همی اساسقانون  بر اساسی پادشاهیف وظای اجرا -۵

 60اصل 

السطنه بایستی اسپانیایی بوده و دارد. نایب رده، به عهدهکه شاه مرحوم معرفی کقیومیت شاه صغیر را شخص  -۱

 نباشد. در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت مجلسین بایستی از خاندانصغیر 

 را انتخاب نمایند.  سیکسلطنتی 

 .شودقیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی -2

 61اصل 

ه وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، پایبند به قانون کرده کپادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد  -1

 احترام بگذارد.  وده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختارباساسی و دیگر قوانین 

سوگند را یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید  نرسد، بایستی هماه به سن قانونی میکولیعهد نیز وقتی  -2

  وفاداری خود را به شاه اعالم نمایند. چنینهمرده و کد همان سوگند را یا

 62اصل 

 پادشاه:  و وظایف اختیارات

 قوانین.  اجرای بر حسن نظارت الف(

  بینی شده.ه در قانون اساسی پیشکانحالل مجلسین و اعالم انتصابات به طوری  ب(

 بینی شده در قانون اساسی. پرسی در موضوعات پیشج( اعالم همه
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 قانون اساسی ه درکپایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری  چنینهمد( پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و 

  بینی شده.پیش

  .دولت عضای دولت، پس از پیشنهاد رییسم انتصاب اکه( ح

 .های نظامی و غیرنظامی با توجه به قوانینوزیران، اعطای نشان شورای هاینامهو( بررسی تصویب

  ز( اطالع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود.

 ل نیروهای مسلح. کح( فرماندهی 

 باشد. ن پادشاه قادر به عفو نمیکط( درخواست عفو، ولی

 .هاادمیکی( نیابت آ 

 ۶۳اصل 

 نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه نماید.شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می -۱

 شوند. پذیرفته می

 ه قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است. بالمللی با توجه پذیرش قراردادهای بین -2

  .اعالم صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است - 3

 64اصل 

 ییسریشنهاد و انتصاب رد. پیگ یا وزرا مربوطه صورتو  ییس دولتبا حضور ر یستیبایشه همپادشاه  یهافرمان  -1

 رد. یگنگره انجام کییس با حضور ری ستی، با99 در اصل شده ینیبیشپ انحالل دولت و موضوع

  باشند. ی فرمان، حضور داشتهامضاه به هنگام کی است سانکبا  ی پادشاهاز سوی صادر شده هایت فرمانولئمس -2

 65اصل 

 یه در چگونگیرد. شاگیقرار میار پادشاه در اختی سلطنتمور دربار و خانواده ای برای دولتی از بودجه بخش -1

 ت.ینه نمودن آن آزاد اسهز

  د.ینما ی دربارخود را انتخابر نظامیو غی نظامی اعضاتواند آزادانه شاه می -۲

 66اصل 

 باشد. یو سنا میندگان نمانگره کو شامل  هشدی مردم انتخاب از سو ینمجلسیندگان نما - 1

ر شده کی ذاساسه در قانون کی است فیگر وظایو د نترل دولتکیب بودجه، ، تصویقانونگذار ینمجلسیفه وظ - 2

 .است

  هستند. مصون از تعرض نیمجلس ندگانینما

 67اصل 
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 ندهیو نما یندگاننمانگره کینده تواند نمانمی چنینهمسنا باشد.  نگره وکینده نما تواند همزمانس نمیکیچه -1

 جوامع خودمختار باشد. ی پارلمانها

 دارند. ی را استقالل و ی نبودهدولتین وابسته به قدرت مجلس یندگاننما -2

  باشد.یمی حقوقارزش  ، فاقدینمجلسی داخل یاهنامهیینج از آیندگان خار نماتجمعات و جلسات  -3

 68اصل 

، یسراسرنگره با انجام انتخابات کیندگان . نمانفر است 400ثر کو حدا 300نگره حداقل کیندگان مانیزان م -1

 شوند. یماست، انتخاب  هی چنانچه در قانون مشخص شدم و مخفیآزاد، مستق

 قانونباشند. ینده مینما کی یدارادام کهر  "ایمل"و  "وتایس"شود. یمیده نامی انتخاباتحوزه  کی هر شهرستان -2

 سازد. می یت آن مشخصجمعیزان میندگان هر حوزه را با توجه به تعداد نما

 رد. یگمی قرار یندگانش مورد نظارتنمایزان می و با توجه به انتخاباتانتخابات در هر حوزه  -3

یا در و ی پس از گذشت چهار سال ندگینماشوند. مدت چهارساله انتخاب می هدور  کی یبرانگره کیندگان نما -4

 ابد. ییمیان پا نگرهکصورت انحالل 

وانند به تمی چنینهمو ی داشته راین شده در قانون باشند، حق ط معیشرا یدارا هکیی هاییایه اسپانیلک-5

 شور فراهمکاز  یم در خارجمق یهاییایاسپانت کی شر را برایالت الزم تسه یستیبای انتخاب شوند. دولت ندگینما

 آورد. 

 یستیبا نگره منتخبک یرد.گنگره انجام کی ه قبلیان دور از پای شصت روز قبل روز ال ی سیستیبا انتخابات -6

 .یل دهدکخود را تش ین اجالس، اولروز بعد از انتخابات 25از ثر پس کحدا

 69اصل 

 .یندگان مناطق و جوامع مختلف استنما سنا محل اجالس -1

ی بر اساسی ، آزاد و مخفیم، مستقیسراسر انتخابات قیسناتور را از طر باشد، چهاریمحوزه  که یکهر استان  -۲

 د. ینمایمازد، انتخاب سین میمعه قانون ک

 حوزه محسوب کیباشد، ی محل یشوراها یدارا هکی ریالجزایره با مجمع، هر جزیایرهجز یهادر استان -3

، "رافرومنته  -یثابیا" یسناتور براک یو  "فه یتنر"و  "اکور یما"بزرگ،  یقناری سناتور برا یب سهترتین شود. بدیم

 شود. انتخاب می "الپالما"و  "روته یلن"، "رو" ،"گومرا"، "ونتورا نتهیفو"، "اکمنور "

 باشند. یدو سناتور م یدارادام کهر  "ایمل"و  "وتایس"ی شهرها -4

ل کسناتور را از جانب  کیخود و  یتجمع یونلیم کیهر  یسناتور را در ازا کیهر جامعه خودمختار ین بر اعالوه  -5

جوامع خودمختار  یهای پارلماناز سو یستیسنا بایندگان نمایند. انتصاب نمایمی سنا انتصاب ندگیه نماجامعه، ب

 رد. یگ ی مربوطه انجامهایا سازمانو 

 یا در صورتو  سال 4از  پسی سناتورها ندگینماشوند. مدت ی مدت چهار سال انتخاب میسنا برایندگان نما -6

  رد.یپذیم یانسنا پاانحالل 
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 70اصل 

یر را داشته باشند: ز یهای سمتستینبا ی در هر حالسازد، ولین میداها را معیاندکط یشراقانون انتخابات  -1

 یاساسیوان قانون د یاعضا الف(

  دولت اتیهی استثنا سازد، بهیمین معه قانون ک ینحوی به دولترتبه یعالب( مقامات 

  مدافع ملت ج(

 د( قضات و دادستانها 

  سیو پلی تی، امنیاطالعاتی های سازماننظامی ر رسمیغی ، اعضایرسمیان ( نظامه

  یانتخابات ی شوراهای ( اعضاو

 .سازدین میرا معی آن قانون انتخابات چگونگه کیی بوده قضا نترلکین تحت مجلسیندگان نما یهااعتبارنامه – 2

 71اصل 

 دلیل اظهار عقاید خود تحت تعقیب قرار داد. توان بهنمایندگان و سناتورها را نمی -1

توان آنان را در حال انجام جرم باشند و تنها میدر مدت نمایندگی، نمایندگان و سناتورها دارای مصونیت می -2

 توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا تحت روند قضایی عادی قرار داد. دستگیر نمود. نمایندگان متهم را نمی

 شور مورد بررسی قرار گیرد. کتواند توسط دیوان عالی موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می -3

 شود.میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می - 4

 72اصل 

 تی بهها و اصالحات بایسنامهنمایند. آیینهای داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب مینامهمجلسین آیین -1

 ثریت مطلق نمایندگان برسد .کرای ا

داشته  که مجلسین اجالس مشتر کنمایند. در صورتی دام رییس و هیات رییسه خود را انتخاب میکمجلسین هر  -2

از مجالس در آن اجرا  کشود و مقررات تصویب شده هر ینگره اداره میکباشند، این اجالس توسط رییس 

 گردد. می

  اری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.ریاست مجلسین، ریاست اد -3

 73اصل 

 باشد. مجلسین در دو دوره اجالس عادی دارند. دوره اول از سپتامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوئن می -1

العاده داد. یل اجالس فوقکتوان تشجلسین میدوماز  کثریت مطلق اعضای هر یکبه درخواست دولت یا ا -2

  پذیرد.العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان میهای فوقار اجالسکدستور 

 74اصل 
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ه در عنوان دوم این قانون آمده، کگذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی مجلسین برای قانون کاجالس مشتر  -۱

 باشد. می

ثریت آرا برسد. روند کبایستی به تصویب ا 158 -2و  145-2، 94 -1 مجلسین در مورد اصول کتصمیمات مشتر  -۲

ه توافق مابین سنا و کشود. در صورتی از سنا آغاز می 158 -2و  145-2ار اصول کنگره و روند کاز  94 -1 ار اصلک

 یلکنگره به نسبت مساوی تشکب از اعضای سنا و کمیسیون مختلط مر ک کنگره برای تصویب حاصل نشود، یک

نگره کرده تا به تصویب مجلسین برسد. در صورت عدم تصویب، کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کشود.می

  ثریت مطلق آرا آن را تصویب نماید.کتواند به تنهایی با اخذ امی

 ۷۵اصل 

 گیرد. ها انجام میمیسیونکار در مجلسین در جلسات رسمی و در ک -۱

های دائم واگذار نمایند. با این حال میسیونکها و پیشنهادات قانونی را به توانند تصویب پروژهمجلسین می -2

 ه مایل باشد بحث راجع به پیشنهادات قانونی را خود دنبال نماید. کتواند هر زمان جلسه رسمی می

و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی  المللی، مقررات سازمانیانجام اصالحات در قانون اساسی، امور بین -3

  گردد.می

 76اصل 

ه منافع عمومی در میان کهای تحقیقاتی در خصوص مسائلی میسیونکتوانند ا میکشتر دومنگره و سنا و یا هر ک -1

های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. توانند در دیوانها نمیمیسیونکیل بدهند. نتایج تحقیقات این کاست، تش

 تواند به دادستانی برای ادامه تحقیقات ارائه شود. البته این نتایج می

 توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون، نحوه مجازاتتوانند افراد را احضار نمایند و نمیمجلسین می -2

 سازد.ن قانون را معین میدر صورت عدم اجرای ای

 77اصل 

تبی دریافت نمایند. حضور مستقیم کصورت های فردی یا گروهی شهروندان را بهتوانند درخواستمجلسین می -1

 باشد. های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع میو انجام تظاهرات و درخواست

 مجلسین تمایل رائه نمایند. دولت بایستی در صورتشده را به دولت اهای دریافتتوانند درخواستمجلسین می -2

 ها، پاسخ دهد.گونه درخواستبه این

 78اصل 

 هایور معرف گروهکعضو دارد. نمایندگی مذ 21ه حداقل کبوده  "نمایندگی دائمی" کهر مجلس دارای ی -1

 پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است. 

 از مجلسین است.  کهر یریاست دائمی به عهده ریاست  -2

http://www.ekhtebar.com/


  قاونن اسایس کشور اسپانیا 

17 
 

ار و نمایندگی کانحالل یا پایان  ، در زمان116و  86 ، وظایف دیگر محول شده اصول73وظایف دائمی اجرای اصل 

 باشد. ه اجالس رسمی ندارد، میکمجلسین در زمانی 

ری مجلسین جدید گیلکار مجلسین یا انحالل آنها، نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکدر صورت پایان یافتن  -3

 دهد.ادامه می

 گیری مجلسین جدید، نمایندگی رسمی، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطالع مجلسینلکپس از ش -۴

  رساند.می

 79اصل 

 ثریت اعضا الزم است. کبرای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین، حضور ا -۱

 ه براساس قانون اساسی و یا دیگر قوانینکثریت حاضرین در مجلسین برسد. لوایحی کلوایح بایستی به تصویب ا -2

 گردد. ثریت مطلق دارد، مستثنی میکو یا مقررات خود مجلسین احتیاج به ا

  رای سناتورها و نمایندگان، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست. -3

 80اصل 

  ثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.که به تصویب اکنای جلساتی باشد. به استثجلسات رسمی مجلسین علنی می

 81اصل 

های اجتماعی، قوانین مربوط به جوامع خودمختار، قوانین مربوط به قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادی -1

 شوند. بینی شده باشد، قوانین سازمانی نامیده میه در قانون اساسی پیشکانتخابات و دیگر قوانینی 

 نگره دارد.کثریت مطلق کتصویب، اصالح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رای ا -2

 ۸۲اصل 

 توانندچنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظیم قوانینمجلسین می -۱

 گردد. سازمانی از این مورد مستثنی می

 کنویس یه آیا هدف پیشکدر صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت، بایستی چارچوب قانونی آن، و این -2

 دیگر است، مشخص شود.کقانون جدید و یا ادغام چند قانون در ی

به صورت واضح مشخص شده و مدت  الیحه قانونی به دولت، بایستی هدف کدر صورت محول نمودن تنظیم ی -3

 تواند هیات دیگری را مسئول رسیدگی و تدوینزمانی مناسب برای تدوین الیحه در نظر گرفته شود. دولت نمی

 نویس بنماید. پیش

 لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف الیحه را به صورت واضح بیان نمایند.  -4

ه مشخص شود آیا منظور تنها تدوین کد آن را نیز مشخص نماید به نحوی مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدو -5

 متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد.  کی
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های مخصوصی را برای ها، قوانین تدوین شده بایستی فرمولبدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه -6

  نترل اجرایی آن تدوین نمایند.ک

 83اصل 

 توانند: لی نمیکهای قانون

 نمایند.  لی دیگر را اصالحکالف( قوانین 

  ب( به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند.

 84اصل 

تواند مانع پیگیری آن شود. ای مخالف قوانین معتبر باشد، دولت مینامهپیشنهاد قانونی یا تصویب کهرگاه ی

 ور را ارائه دهد.کلی یا جزیی قانون مذکپیشنهاد قانونی مبنی بر جلوگیری  کتواند یمی چنینهم

 85اصل 

  های قانونی را خواهد داشت.نامهپیشنهادات قانونی دولت عنوان تصویب

 86اصل 

ه کهای قانونی موقت را تصویب نموده، به نحوی نامهتواند تصویبالعاده، دولت میدر صورت نیاز فوری و فوق -1

 ه در عنوان اول آمده است، نباشد. کهای شهروندان متضاد با اصول حقوق، وظایف و آزادی

نگره نمایندگان فرستاده شوند. کگیری به ثر پس از سی روز برای بحث و رایکها بایستی فورا و حدانامهتصویب -2

ا لغو آن اعالم نماید. برای دستیابی به ور، نظر خود را پیرامون اعتبار یکنگره نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذک

 ای در نظر گرفته خواهد شد. این منظور در مقررات، رویه ویژه

توانند مصوبه را به صورت الیحه قانونی و با قید فوریت مورد پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسین می -3

  بررسی قرار دهند.

 87اصل 

 نا بایستی بر اساس قانون اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد. نگره و سکهای دولت، گذاریقانون -1

ه کالیحه قانونی را بنمایند. یا این کتوانند از دولت درخواست تدوین یهای خودمختار میهای دولتپارلمان -2

مان خود را، ثر سه نفر از نمایندگان پارلکنگره ارائه دهند و حداکپیشنهاد قانونی را به هیات رییسه  کتوانند یمی

 نگره اعالم نماید. کور به کبرای دفاع از پیشنهاد مذ

نگره نمایندگان، معین خواهد ساخت. کقانون سازمانی چگونگی و شرایط ارائه پیشنهادات قانونی مردم را به  کی -3

 باشد. پیشنهادات قانونی مردمیامضا می 000/500برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی مردمی حداقل نیاز به 

 المللی و عفو زندانیان شود.تواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بیننمی
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 88اصل 

 شود.نگره فرستاده میکلوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران، همراه با گزارش و سوابق الزم به 

  89اصل 

 ه اولویتکنامه های مجلسین انجام خواهد گرفت، بدون اینبر اساس آیینبه جریان انداختن پیشنهادات قانونی  -۱

 آمده است، بشود.  87ه در اصل کارات تدوین به نحوی کلوایح مانع از ابت

 نگره ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.کاز سنا آغاز شود، به  87ه مطابق اصلکپیشنهادات قانونی  -2

 90اصل 

رساند تا بحث در نگره آن را به اطالع رییس سنا، میکنگره نمایندگان، رییس کپس از تصویب الیحه قانونی در  -1

 سنا آغاز شود. 

الیحه قانونی  کوتوی ی رده یا اصالحیه ارائه دهد. برایکاه مهلت داشته تا آن را وتو دومسنا پس از دریافت متن  -2

ثریت مطلق به تصویب برساند تا کنگره مجددا بایستی الیحه را با اکت. پس از آن ثریت مطلق سناتورها الزم اسکآرا ا

 رد. کبتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسال 

 20ه الیحه با قید فوریت ارسال شود به که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد، در صورتی کای اههدوممهلت  -3

 یابد.اهش میکروز 

 91اصل 

 روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد. 15ه به تصویب مجلسین رسیده است، پس از کقوانینی 

 92اصل 

 پرسی گذاشت.توان به همهای برخوردار باشند میه از اهمیت ویژهکتصمیمات سیاسی را  -1

فراخوان آن را صادر  نگره نمایندگان، پادشاهکپرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت پیشنهاد همه -2

 رد. کخواهد 

بینی شده را معین خواهد ه در این قانون اساسی پیشکپرسی قانون سازمانی، شرایط و چگونگی انواع همه کی -3

  ساخت.

 93اصل 

المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و توان اجازه عقد قراردادهای بینقانون سازمانی می کاز طریق ی

  المللی و فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.های بینقطعنامه

 94اصل 

 المللی، در موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد: های بینموافقت دولت با قراردادها یا پیمان -1
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 ه جنبه سیاسی دارند. کقراردادهایی  لف(ا

   قراردادهای نظامی ب(

 شور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون اساسی تاثیرگذارند.که بر تمامیت ارضی کهایی ج( قراردادها یا پیمان

 ه بر دارایی عمومی تاثیرگذارند. کهایی د( قراردادها یا پیمان

 باشد.  ه موجب لغو یا اصالح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانونگذاریکهایی ه( قراردادها یا پیمان

  نمود. دیگر آگاه فورا از عقد قراردادها و پیمانهای و سنا را بایستی نگرهک -2

 95اصل 

انون اساسی ه با مفاد قانون اساسی مغایریت دارد، نیاز به انجام اصالحات در قکالمللی عقد قراردادهای بین -1

 دارد. 

رده و نسبت به وجود یا عدم وجود کتوانند به دیوان قانون اساسی مراجعه دام از مجلسین میکدولت یا هر  -2

  مغایرت، نظرخواهی نماید.

 96اصل 

ه رسما در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانونی داخلی تبدیل کالمللی پس از اینقراردادهای بین -1

 ه یا در خود قرارداد منظور شده باشد و یا بر طبقکتواند لغو، اصالح و یا معلق گردد شود. مفاد آنها در صورتی میمی

 المللی تغییر یابد. لی حقوق بینکمقررات 

ار گرفته کمنظور گردیده به  94ه در ماده کای المللی همان رویهنهای بیبرای مخالفت با قراردادها و پیمان -2

  خواهد شد.

 ۹۷اصل 

عهده دارد.  شور را بهکهای نظامی و غیرنظامی و دفاع از های داخلی و خارجی و اداره دستگاهدولت هدایت سیاست

  باشد.دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می

 98اصل 

 سازد. ه قانون معین میکب از رییس، معاونین در صورت لوازم ، وزرا و دیگر اعضایی است کدولت مر  -1

 ای در اختیارات مستقیم آنها وارد آید. ه خدشهکرییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون این-2

ای یا ی حرفههافعالیتخود و مسئولیت پارلمانی توانند به استثنای وظایف ناشی از مسئولیت اعضا دولت نمی -3

 تجاری دیگر داشته باشند. 

 سازد.ای قید شده در بند فوق را معین میی حرفههافعالیتقانون،  -4

 99اصل 
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ه در قانون پیش بینی شده است، پادشاه پس از مشورت با کنگره و یا موارد دیگری کپس از هر بار تجدید  -1

اندیدایی را برای ریاست دولت پیشنهاد خواهد که در پارلمان حضور دارند، کهای سیاسی مختلف نمایندگان گروه

 رد.ک

ای نگره نمایندگان ارائه نموده و درخواست ر کهای دولت خود را در اندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامهک -2

 اعتماد نماید. 

ور رای اعتماد دهد، پادشاه او را به کاندیدای مذکثریت مطلق اعضای خود به کنگره نمایندگان با اکچنانچه  -3

 ساعت 48گیری مجدد پس از ثریت قید شده به دست نیابد، رایکریاست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه ا

 افی خواهد بود. کثریت ساده کانجام گرفته و این بار ا

 اندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد. کر شده رای اعتماد حاصل نگردد، کهای ذگیریچنانچه پس از رای -4

نگره نمایندگان رای کاندیداهای بعدی از کدام از کاندیدا هیچکگیری در مورد اولین اه پس از رایدومچنانچه تا  -5

  رد.کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کو به درخواست رییس  اعتماد نگیرند، پادشاه مجلسین را منحل

 100اصل 

  نماید.م انتصاب آنان را پادشاه صادر میکرده و حکدیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی 

 101اصل 

 رسد.به پایان می فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر استعفا یا فوت رییس آن -1

 دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد. -2

 102اصل 

 یفری دیوان عالی بررسی خواهد شد. کاتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه  -1

چهارم نمایندگان  کدرخواست یشور باشد، تنها از طریق که علیه امنیت کرسیدگی به اتهامات یا هر جرم دیگری  -2

 ثریت مطلق آن، قابل پیگیری خواهد بود. کنگره و تصویب اک

  دام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد.کعفو عمومی شامل هیچ -3

 103اصل 

ز، کعدم تمر فایت، سلسله مراتب، کهای دولتی بایستی منافع عمومی را مدنظر داشته باشند و در آنها باید دستگاه -1

 هماهنگی و احترام به قانون، رعایت شود.

 شوند. شور بر اساس قانون تاسیس و اداره میکهای دولتی دستگاه -2

  اها را در نظر خواهد گرفت.کرده و حق عضویت آنها در سندیکارمندان دولتی را تنظیم کنامه قانون، آیین -3

 104اصل 
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 ها و امنیت شهروندان را به عهده دارند. نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از حقوق، آزادی -1 

  قانون سازمانی معین خواهد شد. کنامه نیروهای انتظامی توسط یوظایف، اصول و آیین -2

 ۱۰۵اصل 

 نماید: قانون موارد ذیل را معین می

 هکهای رسمی از رویه تدوین مقررات اداری ها و اتحادیهمستقیم یا از طریق سازمان الف( آگاهی شهروندان به طور

 گذارد. بر آنان تاثیر می

اشخاص  شور و حریمکه امنیت و دفاع کها و اسناد اداری مگر در مواردی ب( چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانی

 درخطر افتد. 

  دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.های رد دستگاهکج( اعالم روش و عمل

 106اصل 

 های دولتی نظارت دارند. ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاهدادگاه -1

ها و حقوق خود از دولت غرامت توانند به خاطر صدمه دیدن داراییسازد میمی ه قانون مشخصکمردم به نحوی  -2

 ه صدمات بهکگیرد قع اضطراری )فورس ماژور(. پرداخت غرامت در صورتی انجام میدریافت نمایند، مگر در موا

  رد خدمات دولتی پیش آمده باشد.کواسطه عمل

 107اصل 

قانون سازمانی معین خواهد  کیب و اختیارات آن را یکباشد. تر می شور باالترین مرجع مشاورتی دولتکشورای 

  ساخت.

 108اصل 

  باشد.نگره نمایندگان میکمسئول اقدامات سیاسی خود در مقابل  دولت 

 109اصل 

های دولتی، های مورد نیاز را از دولت و دستگاهکمکتوانند از طریق رؤسای خود، های آنها میمیسیونکمجلسین و 

  نمایند. مقامات دولتی و جوامع خودمختار درخواست

 110اصل 

 توانند اعضای دولت را احضار نمایند. میها های آنمیسیونکمجلسین و  -1

 و نقطه نظرات خود را اعالم نندکت کهای مربوطه شر میسیونکتوانند در جلسات مجلسین یا دولت می اعضای -۲

  نمایند. رده و توضیحات الزم را ارائهکت کتوانند در جلسات شر های دولتی میهاعضای دیگر دستگا چنینهمنمایند. 
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 111اصل 

 توانباشند. در هر هفته میاز اعضای آن موظف به پاسخگویی به سواالت نمایندگان مجلسین می کدولت یا هر ی -۱

 مدتی را برای این منظور در نظر گرفت. 

  توانند به استیضاح خود ادامه دهند.ننده نباشد، مجلسین میکه توضیحات قانعکدر صورتی  -2

 112اصل 

 درخواست نگره نمایندگانک های خود ازدام از برنامهکمشورت در شورای وزیران برای هر تواند پس از رییس دولت می

 . است افیکمورد  این برای آرا نمایندگان ساده ثریتکا سبکاعتماد نماید.  رای

  113اصل 

 از طریق استیضاح از دولت درخواست مسیولیت سیاسی بنماید.  تواندنگره نمایندگان میک -1

 اندیدایی را برای ریاست دولت معرفیکدهم نمایندگان مطرح شده و  کتوسط ی حداقلایستی باستیضاح  -2

 نماید. 

 های آلترناتیوان استیضاحکان ندارد. در دو روز اول امکپنج روز پس از ارائه آن ام گیری در مورد استیضاح تارای -3

 نیز وجود دارد. 

استیضاح  مجددا توانندنندگان نمیکمایندگان استیضاح را تصویب ننماید، درخواست ننگره که کدر صورتی - 4

 دیگری را در همان دوره ارائه دهند

 ۱۱۴اصل 

رده و ک نگره نمایندگان به دولت رای اعتماد ندهد، دولت بایستی استعفای خود را به پادشاه تقدیمکچنانچه  -۱

 ردد. کقانون اساسی، رییس دولت جدید معین می 99سپس بر اساس ماده 

ه دولت کاندیدای حزب کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب نماید و پس از تقدیم استعفا به پادشاه، کچنانچه  -2

  رد.کم او را تفویض خواهد کبرای مقام ریاست دولت معرفی شده و پادشاه ح 99رده بر اساس ماده کرا استیضاح 

 115اصل 

نگره یا سنا و یا هر دو را کواند انحالل ترییس دولت پس از مشورت با شورای وزیران و با مسیولیت خود می -1

 رده و تاریخ انتخابات جدید تعیین خواهدشد. کپیشنهاد نماید. سپس پادشاه فرمان آن را امضا 

 نماید.  را مطرح تواند پیشنهاد انحالل مجلسینه دولت استیضاح شده باشد، نمیکزمانی  -2

 بینیپیش 99 -5ه در ماده کن نخواهد بود. مگر در مواردی کسال پس از انحالل قبلی مم کانحالل پارلمان تا ی -3

 .شده است

  116اصل 
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 یتهایمحدود چنینهمو ی ومت نظامکو حی . اضطرارالعادهیت فوقضعوی اعالم چگونگ یسازمانقانون  کی -1

 رد. کخواهد ین را مع مربوط به آن

روز انجام  15 ی مدتثر براکو حدا یرانوز یشورا یق مصوبهاز طر یستیبا ی دولتاز سوالعاده یت فوقوضعاعالم  -2

 لعاده بدون مجوزایت فوقد وضعید. تمدینما یرا بررسیل جلسه داده و آن کد فورا تشیبا یندگاننمانگره کیرد. گ

یز را ن العادهیت فوقر وضعیتاث یی تحتایجغراف ودهی محدستیبامصوبه دولت  باشد.ن نمیکیندگان ممنما نگرهک

 د. ینما مشخص

ان دارد. مصوبه مربوط کیندگان امنمانگره کیران اما با مجوز وز یشورا یق مصوبهاز طر یاضطرار یتو ضع اعالم -3

 یش ازتواند بینمین مدت د. اینما یینرا تعی صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن ستیبا یاضطرار یتوضع به

 . ید استتمد یگر قابلروز د یتا سه کی روز باشد س

 نگرهکخواهد شد. یشنهاد دولت اعالم از پ یندگان و پسنما نگرهکیت مطلق ثرکا یببا تصو ینظام ومتکاعالم ح -4

 رد. کخواهد یگر آن را مشخص ط دیو شرایندگان محدود اجرا، مدت زمان نما

 امینگره در اکی نمود. در صورت یندگان را منحلنمانگره کتوان یباشد نم یجاریط فوق از شرا یکی هکی در زمان -5

شور کی هاهدستگا یتدر فعال توانیور نمکط مذیدر شرا چنینهمدهد. یل جلسه کفورا تش یستیباشد بایالت تعط

د، یآ یشور پکذم یطشرا ازی کیباشد و یده رس یانپا نگره منحل، با دوره آن بهک یجاد نمود. چنانچها یاوقفه

  .خواهد گرفتیف آن را به عهده وظا نگرهکدائمی  یندگینما

نخواهد ی ریی، تغی آندولت و اعضای هاتیولئدر مسی نظام یومتکو حی ، اضطرارالعادهت فوقیوضعاعالم  -6

  داد.

  ۱۱۷اصل 

پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی گیرد و قضات با برخورداری از استقالل و عدالت از مردم سرچشمه می -1

 نماید. را اجرا می شاه آن

 . ا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانونخلع یتوان را نمی قضات -2

گردد. نماید، مربوط میمیقانون مشخص  هک هاییها و دیواندادگاه انحصارا به و دادخواهیعدالت  اجرای -3

 خواهد ساخت. ن معیز قانون قضایی را نی هایو روش ، اختیاراتمقررات

 شود، اختیاراتین ممعی د و صراحتا بر اساس قانونگردیه در بند قبل مشخص ک ه غیر از وظایفیها بدادگاه -4

 دیگری ندارند. 

را  های نظامیباشد. سلسله مراتب دادگاهها میدادگاهالت یکتش، اساس قضایی اصل وحدت سلسله مراتب -5

 نظامی ومتکمسلح بوده و در زمان ح اعضا نیروهای ها منحصرا برایگونه دادگاهن. این خواهد ساختمعی قانون

 خواهد بود.  اساسیت آنها بر طبق قانون فعالی حوزه

  باشد.یممنوع م های استثناییدادگاهل یکتش -6

 ۱۱۸اصل 
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 یاجبار ییقضا یقاتتحقیان ها در جربا دادگاهی ارکهم چنینهمباشد. ی میقضات اجبار یو آراام کی احاجرا

  .است

 119اصل 

 ه ازکی سانک یبرای دادگسترخدمات  چنینهم. یگان استسازد، رایمقرر م قانونه ک یدر مواردی دادگستر

  خواهد بود.یگان ستند، رایبرخوردار ن بضاعت مالی

 120اصل 

 ه قانون معین سازد. کاقدامات قضایی علنی خواهند بود مگر در مواردی  -1

 در موارد جنایی.  رد، باالخصگیانجام  حضوری ، ترجیحا بایستیبه اتهامات ها و رسیدگیل دادگاهیکتش -2

 .ت شودقرایدادگاه  علنی در جلسه بایستی لر دالیکبا ذام صادره کاح -3

  121اصل 

های قضایی موجب پرداخت رد دستگاهکهای ناشی از عملزیان چنینهمهای ناشی از اشتباهات قضایی، زیان

 غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد. 

  122اصل 

ها را مشخص ها و دادگاهار و چگونگی اداره دادرسیکقانون سازمانی قوه قضاییه، چگونگی تاسیس، نحوه  -۱

 باشد. مینامه قضات و پرسنل قضایی ننده آیینکتعیین چنینهمنماید. می

نامه، انتصابات، ارتقا، قانون سازمانی، آیین کباشد. یمیها ناظر رد دادگاهکل قوه قضاییه بر عملکشورای  -2

 بازرسی و سیستم انضباطی آن را مشخص خواهد ساخت. 

عضو  20ه ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت و کل از ریاست دیوان عالی کل قوه قضاییه متشکشورای  -۳

نفر به  4نفر از میان قضات،  12نفر، 20شوند. از این ه به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب میکدیگر است 

ورد این حقوقدانان بایستی شناخته شده و سه پنجم دومنفر به پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر  4نگره و کپیشنهاد 

 ار قضایی داشته باشند. کسال سابقه  15باید بیش از  چنینهمال و قضات به آنها رای بدهند. کانون و کاعضای 

  123اصل 

 باشد، مگر در زمینه نگهبانی از قانون اساسی. میدیوان عالی باالترین مرجع قضایی  -۱

 شود.ه قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب میل قوکییس دیوان عالی توسط شورای ر -2

  124اصل 
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میت قانون، حقوق شهروندان و منافع کزیان دیگر نهادها عمل نماید وظیفه دفاع از حاه به کدادستانی بدون این -۱

ها موظف است از استقالل دادگاه چنینهمعامه را به طور تسخیری یا به درخواست طرفهای ذینفع به عهده دارد. 

 ها دفاع نماید. رده و از منافع اجتماعی در دادگاهکمراقبت 

 های مختص به خود انجام خواهد داد. را از طریق سازمان دادستانی وظایف خود -۲

 نامه دادستانی را تنظیم خواهد نمود. قانون سازمانی آیین کی -۳

 شود.ل قوه قضاییه، توسط پادشاه منصوب میکشور به پیشنهاد دولت و توصیه شورای کل کدادستان  -4

  125اصل 

یل کت نمایند. چگونگی تشکمنصفه در دستگاه دادگستری شر های ت در هیاتکتوانند با مشار شهروندان می

 های منصفه را قانون معین خواهد ساخت. هیات

  126اصل 

ه قانون کشف جرم و تضمین حقوق مجرمین در چارچوبی کپلیس قضایی در اجرای وظایف خود یعنی تحقیق، 

 باشد. ها و دادستانی میمعین سازد، وابسته به قضات، دادگاه

 ۱۲۷اصل 

توانند در حین خدمت در دادگستری سمتی دیگر را پذیرفته و یا در احزاب قضات، دستیاران آنها و دادستانها نمی - 1

ها را معین خواهد ای قضات و دادستانهای حرفهاها عضویت داشته باشند. قانون، چگونگی اتحادیهکو سندی

 ساخت. 

امل آنها را کرده و استقالل کراض اعضای قوه قضاییه را مشخص قانون، چگونگی و نحوه اعالم مخالفت و اعت -2

 نماید. تامین می

  128اصل 

ه باشد بخشی از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومی کس کیت هر کشور در اشکال مختلف آن و تحت مالکل ک -۱

 شود. حمایت می

تواند اختیارات بنابر قانون، بخش دولتی میی اقتصادی بخش دولتی مورد حمایت قانون قرار دارند. هافعالیت -2

چنانچه منافع عمومی اقتضا نماید  چنینهمخود را در درآمدها یا خدمات اساسی حفظ نماید به ویژه در انحصارات. 

 ها بپردازد. اری با دیگر بخشکبه هم

  129اصل 

یفیت کرد آنها مستقیما بر که عملکی دولتی هافعالیتهای اجتماعی و در ت مردم را در بیمهکقانون، نحوه مشار  -1

 گذارد، معین خواهد ساخت. زندگی و رفاه اثر می
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ها را ترویج رده و با تنظیم مقررات مناسب تعاونیکی اقتصادی حمایت هافعالیتهای دولتی بایستی از دستگاه -۲

 مایت نماید. های تولیدی حتکارگران به سها م شر کبایستی از دستیابی  چنینهمنماید. 

  130اصل 

شاورزی، دامداری، شیالت و کهای اقتصادی به ویژه لیه بخشکهای دولتی در توسعه و مدرنیزاسیون دستگاه -1

 ها ارتقا یابد. لیه اسپانیاییکیفیت زندگی کرد تا کت خواهند کصنایع دستی مشار 

 رد. کوهستانی تدوین خواهد کبرای همین منظور مقررات ویژه ای را برای مناطق  -2

  131اصل 

رده و موجب توسعه کرده تا نیازها را برطرف کریزی ی اقتصادی برنامههافعالیتدولت از طریق قانون برای  -1

 ها و رشد درآمد و ثروت گردد. مناطق، بخش

اها کاری و مشورت با سندیکهای دولتی بایستی پیشنهادات جوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همریزیبرنامه -2

ار کیب و نحوه که تر کیل خواهد شد کشورای اقتصادی تش کهای اقتصادی بپردازد. بدین منظور یو دیگر سازمان

 سازد.آن را قانون معین می

  132اصل 

را بر اساس اصول غیرقابل انتقال بودن، غیرقابل مصادره بودن،  کقانون، چارچوب حقوقی اموال دولتی و مشتر  -1

 ردن به آن، معین خواهد ساخت. کتوجهی نردن و بیکاستفاده اختصاصی ن

شود. مناطق دریایی، سواحل، رودها و ه توسط قانون مشخص میکهایی هستند های عمومی، ثروتثروت -2

 درآمدهای طبیعی جزیی از آنها هستند. 

 سازد.یت دولت و ملی، نحوه اداره و نگهداری از آنها را معین میکنون، مالقا -3

  133اصل 

 تنها دولت از طریق قانون حق وضع مالیات را دارد.  -1

توانند درخواست مالیات برای جوامع خودمختار و شوراهای محلی نیز با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می -2

  امور محلی خود بنمایند.

 لیه منافع مالیاتی بایستی از طریق قانون به مصرف برسد. ک -3

 های خود را انجام دهند. توانند هزینههای دولتی تنها مطابق قانون میدستگاه -4

 ۱۳۴اصل 

 شور به عهده دولت بوده و مجلسین وظیفه بررسی و تصویب آن را دارند. کل کتهیه بودجه  -1
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ر خواهد شد. کهای بخش دولتی ذلیه درآمدها و هزینهکسال تنظیم شده و در آن  کشور برای یکل کبودجه  -2

 ر شود. کبایستی منافع حاصل از مالیات آن مشخصا ذ چنینهم

 نگره نمایندگان معرفی نماید. کدولت بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان سال، بودجه را به  -3

ار بودجه سال قبل کقتصادی جدید به تصویب نرسد، به صورت خود شور تا قبل از روز اول سال اکاگر بودجه  -4

 ه بودجه در حال بررسی تصویب گردد. کتجدید شده تا زمانی 

ها و درآمدها را پیشنهاد اهش هزینهکتواند لوایح قانونی مبنی بر افزایش یا علیرغم تصویب بودجه، دولت می -5

 نماید. 

فزایش بایستی قبال به تصویب شورای وزیران رسیده تا مورد بررسی قرار گیرد. اهش یا اکلیه پیشنهادات مبنی بر ک -6

بینی شده باشد، اصالح ه پیشکها را در صورتی تواند آنتواند به تدوین مالیاتی بپردازد. تنها میشور نمیکبودجه  -7

 نماید. 

  135اصل 

 دولت برای انتشار اوراق قرضه یا اخذ اعتبار نیاز به مجوز قانونی دارد.  -1

ها در بودجه ثبت خواهد شد ها یا اصل اوراق قرضه همیشه به عنوان هزینهاعتبارات اخذ شده برای پرداخت بهره -2

 باشد. و قابل اصالح نمی

 داشته باشد. ور بایستی با شرایط قانونی اوراق قرضه انطباق کهای مذهزینه

  136اصل 

این دیوان ها و مدیریت اقتصادی دولت و بخش دولتی است. ترین مرجع بررسی حسابدیوان محاسبات عالی -1

 پردازد. های دولتی میمستقیما به مجلسین وابسته بوده و به نمایندگی از آنها به بررسی حساب

شده و بایستی مورد تایید قرار گیرد. دیوان محاسبات های بخش دولتی به دیوان محاسبات ارسال صورت حساب -2

 ه خالفی انجام شده بایستی آن را مشخصا اعالم نماید. کرده و در صورتی کنیز گزارشی ساالنه برای مجلسین تهیه 

 اعضای دیوان محاسبات مانند دیگر قضات از استقالل و عدم وابستگی برخوردار خواهند بود.  -3

 یب سازماندهی و وظایف دیوان محاسبات را معین خواهد ساخت. کی، تر قانون سازمان کی -4

  137اصل 

ور از کدهد. تقسیمات مذیل میکها و جوامع خودمختار تشها، استانشوری را شهرستانکاساس تقسیمات 

 خودمختاری در مدیریت برخوردار خواهند بود. 

  138اصل 

قانون اساسی را تضمین نموده و بایستی توازن اقتصادی مناسب و  2رشده در ماده کدولت اصل همبستگی ذ -1

 عادالنه را برای مناطق مختلف اسپانیا در نظر گیرد. باالخص باید توجه خاص به جزایر داشته باشد. 

 اختالفات موجود مابین جوامع خودمختار به هیچ وجه نباید موجب تبعیضات اجتماعی و اقتصادی گردد.  -2
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  139اصل 

 باشد. سان میکشور یکلیه مناطق کها در حقوق و وظایف اسپانیایی -1

ان اشخاص کطور مستقیم یا غیرمستقیم مانع آزادی تردد و اسه بهکتواند مقرراتی تدوین نموده هیچ مسئولی نمی -2

 و اموال در اسپانیا گردد. 

  140اصل 

امل برخوردار خواهند بود. کاز شخصیت حقوقی  هاها را تضمین نموده و آنقانون اساسی خودگردانی شهرستان

 است. یل شده که از شهردار و مشاورینش تشکهایی است دستگاه و ادارات محلی آنها وابسته به شهرداری

 شوند.مشاورین شهرداری توسط مردم محل و از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و مخفی، بر اساس قانون، انتخاب می

ای همدیرهیل هیاتکشود. قانون، شرایط چگونگی تشیا مشاورین منتخب، منصوب میشهردار توسط مردم 

 ها را معین خواهد ساخت. شهرداری

  141اصل 

های خود، ها و دهستانها دارای شخصیت حقوقی خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستانناستا -1

 قانون سازمانی به تصویب مجلسین برسد. کستی از طریق یشوند. هرگونه تغییری در حدود استانها باییل میکتش

 دستگاه و ادارات خود مختار استانها، بایستی انتخاب شوند.  -2

 یل بدهند. کها تشگرو ه خودمختار را در داخل استان کرده و یکتوانند تجمع چند شهرستان می -3

 رد. کیی اداره خواهند الجزایر و جزایر، ادارات مستقل خود را به صورت شورامجمع -4

 142اصل 

ت دولت و کسری درآمد آنها با مشار کافی برای انجام وظایف خود را داشته باشند. کادارات محلی بایستی درآمد 

 جوامع خودمختار رفع خواهد شد. 

  143اصل 

دارای تاریخ، ه کهای همجوار شهرستاناین قانون اساسی آمده است.  2ه در اصل کدر اجرای حق خودمختاری  -1

توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین، هستند می کفرهنگ و اقتصاد مشتر 

 بپردازد. 

ه دو سوم کار روند خودمختاری بایستی از سوی نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد. بدین صورت کابت -2

ننده، پس از شش ماه بایستی کحمایت نمایند. شوراهای محلی درخواست جمعیت دارای حق رای شهرستانها از آن

 ور را انجام دهند. کانتخاب مذ

افی بدست نیاورد، درخواست مجدد خودمختاری تنها پس کار خودمختاری در انتخابات رای که ابتکدر صورتی  -3

 ن است. کسال مم 5از گذشت 
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 144اصل 

 توانند به دالیل منافع ملی: یقانون سازمانی م کمجلسین از طریق ی

ر شده در کباشد و شرایط ذیل شده کاستان تش که تنها از یکجامعه خودمختار را به شرط این کالف( مجوز ایجاد ی

 را نداشته باشد،صادر نمایند.  143 - 1اصل 

 اند،صادر نماید. یالت شهرستانی ادغام نشدهکه در تشکسازمان خودمختار را برای مناطقی  کب( مجوز ایجاد ی

 نترل نمایند. کآمده است را  143 - 2ها چنانچه در اصل ج( روند خودمختاری

  145اصل 

 پذیر نیست. انکایجاد فدراسیون مابین جوامع خودمختار تحت هیچ عنوانی ام -1

خدمات مابین جوامع خودمختار را معین  قانون، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه مدیریت و ارائه -2

 اری مابین جوامع خودمختار نیاز به مجوز قبلی مجلسین دارد.کسازد. توافقات هممی

 146اصل 

و برای تصویب نهایی به مجلسین ارائه طرح سازمانی جوامع خودمختار بایستی توسط پارلمان ذینفع تهیه شده 

 شود.

  147اصل 

یل داده و دولت از آن همانند مقررات کدمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشطر ح سازمانی جوامع خو -1

 رد. کحقوقی خود حمایت خواهد 

 طرح سازمانی جوامع خود مختار باید:  -2

 ر قومیت مخصوص به خود معرفی نماید. کالف( جامعه خودمختار را با ذ

 ب( محدوده جغرافیایی خود را مشخص سازد. 

 ج( سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعیین نماید. 

 ی خود را با توجه به چارچوب قانون اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص نماید. هافعالیتد( حوزه 

در طرح آنها صورت گرفته یالت سازمانی جوامع خودمختار تنها در موارد پیش بینی شده کانجام اصالحات در تش -3

 قانون سازمانی بایستی به تصویب مجلسین برسد.  که در هر حال از طریق یک

  148اصل 

 شود: اختیارات جوامع خودمختار در موارد ذیل خالصه می -۱

 سازماندهی مئسسات مربوط به خود. -اول 

ور کهای مذشهرستانه کهای مربوط به خود، در صورتی ها و دهستانانجام تغییرات در تقسیمات شهرستان -دوم 

 مجوز آن را به جوامع داده باشند. 
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 ن و شهرسازی. کمس -سوم 

 ایجاد ابنیه عمومی در داخل جوامع خود.  -چهارم 

توانند به توسعه می چنینهمه توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام گیرد. کدرصورتی راه و راه آهن.  -پنجم 

 وسایل حمل و نقل بپردازند. 

 ه فعالیت تجاری نداشته باشد. کهایی ایجاد بنادر و فرودگاه -ششم 

 شور. کلی اقتصاد کشاورزی و دامداری با توجه به مقررات ک -هفتم 

 ها. ها و جنگلوهستانکبرداری از بهره –هشتم 

 مدیریت در حفاظت از محیط زیست.  -نهم 

 برداری از آب. های ساخت و بهرهانجام پروژه -دهم 

 ماهیگیری در آبها و رودهای داخلی.  -یازدهم 

 های مربوط به خود. برپایی نمایشگاه -دوازدهم 

 شور. کحمایت از توسعه اقتصادی جوامع خود با توجه به چارچوب سیاستهای اقتصادی  -سیزدهم 

 توسعه صنایع دستی.  -چهاردهم 

 قی مخصوص به خود. ها و تاالرهای موسیتابخانهکایجاد موزه ها،  -پانزدهم 

 یت اموال هنری مخصوص به خود. کمال -شانزدهم 

 رشد و توسعه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود. -هفدهم 

 ریزی برای رشد صنعت جهانگردی خود.برنامه –هجدهم 

 های ورزشی برای رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت. ریزیبرنامه –نوزدهم 

 های اجتماعی. کمکارائه  -تم بیس

 ارائه درمان و بهداشت.  -م کبیست و ی

قانون  که بر اساس یکهماهنگی و مدیریت پلیس محلی نگهبانی و حفاظت از ابنیه و تاسیسات.  -بیست و دوم 

 سازمانی اختیارات و وظایف آن معین خواهد شد. 

توانند اختیارات می یالت سازمانی، جوامع خودمختارکپس از گذشت پنج سال و از طریق انجام اصالحات در تش - 2

 قانون اساسی افزایش دهند.  149خود را در چارچوب اصل 

  149اصل 

 گیرد: زی موارد ذیل را در بر میکاختیارات دولت مر  -1

 سان باشند. کها در حقوق و وظایف یاسپانیاییلیه که کتضمین شرایط، برای این -اول 

 امور تابعیت، مهاجرت، خارجیان و حق پناهندگی.  -دوم 

 روابط بین المللی.  -سوم 

 دفاع و نیروهای مسلح.  -چهارم 
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 های قضایی. دستگاه -پنجم 

وده وظایف جوامع خود ه در محدکامور جزایی و زندانها. احضارات قضایی بایستی به صورتی انجام گیرد  -ششم 

 مختار دخالت ننماید. 

 ه اجرای آن بر سازمانهای جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. کار. به طوری کقوانین  -هفتم 

ه در اختیارات جوامع کبه نحوی مدنی، ازدواج، ثبت احوال.  -قوانین مدنی شامل مقررات حقوقی -هشتم 

 خودمختار دخالت ننماید. 

 های فرهنگی و صنعتی. قوانین مربوط به دارایی -نهم 

 ی و انبارداریکتجارت خارجی و قوانین گمر  -دهم 

 ها.ها و بیمهکسیستم پول، تسعیر، مقررات اعتباری، بان -یازدهم 

 شور. کها و ساعت رسمی گیریمقررات مربوط به واحد اندازه -دوازدهم 

 دی. لی اقتصاکریزیهای برنامه –سیزدهم 

 ل. کاقتصاد و دارایی  -چهاردهم 

 افزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنی.  -پانزدهم 

 هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی.  -شانزدهم 

 های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع خودمختار. ل ی بیمهکمقررات  -هفدهم 

های اداری های دولتی و مقررات اجرایی آن بدون دخالت در سازمانحقوقی دستگاهتدوین چارچوب  -هجدهم 

های دولتی و مشخص مخصوص جوامع خودمختار. تدوین قوانین مربوط به مصادره دولتی، قراردادها و واگذاری

 های قضایی. نمودن مسیولیتهای دستگاه

 جوامع خودمختار.  ماهیگیری در دریاها. بدون دخالت در اختیارات -نوزدهم 

نترل کشتیها، نورگذاری سواحل و عالیم دریایی، بنادر و فرودگاههای عمومی، کشتیرانی تجاری، پرچم ک -بیستم 

 و حمل نقل هوایی، خدمات هواشناسی و شماره گذاری هواپیماها. 

بر گیرد، حمل و نقل، جامعه خودمختار را در  که توسعه آن بیش از یکراه و راه آهن، در صورتی  -م کبیست و ی

 ها و ارتباطات رادیویی. و تردد خودروها،مخابرات، ارتباطات هوایی، زیردریایی کترافی

جامعه خودمختار  که آبها در بیش از یکتنظیم مقررات و تقسیم درآمدهای حاصل از آب، در صورتی  -بیست و دوم 

 جامعه خودمختار خارج شود. کوده یور از محدکه انرژی مذکجاری باشد، تاسیسات برقی در صورتی 

لی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. تنظیم کتنظیم مقررات  -بیست و سوم 

 وهستانها، جنگلها و آبزیان کمقررات اساسی مربوط به 

 ه چند جامعه خودمختار در آن ذینفع باشند. کایجاد ابنیه دولت  -بیست و چهارم 

 ل ی معادن و انرژی. کچارچوب  -پنجم  بیست و

 یت و استفاده از سالحها و مواد منفجره. کچارچوب تولیدات، تجارت، مال -بیست و ششم 
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لیه وسایل ارتباط جمعی با احترام به اختیارات جوامع کل ی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و کمقررات  -بیست و هفتم 

 خودمختار. 

ها و بایگانیهای مل ی با تابخانهکدفا ع از داراییهای فرهنگی و هنری اسپانیا. حفاظت از موزه ها،  - بیست و هشتم

 احترام به اختیارات جوامع خودمختار. 

 های محلی. امنیت اجتماعی، بدون دخالت در اختیارات پلیس -بیست و نهم 

قانون اساسی  27ای، مقررات مربوط به اصل حرفهو  کادمیکآ  کتنظیم شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی مدار  -ام سی

 جهت تضمین اجرای آن. 

 آمارگیری برای مقاصد دولتی.  -م کسی و ی

 انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی.  -سی و دوم 

بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار، دولت ارائه خدمات فرهنگی را وظیفه اصلی خود دانسته و  -۲

 زم را برای ایجاد ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت. تسهیالت ال 

تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. ر نگردیده میکزی ذکه به صراحت در این قانون برای دولت مر کاختیاراتی  -3

اشد، دولت بایستی به تدوین ر نشده بکه اینگونه اختیارات در قوانین سازمانی جوامع خودمختار نیز ذکدر صورتی 

 زی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد.کمقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق و وظایف دولت مر 

  150اصل 

لیه جوامع خودمختار تدوین مقررات قانونی را در کتوانند در زمینه اختیارات دولتی، به برخی یا مجلسین می -1

نترل کقانون، واگذار نمایند. بدون دخالت در اختیارات دیوانها. و در چهارچوب قانون، چگونگی  کچارچوب اصول ی

 مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد شد. 

ه قابل واگذاری باشند، کخود را به صورتی  کیت برخی از امال کتواند مالمی قانون سازمانی، دولت کاز طریق ی -2

نترل آنها توسط دولت را کبایستی چگونگی واگذاری اموال و  چنینهمواگذار نماید. قانون به جوامع خودمختار 

 معین سازد. 

ه اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دلیل منافع عمومی، کتواند قوانینی را تدوین نماید می دولت -3

 نی را به تصویب برساند. ثریت مطلق اینگونه لوایح قانوکاهش دهد. مجلسین بایستی با اک

  151اصل 

، انجام گیرد و عالوه بر این 143 - 2در اصل ار خودمختاری در مدت زمان در نظر گرفته شده که ابتکدر صورتی  -1

ثریت رای دهندگان آن را تایید نمایند، مدت پنج کهای مربوطه هر استان یا حداقل اسه چهارم نمایندگان یا سازمان

ثریت که از طریق همه پرسی و رای اکدر صورتی  چنینهم، ضرورتی ندارد. 148 - 2در اصل ساله در نظر گرفته شده 

 مطلق صاحبان رای مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی ندارد.

سازی طرح سازمانی خودمختاری به طریق ذیل در بند قبلی، آماده ر شده کدر صورت بوجود آمدن شرایط ذ -۲

 باشد: می
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ه تقاضای خودمختاری نموده اند، دعوت به عمل آورده تا مجمعی کدولت از نمایندگان و سناتورهای مناطقی  -اول 

 ثریت مطلق برسانند. کرده و به تصویب اکیل داده و طرح سازمانی خودمختاری را تدوین کتش

نگره ارسال خواهد شد. کمیسیون قانون اساسی کور، طرح به کازمانی توسط مجمع مذپس از تصویب طرح س -دوم 

 ا به توافق دست یابند. کاری مجمع، طرح رابررسی نموده تا مشتر کاه با همدوممیسیون در مدت ک

 میسیون و مجمع رسید، متن آن در مناطق مورد نظر به همه پرسی گذارده خواهد شد.کاگر طرح به تصویب  -سوم 

ه طرح سازمانی به تایید رسید، به مجلسین ارائه خواهد شد. مجلسین متن کپس از همه پرسی در صورتی  -چهارم 

 طرح را در اجالس رسمی مورد تصویب قرار داده و سپس پادشاه آن را به عنوان قانون امضا خواهد نمود. 

زمانی به عنوان الیحه قانونی در مجلسین ر شده در بند دوم بدست نیابد، طرح ساکه توافق ذکدر صورتی  -پنجم 

شود. متن الیحه قانونی پس از تصویب در مجلسین در مناطق خواهان خودمختاری به همه پرسی بررسی می

 شود. در صورت تایید در همه پرسی استانهای ذینفع، مراحل بعدی اجرا خواهد شد.گذاشته می

یا چند استان مورد تایید قرار نگیرد، مانع  که در یکدر صورتی ر شده در بند قبلی کموضوعات چهارم و پنجم ذ -3

 این اصل آمده است، نخواهد شد. 1ه در قانون سازمانی بند کتاسیس جامعه خودمختار در دیگر استانها، به نحوی 

  152اصل 

 کتی بر مبنای یر شد، نهادهای خودمختار بایسکه در اصل قبلی ذکای به رویهدر قوانین سازمانی تصویب شده  -1

ه به تناسب جمعیت آن، نماینده مناطق مختلف کپرسی باشد مجمع قانونگذاری )پارلمان( انتخاب شده در همه

ه رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب کیل شده کشورای دولتی با اختیارات اجرایی و اداری تش کی چنینهمباشد. 

باشد. رییس و میترین مرجع جامعه خودمختار دولتی عالی شود. شورایم او توسط پادشاه توشیح میکو حشده 

شورای قضایی بدون دخالت در اختیارات شورای عالی باشد. اعضای شورای دولتی در مقابل مجمع مسئول می

ت در کشود .در قوانین سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه مشار دار میوظایف قضایی را در محدوده خود عهده

بینی شده قوه قضاییه و ور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیشکایی قید خواهد شد. سازماندهی مذوظایف قض

، روندهای قضایی در 123در اصل بینی شده استقالل و وحدت قضات صورت گیرد. بدون دخالت در موارد پیش

 باشند. احل اولیه قضایی میه سازمان دارای اختیار در مر کهای قضایی خودمختار انجام شده مقابل سازمان

است یا بینی شده ه پیشکه قوانین سازمانی خودمختار به تصویب و تایید رسید، تنها در مواردی کپس از این -2

 پرسی، قابل اصالح خواهند بود. توسط همه

برخوردار امل کرده و از شخصیت حقوقی کایجاد  کهای انتخاباتی مشتر توانند حوزهشهرستانهای همجوار می -3

 خواهند بود. 

 153اصل 

گیرد: الف( توسط دیوان قانون اساسی های جوامع خودمختار از طریق ذیل انجام میی سازمانهافعالیتنترل ک

 در رابطه با تدوین مقررات و قوانین آنها. 

 . 150اصل  2در بند شده شور و در رابطه با اجرای اختیارات تفویضکب( توسط دولت با مجوز قبلی شورای 
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 ج( توسط دیوان اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها. 

 د( توسط دیوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادی و بودجه. 

  154اصل 

نماینده منتخب از جانب دولت، مدیریت ادارات دولتی در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم  کی

 پردازد. می ا ادارات دولتی و خودمختاربه هماهنگی ب

  155اصل 

جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین را انجام ندهد و یا طوری عمل نماید  کاگر ی -1

لی اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رییس جامعه هشدار خواهد داد. که به شدت منافع ک

تواند جامعه خودمختار را ثریت مطلق آرا سنا میکه به هشدار دولتی توجهی نشود، دولت با تصویب اکورتی در ص

 شور حفظ شود. کلی کمجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع 

لیه مسئولین جامعه خود کتواند دستورات الزم را به دربند قبلی، دولت میبینی شده در اجرای اقدامات پیش -2

 ختار تحمیل نماید. م

 156اصل 

جوامع خودمختار از خودمختاری مالی برای توسعه و اجرای اختیارات خود برخوردار خواهند بود. این  -1 

گیرد. لیه اسپانیایی ها، انجام میکشور و همبستگی مابین کل کخودمختاری با توجه به اصول هماهنگی با اقتصاد 

توانند به نمایندگی از دولت به جمع آوری، اداره و هزینه درآمدهای مالیاتی با توجه به جوامع خودمختار می - 2

 قوانین بپردازند. 

  157اصل 

 درآمدهای جوامع خودمختار عبارتند از:  -1

ت در دیگر کار لی یا جزیی توسط دولت به آنها واگذار شده و مشکآوری آنها به طور ه جمعکهایی الف( مالیات

 درآمدهای دولتی. 

 های مخصوص به خود. ها و تعرفهب( مالیات

 شور مشخص خواهد شد. کل که توسط بودجه کج( درآمدهای حاصل از صندوق دولتی 

 د( درآمدهای حاصل از منافع اعتباری. 

ه مانعی کوضع نمایند و یا اینخار ج از محدوده خود،  کتوانند مالیات بر امال جوامع خودمختار به هیچ وجه نمی -2

 االها یا خدمات ایجاد نمایند. کبرای آزادی جابجایی 

، مقررات برای حل اختالفات و نحوه کر شده در بند یکقانون سازمانی، چگونگی اختیارات مالی ذ کاز طریق ی -3

 های مالی دولت و جوامع خودمختار معین خواهد شد. اریکهم
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  158اصل 

شور انجام داده کل که هر جامعه خودمختار برای کیی هافعالیتشور، با توجه به میزان خدمات و کل کدر بودجه  -1

 لی، بودجه ای برای جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد شد. کهای اساسی برای خدمات کمکاست و 

برای  کمکدوق صن کهای اقتصادی موجود در مناطق مختلف و ایجاد همبستگی، یبرای اصالح عدم توازن -2

 ه درآمد آن توسط مجلسین مابین جوامع خودمختار تقسیم خواهد شد. کسرمایه گذاری ایجاد خواهد شد 

  159اصل 

شوند. چهار نفر از آنان به پیشنهاد ه توسط پادشاه منصوب میکب از دوازده نفر بوده کدیوان قانون اساسی مر  -1

نگره و با تصویب سه پنجم آرا نمایندگان، چهار نفر به پیشنهاد سنا و با تصویب سه پنجم آرا سناتورها، دو نفر به ک

 قضاییه، م ی باشد.  قوهل کپیشنهاد دولت و دو نفر به پیشنهاد شورای 

رتبه دولتی ارمندان عالیکها، اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از میان قضات، دادستانها، اساتید دانشگاه -2

 ار داشته باشند. کانتخاب شوند. این حقوق دانان بایستی حداقل پانزده سال سابقه الی شناخته شده کو و 

 سوم آنها تعویض خواهند شد.  کسال، ی 3و هر سال انتخاب شده  9اعضای دیوان قانون اساسی برای  -3

اها، کهای سیاسی و اداری، وابستگی به احزاب یا سندینمایندگی، سمتتوانند اعضای دیوان قانون اساسی نمی -4

ای و تجاری دیگری داشته باشند. اعضای دیوان قانون ی قضایی و دادرسی و یا هرگونه فعالیت حرفههافعالیت

 اساسی از استقالل و آزادی مخصوص اعضای قوه قضاییه برخوردار خواهند بود.

 رد. کنار کار بر کتوان آنها را از مستقل بوده و نمی اعضای دیوان قانون اساسی -5

  160اصل 

 گردد.و توسط پادشاه منصوب میرییس دیوان قانون اساسی توسط اعضای آن و برای مدت سه سال انتخاب شده 

  161اصل 

 شور را در بر گرفته و عبارت است از: کاختیارات دیوان قانون اساسی سراسر  -1

ه قبال کام قضایی کام قضایی با قانون اساسی، در صورت مغایرت، احکقوانین، مقررات و احالف( اعالم مغایرت 

 باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد. صادر شده 

 این قانون آمد ه است.  53 - 2ه در اصل کب( بررسی تجاوز به حقوق و آزادیهایی 

 دام از آنها. کیا اختالفات مابین هر ج( بررسی اختالفات مابین دولت و جوامع خودمختار و 

 ه توسط این قانون یا قوانین سازمانی دیگر به عهده آنها گذارده شود. کد( بررسی اختیارات دیگری 

های جوامع خودمختار تواند در مقابل دیوان قانون اساسی از مقررات تدوین شده توسط سازماندولت می -2

ثر کشود .دیوان قانون اساسی بایستی حدامعلق شدن اینگونه مقررات میور موجب کجلوگیری نماید. جلوگیری مذ

 ماه این مقررات را تایید یا مانع اجرای آنها شود.  5تا 
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  162اصل 

 مشروعیت دارند:  -1

های های اجرایی جوامع خودمختار یا مجمعالف( رییس دولت، مدافع ملت، پنجاه نماینده، پنجاه سناتور، سازمان

 )پارلمانهای( آنها، حق درخواست مغایرت قوانین با قانون اساسی را از دیوان قانون اساسی دارند. 

فاظت قانونی را از دیوان قانون ل حق درخواست حکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مدافع ملت و دادستان کب( 

 اساسی دارند. 

ها و اشخاص را برای ارائه درخواست در موارد قانون سازمانی مح ق بودن و مشروعیت داشتن دیگر سازمان کی -2

 دیگر از دیوان قانون اساسی را معین خواهد ساخت. 

  163اصل 

اش با قانون اساسی م صادرهکه احیانا حکید سازمان قضایی در رویه قضایی خود احساس نما که یکدر صورتی 

ن رای دیوان قانون اساسی به هیچ وجه کتواند به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد، ولیل را میکمغایرت دارد، مش

 شود.م قضایی محسوب نمیکح

  164اصل 

باشد ام قضایی میکحام دیوان قانون اساسی در بولتن رسمی دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند اکاح -1

خواهی نمود. آرای صادره دیوان قانون ام دیوان، فرجامکگردد. نمی توان در مقابل احو از تاریخ نشر آن معتبر می

ی از حقوق، همگانی بوده و اجرای آن بر کقانون با قانون اساسی و یا محدود نمودن ی کاساسی مبنی بر مغایت ی

 همه الزم است. 

 ه رای صادره اعالم مخالف ننماید، قانون معتبر خواهد ماند. کدر صورتی  -2

  165اصل 

ها را به دیوان قانون اساسی معین رد، سازماندهی و رویه ارائه درخواستکقانون سازمانی، شرایط، نحوه عمل کی

 خواهد ساخت. 

  166اصل 

، اجرا 87اصل  2و  1در بندهای های انجام شده بینیپیشنهاد انجام اصالحات در قانون اساسی بر مبنای پیش

 خواهد شد. 

  167اصل 
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ه توافق مابین کاز مجلسین برسد. در صورتی  کور بایستی به تصویب سه پنجم نمایندگان هر یکپیشنهادات مذ -۱

یل خواهد شد تا متن اصالحیه کب از نمایندگان و سناتورها تشکمیسیون مساوی مر ک کمجلسین حاصل نشود، ی

 رده و به تصویب مجلسین برساند. کرا تهیه 

ثریت مطلق سناتورها به آن رای مثبت کر شده در بند قبلی توافق حاصل نشود و اکه مجددا با رویه ذکدرصورتی  -2

 نمایندگان، اصالحیه را تصویب نماید. ثریت دو سوم کتواند با رای انگره نمایندگان میکداده باشند، 

ور در کاز مجلسین، اصالحیه مذ کدهم نمایندگان هر ی کدر صورت تصویب اصالحات و در صورت درخواست ی -3

 پرسی گذارده خواهد شد. مدت پانزده روز پس از تصویب به همه

  168اصل 

لی قانون اساسی شود یا بازنگری پیش عنوان، فصل دوم عنوان اول، یا عنوان که پیشنهاد بازنگری کهنگامی  -1

از مجلسین باید آن را تصویب نموده و مجلسین بالفاصله منحل  کدرخواست شود، دو سوم نمایندگان هر ی دوم

 خواهند گردید. 

و دو سوم نمایندگانشان به  مجلسین منتخب بایستی مجددا پیشنهاد را تایید و متن جدید قانون اساسی را تهیه -2

 آن رای مثبت دهند. 

پرسی گذارده خواهد ور برای تایید به همهکپس از تصویب اصالحیه قانون اساسی توسط مجلسین، اصالحیه مذ -3

 شد. 

 169اصل 

 تواند آغاز گردد. ، نمی116ر شده در اصل کهای ذاصالح قانون اساسی در زمان جنگ یا موقعیت

 متمم الحاقی

 گردد(ین شرح ضمیمه بوده و از جمله اصول قانون اساسی اسپانیا محسوب نمی)ا

ور، در کنونی حقوق مذکگذارد. شناسایی قانون اساسی به حقوق تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام می -اول 

 چارچوب قانون اساسی و قوانین سازمانی خودمختاری انجام خواهد گرفت. 

، این قانون اساسی آمده است، منافاتی با حقوق ویژه و آداب 12ه در اصل کن اشخاص اعالم سن صغیر بود -دوم 

 ور نخواهد داشت. کاقوام مذ

ترمیم چارچوب اقتصادی و مالیاتی مجمع الجزایر قناری، نیاز به گزارش قبلی جامعه خودمختار قناری یا  -سوم 

 سازمان مربوطه دارد. 
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توانند آنها را حفظ نموده و اختیارات را بین آنها تقسیم دادگاه دارند، می کاز یه بیش کجوامع خودمختاری  -چهارم 

 بندی بایستی با توجه به قانون سازمانی قوه قضاییه و وحدت و استقالل آن انجام گیرد. نمایند. این تقسیم

 متمم موقت

ار کطلق سازمانهای مربوطه ابتثریت مکتوانند با تصویب اه دارای خودمختاری موقت هستند، میکمناطقی  -اول

ذار شده، که به نمایندگان شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واکرا  143اصل  2ر شده در بند کطرح خودمختاری ذ

 آغاز نمایند. 

توانند پس از اعتبار یافتن این قانون به اند میهای سازمانی خودمختاری را تهیه نمودهه قبال طرحکمناطقی  -دوم 

ثریت مطلق به اطالع دولت برسانند. کعمل نموده و آن را پس از تصویب ا 148اصل  2در بند بینی شده یشطر ق پ

 توسط سازمان مربوطه تهیه خواهد شد.  151 - 2طرح سازمانی خودمختاری با توجه به اصل 

آمده است،  143اصل  2های محلی و اعضایش چنانچه در بند ار روند خودمختاری واگذار شده به گروهکابت -سوم 

 افتد. در این قانون به تعویق میبینی شده تا برگزاری اولین انتخابات محلی پیش

و یا درخواست خودمختاری، به  کل باسکدر خصوص ناوارا و به دلیل عدم اطالع از الحاق به شورای  -1 -چهارم

خودمختاری به سازمان قومی مربوطه  ار روندکقانون ا ساسی، ابت 143در اصل جای اجرای قانون تدوین شده 

 ور تصمیم نهایی را گرفته و نتیجه آن به همه پرسی گذارده خواهد شد. کشود. سازمان مذواگذار می

اف ی بدست نیاورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته کور رای که تصمیم مذکدر صورتی  -۲

 . ان پذیر استکام 143 - 3در اصل شده 

، 144یل دهند. با توجه به اصل کتوانند، جوامع خودمختار تششهروندان سیوتا و ملیا در صورت تمایل می -پنجم 

ار روند خودمختاری کتوانند ابتمی قانون سازمانی و مجوز مجلسین، اعضای شهرداریهای این دو شهر کاز طریق ی

 را آغاز نمایند. 

نگره ارائه شود، درخواستها بر کمیسیون قانون اساسی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کدر صورتی  -ششم 

ه ک، از زمانی آغاز خواهد شد 151در اصل بینی شده اهه پیشدوماساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت زمان 

 میسیون آن را تحت بررسی قرار دهد. ک

 منحل خواهند گردید:های موقت خودمختار، در این صورت سازمان -هفتم 
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 های سازمانی خودمختاری. در طرحالف( پس از تاسیس سازمانهای پیش بینی شده 

 ، به تصویب نخواهد رسید. 143ه یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطابقت با اصل کب( در شرایطی 

 . ه سازمان موقت پس از سه سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذاردکج( در صورتی 

ر شده کاند پس از اعتبار یافتن آن اختیارات و وظایف ذه این قانون اساسی را تصویب نمودهکمجلسینی  -1 -هشتم

پایان  1981ژوین  15ثر تا تاریخ کمدت نمایندگی این مجلسین حدادر قانون اساسی را به عهده خواهند گرفت. 

 خواهد گرفت. 

شد، مدت س ی که احیانا تصویب نهایی این قانون به درازا کاز آنجایی  ،99ر شده در اصل کبا توجه به موارد ذ -2

ر شده کور در نظر گرفته خواهد شد. در این مدت رییس دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکروز برای اجرای اصل مذ

فاده نموده است 115در اصل تواند از اختیارات شناخته شده می در این قانون اساسی را عهده دار خواهد بود. وی

، 101اصل  2در بند های انجام شده ه در نتیجه پیش بینیکهموار سازد  99یا با ارائه استعفا راه را برای اجرای اصل 

 اجرا خواهد گردید. 

ر که موارد قانونی ذکو در صورتی  115در اصل های انجام شده در صورت انحالل مجلسین، بر اساس پیش بینی -3

باشد، مقررات قبل ی انتخاباتی معتبر خواهند بود. به استثنای هنوز اجرا نگردیده شده  69و  68شده در اصول 

پیش  69 - 3ه در اصل کقانون اساسی و سن رای دهندگان،  70اصل  کدر حرف ب بند یموارد پیش بینی شده 

 است. بینی شده 

م قرعه جایگزین کچهار نفر از اعضای آن به حپس از سه سال از انتخابات اولین اعضا دیوان قانون اساسی،  -نهم 

 خواهند شد. 

قضاییه خواهند بود. پس از گذشت سه سال دیگر  قوهل کپیشنهاد شورای  2پیشنهاد دولت و  2این اعضا از میان 

های چهار نفر بعدی از میان پیشنهادات مجلسین جایگزین خواهند شد. پس از آن پیشنهادات بر مبنای پیش بینی

 یابد. ، ادامه می159اصل  3در بند شده  انجام

 نندهکمتمم لغو 

، 1958می 17های ملی مورخ در مورد اصالحات سیاسی، قانون جنبش 1977ژانویه  4مورخ  1قانون شماره  - 1

ژوییه  17، قانون مجلسین مورخ 1938مارس  9ار مورخ ک، قانون 1945ژوییه  17قانون اقوام اسپانیایی مورخ 
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و همه  1967ژانویه  10و اصالحیه منضم به آن مورخ  1947ژوییه  26شور مورخ ک، قانون جانشینی رییس 1942

 شوند. ، لغو می1945تبر کا 22پرسی مل ی مورخ 

ه استانهای آالوا، گویی ک 1839تبر کا 25رد، اعتبار قانون که بتوان اعتبار برخی از قوانین را حفظ کدر صورتی  -2

نیز برای همیشه  1876ژوییه  21شود. اعتبار قانون دهد، برای همیشه لغو میمی ایا را تحت تاثیر قرارکوآ و ویثکپوت 

 شود.لغو می

 شود. می ه مغایر این قانون شناخته شوند، لغوکلیه قوانین و مقرراتی کاعتبار  چنینهم -3

 متمم پایانی

های دیگر اسپانیا به زبان چنینهمیابد. این قانون پس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می

ه این قانون اساسی کدهم ها، مسئولین و غیر مسئولین، فرمان میلیه اسپانیاییکمنتشر خواهد شد. در نتیجه به 

 شور حفظ نمایند. کرا به عنوان مقررات اساسی 

  1978دسامبر  27 -ر کاخ دربا

 رئیس دربار  -ارلوس کخوان 

 نگره نمایندگانکرئیس  -آنتونیو هرناندث خیل 

 رئیس سنا -فرناندو آلوارث دمیراندایی تورس 
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