دستور الجمورية اليطالية
المبادى الساسية
 1المادة

إيطاليا جمورية ديمقراطية قائمة على العمل.
يمارسا وفقا لصيغة الدستور وضمن حدود , .للشعب السيادة ملك
 2المادة
قابلة للنتاك  ،أكان الغير حقوق النسان تعترف و تضمن الجمورية
فردا أم عضوا في تشكيلت اجتماعية يطور من خللا شخصيت ،كما
اللتزام بواجب التضامن السياسي ،القتصادي والجتماعي ب تقضي
جوز مخالفت .ي الذي ل
 3المادة

أو اللغة أو الدين أو الفكار امام لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الجتماعية ،وم سواء
القانون دون تمييز في الجنس أو العرق
السياسية أو الوضاع الشخصية والجتماعية.
على الجمورية إزالة جميع العوائق القتصادية والجتماعية واجب
من حرية المواطنين والمساواة بينم وتحول دون التنمية فعليا التي تحد
في جميع العاملين ل الفعلية مشاركة ال التامة للشخصية النسانية ودون
التنظيم السياسي و القتصادي و الجتماعي للبلد.
 4المادة

وتؤمن الشروط  .جميع المواطنين ل العمل بحق تعترف الجمورية
الكفيلة بتحقيق ذلك.
على كل مواطن ،وفقا لمكانيات الخاصة وإختيار الشخصي ،ممارسة
م في التقد`م المادي و الروحي للمجتمع .ا نشاط أو عمل يس
 5المادة

الدارات الذاتية المحلية وتدعما؛ ب تعترف الجمورية وحدة ل تتجزأ،
وتحقق في المرافق الواقعة على عاتق الدولة أقصى أشكال الدارة
اللمركزية؛ وتجعل مبادئ تشريعاتا وأساليبا متلئمة مع مقتضيات
الدارة الذاتية واللمركزية.
 6المادة

القليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة .تحمي الدولة
 7المادة

 ،كيانان ب الدولة والكنيسة الكاثوليكية ،كل واحدة ضمن النظام الخاص

سيدان مستقلن.
التغيرات  ،مقبولة من قبل الطرفين ،ثنائية تنظم العلقات بينما إتفاقيات
في د التفاقيات لتتطلب مراجعة في الدستور.
 8المادة
القانون .امام بالتساوي الدينية حرة العقائد جميع
حق تنظيم نفسا وفقا لتشريعاتا الكاثوليكية غير ال الدينية للعقائد
اليطالي .القضائي الخاصة ،ما دامت ل تتضارب مع النظام
ممثلي علقاتا مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع تنظـم
كل منا.
 9المادة
الثقافة والبحث العلمي والتقني .تشجع الجمورية
تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للمة .و
 10المادة
القوانين الدولية المعترف با عموما .يتناسب و النظام القضائي اليطالي
تنظـtم أوضاع الجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد والمواثيق
الدولية.
للجنبي ،الذي مuنع في بلد من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية
التي يضمنا الدستور اليطالي ،حق` الحصول على اللجوء على
أراضي الجمورية ،طبقا للشروط المنصوص عليا في القانون.
سياسية .جنايات بسبب ل يجوز تسليم الجنبي إلى بلد الصلي
 11المادة

الحرب كأداة لنتاك حرية الشعوب الخرى ،ووسيلة لحل تنبد إيطاليا
الى تنظيم يؤم`ن الخلفات الدولية؛ وتوافق ،ضمن أوضاع مساواة مع الدول الخرى،
على وضع القيود الضرورية للسيادة من أجل التوصل
السلم والعدالة بين المم؛ وتشجع المنظمات الدولية التي تتوق الى ذا
الدف وتدعم.
 12المادة

أبيض فأحمر , ،علم الجمورية و مثلث اللوان اليطالي :أخضر
متساوية .اقسام عمودية ثلثة وو
الجزء الول
المواطنين حقوق وواجبات
 1عنوان
العلقات المدنية
 13المادة

كu .ن لحرية الشخصية حرمة ل تـ ا
ل يجوز أي شكل من العتقال أو التحر`ي أو التفتيش الشخصي ،ول أي

تقييد 'خر للحرية الشخصية ،إل بموجب أمر معلل صادر عن السلطات
 .القضائية ،وذلك وفقا للحوال والصيغ التي ينص عليا القانون
الحالت الستثنائية الضرورية والملحة ،المشار إليا صراحة في في
لسلطات المن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم يمكن القانون،
خلل ثمان وأربعين ساعة ،وفي حال عدم با إعلم السلطات القضائية
والربعين اللحقة ،الثماني مصادقة ذ السلطات عليا خلل الساعات
تصبح ملغاة ودون أي مفعول.
لشخاص الخاضعين لتقييد حرياتم .ل و معنوي جسدي يuعاقب أي عنف
المدة القصوى للسجن الوقائي .يحدد القانون
 14المادة

حuرمة ل تـuنتك .المنزل
الحجز إل وفقا للحوال والطرق أو يمكن إجراء التحر`ي أو التفتيش ل
الحرية لحماية طبقا للضمانات المفروضة و المبينة في القانون
الشخصية.
التحقيقات والتحريات لسباب تتعلق بالصحة والسلمة العامة أو
قوانين خاصة .ب منظمة لغايات اقتصادية وضريبيـة
 15المادة

كل أنواع التصال الخرى ل تـuنتكان .و لمراسلة حرية وسرية ا
ل يمكن وضع قيود عليا ال بقرار معلل صادر عن السلطات
ومع الضمانات التي ينص عليا القانون .القضائية
 16المادة

مواطن حق التنقل والقامة بحرية فوق أي جزء من التراب لكل
مع إحترام القيود التي يضعا القانون لعتبارات تتعلق الوطني،
وضع أي تقييد لسباب سياسية .يمكن بالصحة والمن .ل
إليا ،شرط والعودة مواطن حر في مغادرة أراضي الجمورية كل
 .اللتزامات القانونية اليفاء
 17المادة

للمواطنين حق الجتماع سلميا ودون أسلحة.
بالنسبة للجتماعات ولو في اماكن عمومية ل يلزم اي اشعار مسبق .
الى الجتماعات التي تـuعقد في أماكن عامة ،ينبغي تقديم إشعار بالنسبة
متعلقة بللمن يمكنا منعا للسباب الى السلطات ،التي مسبق
والسلمة العامة.
 18المادة

للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة ،ودون طلب ترخيص
 .وفقا لقانون القضائي رسمي ،وذلك لداف غير ممنوعة على الفراد
.

ممنوعة وكذلك التي تسعى ،ولو بشكل غير مباشر ،السرية الجمعيات
ذات طابع عسكري .نظيمات ر ت إلى أداف سياسية عب
 19المادة

بحرية وبأي شكل ،فردي أو ة م الديني ات معتقد ممارسة حق للجميع
جماعي ،والدعاية ل وممارسة شعائر في الحياة الخاصة وعلنا ،شرط
أن ل تتنافى طقوس مع الداب.
 20المادة

ل يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو
أي` من نشاطاتا .سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليا ،ول لفرض أعباء  ,مؤسسة ما
ضريبية على إنشائا ،على أليتا القانونية او على
 21المادة

وسائل من ة وسيلة بأي او للجميع حق إبداء الراي بحرية قول وكتابة
الخرى.
لذن أو رقابة .ل تخضع الصحافة
بموجب قرار معلل صادر عن السلطات فقط يمكن القيام بالحجز
في حال وقوع جريمة ،على أن يسمح قانون الصحافة و القضائية
صراحة بذلك ،أو في حال إنتاك القواعد التي يفرضا القانون نفس
بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين.
ويتعذر تدخ`ل ملحة في تلك الحوال ،حينما تكون ناك ضرورة
السلطات القضائية في الوقت المناسب ،يمكن لمسؤولي الشرطة
القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية ،ويتوجب تبليغ السلطات
القضائية مباشرة ،وفي خلل أربع وعشرين ساعة .إن لم تصادق ذ
السلطات على التبليغ خلل الساعات الربع والعشرين التالية ،يuسحب
الحجز ويuعتبر ملغيا .ومجردا من أي مفعول.
يجوز للقانون أن يحدد ،بواسط ضوابط عامة ،وية مصادر تمويل
الصحافة الدورية.
يـمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وكل
التظارات الخرى المنافية للخلق العامة .يحد`د القانون الجراءات
الكفيلة بتجنب النتاكات وقمعا.
 22المادة

لسباب من أليت القانونية ومن جنسيت وإسم اي شخص يحرم ل
سياسية.
 23المادة

ل يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إل على أساس
القانون.

 24المادة

للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقم الخاصة
غير القادرين ماديا ،.من ومصالحم المشروعة.الدفاع حق ل يقبل النتاك في أي` من مراحل
الوسائل اللزمة للدفاع عن أنفسم أمام كل من الدعاوى القضائية ودرجاتا.تؤمtن للشخاص
خلل مؤسسات خاصة،
السلطات القضائية.يحدد القانون شروط التعويض عن الخطاء
القضائية وكيفيتا.
 25المادة

إرتكاب الجرم .ل ل يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الصلي الذي يعيـن القانون.ل
يمكن معاقبة شخص ما إل إستنادا الى قانون نافذ قبل
يمكن إخضاع أي شخص لجراءات أمنية إل في الحوال المنصوص
عليا في القانون.
 26المادة

ترحيل المواطن و تسليم الى سلطات بلد يمكن السماح ب فقط في
والمنصوص عليا صراحة في الحالت المنصوص عليا قانونيا,
المواثيق الدولية.
ول يمكن في أي من الحوال ،تسليم المواطن الى سلطات بلد بسبب
جرائم سياسية.
 27المادة

المسؤولية الجنائية شخصية.
ل يعتبر المتم مذنبا إل بعد صدور الحكم النائي.
ل يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة النسان،
ويجب أن تستدف إعادة تأيل المحكوم.
ل يuسمح إنزال حكم العدام إل في الحوال التي تنص عليا القوانين
العسكرية أثناء الحرب.
 28المادة

الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون
مباشرة عن أعمالم المخالفة للقوانين ،طبقا للقوانين الجنائية والمدنية
والدارية .في ذ الحوال تتناول المسؤولية المدنية كل من الدولة
والمؤسسات العامة.
 2عنوان
العلقات الخلقية  -الجتماعية
 29المادة

تعترف الجمورية بحقوق العائلة بصفتا مجتمعا طبيعيا قائما على
الزواج.
يقوم الزواج على المساواة الخلقية والقانونية للزوجين ،مع الحفاظ

على الشروط التي ينص عليا القانون لضمان الوحدة العائلية.
 30المادة

من واجب الوالدين ومن حقم إعالة أطفالم وتربيتم وتعليمم ،وإن
وuلدوا خارج الزواج.
في حال عجز الوالدين ،يأخذ القانون على عاتق ممة إنجاز واجباتم.
يؤمن القانون للطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات
القانونية والجتماعية المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية.
يحدد القانون قواعد البحث عن البوة وشروط.
 31المادة

 ،عبر إجراءات إقتصادية وسواا من سبل الرعاية ،تسل الجمورية
تشكيل العائلة وممارستا الواجبات الخاصة با ،مع إتمام خاص
بالعائلت الكبيرة العدد.
المومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمورية التي تدعم المؤسسات
الضرورية لذا الغرض.
 32المادة

 ،اجتماعية تصون الجمورية الصحة كحق أساسي للفراد و مصلحة
وتضمن العناية المجانية للمحتاجين.
ل يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعلج صحي معين إل
بمقتضى القانون .ل يمكن للقانون ،في أي حال ،تجاوز الحدود
المفروضة لحترام الشخص البشري.
 33المادة

الفنون والعلوم حرة ،وتدريسا حر.
لجميع حكومية تضع الجمورية القواعد العامة للتعليم ،وتنشىء مدارس
النواع والمستويات.
إنشاء مدارس ومعاد تعليم ،دون المؤسسات و الخواص لم الحق في
أعباء على عاتق الدولة.
إذ يقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير
الحكومية التي تطلب المعادلة ،علي أن يضمن لا الحرية الكاملة
ولطلبا معاملة مدرسية مساوية لمعاملة تلميذ المدارس الرسمية.
يuفرض إجراء امتحان رسمي للقبول في مختلف أنواع الدراسة
ومستوياتا أو للتخر`ج منا ،وكذلك عند التأيل من أجل الممارسة
المنية.
تتمتع مؤسسات الثقافة العالية ،كالجامعات والكاديميات ،بحق` وضع
نظم خاصة با ضمن دائرة قوانين الدولة.
 34المادة

المدرسة مفتوحة أمام الجميع.

التعليم البتدائي إلزامي ومجاني ،لمدة ل تقل عن ثماني سنوات.
للطلب الجديرين والمتفوقين ،وإن كانوا معوزين ،حق اللتحاق بأعلى
مستويات الدراسة.
تطبق الجمورية ذا الحق من خلل تقديم منح دراسية ومخصصات
 .مبارات للعائلت وإجراءات أخرى ،ينبغي أن تمنح عبر
 3عنوان
العلقات القتصادية
 35المادة

جميع أنواع ومجالت .في العمل تحمي الجمورية
ترعى تأيل العمال ورفع مستوام المني.
تشج`ع التفاقات والمنظمات الدولية الادفة إلى التأكيد على حقوق العمل
وتنظيم وتدعما.
تعترف بحرية الجرة ،إل بما يقتضي القانون لخدمة المصلحة العامة،
وتحمي الشغل اليطالي في الخارج.
 36المادة

الدي يجب ان ناسب مع كمية عمل ونوعيت ،و م للعامل الحق في أجر
حال ،كافيا .ليؤمن ل ولعائلت حياة حر`ة كريمة .على اي يكون
المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون.
للعامل حق الستراحة السبوعية وعطلة سنوية أجرا مدفوع ،ل
يمكن التخلي عنا.
 37المادة
نفس الحقوق ،وفي حال تكافؤ العمل ،نفس الجور التي للعمال الذكور .لا مرأة العاملة ال
تيح لا إنجاز ممتا العائلية الساسية ،وتؤم`ن للم وللطفل حماية خاصة ي شرط أن
ومناسبة.
يحدد القانون السن الدنى للقيام بعمل مأجور.
تصون الجمورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لم ،في حال تكافؤ العمل،
حق المساواة في الجور.

 38المادة

لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية
حق` العالة والرعاية الجتماعية.
مع للعمال الحق أن تuضمن لم مسبقا وتؤمtن سبل عيش تتناسب
إحتياجاتم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاة ،في الشيخوخة
وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتم.
للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأيل المني.
الواجبات المنصوص عليا في ذ المادة تكفلا يئات ومؤسسات
تنشئا الدولة أو تدعما.
الخاصة حرة .الرعاية

 39المادة

التنظيم النقابي حر.
ل تخضع النقابات لي إلزام 'خر عدا تسجيلا لدى المكاتب الرسمية
المحلية أو المركزية طبقا .للقانون.
يشترط التسجيل ان تقر القوانين الساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة
ديمقراطية.
للنقابات المسج`لة شخصية قانونية .يمكن للنقابات ،الممث`لة بصورة
موحدة حسب نسبة عدد أعضائا ،إبرام عقود عمل جماعية ذات مفعول
إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليا في العقد.
 40المادة

يuمار.س حق الضراب ضمن القوانين التي تنظم.
 41المادة

المبادرة القتصادية الخاصة حـرة.
ل يمكن ممارستا بما يتعارض مع المنفعة الجتماعية أو بصورة تسيئ
الى المن والحرية والكرامة النسانية.
يحد`د القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيالنشاطات القتصادية
العامة والخاصة نحو أداف إجتماعية ولتنسيقا.
 42المادة

و المكتسبات ي ملك الدولة او المؤسسات او خاصة .ي عامة الملكية
او الخواص.
الملكية الخاصة معترف با ومضمونة في القانون الذي يحـد`د طرق
إكتسابا والتمتع با وحدودا ،بدف ضمان دورا الجتماعي وجعلا
في متناول الجميع.
يجوز نزع الملكية الخاصة لسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الحوال
المنصوص عليا في القانون ،شرط التعويض عنا.
ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالرث الشرعي
والموصى ب ،وبحقوق الدولة من الميراث.
 43المادة

يجوز للقانون ،لداف ذات منفعة عامة ،أن يخصص أصل او يحول
الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مستفيدين،
عن طريق نزع الملكية والتعويض ،شركات محددة او فئات من
الشركات ذات طابع المصلحة العامة والمتعلقة بخدمات عامة أساسية او
بمصادر الطاقة او بأوضاع إحتكار.
 44المادة

من أجل ضمان إستثمار عقلني للرض وإرساء علقات إجتماعية
 ،يفرض القانون قيودا وواجبات على الملكية الخاصة للرض ،متساوية
وفقا للقاليم والمناطق الزراعية .يشجع القانون لمساحتا ويضع حدودا
ويفرض إستصلح الراضي وتحويل الملكيات الواسعة الرقعة منا
وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة الملكيات الصغيرة
والمتوسطة.

يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية.
 45المادة

تقر الجمورية بالدور الجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتبادلة غير
القائمة لغايات المضاربة الخاصة .يشجع القانون نموا ويدعم طابعا
وأدافا بالوسائل النسب من خلل إجراءات المراقبة المناسبة.
ونمو .التقليدي يسر القانون على رعاية العمل الحرفي
 46المادة

من أجل تحسين الوضاع القتصادية والجتماعية للعمل وإنسجاما مع
المسامة في تعترف بحقوق العمال في متطلبات النتاج ،الجمورية
إدارة الشركات ،وذلك وفقا للطرق والشروط المنصوص عليا في
القوانين.
 47المادة

تشجع الجمورية الدخار وتصون في جميع أشكال ،وتضبط التسليف
وتقوم بتنسيق وتراقب ممارست.
في أسم المجمعا ت تشجع توظيف الدخار الشعبي في ملكية السكن والملكية الزراعية
الصغيرة والستثمار ،المباشر أو غير المباشر،
النتاجية الكبرى في البلد.
 4عنوان
العلقات السياسية
 48المادة

 .ناخبون م  ،رجال ونساء البالغين سن الرشد المواطنين كل
حـر` وسر`ي ،وممارست واجب مدني .ومتساو ،شخصي التصويت
شروط حق التصويت وكيفية .ممارست للمواطنين يحدد القانون
المقيمين خارج البلد ويضمن فعلي`ة تلك الممارسة .أنشئت لذا الغرض
دائرة "المجر" لنتخابمجلسي البرلمان ،خuص`ص لا عدد من
المقاعد يحدد القانون الدستوري طبقا للشروط التي ينص عليا
القانون.
ل يمكن الحد من حق التصويت إل عند فقدان اللية المدنية أو نتيجة
أو في أحوال عدم الجدارة الخلقية التي يعينا حمك جنائي غير قابل لللغاء
القانون.
 49المادة

بحريـة من أجل السياسية لحزاب ل النتماء لجميع المواطنين حق
السام ديموقراطيا في تقرير السياسة الوطنية.
 50المادة

إلى البرلمان لطلب إتخاذ جميع المواطنين يمكنم رفع عرائض
إجراءات تشريعية أو لعرض إحتياجات عامة.
 51المادة

رجال و نساءا ,لدا الدف الجمورية تعمل باصرار جميع المواطنين
على تساوي الفرص بين الجنسين.
يجوز للقانون ان يمنح اليطالين الغير القيمين بالجمورية نفس حقوق
المواطنين اليطاليين لجل السماح لم بتولي الوظائف العمومية
وفقا للشروط التي ينص عليا القانون .والمناصب المنتخبة

حق التمتع بالوقت منتخبة من يuدعى إلى تولي وظيفة عامة لكل
 .الصلي الضروري للنوض با مع الحتفاظ بمكان عمل
 52المادة

المواطن .لكل الدفاع عن الوطن واجب مقدس
في القانون .المقررة ضمن الشروط والطرق اجباري الخدمة العسكرية
ول تؤثر تأديتا على وضع عمل المواطن ول على ممارست لحقوق
السياسية.
يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح الديموقراطي للجمورية.
 53المادة

كل مواطن ملزم بالمسامة في النفاق العام بما يتناسب ومقدرت.
يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية.
 54المادة

المواطنين واجب الوفاء للجمورية وإحترام دستورا كل على
وقوانينا.
على المواطنين الذين تuسند إليم وظائف عامة أن يقوموا با بإنضباط
وشرف ،ويؤدوا اليمين في الحوال التي يعينا القانون.

