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   فارسی قانون اساسیه ی ترجمه یدر بار
   

٬  به زبان فارسی قانون اساسی اسپانيا رسمیه یترجم ه یارائ
که از ويژگی ها و ( اصلی ُگنگ بودن و کلّی گوئی  متن  خاطربه

 تشابه  وجودو همچنين عدم٬ ) به شمار می آيداين قانون اساسی اتامتياز
ايران٬ افغانستان و (ميان سيستم حقوقی کشورهای فارسی زبان 

 بس دشوار و پر مسئولّيت٬ کاری بودپانيا٬ و سيستم حقوقی اس) تاجيکستان
 ه یدر ترجم.  موّفق به انجام آن شددر ّحد مقدورمترجم ه که خوشبختان

وسواس به عمل آمده است تا ترجمه ای رسا و کامل فارسی نهايت دّقت و 
ه در هم. تقديم خوانندگان فارسی زبان و به ويژه حقوقدان محترم شده باشد

 و از به کار بردن شود لفظ فدای معنا  پيوسته که موارد سعی شده استی
ضرورت  و اگر در چند مورد گرددکلمات زائد و خارج از متن خودداری 

 واژه های اضافی ٬ قانون موادّ متن تر کردن معنای داشته است برای رسا
ب نخواهد بود٬ .قيد شده است [...]در داخل   که قرائت و ازينرو٬ جای تعجُّ

 با يی الزم کسانی که آشناعادی٬ به ويژهگان انند خودرک آن برای
 عادی ه ی خوانند کههمان حالتی. نمايدند٬ دشوار رندااصطالحات حقوقی 

   . دارد خودش اصلی زبان در قرائت متن آن بههم اسپانيائی
توضيحات اضافی مترجم که ربطی به متن قانون ندارد در قسمت 

 هر جا که الزم بوده . استُمَشّخص شده» .م«پانويس صفحات با حرف 
است٬ معادل واژه ها٬ عبارات و اصطالحاتی که معادل دقيق فارسی 
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 لزومدر صورت حّتی  و (.F) به فرانسه ٬ برای روشنی مطلبنداشته اند
  .قيد است هم (.E)به انگليسی 

به اميد اينکه٬ متن حاضر مورد توّجه استادان٬ دانشجويان و 
  آنان استدعا دارم در صورته ی هموکالی محترم قرار گيرد٬ از

برخورد به مواردی در خور توضيح٬ بر بنده مّنت نهاده و آن را اّطالع 
  .دهند

  
        رسول پدرام-مادريد 

www.traductorpersa.com  
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 ديباچه 
 ۹ ه ی تا مادّ ۱ ه یاز مادّ ٬ بخش مقدمه 

  
 تا ۱۰ ه ی٬ از مادّ يف اساسی حقوق و تکاله ی در بار -  بخش يکم 

 ۵۵ ه یمادّ 
 خارجيانی ها و ي اسپانياه ی در بار -  فصل يکم 
  حقوق و آزادی هاه ی در بار -  فصل دوم 

  حقوق اساسی و آزادی های ه ی  در بار-قسمت اّول 
 عمومی

  حقوق و وظايف شهروندانه ی  در بار-قسمت دوم  
تماعی و  اصول حاکم بر سياست اجه ی در بار–فصل سوم  

 اقتصادی
 تضمين های مربوط به آزادی ها و ه ی در بار–فصل چهارم  

 حقوق اساسی
  تعليق حقوق و آزادی هاه ی در بار–فصل پنجم  

  
  ۶۵ ه ی تا مادّ ۵۶ ه ی٬ از مادّ  مقام سلطنته ی در بار– بخش دوم 

  
ه  تا مادّ ۶۶ ه ی٬ از مادّ  مجالس قانونگذاریه یدر بار – بخش سوم 

 ۹۶ ی
  مجلس نمايندگان و مجلس سناه یدر بار –م فصل يک 
  قوانين و تصويب تدوينه ی در بار–فصل دوم  
  قرارداد های بين المللیه ی در بار–فصل سوم  

  
ه   از مادّ ٬ دولت و تشکيالت اداری کشوره یدربار - بخش چهارم 

  ۱۰۷ ه ی تا مادّ ۹۷ ی
  

ه  از مادّ ٬ روابط دولت با مجالس قانونگذاریه ی در بار- بخش پنجم 
  ۱۱۶ ه ی تا مادّ ۱۰۸ ی
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 ه ی تا مادّ ۱۱۷ ه ی٬ از مادّ  قضائّيهه ی قوّ ه ی در بار– بخش ششم 
۱۲۷  

  
  ۱۳۶ ه ی تا مادّ ۱۲۸ ه ی٬ از مادّ   اقتصاد و دارائی- بخش هفتم 

  
 ه ی٬ از مادی تقسيمات و تشکيالت کشوره ی در بار-  بخش هشتم 

  ۱۵۸ ه ی تا مادّ ۱۳۷
 اصول کلّی –فصل يکم  
  شهرداری هاه ی در بار–صل دوم ف 
  اياالت خود مختاره ی در بار–فصل سوم  

  
ه  تا مادّ ۱۵۹ ه ی٬ از مادّ  دادگاه قانون اساسیه ی در بار– بخش نهم 

  ۱۶۵ ی
  

 تا ۱۶۶ ه ی٬ از مادّ  اصالح قانون اساسیه ی در بار– بخش دهم 
  ۱۶۹ ه یمادّ 

 الحاقی ه یضميم 
   موّقته یضميم 
   الغائیه یضميم 
   نهائیه یمضمي 
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  اسپانيا٬ از سلطنت به جمهوری٬ و از جمهوری به سلطنت
  

٬ همه ساله٬ به عنوان )برابر با شانزده آذر(روز ششم دسامبر   
. سالروز تصويب قانون اساسی جديد در اسپانيا جشن گرفته می شود

امسال به مناسبت مصادف بودن اين روز با سی امين سالگرد تصويب آن 
 دموکراسی در اين کشور٬ احزاب سياسی٬ ه ینون و برقراری دوبارقا

سازمان های دولتی وغير دولتی و رسانه ها  برگزاری مراسم و برنامه 
 اين سی سال٬ اسپانيا که يکی از طیدر . های ويژه ای را تدارک ديده اند

 اروپا به شمار می آمد٬ به ه یفقيرترين و عقب مانده ترين کشور های قار
  .کی از پيشرفته ترين کشور های دنيا ُمبّدل شدي

 ه یطبق قانون اساسی کنونی٬ نظام حکومتی اسپانيا٬ مشروط  
هم در طول تاريخ ار رژيم جمهوری را  ب٬ ولی اين کشور دواستسلطنتی 

  . تجربه کرده استخود
  

پنج سال پيش و به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد تصويب   
 جامع ترين قانون – که به باور حقوقدانان –نيا قانون اساسی کنونی اسپا

اساسی موجود در جهان است؛ ترجمه ای رسمی از متن آن به زبان 
فارسی به عمل آوردم که با تفسير و توضيحات الزم در همان موقع چاپ 

  . و منتشر شد
  

 دارد که مرور حوادث آن ی پر فراز و نشيب کشور اسپانيا تاريخ  
 دموکراسی و مردم ساالری ه ی گام در جادتازهايی که می تواند به ملّت ه

  .  بدهدی درس های عبرت انگيز٬ نهندب  خواهندنهاده اند و يا می
 ه یطبق قانون اساسی کنونی٬ نظام حکومتی اسپانيا٬ مشروط  
هم در طول ار رژيم جمهوری را  ب٬ ولی اين کشور دو۱استسلطنتی 

  : تجربه کرده استتاريخ خود
  

                                            
 ی مشروطهء سلطنتا٬ي اسپانی حکومتیاسي نظام س– : " قانون اساسی۳ بَند ۱ ماده -   1

  ."است
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برابر  (۱۸۷٤ دسامبر ۲۹ تا ۱۸۷۳ فوريه  ۱۱ّول از جمهوری ا -
 خورشيدی و ۱۲٥۳ دی ۸ خورشيدی تا ۱۲٥۱ بهمن ۲۳با 

     ). زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در ايران
 برابر با( ۱۹۳۹ آوريل ۱ تا ۱۹۳۱ آوريل ۱٤جمهوری دوم از  -

و خورشيدی  ۱۳۱۸   فروردين ۱۱ تا ۱۳۱۰ فروردين ۲٦
 .)شاه پهلوی در ايرانزمان سلطنت رضا 

  
هر دو جمهوری را مردم با رأی خود و طی انتخاباتی آزاد و   

  .بدون خون ريزی بر سرکار آوردند
جمهوری اّول٬ عمری بسيار کوتاه داشت که به دو سال نکشيد و   

با اينکه . در عرض همين مّدت کوتاه چهار رئيس جمهور عوض کرد
 اسپانيا بودند ولی ه یفريختهر چهار نفر از روشنفکران برجسته و 

  .  کشور نشدنده یهيچکدام قادر به ادار
عنوان اقليت قومی (اسپانيا کشوری است که مليت های مختلف   

و مردمانی با زبان های ) در قانون اساسی به کار نرفته است
شناخته شده ترين اين مليت ها . گوناگون در ان زندگی می کنند

رسيدگی به حقوق و . و باسکی ها هستند) نياساکنان کاتالو(کاتاالن ها 
مطالبات اين مليت ها بزرگترين چالش فرا روی رهبران جمهوری 

برخی در صدد ايجاد يک جمهوری فدرال در اسپانيا بودند . اّول بود
يک کشور و يک پرچم؛ و : و در عوض عده ای نيز می گفتند

 ه ینتيجنه فقط .  قانون اساسیه یدموکراسی برای همه در ساي
مطلوبی از اين بحث ها حاصل نشد٬ بلکه باعث شد که آشوب و خون 

 تا اينکه اين جمهوری با کودتای .ريزی سراسر  کشور را فرا بگيرد
سرنگون شد و پس از برقراری نظم و  (Pavía)نظامی ژنرال پاوی يا 

 ه یآرامش در جامعه٬ دوباره رژيم سلطنت با پادشاهی خانواد
 در بخش بزرگی ۱۷۰۰ پادشاه فعلی که از سال ه یخانواد(بوربون 

  .  برقرار شد) از اروپا سلطنت کرده اند
پنجاه و هفت سال پس از سقوط جمهوری اّول٬ يکبار ديگر در   
ی در اسپانيا با عنوان جمهوری تازه ا٬ رژيم جمهوری ۱۹۳۱سال 

 مردم و بدون ه یی آزادانأاين بار هم با ر. دوم بر سر کار آمد
جمهوری "اين جمهوری که از آن با عنوان . ونت و خون ريزیخش

در تاريخ اسپانيا٬ ياد می شود اميد های تازه ای برای " زحمتکشان
 قشر های محروم ه یکارگران و کشاورزان و به طور کلی برای هم

     .جامعه به همراه آورد



 
 
 
 

  رسول پدرام: ترجمه رسمی و گزاره
 
 

 
 
Página 15  

  
 15   صفحهء

 
 

    
  جمهوری دوم  

  
٬ ۲فونسوی سيزدهم٬ اين جمله ای بود که آل"ما ديگر ُمد نيستيم " 

بر زبان آورد و به دنبال آن سلطنت را پدر بزرگ پادشاه کنونی اسپانيا٬ 
دو روز پس از رفتن او٬ يعنی روز .  و راه تبعيد در پيش گرفترها کرد

 هجری ۱۳۱۰ فروردين ۲٦برابر با  (۱۹۳۱چهاردهم آوريل 
در ٬ در سراسر اسپانيا و به ويژه »جمهوری دوم«٬ برقراری )خورشيدی

سران جمهوری دوم که با .  فراوان جشن گرفته شدهيجانمادريد با شور و 
 ۱۹۳٦ ه ی ژوئي۱۸  روزآراء احزاب چپ به قدرت رسيده بودند٬ تا

 دست به انجام اصالحات اجتماعی و ) اسپانياروز آغاز جنگ داخلیيعنی (
٬ ان و کارگرانبهبود وضع کشاورز.  در جامعه زدندعميقیسياسی 

د مختاری به برخی از ايالت ها٬ بهبود حقوق زنان٬ تصويب اعطای خو
 امور کشور از ه ی و کوتاه کردن دست روحانيان از ادارمترقیقوانين 

 جمهوری دوم به ه یطريق ملّی کردن اموال کليسا؛ از اصالحات عمد
 در زمانی که در کشور های دور و بر اسپانيا٬ مانند ايتاليا و .شمار می آيد

نان هنوز سال ها از کسب حّق رأی فاصله داشتند٬ در اين جا فرانسه٬ ز
نام اين زن فدريکا . زنی برای نخستين بار در اروپا به مقام وزارت رسيد

  . بود(Federica Montseny)مونتسنی 
در تاريخ اسپانيا را بايد  جمهوری دوم ه یهشت سال ه ی  دور

 متأسفانه٬ تند .عصر طالئی شکوفائی دموکراسی در اين کشور دانست
انقالبيون٬ به ويژه کمونيست ها٬ سوسياليست ها و آنارشيست روی های 

ها در طول سال های عمر آن باعث شد که اسپانيا رفته٬ رفته به کشوری 
بی نظمی به حّدی . فاقد حکومت و قانون و مملکتی آشوب زده تبديل بشود

برقراری نظم بر رسيد که ديگر از دست دولت ُمنَتَخب مردم کاری برای 
. هر روز کسی را به ِاتِّهام واهی و خود سرانه ترور می کردند. نمی آمد

روزی يکی را . رعب و وحشت و بی عدالتی سراسر کشور را فرا گرفت
در وسط خيابان به جرم ليبرال بودن با تير می زدند و روز ديگر کس 

. باران می کردندديگری را به ِاتِّهام خيانت به آرمان های پرولتاريا تير
 (Gil Robles)يکی از سياستمداران معروف آن دوره به نام خيل روبلِس 

 مجلس٬ تصوير هولناکی از ۱۹۳٦ ژوئن ۱٦ روز ه یطی نطقی در جلس
فقط در عرض اين چهار ماه اخير٬ : "او گفت. اوضاع کشور ارائه کرد

                                            
2 Alfonso XIII 
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ل سياسی  قت۲٦۹ کليسا را به آتش کشيده و با خاک يکسان کرده اند٬ ۱٦۰
 مورد از ضرب و شتم در درجات مختلف ۱۲۸۷صورت گرفته است٬ 

 ِاعتصاب محلی به راه ۲۲۸ ِاعتصاب عمومی و ۱۱۳گزارش شده است٬ 
 ه یاو در ادام."  روزنامه را غارت کرده اند۱۰افتاده است و دفاتر 

می توان کشوری را با سلطنت و يا جمهوری٬ : "سخنان خود اظهار داشت
 سيستم پارلمانی و يا يک رئيس جمهور فعال ما يشاء؛ با از طريق يک

کمونيسم و يا فاشيسم اداره کرد ولی هيچ کشوری با هرج و مرج اداره 
با کمال تأّسف بايد بگويم که اسپانيا٬ امروز با هرج و مرج . نمی شود

دست به گريبان است و ما در واقع برای تشييع تابوت آزادی در اين جا 
سخنان او بر اثر فرياد های خشمگينانه نمايندگان موافق و " .جمع شده ايم

  .۳مخالف قطع شد
 کليسا در زمان جمهوری دوم به آتش کشيده نشد٬ بلکه ۱٦۰فقط 

 نفر از ٦۸۱٥در طول هشت سال جمهوری دوم٬ طبق آمار موجود٬ 
روحانيان و افراد وابسته به کليسای کاتوليک به جوخه های اعدام سپرده 

 و ی بلکه اسامست٬ي نعهي بر حدس و شای مبتنی نفر٬ رقم٦۸۱٥. شدند
 از آنان یاري بسی اعدام شدگان در دست است و حتّ ني اه یمشخّصات هم
ط واتد٬يبه عنوان شه  ني اه یپروند. گرفته اند" یسيقدّ " لقب کاني َتَوسُّ

 مي به جرایدگي رسی عالیوانعالي پنج ده یاعدام شدگان هم اکنون در شعب
 دفن قي محّل دقيی٬ و به منظور شناسااي اسپانسمي و ترورافتهين سازما

 شدگان به اعدام انيدر م.  استی از آن ها٬  در دست بررسیاديتعداد ز
از اُسقُف و کشيش گرفته تا راهبه های  (ني و افراد متدیهمه رقم روحان

  .  توان بر خوردی م)تارک دنيای صومعه نشين
ط سران جمهوری دوم و افراد بیضّد مذه حاد انجام اقدامات  َتَوسُّ

ه عامن در ميان آنامحبوبّيت شديد  کاهش وابسته به نيرو های چپ باعث
طرفدار نيروهای .  آن ها شد توده ایپايگاهمردم  و از دست دادن  ی

 گنجاندن مواّدی کامالً ضّد کليسائی و ضّد از صرف نظرجمهوری٬ 
٬ تنديس های حضرت مسيح رابلکه  ۱۹۳۱مذهبی در قانون اساسی سال 

از کليسا ها بيرون آوردند   از جمله در خود مادريد٬ مختلف کشوردر نقاط
و يا شمايل . گرداندندو با بستن به پشت جيپ٬ آن ها را در خيابان ها 

                                            
3 Memorias de Gil Robles, "No fue posible la paz"; Barcelona, 
1968   

  "صلحی که  امکان پذير نبود"کتاب خاطرات خيل روبلس تحت عنوان 
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ه ُمَقّدس را در مالء عام و در جلو چشم مردم آتش زدند و کليسا ها را طعم
  .ن ها هنوز هم باقيست که آثار برخی از آ حريق ساختندی

از اين تاريخ به بعد بود که روحانيان درس عبرتی گرفتند تا 
ديگر در امور سياسی دخالت نکنند و در زندگی شخصی و خصوصی 

همان روحانيانی که تا ديروز خود را وکيل . مردم فضولی به خرج ندهند
هام های تسخيری خدا در زمين به شمار می آوردند و هزاران نفر را به ِاتِّ 

مختلف زنده در آتش سوزاندند٬ در مالء عام شالق زدند و تعزير کردند و 
هرگز فکر نمی کردند که روزی برسد که تاوان زور گويی های خود را 

با اين وجود رحم و شفقت مردم عادی بيشتر از روحانيان پر . پس بدهند
  .    مدعا بود

 شان را غسل مردم عادی وقتی که می ديدند کشيشی را که بچه
تعميد داده و مرده هايشان را کفن و دفن کرده است٬ به گلوله می بندند؛ و 
کليسايی را که همه روزه برای عبادت و راز و نياز با خدای خود به آن  
می رفتند٬ به آتش می کشند٬ بديهی بود که از انقالبيون رو گردان می 

 اخالقياتی پای َبند نيستند تا آن ها وقتی می ديدند که اين افراد به هيچ. شدند
جايی که حتی انضباط و ديسيپلين را در نيرو های ُمسلَّح از بين برده بودند 

خطاب می کرد و درجه دار اَفَسر ارشد را " تو"و سرباز درجه دار را 
. صدا می زد٬  نمی توانستند ارج و احترامی برای آنان قايل باشند" رفيق"

نّيت می خواستند٬ بهداشت و تحصيل و آينده ای آن ها نان می خواستند٬ ام
اميد بخش برای فرزندانشان  می خواستند ولی در عوض فلسفه و شعر و 

آن ها ياد گرفته بودند که هر روز در کليسا . شعار تحويل می گرفتند
 ی ببخشاو؛  مدارغي خود را از ما دره ی نان روزانپرودگارا؛: "بخوانند

 ی که در حّق ما بديی بر آنهامي بخشی که ما مانسانبد بر ما گناهان ما را٬
 ولی در عوض اين ها می گفتند که شما بايد پارادايم های ." دارندیروا م

مبارزاتی خلق های تحت ستم را ) روش (ه یمربوط به پروس) الگو ها(
 زندگی روزانه خود قرار دهيد٬ اسلحه بداريد و بکشيد و شهيد ه یسر لوح

ی که مردم عادی هرگز در عمرشان نشنيده بودند و نمی حرف هاي. بشويد
  .توانستند چيزی از آن سر در بياوردند

مردم٬ مخصوصاً قشر های مذهبی که جانشان از آن همه آشوب٬ 
 ۱۸روز بی نظمی٬ گرانی٬ ِاعتصاب و فقر به لبشان رسيده بود٬ همينکه 

 خدمت در  عّده ای از نظاميان مأمور با خبر شدند که۱۹۳٦٬ ه یژوئي
برای سرنگونی حکومت قيام کرده اند٬ هر چند ممکن بود که بر افريقا 

زبان نياورند ولی از ته دل خوشحال شدند و چشم به راهشان ماندند تا 
  . نظاميان بيايند و بساط جمهوری را بر چينند
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 کشور اسپانيا و تاريخ ه یمتاسفانه منابع معتبر و زيادی در بار
در دست نيست و اگر هم هست مطالبی است که بيشتر آن به زبان فارسی 
. ترجمه شده است) و اگر نگويم آن هم به طور ناقص(از زبان های ديگر 

به رغم آنچه که نوشته اند٬ فرانکو برای سرنگونی جمهوری دوم کودتا 
 ارشدی ه ی عده ای از افسران ارتش٬ از رد۱۹۳٦بلکه در سال . نکرد

ضاع ُمصيَبت بار مملکت تصميم به نجات آن  اوه یبه باال٬ با مشاهد
قيامی مسلحانه طرح ريزی شد و طراح اصلی و مغز متفکر آن . گرفتند

آن ها تصميم گرفتند که يکی از .  بود(Emilio Mola)نيز ژنرال اميليو موال 
ژنرال های ارتش را به عنوان فرمانده خود برگزينند و رهبری قبام را به 

 که در حال (San Jurjo)ه به نام ژنرال سان خورخو قرع. دست او بسپارند
وقتی او را برای فرماندهی . تبعيد در پرتغال به سر می برد اصابت کرد

عمليات نظامی به اسپانيا دعوت کردند٬ به هنگام حرکت٬ هواپيمايش در 
دچار سانحه شد و او در آن حادثه جان ) پايتخت پرتغال(فرودگاه ليسبون 
پس از مرگ ژنرال سان خورخو٬ ژنرال های ارتش . دادخود را از دست 

) ژنراليسم(اين بار٬ ژنرال فرانسيسکو فرانکو را به عنوان فرمانده کل قوا 
  . بر گزيدند

  
  ؟اسپانيا را به دست من می سپاريد

  
به محض انتخاب شدن به . فرانکو٬ قلمی شيوا و نثری رسا داشت

 تحرير ه ی که خود او به رشتعنوان فرماندهی کل قوا٬ در نطقی پر شور
اسپانيا را به : "در آورده بود و از راديوی شورشيان پخش شد٬ اظهار کرد

دست من می سپاريد٬ دستی که برای احيای مجد و عظمت تاريخی آن 
من با اراده ای تزلزل ناپذير .  کوچکترين لرزشی به خود راه نخواهد داد
 که در تاريخ در خور است خواهم کوشيد تا آن را به جايگاه وااليی

 بالفاصله با يک فروند هواپيمای دو موتوره اجاره ای و او." برسانم
 خود را به نيرو های مستقر (Dragón Rápide)" اژدهای باد پا"موسوم به 

  . ژوئيه قيام آغاز شد۱۸در افريقا رسانيد و روز 
متاسفانه برای پرهيز از طوالنی تر شدن مطلب٬ بيش از نمی 

 آغاز اين قيام ه ی نحوه ینم در اين جا به جزييات بيشتری در بارتوا
جنگ  ژوئيه٬ ۱۸روز ان از همبپردازم و فقط همين اندازه می گويم که 

های داخلی اسپانيا که يکی از خون بار ترين جنگ های داخلی دنياست٬ 
  که نزديک به يک مليون کشته داد٬در طول سه سال جنگ٬. آغاز شد

لوک کمونيست٬ و احزاب چپ و روشنفکران کشورهای کشور های ب
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 یَتَشکُّل که  (El Frente Popular)»  مردمیه یجبه«مختلف جهان٬ از 
 (George Orwel) جرج اُرول .طرفدار جمهوری بود٬ حمايت می کردند

 معروف انگليسی برای دفاع از آن اسلحه برداشت و به جبهه ه ینويسند
ر ايرانی٬ شادروان دکتر شاپور بختيار در سياست مدا ٤.رفت و زخمی شد

زمان دانشجويی در پاريس٬ از هواداران اين جبهه بوده است و تنی چند از 
 در .کمونيست های ايرانی نيز در دفاع از آن٬ جان خود را از دست داده اند

نيروی های «که خود را  قرار داشتند  مخالفان جمهوری مقابل اين عده
 نظامی رژيم  مالی و مورد حمايتاين عده. ميدندمی نا» ناسيوناليست

  . بودندفاشيستی ايتاليا٬ و آلمان نازی 
٬ با پيروزی ارتش ۱۹۳۹جنگ های داخلی٬ روز اّول آوريل 

حکومتی ديکتاتوری در اسپانيا بر سر کار آمد که فرانکو به پايان رسيد و 
 دوام ۱۹۷٥ نوامبر ۲۰سی و نه سال يعنی تا زمان مرگ فرانکو در روز 

  . يافت
 قوانين و از ه یبا روی کار آمدن رژيم ديکتاتوری فرانکو٬ هم

خود فرانکو٬ متنی را به .  شدلغو جمله قانون اساسی زمان جمهوری٬ 
عنوان قانون اساسی به تصويب رساند و آن را  به رفراندم عمومی 

  . گذاشت
 اسپانيا به دو بخش ه یبا آغاز زمامداری فرانکو٬ جامع

عبارت بودند از » غير خودی ها«. تقسيم شد» غير خودی«و » یخود«
اعم از سوسياليست ها٬ کمونيست ها و (هواداران رژيم سابق٬ ُسرخ ها 

٬ روشنفکران و دگرانديشان٬ فراماسون ها٬ يهودی )تمامی نيروهای چپ
دست « عنوان ا آنان به یها٬ کولی ها و هم جنس گرايان٬ که از هم

در همان آغاز . ياد می کردند»  دشمن خارجیه یردنشاندگان فريب خو
حکومت فرانکو بسياری از نويسندگان٬ هنرمندان و روشنفکران 

 و  و يا تبعيد شدند راه ديار غربت در پيش گرفتند به ميل خودائی٬ياسپان
 در جلو جوخه های اگر و ٬ زندان شدنده یتنی چند هم که ماندند يا روان

  . ه اجبار٬ زندگی زير زمينی پيش گرفتند٬ بگرفتندنقرار  اعدام 
نام داشت که » جنبش« پايداری رژيم فرانکو٬ ابزار هایيکی از 

) تنها حزب مجاز دولتی(   سنديکائی -حزب فاالنژ و بسيجی های ملّی 
که  پيراهن سرمه ای » بسيجی ها«و » جنبش«اعضای . نيز جزو آن بود

آنان . کوب مخالفان رژيم بودندسربرای تيره بر تن می کردند اهرم اصلی 

                                            
تََوسُّط تورج " درود بر کاتالونيا" که زير عنوان Homenaje a Cataluña کتاب  4

   تهران-  ۱۳٦۱از انتشارات آگاه٬ سال . آرامش به فارسی هم ترجمه شده است
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با حمله به دانشجويان و به هم ريختن کالس های درس و کتک زدن 
ابراز » نظام«و » ٥مقام رهبری« دانشگاه ها٬ وفاداری خود را به انمعلّم

و  (Tierno Galván) تا جايی که استادانی مانند تی يرنو گالوان .می کردند
 مجبور شدند کالس های درس (Aranguren)فيلسوف معروف آرانگورن 

و » ايثار گر«٬ »پر شور«اين جوانان . خود را در خيابان تشکيل بدهند
هر جا که فرانکو و يا يکی از سران رژيم سخنرانی » هميشه در صحنه«

زنده باد «و » فرانکو٬ فرانکو« فرياد های  حضور می يافتند و می کرد
 لرزه بر اندام ياد هايشان با فر خودباور به  سر می دادند و»٦اسپانيا

 ذهن ه یدشمنانی که فقط ساخته و پرداخت. دشمنان رژيم می انداختند
  .رهبران رژيم بودند و ديگر حضوری فيزيکی در جامعه نداشتند

 Su Excelencia el)" مقام معظم رهبری"عنوان رسمی فرانکو٬ 
Caudillo)عنوان تمسي اروپا در قرن بی هاکتاتوري ده ی بود و اصوالً هم 

 رهبر٬ به یعني Il Duce" ( دوچهليئ" ملقب به ینيموسول. داشته اند" رهبر"
 یعني ی به آلمانDer Führer( به ِدر فوهِرر  بود ملقبتلريو ه) يیايتاليا

 پاک ري نداشت که سرانجام شی لقبا٬يفقط ژنرال فرانکو در اسپان). رهبر
 يیايرا از اسپان) El Caudillo (وي ی ِال کائو ده ی شد و کلمداي پیخورده ا

به محض . ساخت  و فرانکو را به آن ملقبدي کشرونيقرون وسطا ب
 داشت که هار هم در شهر ساالمانکا اظی لقب به فرانکو٬ اُسقُفني ایاعطا

 داشت٬ یچون مقام اسقف.  دزدان بوده استه ی سر دستی کلمه به معننيا
 و مجازات ريده بود دستگ که کرینتوانستند او را به خاطر اظهار نظر

که در آن زمان به آن  (کاني اخراج و به واتايکنند٬ بلکه او را از اسپان
   .  کردنددي تبع) مرجع ُمَقّدس می گفتند
زندان ها پر شد از زندانيان سياسی و دانشگاه ها و رفته٬ رفته 

مراکز آموزشی مملّو از مأموران پنهان و آشکار دستگاه و گماشتگان آن 
  همچنانجوخه های اعدام نيز بدون توّجه به اعتراض های بين المللی. ها

يکه در آخرين تير باران های رژيم٬ يتا جا. به کار خود ادامه می داد
فرانکو٬ حّتی دستور داد تلفن پاپ را هم که می خواست وساطت کند به 

  . محّل اقامت او وصل نکنند
يگر اروپايی ٬ کشورهای دی نخست حکومت فرانکودر سال ها

که ويرانه های ناشی از جنگ دوم جهانی را بازسازی کرده بودند٬ به 
نخستين سنگ بنای . گام بر می داشتندسرعت در راه پيشرفت و تّرقی 

                                            
5 - El Caudillo 
6  - ¡Arriba España! 
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 تحريم ها  اعمالر اثربگذاشته شده بود ولی اسپانيا نيز »  اروپاه یاتحاديّ «
 و پنجه نرم می و انزوای بين المللی با فقر و جهل و عقب ماندگی دست

   .کرد
 سلطنتی اسپانيا٬ ه یهای حکومت فرانکو٬ خانواد در طول سال

 بازگشت به ه یبه سر می برد و اجازال غو پرتبه حال تبعيد در ايتاليا 
 Don Juan de)  دون خوان ِد بوربون کنت بارسلون. اسپانيا را نداشت

Borbón Conde de Barcelona)ند در آغاز  هر چ٬٬  پدر پادشاه کنونی
بعد ها در تصميم خود ٬ حمايت خود را از آن اعالم کرد٬ ولی »قيام«

 آمدن به اسپانيا ه ی فرانکو اجازسال های پايانی عمر و تا تجديد نظر کرد
  .نداشترا 

 سلطنتی و ه ی طبق توافقی که بين خانواد۱۹٤۸در سال 
  برای٬ فرانکو اجازه داد که پادشاه فعلیصورت گرفتحکومت فرانکو 

  .  انجام تحصيالت اسپانيائی به اين کشور بيايدآموختن زبان و
فرانکو٬ جز يک دختر٬ فرزند ديگری نداشت و با نزديک شدن 
سال های پايانی زندگی او٬ بر نگرانی سران رژيم برای گزينش جانشينی 

  . عمر نظام افزوده می شده یو ادام» مقام رهبری«برای 
رت های زياد و به منظور جلوگيری  سرانجام پس از انجام مشو

از تجديد جنگ داخلی و کشت و کشتار های دوباره٬ مجلس نمايندگان در 
 را که در آن خوان کارلوس تصميم گرفت٬ ۱۹٦۹جلسه ای در سال 

 را داشت٬ به جانشينی فرانکو بر ۷» آستورياسه یشاهزاد«هنگام عنوان 
  .گزيند

 نيروهای سوء ظنمورد طرف  انتخاب خوان کارلوس از يک 
و از طرفی ديگر ) می پنداشتند راه فرانکو ه یکه او را ادامه دهند(چپ 

. گرفتمورد مخالفت فرماندهان ارتش و سياستمداران قديمی رژيم قرار 
 از فرماندهان (Luis Carrero Blanco)  لوئيس کاّررو بالنکودريا ساالر آنان 

ن راستين مقام رهبری و ی٬ که خود را از هوادارايقديمی نيروی دريا
 و مورد اعتماد فرانکو هم نخست وزيردنباله رو راه او می دانست٬ و 

  .بود٬ برای جانشينی شايسته تر می دانستند
  

  تيمسار منزل تشريف دارند؟
  

                                            
  .  بخش دوم قانون اساسی ديده شود-   7
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 ۱۹۷۳ دسامبر ۲۰روز (Luis Carrero Blanco)  کاّررو بالنکو
 حساب شدهر  بسياعملياتطی يک ) درست دو سال پيش از مرگ فرانکو(

 فردی بسيار مومن او که.  تروريستی جان خود را از دست داده یو پيچيد
 عبادت هر روز پيش از رفتن به دفتر نخست وزيری برای و مذهبی بود٬

 آن روز هم در . می رفتدفتر نخست وزيریبه کليسائی واقع در نزديکی 
ز به داخل اتومبيل نخست وزيری به طرف کليسا در حرکت بود که هرگ

  .آنجا نرسيد
تروريست ها از چند روز پيش٬ از داخل مغازه ای٬ تونلی در 

 قابل توجهی و مقدار  کرده حفرکاّررو بالنکوزير خيابان محّل آمد و شد 
آنان به طور دقيق پيش بينی . مواّد منفجره در آن جا سازی کرده بودند

 منفجره قرار چند گونی شن پشت جعبه های موادّ . همه چيز را کرده بودند
 که جلو عقب زنی موج انفجار را بگيرد و اتومبيلی را هم داده بودند

ند کرده بود دوبله  پارک ٬درست در آن سوی خيابان و رو به روی مغازه
 موقع عبور از آن جا٬ منحرف شود و کارّرو بالنکوتا اتومبيل حامل 

  . د بگذر در آن قرار داشت٬ مواّد منفجرهکهدرست از روی تونل 
دو نفر که لباس کار کارگران شرکت تلفن را بر تن داشتند و به 
نظر می رسيد که مشغول تعمير خطوط تلفن هستند٬ موقع عبور اتومبيل 

  ه یحفر. نخست وزير با اّتصال سيم ها٬ چاشنی را منفجر می کنند
بزرگی در وسط خيابان ايجاد می شود و گرد و غبار زيادی به هوا بر می 

أموران محافظی که در داخل يک اتومبيل اسکورت در پشت سر م. خيزد
حرکت می کردند٬ پس از فرو نشستن گرد و غبار٬ چون اثری از اتومبيل 

تيمسار : " او تلفن می کنند و می پرسنده ینخست وزير نمی بينند به خان
 پليس ه یبه ادارتلفنی در همين موقع راهبه ای ". منزل تشريف دارند ؟

 سوم ساختمانی واقع در محّل ه ید که اتومبيلی در بالکن طبقخبر می ده
  .انفجار در حال سوختن است

  
   مرا پاره کردندعمر ه یآخرين رشت: فرانکو

  
 مسئولّيت (ETA) ۸»اِتا«جدايی طلب باسکیدر آن موقع سازمان 

ولی با توّجه به ابعاد اين عمل و با در نظر . انفجار را به عهده گرفت
 اجتماعی و قدرت پليسی رژيم در آن موقع٬ مشکل می توان گرفتن اوضاع

                                            
ی سرزمين آزادی برا«باسکی يعنی که به    Euskadi Ta Askatasuna مخفف-  8

  .٬ که سازمانی به همين نام است»باسک
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در آن زمان٬ توان و ابزار انجام چنين کاری را » اِ تا«قبول کرد که 
  . داشته باشد

هرگز فردی و يا افرادی در ارتباط با اين عمل تروريستی 
زيرا همانطوريکه اشاره شد٬ کاررو بالنکو و اعضای . دستگير نشد

و در مسيحّيت اصل بر عفو و بخشش . قاً مذهبی بودند او عميه یخانواد
 فرزندان و ه یازينرو تا هم. است تا بر انتقام و قصاص و کينه توزی

اعضای خانواده در بيمارستان حاضر نشدند و قاتالن را عفو نکردند و 
َتَعهُّدی از مقامات انتظامی مبنی بر چشم پوشی از تعقيب و دستگيری 

د٬ همسر کاررو بالنکو اجازه نداد که جسد همسرش عامالن ترور نگرفتن
  . را برای ادای احترامات نظامی و تشريفات رسمی از آن جا خارج کنند

رژيم فرانکو پيکر  بزرگترين ضربه را بر کاّررو بالنکوترور 
 فرانکو هنگام گفتن تسليت به همسر کاررو بالنکو٬ در حاليکه .وارد کرد

 عمر مرا پاره ه ی رشتنيآخر: " اشتبه شّدت می گريست٬ اظهار د
   ." کردند

  
  !فرانکو ُمرد

  
کارلوس آرياس ٬ ۱۹۷٥ نوامبر ۲۰دو سال بعد٬ در روز 

 کاّررو بالنکو ٬ نخست وزيری که به جای (Carlos Arias Navarro) ناواّررو
گزيده شده بود٬ در جلو ميکروفون های راديو و دوربين  به اين سمت بر

  :ت و با صدائی لرزان گفتتلويزيون قرار گرف
- “Franco ha muerto”.) فرانکو مرد.(!  

البته فرانکو چندين روز پيش مرده بود٬ ولی رژيم اعالم مرگ 
 با سال فرانکواو را تا روز بيستم نوامبر عقب انداخت تا تاريخ مرگ 

  حزب فاالنژ اسپانياه یاز رهبران برجست٬ ۹خوسه آنتونيوروز تير باران 
  .ندمطابقت ک

فرانکو٬ در طول زندگی نظامی خود٬ فرماندهی بود به تمام 
او . ۱۰معنی نابغه که جوان ترين ژنرال ارتش های اروپا به شمار می آيد

در .  نظامی را با ابراز لياقت٬ يکی پس از ديگری طی کردرجامدتمامی 

                                            
9  - José Antonio Primo Rivera  از سران حزب فاالنژ اسپانيا٬ که به خاطر ايجاد  ٬

سال  (۱۹۳٦ نوامبر ۲۰اخالل در نظم عمومی توسط جمهوری خواهان دستگير و روز 
  .در زندان آليکانته تير باران شد) اّول آغاز جنگ داخلی

  . سالگی درجهء سرتيپی گرفت۳٤  در -   10
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 مؤمن٬ متّعهد و ٬زندگی شخصی نيز مردی بود به تمام معنی پاکدامن
 هم٬ ترک جنگ حّتی در جبهه های اش روزانه عبادتهرگز مذهبی که 

 اسپانيا را صرف تجّمالت شخصی خود و ه یديناری از خزان. شدمی ن
 آلمانولی همکاری او با رژيم فاشيستی ايتاليا و . خانواده اش نکرد

هيتلری٬ بستن دهان ها و شکستن قلم ها٬ فراری دادن مغز ها و حکم های 
 بعد از ناهار ه یخونسردی و پس از صرف قهواعدامی که در کمال 

 امضاء می کرد٬ او را به شخصّيتی مبّدل کرد٬ که تاريخ اسپانيا و جهان
    . کندمی از او  به خوبی ياد ن

 ٬ شهدا و در مقبره ای که در زمان حياته ی در در رافرانکو
 برايش در پای صليبی بلند و بد قواره که به دست زندانيان سياسی ساخته

  . دندر کنار خوسه آنتونيو به خاک سپردو  ٬شد
 با حضور در خوان کارلوس اّولدو روز پس از مرگ فرانکو٬ 

پارلمان و پس از ادای سوگند در برابر نمايندگان ملّت٬ به عنوان پادشاه 
  . امور کشور را در دست گرفته یاسپانيا٬ زمام ادار

  
  پادشاهی خوان کارلوس اّول

  
 که دو روز پيش٬ مرگ فرانکو را اّرّ◌روکارلوس آرياس ناو

 دوباره در برابر ميکروفون ها ۱۹۷٥ نوامبر ۲۲اعالم کرده بود٬ روز 
  :قرار گرفت و گفت

خوان  را به عنوان خوان کارلوس بوربون و بوربونجلوس " 
  ". ٬ پادشاه اسپانيا اعالم می دارم کارلوس اّول

يب در تاريخ بدينسان دوره ای نوين٬ حّساس و پر فراز و نش
٬ گروه شدولی همان طوريکه در باال اشاره . معاصر اسپانيا آغاز گرديد

ولی با ( می دانستند  راه فرانکوه یپادشاه را ادامه دهنداين های چپ٬ 
 او همارتش رده باالی ٬ و فرماندهان )گذشت زمان به اشتباه خود پی بردند

  . ندّقی می کردَتلَ   فرانکورا فردی فاقد شايستگی برای جانشينی
 تبعيديان و با تغيير رژيم و شروع پادشاهی خوان کارلوس٬

 ُبهت و نا باوری٬ شروع به  به تدريج و در ميانپناهندگان اسپانيا٬
 کردند و بسياری از آنان پس از نزديک به چهل سال  به کشوربازگشت

 قلم های شکسته بار. دوری از وطن٬ دوباره به خاک اسپانيا قدم نهادند
ديگر جان گرفت٬ روزنامه ها و کتاب های تازه در پشت ويترين روزنامه 
 فروشی ها و کتابفروشی ها به روی رهگذران لبخند زد و دهان های بسته

 از ۱۹۷٥در آن خزان سرد سال .  توانست آزادی را فرياد بزنداز نو
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ا ٬ همه ججزاير قناری تا کرانه های گرم پيرينهبرف  دامنه های پوشيده از
های آزادی شکفت و يک ماه و ده روز پس از درگذشت ديکتاتور٬ گل

 در پای کاج های رهائی و در پرتو شمع ٬فرارسيدن سال جديد را مردم
  .های آزادی جشن گرفتند

  
   انتقالی ه یآغاز دور

  
 نگذشته بود٬ که ۱۹۷٦هنوز بيست و پنج روز از آغاز سال 

خابات آزاد شهرداری ها برای نخستين بار پس از جمهوری دوم٬ انت
 را که (Adolfo Suárez) آدولفو سواِرزاندکی بعد٬ پادشاه٬ آقای . برگزار شد

 سياستمداری ميانه رو بود٬ به نخست وزيری برگزيد و به دنبال آن از
آدولفو . سياسی صادر شدو متهمان  زندانيان موردفرمان عفو عمومی در 

 خود را بر روی انجام انتقالی  اّول تمامی سعیه ی از همان لحظسواِرز
آرام از ديکتاتوری به دموکراسی و به دور از اقدامات هيجان زده٬ 

 (UCD)» اتحاد ميانه رو دموکراتيک«خود او حزبی به نام . معطوف کرد
  .  برنده شد نيزتشکيل داد٬ که در انتخابات عمومی سال بعد

ی از به منظور بازسازی ارتش و نيروهای ُمسلَّح و جلوگير
 نظاميان خوش نام ارتش به نام  از يکیسواِرز٬ نسنجيدهبروز حرکت های 

يادو ز مِّ  ه ی را٬ که درج(Manuel Gutiérrez Mellado) مانوئل گوتيه رِّ
اين شخص در نهايت . سرلشگری داشت به سمت معاونت خود بر گزيد

شايستگی توانست در سطح ارتش و پليس دست به تغييرات دامنه داری 
کرد٬ نظاميان د ولی همانطوری که در صفحات بعد مالحظه خواهي. ندبز

٬ قبول نداشتندهوادار رژيم سابق که جز فرانکو کسی را به فرماندهی 
دنبال فرصت مناسبی می گشتند تا ضربه ای کاری بر پيکر اين 

قانونی اعالم شدن حزب کمونيست توسط . دموکراسی نو پا وارد سازند
  . خوبی در دست آنان باشده یهانمجلس٬ می توانست ب

٬ تقديم آدولفو سواِرز اقدامات فراموش نشدنی ديگر ه ی از جمل
بود که به تصويب پارلمان رسيد » اصالحات سياسی «موسوم به  ایاليحه

از عمرش پارلمانی که هنوز چند ماهی . و به رفراندم عمومی گذاشته شد
ن فرانکو و با تأييد  در زما کسانی بودند که و اعضای آنباقی بود
  .بودندبه مجلس راه يافته  سازمان های امنّيتی آن رژيم  توسطصالحّيت

 ه ی به مرحل٬۱۹۷۷ در ماه ژانويه »اصالحات سياسی«قانون 
و به دنبال آن در تابستان همان سال اّولين انتخابات عمومی . اجراء در آمد

. ن برگزار شدآزاد برای انتخاب سناتور ها و اعضای مجلس نمايندگا
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احزاب عمده ای که در اين انتخابات٬ کانديدا های خود را به مجلس 
 به رهبری (PCE)» حزب کمونيست اسپانيا«: فرستادند عبارت بودند از

» سوسياليست کارگری«٬ حزب (Santiago Carrillo) سانتياگو کاّرريوآقای 
(PSOE) فليپه گونزالِس به رهبری آقای (Felipe González)  که بعد ها به

 ٬ حزب دست راستی و دارای تمايالت مقام نخست وزيری رسيد
مانوئل به رهبری آقای   (Alianza Popular)» اّتحاد مردمی«فرانکيستی 

که در دولت های فرانکو دارای پست های مّهم ٬ (Manuel Fraga) فراگا
سفارت و وزارت بوده است٬ و باألخره حزب راست ميان رو موسوم به 

  .آدولفو سواِرزبه رهبری خود آقای  UCD)» تحاد ميانه رو دموکراتيکا«
پس از انجام انتخابات و افتتاح پارلمان٬ مجالس قانونگذاری٬ 

 را در صدر فعالّيت های خود  جديديک قانون اساسیو تصويب تنظيم 
  . قرار دادند

  
  قانون اساسی جديد اسپانيا

  
از حقوق دانان يک کميسيون پارلمانی متشکّل از شش تن 

 اسپانيا به پيشنهاد احزاب دارای کرسی٬ مأمور تنظيم متن پيش ه یبرجست
اين عّده  دو متن متفاوت را آماده کرد و برای . نويس قانون اساسی شد

قانون اساسی حاضر اسپانيا که به . تصويب تقديم مجلس نمايندگان نمود
 موجود وانين اساسیباور بسياری از استادان حقوق٬ يکی از جامع ترين ق

 دنياست٬ محصول تالش و دانش و از خود گذشتگی همين گروه شش در
اين . ياد می شود» پدران قانون اساسی« که از آنان به عنوان استنفره 
 ه یاز نمايند(ولوژيک موجود در ميان خود ئ ايداختالفات عليرغم ٬گروه

٬ با )»مردمیاّتحاد «حزب کمونيست گرفته تا حزب کامالً دست راستی 
 يک متن پيشنهادی به مجلس به ه یگذشت و فداکاری توانستند در بار

  . توافق برسند
حک و  ۳۱۰۰قانون اساسی فعلی اسپانيا٬ سرانجام پس از 

 به تصويب مجالس قانونگذاری رسيد و ۱۹۷۸ اکتبر ۳۱اصالح٬  روز 
توشيح  دسامبر و به دنبال ٦پس از تأييد ملّت اسپانيا در رفراندم روز 

 رسمی کشور منتشر ه ی در روزنام۱۱ دسامبر همان سال۲۹ روز ؛پادشاه
  .شد و از همان روز قدرت اجرائی پيدا کرد

                                            
  .۱۳٥۷ دی ماه ۸ برابر با -   11
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 سالگرد تصويب قانون اساسی سی امين امسال مصادف است با 
  نو پای سال٬ قانون اساسی و دموکراسیاين سیدر عرض . اسپانيا

 است که مّهم ترين آنها کودتای اسپانيا٬ خطر های زيادی را از سر گذرانده
  . بود۱۹۸۱ فوريه ۲۳

  
  آن شب هولناک و دهشت زا  

   
٬ هواداران رژيم فرانکو٬ به ويژه شدهمانطوری که اشاره 

فرماندهان ارتش که از بر قراری دموکراسی و آزادی احزاب سياسی٬ دل 
هلک بر  مُ  ایخوشی نداشتند٬ دنبال فرصت مناسبی می گشتند تا ضربه

  . بياورندوارد نو   رژيم پيکر
برابر با چهارم  (۱۹۸۱ فوريه ۲۳بعد از ظهر روز دوشنبه 

مراسم برگزاری جلسه ای از مجلس نمايندگان به صورت ) ۱۳٥۹اسفند 
در آن جلسه قرار .  سراسری تلويزيون پخش می شده یمستقيم از شبک
 عنوان به Leopoldo Calvo Sotelo)( لئوپولدو کالوو سوتلوبود که آقای 

  .  تقاضای رأی اعتماد بکندآدولفو سوآِرزرئيس جديد دولت و به جای آقای 
که (س ساعت شش و بيست دقيقه٬ يک گردان ژاندارم أدرست ر

آنتونيو تِه به فرماندهی سرهنگ دوم )  نام دارد» گارد سيويل«در اسپانيا 
.  را به اشغال خود در آوردساختمان مجلس (Antonio Tejero)ِخه رو 

سرهنگ مزبور٬ هفت تير به دست پشت تريبون مجلس قرار گرفت و با 
همگی زمين گير بشويد٬ گفتم ! ساکت: "لحنی تهديد آميز فرياد زد

 حاضر در جلسه در زير اعضای دولت نمايندگان و ه یهم...". همگی
سانتياگو يکی از آن ها آقای .  جز دو نفر٬ شدندپنهانکرسی های مجلس 

حزب کمونيست بود که می دانست در صورت پيروزی  رئيس کارّريو
ز می ژنرالکودتا٬ بالفاصله تير باران خواهد شد و ديگری   ادوي گوتيه رِّ

بود که نمی خواست از زير بار مسئولّيتی که در برابر تاريخ بر عهده 
ز مژنرال . گرفته بود شانه خالی کند  Manuel) ادوی يمانوئل گوتيه رِّ

Gutiérrez Mellado)پارلمان حضور ه ی که با لباس شخصی در جلس 
جای شما اينجا نيست٬ برويد : "داشت با پرخاش به نظاميان فرياد زد

 را که به آدولفو سواِرزيکی از آن ها با او گالويز شد و او و ...". بيرون
دفاع از او بر خاسته بود بر روی پيش خوان يکی از کرسی های مجلس 

 چند تير به  خود با مسلسل دستیی ديگر نظامیدر همين لحظه. انداخت 
در اين هنگام سروانی پشت تريبون رفت و . سقف پارلمان شليک کرد

 که – ذيصالحاعالم کرد که تحّوالتی در جريان است و يکی از مقامات 
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 به زودی مراتب را به اّطالع ملّت خواهد - نظامی خواهد بود مسلماً 
  . رساند

 رده باالی مسئوالن ه یو وزراء و همتمامی نمايندگان ملّت 
معاونان . کشور و رهبران احزاب سياسی به گروگان گرفته شده بودند

 و به منظور جلوگيری از ايجاد خالء ٬ در غياب وزراء٬وزارت خانه ها
  . مملکت٬ کابينه ای اضطراری تشکيل دادنده یدر ادار

. دادهمه چيز از وقوع يک کودتای نظامی تمام عيار خبر می 
 که صبح ها منتشر می (El País)» اِل پائيس «ه یساعتی بعد٬ روزنام

و از اوضاع در خطر است که نوشت شود٬ فوق العاده ای بيرون داد و 
 ه یاندکی بعد شبک. صفوف خود را فشرده تر سازند مردم خواست که

سراسری راديوئی کشور برنامه های عادی خود را قطع کرد و شروع به 
 را به معمولیتلويزيون هم يک فيلم سينمائی .  نمود کالسيکقیپخش موسي

ولی پيش از اشغال استوديو های مرکزی تلويزيون توسط دو نفر . آنتن برد
 توانسته بوده بودند به موقع يک قسمت فنیبر زرهی٬ چند تن از کارکنان 

ت رفته٬ رفته ارتباطا.  سّيار را به خارج از محّوطه منتقل کننده یفرستند
با تاريک تر شدن هوا٬ .  در بسياری از نقاط مادريد مختل شدهمتلفنی 

خيابان ها به سرعت از جمعّيت و وسائطه نقلّيه خالی می شد و کسی 
  .در شرف وقوع استنميدانست چه اّتفاقی 

حدود ساعت هشت شب٬ من هم يک تاکسی کرايه کردم و راهی 
مسافرش بودم و پس از  آخرين  من تاکسی گفت کهه یرانند. منزل شدم

٬ او هم راهی خانه اش می شد تا به همراه خانواده چشم به راه شدنپياده 
وقتی که به خانه رسيدم تنی چند از جوانان همسايه را ديدم . حوادث بنشيند

يکی از آنها که با من دوستی داشت و می دانست . که َدم در ايستاده بودند
کنم٬ همراه سه تن ديگر به که من به راديو های خارجی گوش می 

 ها هم  راديوبه راديوهای فرانسه گوش کرديم ولی آن. آپارتمان من آمدند
» بی بی سی«راديو . اّطالعی بيشتر از ما از رويداد های مادريد نداشتند

در اخبار ساعت نه فقط اعالم کرد که پارلمان اسپانيا به اشغال گروهی 
  می گذشت درون مجلس آنچه درکسی هم از. شبه نظامی در آمده است

خبر نداشت و معلوم نبود چه بالئی بر سر رهبران سياسی کشور و 
 هر  ولحظه ها به کندی و با دلهره می گذشت. نمايندگان ملّت آمده است

  . می کرد کدام از جوانان حاضر عقيده ای ابراز
چند لحظه بعد يکی از راديو های محلّی خبر داد٬ که شهر 

 يک به اشغال تانک های) اقع در يکی از اياالت شرقی اسپانياو (والنسيا
خايمه ميالنس ِدل بوش   ژنرال واحد موتوريزه از سپاه سوم به فرماندهی
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(Jaime Milans del Bosch)خود او طی اعالمّيه ای که از . ٬ در آمده است
 پخش شد٬ از مردم  خواست که از تشکيل اجتماعات خود والنسياراديو 
 آن ژنرال اميدوار بود که .کنند و به پرسنل نظامی نزديک نشوندداری 

فرماندهان سپاه های ديگر هم اقدام مشابهی در مناطق تحت فرماندهی خود 
  .به عمل آورند

نشست آن روز مجلس نظر به اهمّيتی که داشت٬ به طور زنده از 
تلويزيون پخش می شد و مردم ورود آن سرهنگ هفت تير به دست به آن 

آن ها .  به چشم خود ديده بودند راجا و قرار گرفتن او در پشت تريبون
 از وفادار ترين واحد ها در بين )گارد سيويل (می دانستند که واحد ژاندارم

 دل خوشی ما در ه یتنها ماي. نيروهای ُمسلَّح٬ به ژنرال فرانکو بود
 اندازیتير صدای سکوت آن شب اين بود٬ که از هيچ نقطه ای از پايتخت 

. به گوش نمی رسيد و صدای رفت و آمد آمبوالنس ها هم شنيده نمی شد
ارتباطات  ابری مادريد حکمفرما بود و  نيمهسکوتی مرگبار بر آسمان

  .قطع بود همچنان یتلفن
 ه ی و ما عقربپخش می کرد ديگریتلويزيون٬ فيلم سينمائی 
 می ی ديگریه  فرستند روی طول موجراديو را از روی فرستنده ای به

حدود ساعت ده و نيم شب يکی از فرستنده های غير دولتی . لغزانديم
ميالنس دل ژنرال .  شدی بيشتره یمحلّی مطلبی پخش کرد که باعث دلهر

 از دستور پادشاه برای باز گرداندن تانک ها به پادگان هايشان سر بوش
 به – عّده ای از بسيجی ها و اعضای حزب فاالنژ هم. پيچی کرده بود

  در جلو مجلس جمع شده بودند و با دادن سالم فاشيستی - قول همان راديو 
و خواندن سرود های مخصوص به خود٬ نظاميانی را که پارلمان را در 

يکی از بچه های حاضر . محاصره و اشغال خود داشتند تشويق می کردند
ن باز  ساله در فرانسه به وط۳٥ من که پدرش تازه از تبعيد آپارتماندر 

٬ تيرباران  در صورت پيروزی کودتااو می گفت.  زد زير گريهگشته بود٬
به دنبال حرف آن جوان٬ بچه های ديگر هم . خواهد بودقطعی پدرش 

شروع کردند به تعريف کردن خاطرات وحشتناکی که از بزرگتر های 
  . جنگ های داخلی شنيده بودندحوادث  ه یخود در بار

 در  از ورود منیهنوز چند ماهده بودم و من تازه به اسپانيا آم
نمی  ی در حدّ  را اسپانيائیزبانمن در آن موقع   . نمی گذشتاين کشور

گفتگوی جوانان همسايه که در پارتمان من گرد آمده  که بتوانم در دانستم
ولی هر طوری بود به آن ها حالی کردم که من به .  شرکت کنمبودند٬ 

وقتی که دليل مرا پرسيدند٬ توانستم توضيح . مپيروزی کودتا اميدوار نبود
. دهم که در کودتا های نظامی٬ معموالً نيروی هوائی دست باال را دارد
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 دير وقت از ه یمن اضافه کردم که ما از زمان اشغال پارلمان تا آن لحظ
به آن ها گفتم . شب٬ شاهد پرواز هيچ هواپيمائی در آسمان مادريد نبوده ايم

 والنسيايما و حّتی چند هليکوپتر تانک های کودتاچيان را در اگر چند هواپ
٬ به گلوله ببندند و يا بر روی پارلمان چترباز پياده کنند٬ نظاميان اشغالگر

وانگهی . انجام بدهندی نمی توانند  ديگر کارجز تسليم و يا کشته شدن
 محلّی دارد می گويد ژاندارم ها غير از ه یهمان طوريکه آن فرستند

الح کمری و مسلسل دستی کوچک٬ سالح ديگری برای دفاع از خود در س
 نفر نمايندگان مجلس و ۳٥۰مگر آن ها می توانند تمامی . اختيار ندارند

و بعد مثال هائی از . !؟ساير اعضای دولت را در يک شب اعدام کنند
کودتای شيلی٬ کودتای نظاميان ترکيه٬ کودتا های عراق برايشان تعريف 

 اضافه کردم بر فرض هم اگر کودتا پيروز شود٬ حکومت روی کردم و
 کار آمده از طريق آن کودتا را به رسمّيت خواهد شناخت؟ حرف های من

  . شد ها باعث دلگرمی بچهکمی
فيلمی که از .  تلويزيون دوخته بوديمه ی ما  ساکت چشم به صفحه یهم

يک و درست  ساعت.  قطع شد می شد٬ بعد از چند دقيقه٬تلويزيون پخش
ناگهان پادشاه و ٬ گذشتچند لحظه .  بودبعد از نيمه شب ه یچهارده دقيق

 ه یداشت٬ بر صفحاسپانيا در حاليکه اونيفورم فرماندهی ّکل قوا را بر تن 
  :  و طی سخنانی بسيار کوتاه گفتتلويزيون ظاهر شد

  
  مردم اسپانيا٬"  
در شرايط فوق بدينوسيله قاطعانه از يکايک  شما می خواهم  که   

 فعلی که در اين لحظات با آن روبرو هستيم٬ نهايت آرامش و ه یالعاد
به اطّالع شما می رسانم که به فرماندهان . خويشتن داری را به خرج بدهيد

مناطق نظامی اعم از هوايی و دريايی و زمينی دستور های الزم صادر 
ه به حوادثی که در سا:  شده است تا بدانند ختمان مجلس در جريان با تََوجُّ

است و به منظور احتراز از بروز هر گونه هرج و مرج احتمالی به 
مقامات کشوری و فرماندهی ستاد نيرو های ُمسلَّح دستور داده ام در جهت 

  .حفظ نظم و در چهار چوب قوانين جاری٬ اقدام مقتضی معمول دارند
 می هر گونه اقدام نظامی که ضروری تشخيص داده شود٬  فقط  

  . بايست با تصويب فرماندهان ستاد نيروهای ُمسلَّح صورت بگيرد
  

پادشاه٬ به عنوان نماد يکپارچگی و پايداری کشور٬ به هيچ وجه 
ل به  ل کند که می خواهند با تََوسُّ نمی تواند حرکات و نگرش کسانی را تحمُّ
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 به زور روند دموکراتيک آغاز شده طبق قانون اساسی را که مردم اسپانيا٬
   ." موقع خود و از طريق رفراندم مورد تأييد قرار داده است٬ مختل سازند

. ۱۲کودتا شکست خورد و بار ديگر دموکراسی پيروز گرديد
 سّيار را از مرکز تلويزيون خارج ه یی که آن فرستنديمعلوم شد بچه ها

و پيام او را خطاب به کرده بودند٬ آن را به کاخ محّل اقامت پادشاه برده 
آنها پس از خروج از کاخ سلطنتی٬ در . بودندملّت٬ در آن جا ضبط کرده 

دو گروه جداگانه و از دو مسير مختلف به سوی مرکز پخش به راه می 
افتند تا در صورت دستگيری يکی٬ آن ديگری بتواند نوار پيام پادشاه را 

  .از فرستنده پخش کند
وباره به چنگال ٬ کشور را از افتادن د به موقع پادشاهه یمداخل

يک هفته بعد از آن کودتای نا فرجام٬ .  ديکتاتوری و خودکامگی نجات داد
 احزاب ه یاسپانيا شاهد بزرگترين تظاهرات خيابانی بود که در آن هم

به پاس آزادی٬ "سياسی فقط پشت يک پالکارد که روی آن نوشته شده بود 
  .  به خيابان ها ريختند" ۱۳دموکراسی و قانون اساسی

موارد زير پاره ای از موهبت هايی است که از برکت قانون 
  : اساسی جديد٬ نصيب کشور اسپانيا شده است

   
تفويض و اعطای خود مختاری به هفده ايالت و دو شهر و  -

 موارد طبقانتقال اختيارات حکومت مرکزی به آن ها٬ 
 ).۲مّواد ( ُمَشّخص در قانون اساسی

ی محلی و داشتن حّق به رسمّيت شناخته شدن زبان ها -
 اياالت خود مختار ه یآموزش به آن زبان ها در محدود

همه اکنون در اسپانيای امروز پنج زبان رسمی ). ۳ماده (
٬ زبان باسکی٬ )زبان ملی(اسپانيايی کاستيلی : وجود دارد

 زبان کاتاالنی٬ زبان گاليسيايی و زبان والنسيايی

                                            
 روز بعد همهء نظاميانی که ساختمان مجلس را در اشغال خود ه   تا ساعت دوازد-   12

داشتند٬ خود را تسليم کردند٬ بی آنکه قطره ای خون از دماغ کسی بريزد و يا کسی در 
 آمران و عامالن مستقيم کودتا ٬ خلع درجه مدتی بعد فقط. صدد انتقام جويی از آن ها بر آيد

کسی اعدام نشد و آخرين آن ها که همان . و برخی از آن ها به مجازات زندان محکوم شدند
سرهنگ دوم ته خه رو بود هفت سال پيش و پس از پايان دوران محکوميّت از زندان آزاد 

  . شد
13 Por la libertad, la democracia y la Constitución 
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ساير رسانه های ممنوعّيت ِاعمال سانسور بر مطبوعات و  -
جز به هنگام بر قراری وضعّيت فوق العاده (اّطالع رسانی 

 ). ٥٥ ه یمادّ ) (و حکومت نظامی
 ه یمادّ (تضمين آزادی بيان و انديشه به معنای وسيع کلمه  -

۲۰.( 
 ه یمانند دادگاه ويژ(ممنوعّيت تشکيل دادگاه های ويژه  -

 ه یمادّ )( روحانّيت و غيرهه یروزنامه نگاران٬ دادگاه ويژ
 ).۱۱٦ ه ی از مادّ ٦ و َبند ۲٦

نبودن مذهبی به عنوان مذهب رسمی کشور و آزادی کلّيه  -
مذاهب و انجام فرائض مذهبی برای پيروان تمامی اديان در 

 ).۱٦ ه یمادّ (حّد مجاز و نياز 
ممنوعّيت استفاده از شکنجه و اعمال تحقيرآميز و موهن  در  -

 ).   ۱٥ ه یمادّ (مورد افراد باز داشتی و زندانی 
 ).۱٥ ه یمادّ ) (حّتی در زمان جنگ(لغو مجازات اعدام  -
عام با انتخاب پارلمان به منظور نظارت لتشکيل نهاد مّدعی ا -

بر رعايت حقوق شهروندان توسط مأموران دولتی و ساير 
 ).٥٤ ه یمادّ ( مملکت در سراسر کشور ه یمسئوالن ادار

 عضويت در آن آزادی تشکيل سنديکا های کارگری و حقّ  -
ها با در نظر گرفتن محدودّيت های مربوط به عضويت 
پرسنل نظامی و انتظامی٬ قضات و برخی از صاحبان 
مشاغل معدود ديگر به منظور حفظ بی طرفی و به خاطر 

 ).۱۲۷ و ۲۸ و ۷مواد ( آنها ه یمسئولّيت ويژ
به رسمّيت شناختن حّق ِاعتصاب به منظور دفاع از حقوق  -

 ).۲۸ ه ی از مادّ ۲ند بَ (کارگری 
تفکيک کامل قوای مملکتی و تعيين و تحديد وظايف هر يک  -

 .      از آن ها
 قضائّيه و قضات شاغل در تمامی ه ی استقالل کامل قوّ  -

 .دادرسیسطوح 
تعيين وظايف افراد در دفاع از کشور و به هنگام بروز  -

 .سوانح و فاجعه های عظيم طبيعی و غير طبيعی
به هر (انون لغو انجام خدمت نظام وظيفه  تصويب بعدی ق -

٬ و تشکيل ارتشی نوين و حرفه ای٬ که هم )نحو و شکلی
مانند افغانستان و  نقاط بحرانی جهان پاره ای ازاکنون در 

 . حضوری مؤّثر داردلبنان
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 ها و انتخابی بودن تمامی  دانشگاهتضمبن استقالل آموزشی -
ه تا رئيس از رئيس دانشگاه گرفت(ارگان های آن ها 

 ه یمادّ (و اجباری و رايگان بودن آموزش ابتدائی ) دپارتمان
۲۷.( 

مشاغل شئون و  تساوی کامل حقوق زن و مرد در تمامی  -
 فعلی ه ی نفر وزير در کابين۱۷ از .کشوری و لشکری

 ).از ُجمله وزير دفاع( نفر زن هستند ۹اسپانيا٬ 
و موقعّيت  افراد اسپانيائی از هر مقام ه یتساوی کامل هم -

 ). ۱٤ ه یمادّ (فردی و اجتماعی در برابر قانون 
 اسپانيا٬ اعم  خاک کودکان متولّد دره یحمايت از حقوق هم -

 از ٤َبند ( باشند و يا نباشند  بوده ازدواجه یاز اينکه ثمر
 . )۹ ه یمادّ 

 

  قانون اساسی اسپانيا
  

 اکتبر ۳۱ مشَتَرک روز ه یقانون اساسی اسپانيا که در جلس  
٬ در  رسيده بود۱٥ به تصويب اعضای مجلس نمايندگان و سنا۱٤ ۱۹۷۸

 ملّت قرار گرفت و پس  مورد تأييد همان سال دسامبرششمرفراندم روز 
٬ به ين کشور اّول٬ پادشاه استوسط اعليحضرت خوان کارلوتوشيح  از

   . شدگذاشته اجرا ه یمرحل
  

                                            
  م.  شمسی۱۳۵۷  برابر با نُهم آبان ماه -   14
15    -  las Cortes ٬ نظام پارلمانی اسپانيا از دو مجلس٬ يکی به نام Cámara Baja 

 Cámaraو  ديگری  ) » مجلس پائين « يا »  مجلس شورا«يا »  مجلس نمايندگان«(
Alta  )  » ها تشکيل می شود که به مجموع آن) »مجلس اعال « ٬ يا »مجلس سناlas 

Cortes Generales م.   گفته می شود  
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 آنان ه یهم ی آگاه به ٬ اسپانيا  پادشاهخوان کارلوس اّول٬ ما   
   :می رسانيم  می کنندکه اين متن را ديده و آن را درک

که قانون اساسی زير به تصويب مجلسين و تأييد مردم  ديبدان
  .۱٦اسپانيا رسيده است

  

  ديباچه
  

ملّت اسپانيا به منظور برقراری عدالت٬ آزادی٬ امنيّت و حفظ   
قالل٬ خواست تو اسدر راستای ايفای حّق حاکميّت ٬  آنمنافع يکايک افراد

  :خود را جهت نيل به مقاصد زير اعالم می دارد
  

 اتيک تحت لوای قانون اساسی تضمين همزيستی دمکر
 اقتصادی ه یعادالن نظام منطبق با يکساير قوانين و 
  اجتماعی؛و 

 قانون را به عنوان ه یايجاد حکومتی قانونمند که ُسلط 
  مردم تضمين کند؛ه یبيانگر اراد

  افراد و خلق های اسپانيا در جهت ه یهمحمايت از 
 زبان و ُسَنن ٬ فرهنگ٬برخورداری از حقوق انسانی٬ 

  خود؛ مربوط بهنهاد های
  و اقتصادی به  فرهنگی کوشش در جهت اعتالی 

 منظور تأمين زندگی بهتر برای همه؛
 ايجاد جامعه ای آزاد و پيشرفته؛ 
  تشريک مساعی در جهت تشييد روابط صلح آميز و

 ؛دنيا ملّت های ه ی هممکاری مؤّثر باه
  

ذا مراتب زير را مجلسين تصويب و مردم اسپانيا نيز عليه
  :تأييد می کند

  

                                            
  جمله ای است که به همين صورت از زمان های قديم بر صدر قوانينی که به توشيح -   16

  م. پادشاه می رسد٬ درج می شود



 
 
 
 

  رسول پدرام: ترجمه رسمی و گزاره
 
 

 
 
Página 35  

  
 35   صفحهء

 
 

  مقدمهبخش 
  

  - Artículo 1 ۱ ه یمادّ   
  

 قانون ۱۸سوسيالِ   و۱۷است دمکراتيکری  اسپانيا کشو– ۱نِد بَ   
 صدر در ۲۰ادی٬ عدالت٬ برابری و کثرت گرائی سياسیزآ که ۱۹٬َمدار

  .  نظام حقوقی آن قرار دارداصلیرزش های ا
  

 قوای مملکت که تاسپانياس حاکمّيت ملّی منبعث از مردم – ۲نِد بَ   
  .ناشی می شود آن ازنيز 

  
 سلطنتی ه ی حکومتی اسپانيا٬ مشروطیسياس نظام – ۳نِد بَ   

  . است
  

  - Artículo 2 ۲ ه یمادّ   

                                            
تأکيد شده » دمکراتيک«  بيش از هشت بار در متن قانون اساسی بر روی کلمهء -   17

. فظ روح قانون به همين صورت  تکرار گرديداست که در متن فارسی نيز به منظور ح
ارگان های سياسی کشور٬ از طريق برگزاری ) مردم ساالر(در يک نظام دمکراتيک 

انتخابات عمومی و با تضمين مشارکت تمامی شهروندان واجد شرايط٬ انتخاب و گمارده 
 م .  می شوند

 احتراز از تعبير های دل به منظور.   وابسته به طبقات و يا فعاليّت های اجتماعی-   18
بخواهی٬ اين کلمه نيز به همين صورت در متن فارسی نيز تکرار شد و نبايد آن را با 

منظور از سوسيال بودن حکومت در اسپانيا٬ تأمين و . اشتباه کرد» کشور سوسياليستی«
بهداشت عمومی٬ حقوق بازنشستگی٬ بيمه زمان (تضمين و ارائهء خدمات اجتماعی 

می باشد و در عين حال برنامه های ...) مدد معاش خانواده ٬ توسعهء اشتغال و بيکاری٬ 
مربوط به توزيع منطقه ای و اجتماعی درآمد٬ از طريق اعمال سياست های مالياتی را نيز 

  م. شامل می شود
  :   مشخّصات اساسی يک حکومت قانون َمدار عبارت است از-   19

به ) اعم از نظامی و غير نظامی(ر مملکتی   ُملزم و مقيّد بودن مسئوالن امو- 
  .اطاعت از قانون

  .  تفکيک قوای مملکت- 
  به رسميّت شناختن حقوق و آزادی های فردی و برقراری تضمين های الزم - 

 م. برای حمايت از آن ها
20  -  Pluralismo político:   عقيدهء ُمبتنی بر لزوم دخالت کلّی و عملی موسسات و

  م. در ادارهء امور کشور) اعم از مذهبی٬ اجتماعی و سياسی(ومتی َمجامع غير حک
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کشور  بی چون و چرایيکپارچگی قانون اساسی حاضر بر   

است  ُمبتنی آن مردم ه ی همایاسپانيا به عنوان سرزمين مشترک و اليتجزّ 
 آن را با حفظ ه ی تشکيل دهندمناطق و ۲۱ حّق خود مختارِی ملّيت هاکه

  . خته و تضمين می کندهمبستگی در ميان آنها٬ به رسمّيت شنا
  

  - Artículo 3 ۳ ه یمادّ   
  

 ه یهم. می کشور است زبان رس۲۲ائیيّ تاسپانيائی کاس – ۱بنِد   
 آن را  که آن را فرا گرفته و حّق استفاده ازوظيفه دارندمردم اسپانيا 

  .داشته باشند
  

مختار  های اسپانيائی نيز در اياالت خود  ديگر زبان– ۲بنِد   
مربوط به خود و بر اساس منشور خود مختاری آن ايالت ها به رسميّت 

  . ۲۳شناخته می شود
  

٬ ميراثی است  اسپانيامختلفزبان های  غنی یه  گنجين– ۳بَنِد   
  .فرهنگی که مورد توّجه و حراست خاّص قرار خواهد گرفت

  
 - Artículo 4 ۴ ه یمادّ 

  

                                            
استفاده شده است که برخی از ايالت های » مليّت«   از آن جهت در اين جا از کلمهء -   21

در حال حاضر٬ .  خود مختار کنونی٬ در گذشته کشوری دارای حکومت مستقّل بوده اند
  م. در اسپانيا وجود داردهفده ايالت خود مختار و دو شهر خود مختار 

22   -  Castellano  و در زبان عربی به عنوان "  کاستيلی"؛ از اين زبان در متون قديم
طبق قانون٬ در ايالت های خود مختار دارای زبان . ياد شده است» قَشتاله ای« زبان 

در محلّی٬ شهروندان موقع مراجعه به و يا مکاتبه با ادارات تابع حکومت مرکزی مستقر 
ايالت خود مختار٬ می توانند از زبان محلّی خود و يا زبان رسمی کشور استفاده کنند٬ و 
مسئوالن اداری تابع حکومت مرکزی نيز موظّف هستند به زبانی که شهروند ترجيح دهد٬ 

چنانچه در امری اداری که طرف های ذيربط متعددی و جود داشته و . پاسخگو باشند
. زبان وجود نداشته باشد٬ از زبان رسمی کشور استفاده می شودتوافقی در مورد انتخاب 

در صورتی که امری اداری به مناطقی خارج از ايالت خود مختار مربوط باشد٬ اسناد و 
  م. مدارک به زبان رسمی کشور٬ تنظيم و يا ترجمه خواهد شد

سيائی ٬ گالي(Vasco)٬ باسکی (Catalán)کاتاالن :   اين زبان ها عبارتند از-   23
(Gallego) و والنسيائی (Valenciano).م   
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های ُسرخ و   پرچم اسپانيا از سه قسمت افقی به رنگ– ۱ِد نبَ 
زرد و ُسرخ تشکيل می شود که پهنای قسمت زرد آن دو برابر قسمت 

  .های ُسرخ رنگ است
  
 درفش در منشور خودمختاری اياالت٬ می توان نوع – ۲ َبندِ 
 پرچم اسپانيا رادر کن ها٬ درفشاين . کردُمَشّخص ايالت را  هرمربوط به 

 برگزاری مراسم رسمی به اهتزاز در می  هنگامهای دولتی و در ساختمان
  .آيد
  

  - Artículo 5 ۵ ه یمادّ 
  

  . پايتخت کشور استمادريدشهر   
  

  - Artículo 6  ۶ ه یمادّ 
  

 سياسی هستند که  به شکل ٬۲٤ َمظهر کثرت گرائی سياسیاحزاب  
 جهت مشارکت ابراز بنيادی و می کنند  ملّی کمکه یگيری و تجلّی اراد

تشکيل احزاب و فعالّيت آنها به شرط . در شئون سياسی به شمار می آيند
 ساختار درونی و. احترام به قانون اساسی و ساير قوانين٬ آزاد است

   .عملکرد احزاب بايد دمکراتيک باشد
  

  - Artículo 7 ۷ ه یماد
  

اّتحاديه های کارگری و انجمن های صنفی کارفرمايان به حفظ و   
 ايجاد.  منافع اقتصادی و اجتماعی مربوط به خود کمک می کننده یتوسع

و فعالّيت اين مؤسسات به شرط احترام به قانون اساسی و قوانين٬ آزاد 
  . ر درونی و عملکرد اين گونه مؤسسات بايد دمکراتيک باشدساختا. است

  
  - Artículo 8 ۸ ه یماد
  

                                            
24   -  Pluralismo 
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 نيروهای مسلّح متشکّل از نيروی زمينی٬ دريائی و – ۱َبنِد 
هوائی مأموّريت حفظ حاکمّيت و استقالل اسپانيا را عهده دار بوده و ُمدافع 

  . آن می باشنده یتمامّيت ارضی و نظام مشروط
  

ه در محدود  نظامی  راتشکيالت مبانی ۲٥ ارگانییقانون – ۲َبنِد   
  . اصول قانون اساسی حاضر ُمَشّخص خواهد کردی
  

  - Artículo 9 ۹ ه یمادّ  
  

ُملَزم به رعايت  مملکت ه یمسئوالن ادار شهروندان و – ۱َبند   
  .قانون اساسی و ساير قوانين می باشند

  
آزادی و برابری فردی و  شرايط الزم جهت َتَحّقق ايجاد – ۲َبنِد   

ها و  َتَحّقق آنهای موجود بر سر راه  گروهی٬ رفع موانع و دشواری
 شهروندان در حيات سياسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی و ه یتسهيل مشارکت هم

  . استاداری مملکت  نمسئوال ه یبه عهداجتماعی 
  

 سلسله رعايت قانون اساسی ضامن اصل قانون َمندی٬ – ۳َبنِد   
 قوانين٬ عطف به ما َسَبق نکردن نّيتعال٬ قانونی ه یَشّخصمُ مراتب 

 حقوق فردی٬ امنّيت قضائی٬ و ه ی و يا محدود کنندمطلوبنامصوّبات 
و منع تفسيرهای متناقض از قوانين و مسئوالن اداری مملکتی پاسخگوئی 

  . آنان می باشده یانجام اقدامات خودسرانه از ناحي
  

  بخش يکم
  اليف اساسیو تک حقوق ه یدربار

  
  - Artículo 10 ۱۰ ه یمادّ 

                                            
 ley)» قانون اُرگانی« ترجمه نشده است چون "  قانون بنيادی "   عمداً به صورت -   25

orgánica) از اصطالحات جديدی است که همراه با قانونی اساسی حاضر وارد فرهنگ 
آن دسته از قوانينی هستند که عمدتاً  » گانیقوانين ار« منظور از . حقوقی اسپانيا شده است

ناظر بر حقوق اساسی و آزاديهای فردی بوده و تصويب٬ تغيير و فسخ آن مستلزم احراز 
در صفحات بعدی .   ديده شود۸۱متن ماّدهء . رأی اکثريّت مطلق مجلس نمايندگان می باشد

  م. در بارهء رأی اکثريّت مطلق و ساده توضيح داده خواهد شد
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٬ آن ها و غير قابل تخّطی فطریحقوق و د٬ افرا شرافت – ۱َبند 

ديگر٬ مبانی افراد  شخصّيت٬ احترام به قانون و حقوق ه یپرورش آزادان
  .  را تشکيل می دهداجتماعینظام سياسی و امنّيت 

  
 تصريح  مربوط به حقوق اساسی و آزادی هایقوانين – ۲َبند   

 اعالمّيه جهانی حقوقی بشر و مطابقت باشده در قانون اساسی بايستی در 
 و مورد تأييد اسپانيا٬ ذيربطمعاهدات و مقاوله های نامه های بين المللی 

  .تدوين و تصويب گردند
  

  فصل اّول
   اسپانيائی ها و خارجيانه یدر بار

  
  - Artículo 11 ۱۱ ه یمادّ 

  
يائی به موجب قانون٬ کسب٬ حفظ و َسلب  تابعّيت اسپان– ۱َبند   
  .می شود

  
 هيچ فرد اسپانيائی االصل را نمی توان از تابعّيت خود – ۲َبند   

  .محروم کرد
  

 تابعّيت  داشتن معاهداتی در موردد دولت می توان– ۳َبند   
 ی که دارای پيونديُمضاَعف با کشور های امريکای التين و يا کشورها

 به مثلچنانچه اصل معامله . يا بوده اند٬ منعقد سازدهای ويژه ای با اسپان
  می توانندیيدر اين کشور ها به رسمّيت شناخته نشده باشد٬ اتباع اسپانيا

 تابعّيت اين کشور ها را کسب بدون از دست دادن تابعّيت اسپانيائی خود
  ۲٦.کنند

  
  - Artículo 12 ۱۲ ه یمادّ 

                                            
  در حال حاضر کشور هائی که اسپانيا معاهدهء مربوط به تابعيّت مضاعف با آن ها -   26

شيلی٬ پرو٬ پاراگوئه٬ :  کشور هستند که عبارتند ازهرا امضاء کرده است٬ دوازد
نيکاراگوئه٬ گواتماال٬ بُليوی٬ اکوادر٬ ُکستاريکا٬ هندوراس٬ جمهوری دومينيکن٬ آرژانتين 

 م. و کلمبيا
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  . قانونی می رسند سالگی به سنّ ۱۸ در ۲۷اتباع اسپانيائی  

  
  - Artículo 13 ۱۳ ه یمادّ 

  
خارجيان٬ طبق اين بخش از قانون اساسی و با توّجه به  – ۱َبند   

مفاد ملحوظ در قوانين و پيمان های منعقده٬ از آزادی های عمومی در 
  . خواهند بودبرخورداراسپانيا 

  
ر  ب۲۳ ه ی فقط اتباع اسپانيائی از حقوق ملحوظ در مادّ – ۲َبند   

خوردار خواهند بود٬ به استثنای موارد پيش بينی شده در معاهدات و 
در انتخابات انتخاب کردن و انتخاب شدن قوانين مربوط به داشتن حّق 

  . به مثلها و با توّجه به اصل معامله شهرداری
  

 ِاسترداد مجرمين فقط در چهارچوب پيمان های منعقده و – ۳َبند   
. ٬ صورت خواهد گرفت به مثل معاملهطبق قانون و بر اساس اصل 

تروريستی تخلّف عملّيات استرداد مجرمين شامل َتَخلّفات سياسی نبوده و 
  .سياسی محسوب نمی شود

  
دگی اتباع کشورهای ن شرايط و موارد مربوط به پناه– ۴َبند   

  . را قانون ُمَشّخص می کند۲۸ديگر و افراد فاقد تابعّيت
  

  فصل دوم
  آزادی ها حقوق و ه یدر بار

  
  - Artículo 14 ۱۴ ه یمادّ 

  
٬ نژاد٬ جنسّيت٬ مذهب٬ محّل َتَولُّداتباع اسپانيائی٬ صرف نظر از   

 مقام و موقعّيت فردی و اجتماعی؛ در برابر قانون يکسان ياطرز فکر و 
  .بوده و نمی توان در حّق آنان تبعيض قائل شد

  
                                            

  م.  از زن و مرد  اعم-   27
28 Apartida = F. Apatride = E. Stateless 
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  يکقسمت 
   حقوق اساسی و آزادی های عمومیه یدر بار

  
  - Artículo 15 ۱۵ ه یمادّ 

  
  از سالمتتمامی افراد دارای حّق حيات و برخورداری کامل  

جسمی و روحی بوده و تحت هيچ شرايطی نمی توان آنان را مورد 
 . قرار داد۲۹شکنجه٬ رفتار و يا مجازات های غير انسانی و تحقير آميز

می مجازات اعدام جز در موارد ملحوظ در آئين دادرسی کيفری نظا
  .۳۰ زمان جنگ٬ لغو می شودمربوط به

  
  - Artículo 16 ۱۶ ه یمادّ   

  
 شعائر مذهبی مراعات آزادی عقيده٬ مذهب٬ عبادت و – ۱َبند   

 بدون هيچگونه محدودّيتی٬ تضمين می  ومجازدر حّد   افراد و جوامع
  . تصريح شده در قانون نباشدیمشود به شرط اينکه ُمّخل نظم عمو

  
ا نمی توان در مورد مذهب٬ باور و اعتقادات  کسی ر– ۲َبند   
  .مجبور به اعتراف کرد  اششخصی

  
َتلَّقی نمی  به عنوان مذهب رسمی کشور ٬مذهبیهيچ  – ۳َبند   

 ه یُمکلّف به رعايت باورهای مذهبی جامع مملکتی مورمسئوالن ا. شود
ن ساير اديااسپانيائی بوده و معاضدت های الزم را با کليسای کاتوليک و 

  .و مذاهب به عمل خواهند آورد
  

  - Artículo 17 ۱۷ ه یمادّ   
  

.  حّق هر فردی است٬ برخورداری از آزادی و امنّيت– ۱َبند   
توان کسی را از حّق آزادی محروم ساخت٬ مگر در چهار چوب مفاد نمی 

  . تصريح شده در قانوناَنحاء حاضر و در موارد و به ه یمادّ 
                                            

  م .   مجازات ترذيلی-  29
  بعد ها طبق قانونی که به تصويب رسيد٬ اين مورد نيز ملغی شد٬ و در حال حاضر -   30

 م. در هيچ موردی اعم از زمان جنگ و يا صلح مجازات اعدام در اسپانيا وجود ندارد
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داشت های احتياطی نبايستی مشخصاً از  مّدت زمان باز– ۲َبند   

٬ يقت های ضروری برای کشف حقبازجويیمّدت زمان الزم برای انجام 
 حداکثر در عرض ستی بايبازداشتیبيشتر باشد؛ در غير اين صورت فرد 

آزاد شده و يا به مقامات قضائی تحويل )  ساعت۷۲(هفتاد و دو ساعت 
  .گردد

  
٬ بی آنکه  علل دستگيری وی وبازداشتیحقوق فرد    - ۳َبند   

 می بايست در اسرع وقت به او ابالغ و به زبانی مجبور به اعتراف باشد
 حّق برخورداری از وکيل توسط فرد . گردد اّتهامقابل درک به وی تفهيم

 در دواير شهربانی و يا در طول انجام  بازجويی چه در زمان بازداشتی
  . قضائی٬ طبق قانون تضمين می شودبازپرسی

  
که بازداشت خود را   رسيدگی به وضع فردیه ی نحو– ۴َبند   

٬ به منظور تحويل سريع به مقامات قضائی٬ قانون ۳۱غير قانونی می داند
 حّداکثر مّدت زمان زندان موّقت ٬ در ضمن.ای ُمَشّخص خواهد کرد ويژه

  .را نيز قانون معّين می کند
  

  - Artículo 18 ۱۸ ه یمادّ   
  

 و خانوادگی شخصی و اَسرار تفاشرمربوط به حقوق  – ۱َبند   
  .  تضمين می شودافرادو آبروی 

  
 بدون  تواننمی.  حريم مسکن از تعّرض مصون است– ۲َبند   

را مورد  رضايت صاحب و يا ساکن آن٬ به خانه ای وارد شد و آن
  .بازرسی قرار داد٬ مگر در حين زمان وقوع ُجرم و يا به حکم دادگاه

  
ظ اَسرار ارتباطی٬ به ويژه در مورد ارتباطات پستی٬  حف– ۳َبند   

  . تضمين می شود٬ مگر به حکم دادگاهتلگرافی و تلفنی
  

                                            
31   -  habeas corpusتوری است که دادگاه به زندان محّل توقيف زندانی ای که ٬ دس

توقيف خود را غير قانونی می داند٬ می دهد ُمشعر بر اينکه وی را در محضر دادگاه 
  م. چنين موردی در حقوق ايران وجود ندارد. جهت رسيدگی به اّدعايش حاضر کنند
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 قانون ويژه ای حدود استفاده رايانه ای٬  به منظور – ۴َبند   
تضمين شرافت فردی و خانوادگی شهروندان و برخورداری کامل از 

  .حقوق آنان را ُمَشّخص خواهد کرد
  

    
  - Artículo 19 ۱۹ یه مادّ   

  
 حّق  وت آزاد بودهنو انتخاب محّل سکدرتمامی افراد اسپانيائی   
  .  آزادانه در داخل کشور رفت و آمد نماينددارند که

ه  حّق دارند که آزادانه و در محدود اسپانيائی افراددر همين حال  
به خاطر انگيزه های .  قانون به اسپانيا وارد و يا از آن خارج شوندی

  .سياسی و يا عقيدتی نمی توان استفاده از اين حّق را محدود کرد
  

 - Artículo 20 ۲۰ ه یمادّ   
  

حقوق زير به رسمّيت شناخته شده و از آنها حمايت می   - ۱َبند   
  :شود

  
به  انديشه٬ عقيده و بيان٬ ه یحّق نشر و ترويج آزادان) الف  

تباطی و انتشاراتی  اره ی هر وسيلاز طريقق َکتبی و يا صورت شفاهی٬
  .ديگر

    
  حّق توليد و آفرينش های ادبی٬ هنری٬ علمی و َفّنی) ب

  
   آموزش در دانشگاه حّق آزادی) ج

  
 اطالعات متعارف از طريق ه یحّق مبادله و دريافت آزادان) د

 مسئولّيت های  رعايت حدود؛هر گونه وسيله ارتباطی و يا رسانه ای
 با استفاده از اين حقوق را قانون تعيين طارتبا درفردی و اسرار حرفه ای 

  . می کند
     
 نوع بر خورداری از اين حقوق را با ِاعمال هيچ – ۲َبند   

  .سانسوری نمی توان محدود نمود
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 بر پارلمانی نظارت ه ی ساختار سازمانی و همچنين نحو– ۳َبند   

ص  دولتی  ديگر را قانون ُمَشخّ ]رسانه ای[رسانه ها و يا هر سازمان 
های مّهم سياسی و اجتماعی به اين رسانه ها  کرده و دسترسی تمامی گروه

 به شرط رعايت اصل کثرت گرائی در جامعه و در ؛۳۲را تضمين می کند
  .  موجود در اسپانيامختلفهای  چهار چوب زبان

   
 اين آزادی ها محدود است به احترام به حقوق شناخته – ۴َبند   

اساسی٬ مقررات ناظر بر اجرای آن ها٬ علی شده در اين فصل از قانون 
 و افرادالخصوص حقوق مربوط به احترام به شرافت٬ اَسرار و آبروی 

  .حمايت از کودکان و جوانان
  

 تصويری و يا صوتی آثار ساير توقيف نشريات٬ و – ۵َبند   
  .اّطالع رسانی فقط به دستور دادگاه امکان پذير است

  
  - Artículo 21 ۲۱ ه یمادّ   

  
 و صلح آميز های آيی و گردهم  حّق تشکيل اجتماعات– ۱َبند   

تشکيل چنين اجتماعاتی به . بدون حمل سالح٬ به رسمّيت شناخته می شود
  .کسب ُمَجّوز قبلی نيازی ندارد

  
برای برگزاری اجتماعات و تظاهرات در معابر  – ۲َبند   

فقط زمانی . اشدعمومی٬ مراتب بايد قبالً به اّطالع مسئوالن امر رسيده ب
 جلو گرفت که متضّمن تظاهراتیمی توان از برگزاری چنين اجتماعات و 

  و يا اموال اختالل در نظم عمومی و يا عليه افراداز نظر  جّدیخطری
   . باشد

  
  - Artículo 22  ۲۲ ه یمادّ   

  
 انجمن ها به رسمّيت شناخته می  تشکيل وهمايش حّق - ۱َبند   

  .شود

                                            
نده و يا نمايندگانی در   تمامی احزاب مهّم سياسی دارای کرسی در پارلمان٬ نماي-   32

  م. هيأت مديرهء سازمان راديو تلويزيون ملّی اسپانيا دارند
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 و انجمن ها با هدف ارتکاب ُجرم و يا جمعّيت ل  تشکي– ۲َبند   

د٬ غير قانونی شاب شده تشخيص داده که آلت ُجرم وسايلیبا استفاده از 
  .است

  
و انجمن هائی که طبق مفاد ماّده حاضر تشکيل جمعّيت  – ۳َبند   

  .٬ بايد به ثبت برسندخودمی شوند فقط به منظور آگاهی از موجودّيت 
  

 منحلانجمنی را   جمعّيت وحکم دادگاه می توان فقط به – ۴َبند   
  .و يا فعالّيت آن را به حالت تعليق در آورد

  
 انجمن های سّری و يا شبه نظامی  جمعّيت و ايجاد– ۵َبند   

  .ممنوع است
  

  - Artículo 23 ۲۳ ه یمادّ   
  

  و يا٬ مستقيم طور٬ بهکشورامور  ه یادار مشارکت در – ۱َبند   
 عمومی ادواری انتخاب ات انتخابطیی که آزادانه و  نمايندگاناز طريق

  .شده باشند٬ حّق افراد کشور است
  

همچنين افراد کشور حّق دارند که در شرايط مساوی و  – ۲َبند   
 کرده و انجام وظيفه قانون٬ در ُپست های دولتی  ُمَشّخص درطبق موازين

  .به مقامات دولتی نائل آيند
  

  - Artículo 24 ۲۴ ه یمادّ   
  

  خودمنافعحفظ  هر کسی حّق دارد که در ايفای حقوق و – ۱َبند   
دفاع   و در هيچ موردی بالبر خوردار بوده قُضات و دادگاه ها   حمايتاز

  .نماند
  

 ُمَشّخص شده در معمولی عليهذا٬ مراجعه به قاضی – ۲َبند   
داری از وکيل مدافع٬ آگاهی از اتهامات وارده ٬ رقانون٬ حّق برخو

 و با استفاده از کلّيه تضمينات در اسرع وقت ممکن در محاکمات حضور
 در موردعدم اعتراف و  ادلّه و شواهد الزم به منظور دفاع ه یالزم٬  ارائ
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 خود٬ و مشمول اصل برائت بودن؛  حّق تمامی افراد  قلمداد کردنمحکوم
  .است

 به خاطر قرابت خانوادگی و  الزاماً  در آنمواردی کيفری را که  
علنی کرد٬ قانون ادای توضيحات  حفظ اسرار شغلی نتوانبه منظور يا 

  .ُمَشّخص می کند
  

 - Artículo 25 ۲۵ ه یمادّ   
  

 کسی را نمی توان به خاطر انجام و يا عدم انجام عملی – ۱َبند   
٬ طبق قوانين جاری٬ ُجرم٬ ُجنحه و يا تخلّف اداری  وقوعه یکه در لحظ

  .خت و يا جريمه کردمحسوب نمی شود٬ َمجرم شنا
  

 اقدامات  برقراری مجازات محرومّيت از آزادی و يا– ۲َبند   
 شامل بوده و نمی تواند اجتماعی تربيت بايد در جهت باز آموزی و تأمينی

فردی که دوران محکومّيت زندان را می .  گردد۳۳انجام کارهای اجباری
ساسی بر گذراند از تمامی حقوق اساسی موضوع اين بخش از قانون ا

 خواهد بود به جز در مورد محدودّيت های مقّرر و تصريح شده داررخو
  .ندان هاقانون مربوط به ز و يا  محکومّيت و نوع٬ نفسصادرهدر رأی 

  
 نمی توانند مجازاتی را که به کشور غير نظامی مقامات – ۳َبند   

ل  آزادی باشند٬ ِاعماردنمحدود کدر َجَهت  احتياطیطور مستقيم و يا 
  .کنند

  
 - Artículo 26 ۲۶ ه یمادّ   

  
 ادارات غير نظامی دولتی ه ی در محدودتشکيل دادگاه های ويژه  

  .۳٤ ممنوع استو سازمانهای صنفی
  

 - Artículo 27 ۲۷ ه یمادّ   

                                            
  م.  اَعمال شاقّه-   33
  از قبيل دادگاه ويژهء روحانيّت٬ دادگاه ويژهء مطبوعات٬ دادگاه ويژهء رسيدگی به -  34

 هر داد گاهی که منحصراً به منظور رسيدگی به جرائم و... جرائم کارمندان دولت و
  م. تخلّفات طبقه و يا صنف خاّصی تشکيل شود
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آزادی آموزش و تحصيل به .  هر کسی حّق تحصيل دارد– ۱َبند   

  .رسمّيت شناخته می شود
  

 انسانی بر اساس احترام به ت شخصيّ  کامل پرورش– ۲َبند   
ساير حقوق و آزادی های اساسی اصول دمکراتيک مربوط به همزيستی و 
  .هدف اصلی آموزش و پرورش خواهد بود

  
موّظف به کمک به والدين  ۳٥مسئوالن اداری مملکتی – ۳َبند   

 ه یت کسب تعاليم مذهبی و اخالقی طبق اعتقادات شناخته شداطفال در جه
  .ود خواهند بآنان

  
  . آموزش ابتدائی٬ ِاجباری و رايگان خواهد بود– ۴َبند   

  
 دولت موّظف است که حّق تمامی افراد را جهت کسب – ۵َبند   

برنامه های عمومی آموزشی٬ مشارکت مؤّثر تعليم و تربيت از طريق 
  .بخش های ذينفع و تأسيس مراکز آموزشی تضمين نمايد

  
 در تأسيس مؤسسات آموزشی  حّق افراد حقيقی و حقوقی– ۶َبند   

  .به شرط احترام به اصول قانون اساسی٬ به رسمّيت شناخته می شود
  

ال٬ و در برخی موارد خود محصالن  معلمان٬ اولياء اطف– ۷َبند   
 اداره و مديرّيت ه ینيز به کيفّيتی که در قانون ُمَشّخص شده باشد٬ بر نحو

ها  اشد٬ نظارت و در آنمراکز آموزشی که با هزينه دولت تأسيس شده ب
  .مباشرت خواهند کرد

  
به منظور تضمين هماهنگی با مسئوالن اداری مملکتی  – ۸َبند   

ی و ارزيابی بينمورد باز  راقانون و استاندارد کردن آن٬ سيستم آموزشی
  .قرار خواهند داد

                                            
  جز در موارد خاّص٬ به مقام و يا سازمان دولتی مشخّصی در قانون اساسی اشاره -   35

به کار رفته است که دارای » مسئوالن اداری مملکتی«نشده است٬ بلکه همه جا عبارت 
 گرفته تا يک کارمند معنای عام تری بوده و تمامی مسئوالن اداری مملکتی از رئيس دولت

  م . ساده و اعم از نظامی و يا غير نظامی را در بر می گيرد
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به مراکز آموزشی واجد شرايط مسئوالن اداری مملکتی  – ۹َبند   

  .واهند کردقانونی مساعدت خ
  

 استقالل دانشگاه ها در چهار چوب قانون به رسمّيت – ۱۰َبند   
  .شناخته می شود

  
 - Artículo 28 ۲۸ ه یمادّ   

  
 ه ی عضوّيت آزادانه در اّتحاديه های کارگری حّق هم– ۱َبند   

محدودّيت استفاده از اين حّق به خاطر مستثنی بودن افراد نيرو . افراد است
ها و يا ديگر نهاد های مشمول ديسيپلين نظامی و  انهای مسلّح٬ سازم

همچنين شرايط استفاده از آن توسط مأموران دولتی را٬ قانون ُمَشّخص می 
شرکت در آزادی مربوط به اّتحاديه های کارگری٬ تشکيل سنديکا٬ . کند

سنديکا ٬ حّق سنديکا ها در ايجاد کنفدراسيون و ايجاد انتخابات داخلی آن
 کسی را نمی .مللی و عضوّيت در آن ها را نيز شامل می شود بين الهای

  .به عضوّيت در سنديکائی مجبور کرد
  

 حّق ِاعتصاب به عنوان وسيله ای برای دفاع از منافع – ۲َبند   
 استفاده از اين حّق را با ه ینحو. کارگری به رسمّيت شناخته می شود

 اساسی مورد نياز برقراری تضمين های دقيق و به منظور تأمين خدمات
  .جامعه٬ قانون ُمَشّخص می کند

  
  - Artículo 29 ۲۹ ه یمادّ   

  
 کلّيه اتباع اسپانيائی٬ به صورت کتبی و يا به هر شکل – ۱َبند   

 ديگری که قانون مقّرر کرده باشد٬ به طور فردی و يا گروهی حّق داد
  .خواهی دارند

  
 های مشمول  پرسنل نيروهای ُمسلَّح و يا سازمان– ۲َبند   

 مربوط ه یبه صورت انفرادی و طبق قوانين ويژو مقررات نظامی تنها 
  .به خود می توانند از اين حّق بر خوردار باشند
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  قسمت دوم
   حقوق و وظايف شهروندانه یدر بار

  
   - Artículo 30 ۳۰ ه یمادّ   

  
  تمامی افراد اسپانيائی حّق و وظيفه دفاع از اسپانيا را - ۱َبند   

  .نددار
  

  نظامی اَتباع اسپانيائی با قيد تضمين های الزم٬کاليفت – ۲َبند   
 امتناع از انجام خدمت زير پرچم و همچنين ساير انواع معافّيت از از جمله

خدمت اجباری و جايگزينی خدمات اجتماعی به جای آن را قانون ُمَشّخص 
  ۳٦.می کند

  
نياز ها و منافع  می توان خدماتی اجتماعی با توّجه به – ۳َبند   

  .جامعه٬ جايگزين خدمت سربازی کرد
  

 نحاسو عظيم٬ خطراتبه هنگام بروز وظايف شهروندان  – ۴َبند   
  .قانون ُمَشّخص می شودبه موجب ٬ اجتماعیهای فاجعه و 
  

 - Artículo 31 ۳۱ ه یمادّ   
  

 افراد مکلّفند که به تناسب استطاعت مالی خود٬ ه ی  هم– ۱َبند   
 و ُمبتنی بر اصل مساوات ه سيستم عادالنه مالياتی و پيشرفتاز طريق يک

 مملکت ه یبودج اجحاف نداشته باشد٬ به تأمين ه یکه به هيچ وجه جنب
  .دنکمک کن

  
 و با  و متوازن در آمد های دولت٬ به صورتی ُمنصفانه– ۲َبند   

در نظر گرفتن منابع تحصيل آنها و بر مبنای معيارهای اقتصادی کار آمد٬ 
  .هزينه خواهد شد

  

                                            
 خدمت سربازی به هر شکل و کيفيّتی در اسپانيا از بين ۲۰۰۱  از اّول سال ميالدی -   36

  م. رفت
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 فقط به موجب قانون می توان از دارائی های شخصی – ۳َبند   
  .برای انجام مقاصد دولتی استفاده کرد

  
 - Artículo 32  ۳۲ ه یمادّ   

  
زن و مردی در شرايط کامالً مساوی حقوقی حّق   هر– ۱َبند   

  .تشکيل خانواده دارد
  

 به عقد آن٬ حقوق صالحّيت مربوط  نوع ازدواج٬ سّن٬ و - ۲َبند   
 آن را َتبعاتو تکاليف هر يک از زوجين و موجبات طالق و فسخ و 

  .قانون ُمَشّخص می کند
  

 - Artículo 33 ۳۳ ه یمادّ   
  

 و وراثت به رسمّيت شخصی حقوق مربوط به مالکّيت – ۱  
  .شناخته می شود

  
 ه یُمَشّخص کنند قانون مبتنی بر ٬ اين حقوقاستفاده از – ۲  
  .  توای آنها خواهد بودحدود مح

  
 احدی را نمی توان از حّق مالکّيت اموال و حقوق خود – ۳  

 و يا منافع ه عامّ ه ی استفادبرای مَوّجه ی دليلمحروم کرد مگر به
 در قبال پرداخت غرامت و به نحوی که قانون ُمَشّخص کرده  واجتماعی٬

  .باشد
  

 - Artículo 34 ۳۴ ه یمادّ   
  

 همگانی ه ید مؤسسات عاّم الَمنَفِعه برای استفاد حّق ايجا– ۱َبند   
  .به نحوی که قانون معّين کرده باشد٬ به رسمّيت شناخته می شود

  
٬ شامل اين ۲۲ ه ی مادّ ۴ و ۲ مفاد ُمنَدَرج در َبند های – ۲َبند   

  .گونه مؤسسات نيز می شود
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   - Artículo 35 ۳۵ ه یمادّ   
  

و حّق ٬  بوده کار کردنف بهکلّ مو تمامی افراد اسپانيائی٬ – ۱َبند   
 حرفه و شغل٬ پيشرفت در َمدارج شغلی و دريافت ه یکار٬ انتخاب آزادان

 خود را دارند٬ بی آنکه ه یخانواد حقوق کافی برای رفع مايحتاج خود و
  . و نژاد مورد تبعيض قرار داد۳۷ به خاطر جنسّيتها را  آنبتوان

  
 ه ی را تنظيم و به مرحل۳۸ی کارگره ی قانونی٬ آئين نام– ۲َبند   

  .اجراء خواهد گذاشت
  

 - Artículo 36 ۳۶ ه یمادّ   
  

ويژگيهای حقوقی مربوط به هر يک از کانون های صنفی و   
ساختار درونی و .  و حدود وظايف آنها را قانون ُمَشّخص می کند۳۹شغلی

  .طرز کار اين گونه کانون ها بايد دمکراتيک باشد
  

 - Artículo 37   ۳۷ ه یمادّ   
  

 حّق مربوط به مذاکره و تهّيه و تنظيم پيمان های جمعی – ۱َبند   
کارگری توسط نمايندگان کارگران و کارفرمايان را قانون تضمين کرده و 
در عين حال حدود ظرفّيت اجرائی پيمان های کارگری را نيز ُمَشّخص 

  .می کند
  

تالف  حّق مربوط به انجام اقدامات جمعی جهت رفع اخ– ۲َبند   
قانون ناظر بر . می شودميان کارگران و کارفرمايان به رسمّيت شناخته 

 در اين زمينه  استايفای اين حّق صرف نظر از محدودّيت هائی که ممکن
بر قرار کند٬ بايستی با دادن تضمين های دقيق٬ ضامن تداوم و تأمين 

  .خدمات اساسی مورد نياز جامعه باشد
  

 - Artículo 38 ۳۸ ه یمادّ   
                                            

  م.   زن و مرد بودن-   37
  م.   قانون کار-   38
  م. ٬ کانون نويسندگان و مانند آنء  مانند کانون وکال-   39
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آزادی فعالّيت شرکت ها در چهار چوب اقتصاد بازار آزاد٬ به   

 توّجه به نياز های اب یمسئوالن اداری مملکت. رسمّيت شناخته می شود
 قابلّيت توليد اين  و٬ فعالّيت و برنامه ريزی اقتصادیاقتصاد عمومی

  . شرکت ها را تضمين و از آن ها حمايت خواهند کرد
  

  فصل سوم
  ول حاکم بر سياست اجتماعی و اقتصادی اصه یدر بار

  
 - Artículo 39 ۳۹ ه یمادّ   

  
٬ ضامن حفظ حمايت اجتماعی٬ اداری مملکتی مسئوالن – ۱بند   

  . خانواده می باشند ازاقتصادی و قضائی
  

 و پدران و قرابت خود  با َنَسب از کودکان٬ صرف نظر  -  ۲َبند   
 با داشتن ٬واج کرده باشند و يا نه ازد اين مادران اعم از اينکهيا مادرانشان

 دولت قرار می  کامل زير پوشش حمايتحقوق مساوی در برابر قانون٬ 
 پدری را قانون امکان هم خونی ه ی موارد مربوط به تحقيق در بار.گيرند

  .پذير می سازد
  

که کودکان به سن  ٬ تا زمانی والدين اطفال موّظفند– ۳َبند   
ر ساير موارد قانونی ديگر٬ از بذل هيچ گونه قانونی نرسيده اند و يا د

 ازدواج ه ی به آنان دريغ نورزند٬ اعم از اينکه اين کودکان ثمریمساعدت
   .باشند يا خير

  
 ناظر بر حقوق کودکان مشمول پيمان های بين المللی – ۴َبند   

  . خواهند بوداطفال
  

 - Artículo 40 ۴۰ ه یمادّ   
  

شرايط ُمساعد الزم را برای تی مسئوالن اداری مملک – ۱َبند   
 اقتصادی و اجتماعی و به منظور توزيع کامالً مساوی درآمد ه یتوسع
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سياست ثابت اقتصادی ٬ يک های شخصی و ناحيه ای در چهارچوب 
  .فراهم خواهند آورد

  
م يموّظف به تنظمسئوالن اداری مملکتی  در همين حال٬ – ۲َبند   

  کافی حرفه ای بوده٬ و رعايتسياستی جهت بازآموزی و کار آموزی
ايمنی و بهداشت در محيط کار٬ تضمين استراحت الزم با محدود کردن 

حقوق و توسعه دريافت ساعات کار٬ و برقراری تعطيالت اَدواری توأم با 
  .مراکز کاری را تضمين خواهند کرد

  
 - Artículo 41 ۴۱ ه یمادّ   

  
جتماعی برای سيستمی از بيمه های امسئوالن اداری مملکتی   

مساعدت و خدمات  استفاده از کهکلّيه شهروندان به وجود خواهند آورد 
 در موارد اضطراری و به ويژه در اّيام ٬الزم اجتماعی را در ّحد نياز

  .نبی٬ آزاد خواهد بودو خدمات جَ استفاده از بيمه ها . بيکاری تضمين نمايد
  

 - Artículo 42 ۴۲ ه یمادّ   
  

ماعی و اقتصادی کارگران اسپانيائی در خارج دفاع از حقوق اجت  
  خود را سياستکه بود  خواهداز کشور مورد توّجه خاّص حکومت

  .نمودخواهد  بازگرداندن آنان  بهمعطوف
  

 - Artículo 43 ۴۳ ه یمادّ   
  

  .حّق حفظ تندرستی به رسمّيت شناخته می شود – ۱َبند   
  

 با انجام میعموسازمان دهی و نظارت بر بهداشت  – ۲َبند   
 خدمات و بذل توّجهات الزم در صالحّيت ه یاقدامات پيشگيرانه و ارائ
حقوق و تکاليف همه را در اين مورد٬ . استمسئوالن اداری مملکتی 
  .قانون ُمَشّخص خواهد کرد

  
ضامن توسعه آموزش های مسئوالن اداری مملکتی  – ۳َبند   

همين مسئوالن در . ندبهداشتی و درمانی٬ تربيت بدنی و ورزش می باش
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خواهند  تسهيل  نيز را  صحيح از اوقات فراغته ی استفاده ی نحو٬ضمن
  .دکر
  

 - Artículo 44 ۴۴ ه یمادّ 
  

٬ دسترسی به فرهنگ را که حّق اداری مملکتیمسئوالن  – ۱َبند   
  .  و بر آن نظارت خواهند کرد٬همه است تسهيل

  
 علوم و ه ی توسع٬ موّظف بهاداری مملکتی مسئوالن – ۲َبند   

  .انجام پژوهش های علمی و فّنی عاّم الَمنَفِعه می باشند
  

 - Artículo 45 ۴۵ ه یمادّ   
  

 برخورداری از يک محيط زيست مناسب برای پرورش – ۱َبند   
  .انسانی و حفاظت از آن حّق همه است

  
 منطقی از ه ینظارت بر استفادمسئوالن اداری مملکتی  – ۲َبند   

 و  و دفاع ندگیکيفّيت زبهبود  طبيعی به منظور حفاظت و تمامی منابع
ار ه د٬ عهد را عمومی الزمهمياریبازسازی محيط زيست با اّتکاء به 

  .خواهند بود
  

ُمتخلّفين از مفاد َبند فوق٬ در مواردی که قانون ُمَشّخص  – ۳َبند   
کرده باشد٬ به جزای کيفری و يا پرداخت جريمه محکوم شده و در 

  .لزوم مجبور به جبران و تعمير خسارات وارده خواهند گرديدصورت 
  

 - Artículo 46 ۴۶ ه یمادّ   
  

حفاظت و غنی سازی ميراث تاريخی٬ فرهنگی و هنری مربوط   
و متلّعقات آن را صرف نظر از وضع حقوقی و به خلق های اسپانيا 

 ام درهر گونه اقد. تضمين می کنندمسئوالن اداری مملکتی ٬  آن هامالکّيت
 تخريب و نابودی آنها٬ طبق قانون کيفری مشمول مجازات خواهد جهت

  .بود
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 - Artículo 47 ۴۷ ه یمادّ 
  

تمامی اسپانيائی ها حّق بر خورداری از يک َمسکَن مناسب و   
شرايط الزم و مقررات مربوط مسئوالن اداری مملکتی . آبرومند را دارند

 استفاده از زمين ه یبر نحوه و به برخورداری از اين حّق را فراهم آورد
 نظارت خواهند  در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگيری از سفته بازی

  .کرد
عمرانی  از فعالّيت های حاصله ه یجامعه در ارزش افزود  

  .های دولتی٬ سهيم خواهد بود سازمان
  

    
 - Artículo 48 ۴۸ ه یمادّ   

  
 مؤّثر و ٬ شرايط الزم برای مشارکتاداری مملکتیمسئوالن   

 سياسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی را ه ی جوانان در توسعه یآزادان
  .فراهم خواهند آورد

  
 - Artículo 49 ۴۹ ه یمادّ   

  
گيری٬ معالجه و پيشسياستی در جهت مسئوالن اداری مملکتی   

توان بخشی افراد مبتال به عقب ماندگی٬ نارسائی و يا ناتوانی جسمی و 
 به آنان را ٬ مربوط به اين گونه افرادخاصّ قبت های روحی با تمهيد مرا

 ٬منظور برخورداری از حقوق ملحوظ در اين بخش برای ساير شهروندان
  .مورد حمايت ويژه قرار خواهند گرفت

  
 - Artículo 50 ۵۰ ه یمادّ 

  
 موّظفند که حقوق بازنشستگی اّيام پيریمسئوالن اداری مملکتی   

تأمين اعتبارات الزم جديد نظرهای اَدواری و را با انجام ت افراد سالمند
عالوه بر اين٬ و جدا از تعّهدات خانوادگی٬ اين . مالی٬ تضمين نمايند

 خدمات اجتماعی مراقب مسائل خاّص مربوط ه یمسئوالن از طريق ارائ
  .رستی٬ َمسکن٬ فرهنگ و اوقات آسايش سالمندان خواهند بودبه تند
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 - Artículo 51 ۵۱ ه یمادّ   
    
گان و دفاع از مصرف کنندمسئوالن اداری مملکتی  – ۱َبند   

را تضمين کرده و با انجام اقدامات مؤّثر٬ ايمنی٬ سالمت و منافع ران کاربَ 
  .   خواهند کرد قرار  حمايت  را موردحّقه اقتصادی آنان

  
نون٬ ا ق موارد ُمَشّخص درمسئوالن اداری مملکتی طبق  - ۲َبند   

ّطالع رسانی به مصرف کنندگان و کارَبران توّجه به امر آموزش و ا
 و به مسائلی که بخشيدمی ترش سکرده٬ نهاد های مربوط به آنان را گ

ممکن است مبتالبه مصرف کنندگان و کارَبران باشد٬ رسيدگی خواهند 
  . کرد

  
 تجارت داخلی و سيستم صدور مجّوز برای کاال های – ۳َبند   

  .ُمَشّخص خواهد کردچوب مفاد َبند های فوق ربازرگانی را٬ قانون در چها
  

 - Artículo 52   ۵۲ ه یمادّ   
  

 های حرفه ای که در جهت دفاع از منافع سازمان ازآن دسته   
  .طبق قانون ُمَشّخص خواهد شدمخصوص به خود تأسيس می شوند٬ 

  
  فصل چهارم

   تضمين های مربوط به حقوق و آزادی های اساسیه یدر بار
  

 - Artículo 53 ۵۳ ه یمادّ   
  

تصريح شده در فصل دوم   رعايت حقوق و آزادی های – ۱َبند   
فقط .  مسئوالن اداری مملکت الزام آور استه یبخش حاضر برای هم

طبق قانون٬ که در آن ماهّيت اين گونه حقوق و آزادی ها محترم شمرده 
َشّخص ها را مُ   استفاده از اين حقوق و آزادیه ینحوشده باشد٬ می توان 

ناظر بر   الف؛– ۱ ٬ َبند ۱۶۱ ه ی مادّ مفاد ٬کرد که در تمامی موارد
  .اجرای آن خواهد بود
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 استيفای حقوق و آزادی های جهتتمامی شهروندان  – ۲َبند   
 و قسمت اّول فصل دوم می توانند با مراجعه ۱۴ ه یتصريح شده در مادّ 

 از نوبت و در اسرع که خارجاه های عادی و با تشکيل پرونده ای گبه داد
 دادگاه قانون پژوهش خواهی از  با و يا خواهد شد رسيدگیوقت به آن

رسيدگی به پرونده های مربوط به امتناع از انجام . ندندادخواهی کاساسی٬ 
 به آن اشاره شده است در صالحّيت ۳۰ ه یخدمت سربازی که در مادّ 

  .مرجع اخيرالّذکر است
  

مصّرح در فصل  و حمايت از اصول  شناسائی٬ احترام– ۳َبند   
 قضائی و عملکرد مسئوالن اداری ه یرّويسوم حاکم بر قوانين جاری٬ 

 مفّسرقوانين خاّص اين اصول فقط در چهار چوب  . مملکت خواهد بود
  . قابل طرح خواهند بوددر دادگاه های عادی خود 

  
   - Artículo 54  ۵۴ ه یمادّ   

  
 ٤۰ فعالّيت نهاد ُمدعی العمومه یحوتشکيالت و نقانونی اُرگانی٬   

 عالی ترين مرجع پارلمانی برای رسيدگی به شکايات  عنوانکه بهرا 
شهروندان در دفاع از حقوق موضوع اين فصل٬ و به منظور نظارت بر 

 ِسَمتعملکرد تشکيالت اداری کشور در اين رابطه٬ توسط پارلمان به اين 
  .ُمَشّخص خواهد کردن می کند؛ گمارده شده و گزارشهای خود را تسليم آ

  
  فصل پنجم

  ها  تعليق حقوق و آزادیه یدر بار
  

 - Artículo 55  ۵۵ ه یمادّ   
  

 ۳ و ۲ ؛ َبند های ۱۸ و ۱۷ حقوق تصريح شده در مواّد – ۱َبند   
 ٬ ٬۲۸ ۲۱ ؛ مواّد ۵؛ و َبند ٤۲)و د)  الف– ۱ َبند های ۲۰ ٬ ۱۹ مواّد ٤۱؛

می تواند به هنگام بر قراری وضعّيت  ٤٤ ؛٬۲ َبند ۳۷ ه ی و مادّ ٤۳ ؛۲َبند 

                                            
40 Defensor del Pueblo 

 م. ناظر بر حّداکثر مّدت  زمان بازداشت موقّت و اطّالع فوری از علل بازداشت  -   41
 م.   ناظر بر آزادی رفت و آمد و آزادی انديشه و آزادی ارتباطات و انتشارات-   42
 م.   آزادی اجتماعات و اِعتصابات-   43
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 مفاد قانون اساسی٬   چوبفوق العاده و يا اعالم حکومت نظامی٬ در چهار
 در صورت بر قراری ۱۷ ه ی از مادّ ۳مفاد َبند . به حالت تعليق در آيد

  .وضعّيت فوق العاده مشمول تعليق نخواهد بود
  

وط به افراد  معّين٬  مرب يک قانون اُرگانی نحوه و موارد – ۲َبند   
 َبند ۱۸ ه ی و مادّ ٬۲ َبند ۱۷ تعليق حقوق تصريح شده در مواّد از نظر

 فعالّيت باند های  ه ی و در ارتباط با تحقيقات در بار٤٥ را۳ و ۲های 
 با انجام مباشرت قضائی الزم و نظارت  ٬ُمسلَّح و عوامل تروريستی

  .  ُمَشّخص خواهد کرد راپارلمانی
ير مَوّجه و سوء استفاده از اختيارات ملحوظ در چنين  غهاستفاد  

 به حقوق و آزادی های تصريح شده در قوانين٬ تجاوز ارگانی  و يا یقانون
  .مسئولّيت جنائی در برخواهد داشت

  
  

  بخش دوم
   مقام سلطنته یدر بار

  
   - Artículo 56 ۵۶ ه یمادّ   

  
ی آن به پادشاه رئيس کشور و مظهر وحدت و پايدار - ۱َبند   

َحَکمّيت و ايجاد تعادل در عملکرد عادی نهاد های مملکتی٬ . شمار می آيد
 در  ويژهنمايندگی اسپانيا در عالی ترين سطح در روابط بين المللی و به

 و انجام ميان کشورهائی که پيوند های تاريخی مشترکی با اسپانيا داشته اند
صاً به وی ُمَحّول کرده ساير اموری که قانون اساسی و ديگر قوانين مشخّ 

  .باشد٬ از وظايف پادشاه است
  

 را خواهد داشت ولی ٤٦»پادشاه اسپانيا«پادشاه٬ عنوان  – ۲َبند   
مشاراليه ميتواند از ساير القاب و عناوين مربوط به مقام سلطنت نيز 

  .استفاده کند
  

                                                                                      
 م. فات بين کارگران و کارفرمايان   انجام مذاکرات مربوط به حّل اختال-   44
  م.  ناظر بر مصونيّت منازل و حفظ اسرار مکاتباتی-   45

46 Rey de España 
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 مصون و از مسئولّيت ُمبّرا  از تعّرض شخص پادشاه– ۳َبند   
 ُمَشّخص ۶۴ ه ی مادّ بايد به نحوی که در   هميشهعمال پادشاه اَ  بر.است

 از ۲ مفاد َبند مورد در جز صّحه گذاشته شود٬ و بدون صّحه٬ شده است
  . نخواهد بود قابل تنفيذ ۶۵ ه یمادّ 
  

    
  - Artículo 57 ۵۷ ه یمادّ 

  
پادشاهی اسپانيا در ميان اَعقاب اعليحضرت دون خوان   -  ۱َبند   

٬ موروثی ٤۸حّق اين خاندان تاريخی ٬ وارث بر٤۷ بوربونکارلوس اّول
ترتيب جلوس بر تخت سلطنت بر حسب ارشّديت و هم خونی با .  ٤۹است

دوم و فرزند اّول مقّدم بر فرزند : پادشاه و به نحو زير صورت می گيرد
   .پسر بزرگتر بر دختر بزرگتر ارجحّيت خواهد داشت

  

                                            
47 Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón. 

تا کنون )  هجری شمسی۱۰۷۹برابر با ( ميالدی  ۱۷۰۰  خاندان بوربون از سال  -   48
فرانسه٬ ايتاليا (پانيا و قسمت بزرگی از اروپا عالوه بر اس. در اسپانيا  سلطنت کرده است

 Alfonso)آلفونسوی سيزدهم . جزو قلمرو فرمانروائی اين خاندان بوده است) و غيره
XIII) ٬۱۲ پدر بزرگ پادشاه کنونی٬ به دنبال پيروزی جمهوری خواهان در انتخابات 

 سقوط جمهوری پس از.  و اعالم جمهوری دوم٬ مجبور به ترک اسپانيا شد۱۹۳۱آوريل 
٬ ژنرال فرانسيسکو فرانکو ۱۹۳۶دوم و پايان جنگ های داخلی اسپانيا در سال 

(General Francisco Franco) به عنوان رهبر ) زمان فوت او (۱۹۷۵ تا بيستم نوامبر
هر چند مجالس . کشور و فرمانده کّل قوا٬ زمام ادارهء اسپانيا را در دست داشت

شاهزادهء «که در ان هنگام لقب  (۱۹۶۹اه فعلی را در سال قانونگذاری اسپانيا٬ پادش
٬ به عنوان جانشين فرانکو انتخاب کرده بودند٬ ولی عمالً مارشال )داشت» آستورياس

رو بالنکو  جانشين مورد نظر فرانکو و ادامه دهندهء (Luis Carrero Blanco)لوئيس کارِّ
 جان ۱۹۷۳ قصدی در بيستم دسامبر را ه او به شمار می آمد ٬ ولی نامبرده در اثر سوء

پدر . خود را از دست داد و با مرگ او عمر رژيم  ديکتاتوری فرانکو هم به پايان رسيد
پادشاه کنونی٬ تنها پادشاهی در دنيا است که عليرغم برخورداری از تمامی حقوق 

٬ ۱۹۷۵دو روز پس از مرگ فرانکو در بيستم نوامبر . پادشاهی٬ هرگز سلطنت نکرد
٬ در برابر مجالس قانونگذاری سوگند وفاداری به  »پادشاه اسپانيا«ادشاه کنونی به عنوان پ

  م . برای توضيحات بيشتر٬ مقدمهء مترجم ديده شود. جای آورد
  در ضمن الزم به ياد آوری است که در اسپانيا٬ حزب جمهوری خواه هم  وجود -   49

 م. شددارد که دارای نمايندگی نيز در پارلمان می با
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و يا از زمانی که به اين مقام  تولّد ه یوليعهد از لحظ  - ۲َبند   
 طبق  و يا داشته٥۰ را» آستورياسه یشاهزاد«منصوب می گردد٬ عنوان 

بر مربوط به وارث تاج و تخت اسپانيا٬  عناوين يا القاب و سايراز   ٬سّنت
   .بود خواهد داررخو
  

 مسدود بودن تمامی طرق قانونی برای  در صورت– ۳َبند   
٬ مجلسين به گونه ای که منافع عمومی اسپانيا محفوظ ]جانشين[ نتخابا

  . در اين زمينه اّتخاذ خواهند کرد رابماند٬ تصميم مقتضی
  

عليرغم مخالفت  کسانی که دارای حّق جانشينی بوده ولی – ۴َبند   
 پيمان زناشوئی ببندند٬ هم خود و هم با کسیپادشاه و يا مجلسين٬ صريح 

  . محروم خواهند شداعقاب آنها از حّق جانشينی 
  

 تمامی ُشبهات و مشکالت ناشی از کناره گيری و يا – ۵َبند   
  .انصراف از حّق جانشينی مقام سلطنت را٬ قانونی اُرگانی حّل خواهد کرد

  
 - Artículo 58 ۵۸ ه یمادّ   

  
 مادر و يا همسر او غير از وظايفی که قانون در مورد ه یملک  

نمی توانند عهده دار مسئولّيت ه باشد نيابت سلطنت به آنان محّول کرد
  .سلطنتی ديگری باشند

  
 - Artículo 59 ۵۹ ه یمادّ   

  
 مادامی که پادشاه به سّن رشد نرسيده باشد٬ پدر و يا – ۱َبند   

جانشينی٬ برای مادر و يا يکی از خويشان بالغ و دارای حّق بيشتر 
ت در زمان ِصَغر بالفاصله و به ترتيبی که قانون اساسی ُمَشّخص کرده اس
  .دشسّن پادشاه٬ مسئولّيت نيابت سلطنت را عهده دار خواهد 

  

                                            
50   -  Príncipe de Asturias  نام ناحيه ای است در شمال اسپانيا که  » آستورياس«٬

پيش از تشکيل پادشاهی اسپانيا دارای حکومت مستقل بوده و هرگز به تصّرف اعراب و 
قيام عليه ُسلطهء اعراب نيز که سرانجام منجر به شکست . مسلمانان در نيامده است

  م. از شبه جزيرهء ايبريا شد٬ از همين ناحيه آغاز گرديدمسلمانان و اخراج آنان 
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 از تصّدی سلطنت و يا عدم پادشاهدر صورت انصراف  – ۲َبند   
توانائی او که به تأئيد مجلسين رسيده باشد٬ وليعهد در صورت بالغ بودن٬ 

رسيدن در غير اين صورت و تا . بالفاصله عهده دار مقام نيابت خواهد شد
وليعهد به سّن قانونی٬ به ترتيبی که در َبند قبل اشاره است عمل خواهد 

  .شد
  

 کسی برای ِاحراز مقام نيابت سلطنت٬ نبودن در صورت – ۳َبند   
 و متشکل از يک٬ سه و يا پنج نفر  تعيين شدهاين مقام توسط مجلسين

  .بودخواهد 
  

اسپانيائی  يد حتماً  برای ِاحراز مقام نيابت سلطنت٬ فرد با– ۴َبند   
  .بوده و به سّن قانونی رسيده باشد

  
 طبق قانون اساسی و به نام پادشاه٬ طنهلالس شخص نايب – ۵َبند   

  .انجام وظيفه خواهد کرد
  

 - Artículo 60 ۶۰  ه یمادّ   
  

٬ کسی خواهد بود که  او پادشاه در مّدت ِصَغر سنّ ٥۱ قّيم– ۱َبند   
 خود به اين سمت گمارده باشد و بايد ه یموی را پادشاه فقيد در وصّيت نا

شخصی بالغ و اسپانيائی االصل باشد؛ چنانچه چنين شخصی ُمَشّخص 
نباشد٬ پدر و يا مادر پادشاه به شرط بيوه بودن عهده دار اين سمت خواهند 

صورت فقدان چنين شخصی٬ پارلمان او را تعيين خواهد کرد؛ در . شد
 تواند عهده دار مقام نيابت سلطنت نيز ولی فرد مزبور در آِن واحد نمی

  .باشد؛ مگر در مورِد پدر٬ مادر و يا يکی از اجداد مستقيم پادشاه
  

 سمت قيمومّيت پادشاه با داشتن هر پست دولتی و يا – ۲َبند   
  .منافات دارد٬  ديگریسياسی انتخابی

  
 - Artículo 61 ۶۱ ه یمادّ   

  

                                            
  م.   پيشکار٬ َ�ِ -   51
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 با حضور در  سلطنت٬ پادشاه٬ پس از رسيدن به مقام– ۱َبند   
  به قانون اساسی و ساير قوانين ووفاداری ادای سوگند کرده و پارلمان

اياالت خود مختار را ُمَتّعهد می  رعايت حقوق شهروندان و اجرای آنها و
  . شود

  
يدن به سّن قانونی و همچنين شخص و س وليعهد پس از ر– ۲َبند   

ب شده باشند نيز با اعالم يا اشخاصی که به ِسَمت نايب السلطنه انتخا
  .وفاداری به پادشاه٬ همين مراسم سوگند را به جای خواهند آورد

  
 - Artículo 62 ۶۲ ه یمادّ   

  
  : پادشاه عبارت است ازتکاليف  

  
  .توشيح و تنفيذ قوانين) الف  
انحالل و انعقاد پارلمان و صدور دستور برگزاری انتخابات ) ب  

  .اساسی قانون دربه صورت مقّرر 
٬ در موارد ملحوظ در قانون ٥۲دستور برگزاری همه پرسی) ج  

  .اساسی
کانديدای مقام رياست دولت و عزل و نصب وی به پيشنهاد ) د  

  .ترتيب مقّرر در قانون اساسی
  .عزل و نصب اعضای دولت به پيشنهاد رئيس آن) ه  
 مناصب و مشاغل  اعطای مصّوبات هيأت وزيران٬تنفيذ) و  

  . اعطای مدال و نشان های افتخاری طبق قانونلشکری و کشوری و
 امور کشور و رياست جلسات هيأت ه یاّطالع از طرز ادار) ز  

 و تقاضای رئيس ]پادشاه[ صالحديدوزيران و شرکت در آن در صورت 
  .دولت

  .فرماندهی عالی نيروهای ُمسلَّح) ح  
برخورداری از حّق عفو و بخشودگی طبق قانون٬ بدون ) ط  

  .اعطای عفو عمومی  حقّ داشتن
  . فرهنگستان های سلطنتیه یرياست عالي) ی  

  
 - Artículo 63 ۶۳ ه یمادّ   

                                            
    رفراندم-   52
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 استوارنامه های سفرا و ساير نمايندگان سياسی به تأئيد – ۱َبند   

و نمايندگان سياسی دولت های خارجی نيز .  پادشاه استه یعهد
  .استوارنامه های خود را به پادشاه تسليم می کنند

  
وارد کردن اسپانيا در پيمان های بين المللی از طريق   - ۲ند بَ   

  .انعقاد قرارداد و طبق قانون اساسی و ساير قوانين از تکاليف پادشاه است
  

 اعالن جنگ و انعقاد پيمان صلح٬ با تصويب قبلی – ۳َبند   
  . پادشاه استه یمجلسين٬ به عهد

  
 - Artículo 64 ۶۴ ه یمادّ   

  
 وزرای ذيربط بر اَعمال پادشاه صّحه ولت و يارئيس د - ۱َبند   

 در ]مجلسين[پيشنهاد و نصب رئيس دولت و همچنين ِانحالل . می گذراند
 تأئيد رئيس مجلس نمايندگان صورت  با٬ بايد۹۹ ه یموارد ملحوظ در مادّ 

  .بگيرد
  

ائی خواهد ر مسئولّيت ناشی از اَعمال پادشاه٬ متوّجه وز– ۲َبند   
  .صّحه گذاشته انداو  اعمال بود٬ که بر آن

  
 - Artículo 65 ۶۵ ه یمادّ   

  
 ه ی امور خانه و خانواده ی پادشاه٬ مبالغی را برای ادار– ۱َبند   

 ّکل کشور دريافت می کند که در صرف و خرج آن ه یخود٬ از بودج
  .آزادی عمل خواهد داشت

  
 پادشاه در عزل و نصب اعضای نظامی و غير نظامی – ۲َبند   

  .ار سلطنتی٬ آزادی عمل دارددرب
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  بخش سوم
  ٥۳ مجالس قانونگذاریه یدر بار

  

  يکمفصل 
  ٥٤سنا مجلس  مجلس نمايندگان وه یدر بار

  
 - Artículo 66 ۶۶ ه یمادّ   

  
 مردم اسپانيا بوده و از دو ه ی مجالس قانونگذاری٬ نمايند– ۱َبند   

  . تشکيل می شود٥٦ و سنا٥٥مجلس نمايندگان
  

 که هستند کشور ه ی مقّننه یانونگذاری٬ قومجالس ق – ۲بند  
ند و ند٬ بر اَعمال دولت نظارت می کن آن را به تصويب می رسانه یبودج

دار ردر عين حال از ساير اختيارات تصريح شده در قانون اساسی برخو
  .می باشند

  
  .هستندس قانونگذاری از تعّرض مصون ل مجا– ۳َبند   

  
 - Artículo 67 ۶۷ ه یمادّ   

  
 واحد عضو هر دو مجلس بوده و يا  کسی نميتواند در آنِ – ۱ند بَ   

  .نمايندگی مجالس ايالتی و مجلس نمايندگان را هم زمان داشته باشد
  

کسی و يا [ ٥۷ و نيابت اجباری نمايندگان مجلسين تحت امر– ۲َبند   
  . نخواهند بود ]نهادی

                                            
53 las Cortes Generales 
54 las Cámaras 
55 Cámara de los Diputados 
56 Senado 
57 Mandato imperativo = F. Mandat imperative = E. Compulsary 
mandate 
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باشد٬ فاقد  نامه منعقد نشده نظام جلسات پارلمان که طبق – ۳َبند   

  .التزام و اعتبار پارلمانی خواهد بود
  

 - Artículo 68  ۶۸ ه یمادّ   
  

 و حّداکثر ۳۰۰ تعداد اعضای مجلس نمايندگان٬ حّداقل – ۱َبند   
 که آزادانه٬ و در شرايط مساوی٬ با رأی خواهد بود نفر نماينده ۴۰۰

خاب  و به صورتی که در قانون پيش بينی شده است٬ انتمخفیمستقيم و 
  .٥۸می شوند

  
 و ٦۰سئوتامناطق . ی استات انتخابه ی٬ حوز٥۹ استان– ۲َبند   

 ّکل  تعداد توزيعه ینحو. ٦۲ هر کدام دارای يک نماينده خواهند بود٦۱ِملّيا
ب حّداقل يک نماينده مقدماتی برای هر استحا اساسنمايندگان را قانون بر

  .ّيت٬ تعيين ميکند جمع تعداد انتخابی و توزيع مابقی را به تناسبه یحوز
  

 ٦۳ ِنسبیانتخاب نمايندگان هر حوزه با توّجه به معيار – ۳َبند   
  .نمايندگی صورت می گيرد

  
.  مجلس نمايندگان به مّدت چهارسال انتخاب می شود– ۴َبند   

مّدت نمايندگی اعضاء اين مجلس چهارسال پس از انتخاب  و يا در روز 
  .انحالل ُمنَقضی می شود

  
 سياسی٬ حّق  کامل حقوقارای دتمامی افراد اسپانيائی – ۵َبند   

  .انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند
 شرکت اتباع اسپانيائی مقيم خارج در انتخابات را قانون ه ینحو  

  .تعيين و دولت تسهيل خواهد کرد
                                            

  م.  نفر است۳۵۰عضای مجلس نمايندگان٬   در حال حاضر٬ تعداد ا-   58
  از نظر تقسيمات کشوری٬ اسپانيا به اياالت خود مختار٬ استان و شهرستان تقسيم -  59

  م. می شود
60 Ceuta  
61 Melilla 

  م.   اين دو ناحيهء اسپانيائی در شمال قاّرهء افريقا واقع است-   62
  م .  به تناسب تعداد نمايندگان به نسبت جمعيّت-   63
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 ه ی روز پس از اتمام دور۶۰ تا ۳۰انتخابات بين   - ۶َبند   

 روز پس ۲۵مجلس انتخابی بايد در عرض . قانونگذاری بر گزار می شود
  . انتخابات منعقد بشوداتماماز 
  

 - Artículo 69 ۶۹ ه یمادّ   
  

  .از سراسر کشور است نمايندگی  مجلس مجلس سنا٬– ۱َبند   
  

 از هر استان٬ چهار سناتور٬ آزادانه٬ در شرايط مساوی٬ – ۲َبند   
 رأی دهندگان ط توس صورت مقّرر در قانون٬به وبا رأی مستقيم و مخفی 

  .٦٤انتخاب می شوند
  

 در استان های واقع در جزاير٬ هر جزيره و يا مجموعه – ۳َبند   
ه ٬ يک حوز(Cabildo)66کابيلدو و يا ٦٥ جزيرهشورای اداریجزاير دارای 

گران  –که تعداد آن در جزاير بزرگ  انتخاباتی تشکيل می شود ی
 سه – (Tenerife) تِنِريفه و (Mallorca) مايورکا٬ (Gran Canaria)کاناريا

 ه یزه بوده و جزيره و يا هر گروه از جزاير زير نيز دارای يک حوزوح
٬ (Formentera)فورِمنتِرا٬ (Ibiza)ايبيسا :انتخاباتی خواهند بود

يه ٬ (Gomera)گوِمرا٬  (Fueretentura)فوئرته ِونتورا٬ (Menoría)ِمنورکا
  .(La Palma)ال پالماو  (Lanzarote)النزاروته٬ (Hierro)ّرو
  

 دارای دو سناتور خواهد ِملّيا و سئوتا هر يک از مناطق – ۴َبند   
  .بود
  

 ايالت های خود مختار دارای يک سناتور بوده و برای – ۵َبند   
.  اضافی از جمعّيت٬ يک سناتور ديگر انتخاب می شودنفرهر يک مليون 

 صورت نبودن  درلتی و مجلس اياه یتعيين تعداد اين سناتور ها به عهد
                                            

در اسپانيا نيز .  سناتور است۲۵۹  در حال حاضر تعداد سناتور های مجلس سنا٬ -   64
مانند بسياری از کشورهای ديگر اروپايی که دارای سيستم پارلمانی دو مجلسی می باشند٬ 

٬ نقش مهّم تری در ادارهء »مجلس سنا«در مقايسه با » مجلس پائين و يا مجلس نمايندگان«
  م. شئون کشور دارد

65 Consejo Insular 
  م.  َجرگه٬ شورای داوری-   66
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ايالتی و طبق ضوابط مقّرر  عالی ترين دستگاه ه یچنين مجلسی٬ به عهد
در منشور خود مختاری مربوط به آن ايالت و به تناسب تعداد جمعّيت 

  .صورت خواهد گرفت
  

مّدت .  مجلس سنا به مّدت چهارسال انتخاب می شود– ۶َبند   
اب و يا در روز انحالل آن به سناتوری سناتور ها چهار سال پس از انتخ

  .پايان می رسد
  

   - Artículo 70 ۷۰ ه یمادّ   
  

يا و  با شرايط نمايندگی منافاتموارد  قانون انتخابات٬ – ۱َبند   
 برای نمايندگی مجلس نمايندگان و سنا را  نبودن شرايط الزمواجد لعل

  :ود اعم شامل افراد و موارد زير خواهد ب طوربهُمَشّخص می کند که 
  

  .اعضای مجلس قانون اساسی) الف  
و به استثنای   قانون دولتی به تشخيصه یمقامات عالی رتب) ب  

  .اعضای کابينه
  .مّدعی العموم) ج  
  .های شاغل قضات٬ رؤسای دادگاه ها و دادستان) د  
نظاميان و اعضای نيروهای انتظامی٬ سازمانهای پليسی و ) ه  

  .امنّيتی شاغل
  .ای انتخاباتیاعضای کميته ه) و  
    
 ها و مدارک نمايندگان هر دو مجلس٬ به هاعتبار نام – ۲َبند   

  .خواهد بوديابی قضائی   ارزشمشمولصورت مقّرر در قانون انتخابات٬ 
  

 - Artículo 71 ۷۱ ه یمادّ   
  

 نمايندگان و سناتور ها در طول مّدت انجام وظايف – ۱َبند   
از تعّرض  نمايندگی ه یباط با وظيفدر ارتپارلمانی٬ از نظر ابراز عقيده 

  .مصون خواهند بود
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 اسناتور ه همچنين در طول مّدت نمايندگی٬ نمايندگان و – ۲َبند   
 بدون کسب مّجوز قبلی دارای مصونّيت قضائی بوده و نمی توان آنان را

  و يا تحت تعقيب قرار داد و بازداشت کرداز مجلسی که عضو آن هستند 
  .د٬ مگر در حين ارتکاب جرميا به محاکمه کشي

  
رسيدگی به پرونده های جنائی مربوط به نمايندگان٬ در  – ۳َبند   

  . خواهد بود٦۷صالحيت شعبه جنائی ديوان عالی کشور
  

 نمايندگان و سناتور ها حقوق ماهيانه دريافت خواهند – ۴َبند   
  . ُمَشّخص می کند به خود٬کرد که مبلغ آن را مجلس مربوط

  
   - Artículo 72 ۷۲ ه یمادّ   

   
 ه ی داخلی و بودجه ی پرسنلی و نظام نامه ی آئين نام– ۱َبند   

مربوط به خود را٬ مجلسين به طور جداگانه تنظيم و با توافق مشترک به 
 آن بايستی به رأی گيری  کلّيتنظام نامه و اصالح. تصويب می رسانند

  .آراء خواهد بود ٦۸مطلقگذاشته شده و تصويب آن مستلزم احراز اکثرّيت 
  

هيأت رئيسه  اعضای  ساير مجلسين٬ رؤسا و همچنين– ۲َبند   
جلسات مشترک به رياست رئيس مجلس . خود را انتخاب می کنند

 مربوط به مجالس قانونگذاری ه ینمايندگان برگزار شده و طبق نظام نام
که با رأی اکثرّيت مطلق هر يک از مجلسين به تصويب رسيده باشد٬ 

  .خواهد شداداره 
  

مجلسين به نمايندگی از طرف مجلسی که رؤسای  – ۳َبند   
 هستند انجام وظيفه کرده و از کلّيه اختيارات  داررياست آن را عهده

  .اداری و پليسی در داخل مجلس تحت رياست خود برخوردار خواهند بود
  

                                            
  م.   شعبهء دو ديوان عالی کشور-   67
 منظور از اکثّريت مطلق٬ مجموع آراء نصف تعداد کّل نمايندگان يک مجلس به -   68

 نفر دارد٬ اکثريّت ۳۵۰به طور مثال٬ در مجلس نمايندگان که . اضافهء يک می باشد
منظور از اکثريّت ساده نيز٬ مجموع . رأی و يا بيشتر ۱۷۶مطلق عبارت خواهد بود از 

  م. تعداد نصف آراء نمايندگان حاضر در جلسه به اضافهء يک است
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  - Artículo 73 ۷۳ ه یمادّ   
  

عادی خود را  مجلسين در دو دوره از سال جلسات – ۱بند   
 دوم از ه ی اّول از ماه سپتامبر تا دسامبر و دوره یدور: تشکيل می دهند

  .ماه فوريه تا ژوئن
  

 مجلسين می توانند به تقاضای دولت٬ کميسيون دائمی و – ۲َبند   
جلسات .  فوق العاده تشکيل دهنده ی اکثرّيت مطلق اعضاء خود٬ جلس بايا

وضوع خاّصی در دستور روز تشکيل فوق العاده به منظور رسيدگی به م
   .د يافتن٬ خاتمه خواه موضوع آنه یشده و پس از بحث در بار

  
   - Artículo 74  ۷۴ ه یمادّ   

  
 ه ی جلسات مشترک مجلسين٬ جهت بحث در بار– ۱َبند   

 نداشته و بخش دوم قانون  صرف قانونگذاریه یموضوعاتی که جنب
 در صالحّيت مجالس قانونگذاری  آن ها را صريحاً ه یاساسی بحث در بار

   .٦۹ تشکيل می شودمی داند٬
  

 تصميمات اتخاذ شده توسط مجالس قانونگذاری که در – ۲َبند   
 به آنها اشاره شده است٬ ۲ َبند ۱۵۸ ٬ و ۲ َبند ۱۴۵ ٬ ۱ َبند ۹۴مواّد 

بايستی با اکثرّيت آراء در هر يک از مجالس به طور جداگانه به تصويب 
ر مورد اّول٬ مجلس نمايندگان و در موارد دوم و سوم٬ د. رسيده باشد

در هر دو مورد چنانچه مجلس . کار عمل خواهد داشتتمجلس سنا اب
نمايندگان و سنا به توافق نرسند٬ کميسيون مشترکی از سناتور ها و 
نمايندگان به تعداد مساوی از هر دو مجلس٬ جهت حصول توافق تشکيل 

 در مجلسين به رأی ٬ توسط کميسيون مزبورگزارش ارائه شده. خواهد شد
 مورد نظر به اين صورت نيز ه یچنانچه نتيج. گيری گذاشته می شود

حاصل نشود٬ تصميم اّتخاذ شده با اکثرّيت مطلق در مجلس نمايندگان٬ 
  .معتبر و ِمالک خواهد بود

  
  - Artículo 75 ۷۵ ه یمادّ   

                                            
  م.   موارد مربوط به انتخاب جانشين برای پادشاه و مسائل مربوط به امور سلطنت-   69
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 از طريق  مجلسين با تشکيل جلسات عمومی و يا– ۱َبند   
  . فعالّيت خواهند کرد های پارلمانیکميسيون

  
طرح های  و يا ۷۰ مجلسين می توانند تصويب لوايح– ۲َبند   

با وجود اين٬ . کميسيون های دائمی قانونگذاری ُمَحّول سازندقانونی را به 
وايح و طرح های  له ی توانند بحث و رأی گيری در بارنمايندگان می

  .  عمومی خواستار شونده یدائمی را  در جلستصويب شده در کميسيون 
  

 اصالح قانون اساسی٬ مسائل بين ه ی بحث در بار– ۳َبند   
ه  بودجه ی همين طور بحث در بار قوانين َمبنا والمللی٬ قوانين اُرگانی و

  .می باشد ّکل کشور٬ از موضوع َبند فوق ُمستثنی ی
  

  - Artículo  76 ۷۶ ه یمادّ   
  

مايندگان و سنا٬ و يا هر دو مجلس مّتفقاً می مجلس ن – ۱َبند   
 هر موضوعی که متضّمن منافع عمومی باشد٬ کميسيون ه یتوانند در بار

 تحقيقات اين گونه کميسيون ها مرتبط با ه ینتيج. های تحقيق تشکيل بدهند
کار دادگاه ها نبوده و تأثيری بر تصميمات قضائی نخواهد داشت٬ هرچند 

 جهت اقدام به  را تحقيقات خوده ی می توانند نتيجکه اين کميسيون ها
  .دادستان ّکل کشور گزارش نمايند

  
 حضور هر کسی که مجلس او را احضار کرده باشد٬ – ۲َبند   

نوع مجازات مربوط به عدم حضور را قانون . اجباری خواهد بود
  .ُمَشّخص خواهد کرد

  
   - Artículo 77 ۷۷ ه یمادّ   

  
توانند دادخواهی شهروندان را چه به  مجلسين می – ۱َبند   

٬ به شرطی که کتباً مورد رسيدگی قرار دهندصورت فردی و يا جمعی 

                                            
  م.   لوايح را دولت و طرح های قانونی را نمايندگان تسليم مجلس می کنند-   70
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 و يا با  مستقيمه یمراجعارائه شده باشد و دادخواهی شهروندان از طريق 
  .انجام تظاهرات ممنوع است

   
مجلسين می توانند دادخواست های دريافتی را به دولت  – ۲َبند   

دولت در صورت تقاضای مجلس٬ موّظف به ادای توضيح در . د کننرجاعا
  . محتوای آن دادخواست ها خواهد بوده یبار
  

 - Artículo 78 ۷۸ ه یمادّ   
  

 يک کميسيون دائمی حّداقل متشکّل از بيست و يک – ۱َبند   
نماينده و به نسبت تعداد نمايندگان هر گروه پارلمانی٬ در هر يک از 

  .د آمدمجالس به وجود خواه
  

 ه ی کميسيون های دائمی٬ تحت رياست رؤسای مربوط– ۲َبند   
  آن اختياراته ی و در حيط۷۳ ه ی و در موارد ملحوظ در مادّ هر مجلس

 مقّننه و يا انحالل و يا زمان ه یمجلس و در صورت انقضای دور
 تداوم اختيارات مجلس فعالّيت جهت ۱۱۶  و۸۶تعطيلی٬ طبق مفاد مواّد 

  . دخواهند کر
  

 قانونگذاری و يا انحالل ه ی پس از انقضای دور– ۳َبند   
مجلسين٬ اين کميسيون ها تا تشکيل مجالس جديد به فعالّيت خود ادامه 

  .خواهند داد
  

 تشکيل هر يک از مجالس٬ کميسيون دائمی  از پس– ۴َبند   
  .گزارش اقدامات و تصميمات خود را به مجلس مزبور ارائه خواهد کرد

  
  - Artículo 79 ۷۹  یهمادّ   

  
٬ مجلسين بايد طبق قوانين و تصميمات برای تصويب – ۱َبند   

  .دننظام نامه و با حضور اکثرّيت اعضاء تشکيل جلسه داده باش
  

 مصوّبات مزبور زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به – ۲َبند   
تصويب اکثرّيت اعضاء حاضر رسيده باشد٬ اعم از اکثرّيت خاّص مقّرر 
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در قانون اساسی و قوانين اُرگانی٬ و يا اکثريتی که برای انتخاب افراد در 
  .نظام نامه های مجلسين به آن ها اشاره شده باشد

  
 آراء نمايندگان و سناتور ها٬ شخصی و غير قابل انتقال – ۳َبند   

  .خواهد بود
  

  - Artículo 80 ۸۰ ه یمادّ   
  

و ُمَشّخص وارد لنی خواهد بود٬ مگر در مجلسات مجلسين ع  
مّعين در هر مجلس که با رأی اکثرّيت مطلق و طبق نظام نامه مربوط به 

  .آن مجلس به تصويب رسيده باشد
  

  فصل دوم
   قوانينتدوين ه یدربار

  
  - Artículo 81 ۸۱ ه یمادّ   

  
حقوق اساسی و آزادی های تفسير قوانين ناظر بر  – ۱َبند   

ر خود مختاری اياالت و سيستم منشوقوانين مربوط به تصويب  ٬ عمومی
انتخابات عمومی و ساير آزادی های ملحوظ در قانون اساسی٬ قوانين 

  ۷۱.اُرگانی محسوب می شوند
  

 تصويب٬ تغيير و يا الغاء قوانين اُرگانی٬ مستلزم رأی – ۲َبند   
 آن در مجلس نمايندگان ه یاليحاکثرّيت مطلق در رأی گيری نهائی ُکلّيت 

  .می باشد
  

  - Artículo 82 ۸۲ ه یمادّ   
  

 مجالس می توانند اختيارات الزم را به دولت جهت – ۱َبند   
 ُمَشّخص و قيد نشده در  نا قانون در زمينه های با هم طرازمقرراتتدوين 

  . فوق٬ تفويض کننده یمادّ 
                                            
71 Leyes orgánicas 
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 اين اختيار تقنينی٬ در صورتی که هدف از آن تنظيم يک – ۲َبند   

 و در صورت تدوين ۷۳ت يک قانون َمبنا باشد به صور۷۲قانون مدّون
٬ در قالب يک قانون عادی تفويض  باشدقانونی ُمتشکّل از متون مختلف

  .می شود
  

 اين اختيار تقنينی بايستی به طور صريح و در موارد – ۳َبند   
پس از نشر . ت زمان اجرائی به دولت داده شودمعّين و با قيد محدوديّ 

ر تقنينی تفويض شده به آن از حّيز اعتبار  توسط دولت٬ اختيامذکورقانون 
نمی توان تفويض چنين اختياری را مطلق و يا نامحدود . ساقط می شود

 غير از خود هيأت دولت یهمينطور نمی توان آن را به مقامات. تلّقی کرد
   .توکيل کرد

  
 تقنينی در قوانين مبنا بايد دقيقاً اهداف و حدود اختيارات – ۴َبند   
 که در طول اجرای آن معيارهايیاصول و به دولت و همچنين داده شده 

  .٬ محدود و ُمَشّخص گرددگرفته شودبايد در مّد نظر 
  

 شمولاختيار تدوين يک متن قانونی٬ بايد دقيقاً حدود در – ۵َبند   
يا  آن٬ و اينکه آيا منظور از تفويض آن صرفاً تدوين يک متن واحد بوده و

  .گردد٬ ُمَشّخص باشد  مختلفنگی متون قانونی و يا هم آهتلقيحتنظيم٬ 
  

َمحاکم٬ قوانين مربوط  حقوقی  صرف نظر از صالحّيت– ۶َبند   
 شرايطی ملتشم٬ در هر مورد می توانند  نيزبه تفويض اختيارات تقنينی

  . باشند بر آناضافی برای نظارت
  

  - Artículo 83 ۸۳ ه یمادّ   
  

  :قوانين َمبنا به هيچ وجه نمی توانند  
  

  .اصالح خود قوانين مبنا را اجازه دهند) الف  
  . را ممکن سازندتصويب مقرراتی با عطف به ما َسَبق) ب  

                                            
  م .   متن قانونی ُمتشّکل از مواّد مختلف-   72

73 Ley de bases 
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  - Artículo 84 ۸۴ ه یمادّ   

  
 قانونی با يکی از ه یدر صورت تغاير يک طرح و يا اصالحيّ   

. اختيارات تقنينی جاری٬ دولت مجاز به مخالفت با تصويب آن می باشد
 قانون مربوط جزئیی می توان طرحی برای فسخ کلّی و يا در چنين مورد

  .به آن اختيار تقنينی٬ ارائه کرد
  

  - Artículo 85 ۸۵ ه یمادّ   
  

تصويب نامه های دولت که بر مبنای اختيارات تقنينی به تصويب   
  .ناميده می شود ۷٤»احکام قانونی«رسيده باشد٬ 

  
  - Artículo 86 ۸۶ ه یمادّ   

  
رد استثنائی و اضطراری فوری٬ دولت می در موا – ۱َبند   

 اجراء بگذارد٬ ه ی و به مرحل کردهتصويبموّقت تواند٬ مصّوباتی قانونی 
 نميتوانند بر نهاد های اساسی نظام حکومتی٬ حقوق٬ بات اين مصوّ که

تکاليف و آزادی های شهروندان که در بخش يکم به آنها اشاره شده است٬ 
تأثير گذار مختار و سيستم انتخابات عمومی و همچنين سيستم اياالت خود 

  .باشند
  

 می بايست بالفاصله در مجلس احکام قانونی کلّيت – ۲َبند   
 تعطيلی مجلس٬ به همين منظور تشکيل جلسه خواهد اّيامنمايندگان که در 

داد و در عرض سی روز پس از انتشار آنها٬ به بحث و رأی گيری 
 ترميم و يا ه یّدت مزبور در بارعرض م مجلس بايد در. گذاشته شود

 مجلس٬ تصميم صريح ه ی به نحو خاّص  مقّرر در نظام نام هاالغاء آن
  . خود را ابراز کند

  
 مزبور را احکام در عرض مّدت فوق٬ مجالس می توانند – ۳َبند   

  . قانونی و با قيد فورّيت به بحث بگذارنده یبه صورت اليح

                                            
74 Decretos legislativos 
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  - Artículo 87 ۸۷ ه یمادّ   

  
 به دولت٬ مجالس نمايندگان و سنا٬ در ۷٥٬ تقنينی عمل ابتکار– ۱   

  .چهار چوب قانون اساسی و نظام نامه های مجلسين مربوط می شود
  

 از  را قانونیه ی مجالس ايالتی می توانند تصويب يک اليح– ۲  
 مجلس نمايندگان ارسال ه یدولت خواستار شده و يا طرحی به هيأت رئيس

 به  راع از آن٬ حداکثر سه نفر از نمايندگان مجلس ايالتیو برای دفاکنند 
  . نمايندگی از طرف آن مجلس اعزام دارند

  
  عمل قانونی اُرگانی٬ نحوه و شرايط الزم برای انجام ابتکار– ۳  

. ٬ ُمَشّخص خواهد کرد را از طريق تسليم طرح های قانونی٬تقنينی مردمی
امضاء معتبر ) پانصد هزار( ۵۰۰۰۰۰حداقل تعداد   وجوددر هر صورت

چنين طرح هائی موضوعات . برای اين منظور ضروری خواهد بود
خاّص مشمول قوانين اُرگانی٬ مالياتی٬ بين المللی و موارد مربوط به 

  .تقاضای عفو و بخشودگی را شامل نخواهد بود
  

   Artículo  - 88 ۸۸ ه یمادّ   
  

ه و همراه با ادلّه و لوايح بايد قبالً به تصويب هيأت وزيران رسيد  
  . تقديم مجلس نمايندگان بشود گيریمستندات الزم جهت تصميم

  
  

  - Artículo 89 ۸۹ ه یمادّ   
  

 مجالس و ه ی تصويب طرح های قانونی طبق نظام نام– ۱َبند   
مانعی بر سر راه به نحوی صورت خواهد گرفت که فورّيت لوايح قانونی 

  .ايجاد نکند ۸۷ ه یانجام ابتکار عمل تقنينی موضوع مادّ 
  

                                            
75   -  (Iniciativa = initiative)م. ٬ پيش گامی٬ حّق پيش قدمی٬ آغاز گری  
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 ٬ ۸۷ ه ی طرح های مطرح شده در سنا٬ طبق مفاد مادّ – ۲َبند   
 طرح قانونی به مجلس نمايندگان ارسال می  صورتجهت تصويب به

  .شود
  

  - Artículo 90 ۹۰ ه یمادّ   
  

 قانونی عادی و يا اُرگانی ه ی پس از تصويب يک اليح– ۱َبند   
ن آن را برای بحث و رأی گيری در مجلس مترئيس در مجلس نمايندگان٬ 

  .اختيار رئيس مجلس سنا قرار می دهد
  

می دو ماه از روز دريافت متن  در عرض  مجلس سنا٬ – ۲َبند   
 با ارسال پيامی مستّدل آن را وتو کرده و يا اصالحات الزم را در  تواند

. وتوی مجلس سنا مستلزم رأی اکثرّيت مطلق خواهد بود. آن به عمل آورد
 قانونی نمی تواند به توشيح پادشاه برسد٬ مگر در صورت  ایاليحهنين چ

در  در صورت وتو . با رأی اکثرّيت مطلق در مجلس نمايندگان آنتصويب
 ه ی٬ اليح سنا؛ و يا حکّ و اصالح متن اّوليه توسط آن مجلسمجلس
و پس از گذشت دو ماه  نمايندگان مجلس در   با رأی اکثرّيت سادهمزبور

  .خواهد بود تصويب قابل مان تسليماز ز
  

 مهلت زمان دو ماهه برای تصويب و يا وتوی مجلس – ۳َبند   
لوايحی که توسط دولت و يا  در مورد  عادی بيست روز مّدت سنا٬ به

  . باشند٬ تقليل می يابددارای فوّريتمجلس نمايندگان٬ 
  

  - Artículo 91 ۹۱ ه یمادّ   
  

نين تصويب شده توسط مجالس پادشاه در عرض پانزده روز قوا  
  .قانونگذاری را توشيح و دستور نشر فوری آن را صادر می کند

  
  - Artículo 92 ۹۲ ه یمادّ   

  
به   را می توانويژه تصميمات سياسی دارای اهمّيت – ۱َبند   

  .گذاشت عمومی رفراندم
  



 
 
 
 

  رسول پدرام: ترجمه رسمی و گزاره
 
 

 
 
Página 77  

  
 77   صفحهء

 
 

 به پيشنهاد رئيس دولت و با ٬رفراندم  برگزاریفرمان – ۲َبند   
  .لی مجلس نمايندگان٬ توسط پادشاه صادر می شود قبه یاجاز

  
 رفراندم برگزاری ه ی يک قانون ارگانی٬ شرايط و نحو– ۳َبند   

  .های پيش بينی شده در قانون اساسی را ُمَشّخص خواهد کرد
  

  فصل سوم
   پيمان های بين المللیه یدر بار

  
  - Artículo 93 ۹۳ ه یمادّ   

  
ان انعقاد پيمان های بين  يک قانون ارگانی٬ می تواز طريق  

يک  ه یالمللی را که ايفای اختيارات ناشی از قانون اساسی را به عهد
ی ئ اجراضمانت. سازمان و يا نهاد بين المللی محّول می سازد٬ اجازه داد

اين گونه پيمان ها٬ و يا تصميمات مّتخذه توسط ارگان های بين المللی و يا 
ات به آن ها تفويض شده باشد٬ بر حسب نهاد های فرا ملّی که اين اختيار

  . مجالس قانونگذاری و دولت استه یبه عهد مورد
  

 - Artículo 94 ۹۴ ه یمادّ   
  

پيش از آنکه دولت از طريق امضای پيمان و يا مقاوله    - ۱َبند   
 قبلی پارلمان٬ در ه ی تعهداتی را متوّجه کشور سازد٬ اخذ اجاز ای٬ نامه

  :موارد زير الزامی است
  

  . سياسی داشته باشنده یپيمان هائی که جنب) الف  
  .پيمان ها و مقاوله نامه های نظامی) ب  
 بر تمامّيت ارضی تأثير گذارپيمان ها و مقاوله نامه های ) ج  

  . حقوق و آزادی های تصريح شده در بخش يک قانون اساسیو کشور
ه خزانُمتضّمن تعهدات مالی بر  پيمان ها و مقاوله نامه های ) د  

  . کشوری
 ُمتضّمن حک و اصالح و يا  کهپيمان ها و مقاوله نامه هائی) ه  

نسخ يکی از قوانين بوده و يا مستلزم انجام اقدامات تقنينی برای اجرای آن 
  . باشد



 
 
 

 قانون اساسی اسپانيا 
 

  

 
 
Página 78  

  
 78   صفحهء

 
 

  
مجلس نمايندگان و سنا٬ بالفاصله در جريان عقد ساير  – ۲َبند   

  .پيمان ها و مقاوله نامه ها قرار خواهند گرفت
  

 - Artículo 95 ۹۵ ه یمادّ   
  

 عقد يک قرارداد بين المللی مغاير با مفاد قانون اساسی٬ – ۱َبند   
  .مستلزم تجديد نظر قبلی در اين قانون خواهد بود

  
 دولت و يا هر يک از مجلسين می توانند از دادگاه قانون – ۲َبند   

خواست  را با قانون اساسی در قرارداد آن اساسی٬ مغايرت و يا مطابقت
  .نمايند

  
  Artículo 96 -  ۹۶ ه یمادّ   

  
 توسط دولت به امضاء پيمان های بين المللی معتبر که – ۱َبند   

جزو نظام  رسمی اسپانيا٬ ه یروز نامبه محض انتشار در  باشد٬ رسيده
مفاد اين گونه پيمان ها فقط طبق . محسوب می شودمملکت حقوقی داخلی 

لّی حقوق بين الملل٬ قابل نسخ٬ فسخ٬ شرايط مندرج در آن و يا اصول ک
  . و يا تعليق خواهد بوداصالح

  
از  پيمان ها و مقاوله نامه های بين المللی نقض برای – ۲َبند   

 برای تصويب آن ها در نظر گرفته شده ۹۴ ه یهمان شيوه ای که در مادّ 
  .است٬ استفاده خواهد شد

  
  بخش چهارم

   دولت و تشکيالت اداری کشوره یدربار
    
 - Artículo 97 ۹۷ ه یمادّ   

  
تشکيالت لشکری و  ه ی و ادار سياست داخلی و خارجیه یادار

دولت٬ طبق قانون .  دولت استه یکشوری و دفاعی مملکت به عهد
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اساسی و ساير قوانين٬ نقش اجرائی و اختيار تصويب و اجرای مقررات 
  .را دارد

  
  – Artículo 98 ۹۸ ه یمادّ 
  

٬ معاونان رئيس ۷٦کّل است از رئيس دولت دولت ُمتش– ۱َبند 
 و ساير اعضاء که قانون وزراءدولت٬ در صورت وجود چنين معاونانی٬ 

  .ُمَشّخص کرده باشد
  

 را هدايت کرده و وظايف دولت رئيس دولت٬ اعمال – ۲َبند 
صرف نظر از مسئولّيت ها و صالحّيت های مستقيم ساير اعضاء آن را 

  . شان٬ هم آهنگ می کند
  
 وظايف  از اعضای دولت نمی توانند٬ وظايفی غير– ۳ند بَ 

خارج از  ینمايندگی مخصوص به خود در پارلمان٬ مشاغل دولتی ديگر
 مقامی که متصدی آن هستند و يا فعالّيت حرفه ای و يا تجاری ه یمحدود

  .داشته باشند
  

 شغلی منافات مقررات و شرايط مربوط به صالحّيت و – ۴َبند 
  .را٬ قانون ُمَشّخص می کنداعضای دولت 

  
  – Artículo 99 ۹۹ ه یمادّ 
  

  جديد از مجلس نمايندگان٬ و يا دره ی پس از هر دور– ۱َبند 
ساير موارد پيش بينی شده در قانون اساسی٬ پادشاه٬ متعاقب انجام 
مشورت های قبلی با نمايندگان ُمنَتَخب گروه های سياسی دارای کرسی در 

رئيس مجلس نمايندگان٬ يک نفر را به عنوان پارلمان٬ و از طريق 
  .کانديدای رياست دولت٬ پيشنهاد می کند

  
 ه یبرنام٬  طبق مفاد َبند قبل شدهپيشنهاد کانديدای – ۲َبند 

سياسی دولتی که قصد تشکيل آن را دارد٬ تقديم مجلس نمايندگان نموده و 
  .از آن تقاضای رأی اعتماد می کند

                                            
  م. به کار نرفته است» نخست وزير«   در هيچ جای قانون اساسی واژهء -   76
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نمايندگان با آرای اکثرّيت مطلق به چنانچه مجلس  – ۳َبند 

 او را به رياست دولت  همکانديدای پيشنهادی رأی اعتماد بدهد٬ پادشاه
چهل و  (۴۸در غير اين صورت پس از گذشت . منصوب خواهد کرد

تجديد رأی گيری شده و اين بار همان ساعت از رأی گيری اّول٬ ) هشت
  .أی اعتماد بگيردکانديدا با آراء  اکثرّيت ساده٬ می تواند ر

  
 در صورت عدم احراز رأی اعتماد پس از رأی گيری – ۴َبند 

٬  استهای فوق٬ کانديدای تازه ای به ترتيبی که در َبند های باال اشاره شده
  . معرفی خواهد گرديد

  
 برای تصّدی کانديدايیچنانچه پس از گذشت دو ماه٬   -  ۵َبند 

د٬ وز مجلس نمايندگان نشرياست دولت٬ موفق به کسب رأی اعتماد ا
رئيس مجلس نمايندگان  ه یصحّ پادشاه هر دو مجلس را منحل  و با 
   . دستور تجديد انتخابات را صادر می کند

  
  – Artículo 100 ۱۰۰ ه یمادّ 
  

 توسط ٬به پيشنهاد رئيس آنساير اعضاء دولت٬ عزل و نصب 
  .پادشاه صورت می گيرد

  
  – Artículo 101   ۱۰۱ ه یمادّ 
  
 دولت پس از انجام انتخابات عمومی و يا در صورت – ۱ند بَ 

عدم احراز رأی اعتماد از پارلمان٬ به طريق مقّرر در قانون اساسی؛ و يا 
  .به خاطر استعفاء و يا فوت رئيس آن٬ از سمت خود کنار می رود

  
 تا انتصاب دولت جديد به وظايف خود ۷۷دولت مفصول – ۲َبند 

   .ادامه خواهد داد
  

  – Artículo 102 ۱۰۲ ه یمادّ 
  

                                            
  م. ه معنی کنار رونده به کار رفته است  در اين جا ب-   77
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 مسئولّيت جنائی دولت و يا ساير اعضاء آن در رسيدگی به  – ۱
  .است جنائی ديوان عالی کشور ه یشعبصالحّيت 

  
چنانچه اتهام خيانت و يا هر جرم ديگری در جهت اقدام   -  ۲

 وجود داشته باشد٬ چنين اّتهامی ۷۸ در طول انجام وظيفهامنّيت کشورعليه 
کار يک چهارم اعضای مجلس نمايندگان و با تصويب اکثرّيت فقط به ابت

  . مطلق می تواند مطرح شود
  
 موضوع ماّده حاضر ۷۹ شامل هيچيک از مواردهملوکانعفو  – ۳
  .نخواهد بود
  

  – Artículo 103 ۱۰۳ ه یمادّ 
  

 از منافع عمومی ٬ تشکيالت اداری کشور با بی طرفی– ۱َبند 
٬ رعايت سلسله مراتب٬ عدم تمرکز و دفاع٬ و بر اساس اصول کارائی

هم آهنگی و اطاعت محض از قانون و انجام   بااحتراز از کانون گرائی و
  .خواهند کردحقوق عمل 
  

ايجاد٬ اداره و هم آهنگ ؛ نهاد های دولتی٬ طبق قانون  - ۲َبند 
  .می شوند

  
 وضعّيت کارکنان دولت٬ دسترسی عموم به پست ٬ قانون– ۳َبند 
های ايفای  ويژگی کار آمدی و صالحّيت٬  اصولرا بر اساسهای دولتی 

 شغلی و تضمين منافات سيستم٬ ها سنديکاحقوق مربوط به عضويت در 
های مربوط به رعايت بی طرفی در طول انجام وظيفه را ُمَشّخص خواهد 

   .کرد
  

  – Artículo 104 ۱۰۴ ه یمادّ 
  

                                            
  م.   عليه رئيس و اعضای دولت-   78
  م.   خيانت و اقدام عليه امنيّت کشور-   79
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بسته به دولت٬ و دستگاهی انتظامی و امنّيتی وا نيروها – ۱َبند 
مأمورّيت حمايت از برخورداری آزادانه از حقوق و آزادی ها را داشته و 

  .حفظ امنّيت شهروندان را تضمين خواهند کرد
  

و فعالّيت  يک قانون اُرگانی٬ وظايف٬ خطوط اصلی – ۲َبند 
  .وضع نيروها و دستگاه های انتظامی و امنّيتی را ُمَشّخص خواهد کرد

  
  – Artículo 105  ۱۰۵ ه یمادّ 
  

  :موارد زير را قانون معّين می کند
  

استماع نظرّيات شهروندان به طور مستقيم و يا از طريق ) الف
مؤثر به حال  و مجامع قانونی به هنگام تنظيم مقررات اداری  هاسازمان

  .آنها
 و بايگانی ادارات٬  جز در  هادسترسی شهروندان به پرونده) ب

 جرائم و يا ه یدفاع کشور٬ تحقيق در بارموارد مربوط به امنّيت و 
  .زندگی خصوصی افراد

ذيربط٬ در صورت افراد  استماع نظرّيات ه ینحو  تضمين)ج
   .اداری اعماللزوم به هنگام انجام 

  
  – Artículo 106  ۱۰۶ ه یمادّ 
  

محاکم دادگستری ناظر بر اعمال اداری و مطابقت آن ها  – ۱َبند 
ال بر مطابقت آنها با اهدافی که آن اعمال را با قانون بوده و در عين ح

  .توجيه کند٬ نظارت خواهند کرد
  

وارد  افراد٬ در موارد ُمَشّخص در قانون٬ در صورت – ۲َبند 
 غرامت خواهند  کاملشدن خسارت بر اموال و حقوق خود٬  حّق دريافت

 ؛ و هميشه در مواقعی که خسارت ۸۰ قاهرهه یداشت؛ جز در موارد قوّ 
   . باشدعمومی ناشی از سوء جريان خدمات وارده

  
   – Artículo 107 ۱۰۷ ه یمادّ 

                                            
80 Fuerza mayor = F. Force majeure = E. Force majeure 
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عالی ترين مرجع مشورتی ٬ ۸۱کشورتشخيص مصالح مجمع 

 يک قانون اُرگانی تشکيالت و حدود صالحّيت آن. دولت به شمار می آيد
  . ُمَشّخص می کندرا

  
  
  

  بخش پنجم
   روابط دولت با مجالس قانونگذاریه یدر بار

  
  – Artículo 108 ۱۰۸  یهمادّ 
  

 در برابر از نظر عملکرد سياسی خوددولت به هيأت اّتفاق 
  .مجلس نمايندگان مسئول است

  
   – Artículo 109 ۱۰۹ ه یمادّ 
  

مجلسين و کميسيون های آن٬ می توانند از طريق رؤسای خود٬ 
اطالعات و مساعدت های الزم را از دولت و هر يک از دستگاه های 

  .طلب کنند و يا اياالت خود مختار ذيربط دولتی
  

   – Artículo 110 ۱۱۰ ه یمادّ 
  

ها می توانند اعضای دولت   مجلسين و کميسيون های آن– ۱َبند 
  .را احضار کنند

  
 اعضای دولت به جلسات مجلسين و کميسيون های آن ها – ۲َبند 

د می توانندسترسی داشته و حّق اظهار نظر در آن ها را خواهند داشت٬ و 
 خود بخواهند که در آن جلسات و ه یاز کارکنان تشکيالت متبوع

  .کميسيون ها ادای توضيح نمايند
  

                                            
81 Consejo de Estado = F. Conseil d’État = E. Council of State    
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  – Artículo 111 ۱۱۱ ه یمادّ 
  

موّظف به پاسخگوئی به  دولت و هر يک از اعضاء آن٬ – ۱َبند 
اين نوع .  بشود مطرحآن هاخطاب به سئواالتی هستند که در مجالس 

 در طول هفته  زمان الزملسين در ّحداقل مّدتمباحثات را نظامنامه مج
  .ُمَشّخص خواهد کرد

  
مجلس در ی که   هر پرسشی می تواند با توّجه به موضع- ۲َبند 

  .٬ منجر به استيضاح بشودند اّتخاذ ک آنقبال
  

   – Artículo 112         ۱۱۲ ه یمادّ 
  

رئيس دولت می تواند پس از انجام مشورت های قبلی در هيأت 
ران٬ پيرامون برنامه و يا سياست کلّی پيشنهادی خود٬ از مجلس وزي

  آراءدر صورت موافقت نمايندگان با. اعتماد بکندتأييد نمايندگان تقاضای 
  . اعتماد حاصل خواهد شدتأييد ٬  با آناکثرّيت ساده
  

   – Artículo 113 ۱۱۳ ه یمادّ 
  

 با در ارتباطرا  مجلس نمايندگان می تواند دولت – ۱َبند 
  . رأی اکثرّيت مطلق٬ استيضاح نمايدبامسئولّيت سياسی آن و 

  
 عمل استيضاح بايستی به پيشنهاد حداقل يک دهم – ۲َبند 

 برای تصّدی رياست دولت کانديدايینمايندگان٬ مطرح شده و در آن 
  .معرفی گردد
  

 ه یمّدت پنج روز از زمان ارائگذشت استيضاح تا  عمل – ۳َبند 
در دو روز اّول مّدت مزبور٬ می توان . گيری نخواهد بودآن قابل رأی 

  . ارائه کرد۸۲استيضاح های ُگزينه ای
  

                                            
82 Alternativo = F. Alternative 
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 چنانچه استيضاح٬ مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار – ۴َبند 
٬ ۸۳نگيرد٬ پيشنهاد دهندگان آن نمی توانند در همان دوره از تشکيل جلسات

  . استيضاح ديگری مطرح نمايند
  

  – Artículo 114 ۱۱۴  ه یمادّ 
  
 مجلس نمايندگان٬  از رأی اعتمادکسبدر صورت عدم  – ۱

دولت٬ استعفای خود را تسليم پادشاه نموده و متعاقب آن٬ رئيس تازه ای 
  .٬ برگزيده خواهد شد۹۹ ه یبرای دولت٬ طبق مفاد مادّ 

  
  در صورت استيضاح دولت توسط مجلس نمايندگان٬ - ۲َبند 

م پادشاه کرده و کانديدای معرفی شده در دولت٬ استعفای خود را تسلي
و . از رأی اعتماد مجلس برخوردار خواهد شد ۹۹ ه ی٬ طبق مادّ استيضاح

   .کند ٬ کانديدای مزبور را به رياست دولت منصوب می نيزپادشاه
  

  – Artículo 115 ۱۱۵ ه یمادّ 
  

رئيس دولت پس از انجام مشورت های قبلی در هيأت  - ۱َبند 
 انحالل مجلس نمايندگان ٬  می تواند٬ خودشخص مسئولّيت هوزيران٬ و ب

 صادر  فرمان پادشاهبه  که رامجلس سنا و يا هر دو مجلس قانونگذاری
در فرمان مربوط به انحالل٬ تاريخ برگزاری . ٬ پيشنهاد کندمی شود
  . قيد خواهد گرديد بعدیانتخابات

  
انحالل را  به هنگام طرح استيضاح٬ نمی توان پيشنهاد – ۲َبند 

  .ارائه کرد
  

پيشنهاد  تا يک سال پس از پيشنهاد انحالل٬ نمی توان – ۳َبند 
  .۹۹ ه ی از مادّ ۵انحالل تازه ای ارائه کرد؛ مگر طبق َبند 

  
  – Artículo 116 ۱۱۶ ه یمادّ 
  

                                            
  م.  ديده شود۷۳ از ماّدهء ۱  بَند -   83
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٬ ۸٤ يک قانون ارگانی٬ موارد اعالم وضعّيت خطر– ۱َبند 
 و همچنين حدود ٬۸٦ و اعالم حکومت نظامی ۸٥وضعّيت فوق العاده

  .دراختيارات و مسئولّيت های ناشی از آن ها را ُمَشّخص خواهد ک
  

 ه ی تصويب نامبا٬ توسط دولت و ۸۷ وضعّيت خطر– ۲َبند 
 کهمصّوب هيأت وزيران٬ حداکثر به مّدت پانزده روز اعالم می شود؛ 

بالفاصله به اّطالع مجلس نمايندگان که به همين منظور منعقد می گردد٬ 
در .  مّدت مزبور قابل تمديد نخواهد بود٬واهد رسيد و بدون اذن مجلسخ

 ناشی  تبعات وارضی ه یمحدود هيأت وزيران می بايست ه یتصويب نام
  . از بر قراری وضعّيت خطر ُمَشّخص شده باشد

  
ه  تصويب نامبا٬  توسط دولت و ۸۸وضعّيت فوق العاده – ۳َبند 

ی مجلس نمايندگان٬ بر قرار می  با اذن قبل و مصّوب هيأت وزيرانی
 بر  مشمول ارضیه یمحدوددر مجّوز مجلس نمايندگان٬ بايستی . شود

َتَبعات ناشی از برقراری و مّدت آن که و  وضعّيت فوق العاده٬ قراری
 يط قبلیا با همان شربيش سی روز نبوده ولی قابل تمديد به مّدت مشابه

  . ٬ به وضوح قيد شده باشدخواهد بود
  

                                            
84 Estado de alarma = F. État d’ alarme = E. State of alarm 
85 Estado de excepción = F. État d’ exception = E. State of emergency 
86 Estado de sitio = F. État de siége = E. State of siege   که در پاره ای متون

.ترجمه شده است» شهر بندی«  
 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de  طبق قانون -   87

Alarma, Excepción y Sitio ٬ طی مّدت برقراری وضعيّت خطر هيچ يک از حقوق 
اساسی شهروندان جز ايجاد پاره ای محدوديّت ها از نظر ترافيک به حالت تعليق در نمی 

به هنگام بروز سوانح و فاجعه های عظيم طبيعی : م می شودو در موارد زير اعال آيد
گسترده از قبيل زلزله٬ سيل؛ آتش سوزی های مهيب شهری و جنگلی؛ بحران های  
بهداشتی و بروز امراض خطرناک واگيردار در سطح وسيع٬ فلج شدن عرضهء خدمات 

    م . اساسی جامعه و ايجاد اختالل در تأمين و توزيع  مايحتاج عمومی
  طبق قانون فوق٬ وضعيّت فوق العاده زمانی بر قرار می شود که نظم عمومی و -  88

استفادهء آزادانه از حقوق و آزادی های  مقّرر در قانون اساسی به طور جّدی در معرض 
خطر قرار بگيرند به طوری که مقامات دولتی قادر به ايفای عادی وظايف خود در تأمين 

  م. آن ها نباشند



 
 
 
 

  رسول پدرام: ترجمه رسمی و گزاره
 
 

 
 
Página 87  

  
 87   صفحهء

 
 

 با رأی  منحصراً  به پيشنهاد دولت و۸۹ حکومت نظامی– ۴بند
ه مجلس نمايندگان٬ محدود.  برقرار می شوداکثرّيت مطلق مجلس نمايندگان

  .٬ مّدت و شرايط برقراری آن را ُمَشّخص می کندارضی ی
  

 مجلس نمايندگان را در طول برقراری هر يک از – ۵َبند 
محض اعالم هر کدام از آن  حاضر٬ که به ه یوضعّيت های موضوع مادّ 

 خود به خود منعقد  هر دو مجلس٬ تعطيلی بر خورد با اّيامها در صورت
 در طول برقراری وضعّيت های مورد .می شوند؛ نمی توان منحّل کرد

  . وقفه ای در کار ساير نهاد ها و قوای  مملکتی ايجاد نخواهد شد بحث
 ه یای دورانقضدر صورت منحّل بودن مجلس نمايندگان و يا 

  .قانونگذاری آن٬ تداوم اختيارات را کميسيون دائمی به عهده خواهد گرفت
  

 اعالم وضعّيت خطر٬ وضعّيت فوق العاده و حکومت - ۶َبند 
 کارکنان آن که طبق قانون يا ونظامی٬ تغييری در نفس مسئولّيت دولت 

  .اساسی و ساير قوانين به رسمّيت شناخته شده باشند٬ ايجاد نمی کند
  

  بخش ششم
   قضائّيهه ی قوّ ه یدر بار

  
   – Artículo 117 ۱۱۷ ه یمادّ 
  

 است که به نام پادشاه و توسط ناشی از مردم عدالت – ۱َبند 
 قضائّيه که منحصراً از ه یقضات مستقل٬ غير قابل تغيير و مسئول قوّ 

  . اجراء گذاشته می شوده یقانون تبعّيت می کنند به مرحل
  

 رؤسای دادگاه ها را فقط در موارد ملحوظ در قضات و  - ۲َبند 
  . بازنشسته و يا منتقل کرد٬قانون٬ می توان٬ عزل٬ منَفصل٬ معلّق

  

                                            
 طبق همان قانون٬ حکومت نظامی زمانی بر قرار می شود که شورش و يا تهديدی  -   89

جّدی تماميّت ارضی٬  نظام مشروطهء مملکت را به مخاطره بيندازد و نتوان آن را با 
  م     . استفاده از طرق ديگر٬ فرو نشاند
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قضّيه اجرای  امر به  ايفای اختيار قضائی٬ قضاوت و يا– ۳َبند 
اً در صالحّيت دادگاه ها و محاکم ُمَشّخص در قانون ر منحص۹۰محکوماً بها

  .ص به آنها می باشد اصول و موازين مختّ طبق برو 
  

 دادگاه ها و محاکم جز آنچه که در َبند قبل به آن اشاره – ۴َبند 
 ه ی و يا صريحاً توسط قانون و در تضمين هر گونه حقوقی به عهدشده

  . ديگری نخواهند داشته یآنها ُمَحّول شده باشد٬ وظيف
  

 اصل وحدت قضائی٬ مبنای تشکيالت و عملکرد دادگاه – ۵َبند 
در موارد نظامی و صرفاً  ه یمحدود در  راآئين دادرسی لشگری. ستها ا

 قانون بر مبنای اصول قانون اساسی  تنظيم و ٬برقراری حکومت نظامی
  .ُمَشّخص خواهد کرد

  
   . تشکيل محاکم استثنائی ممنوع است– ۶َبند 
  

      - Artículo 118 ۱۱۸ ه یمادّ 
  

جراء بوده٬  الزم االاحکام قطعی صادره توسط محاکم و دادگاه ها
در طول برگزاری   هادادگاه ومحاکم همچنين انجام همکاری الزم با و 

  . اجرای احکام ضروری است به هنگاممحاکمات و
  

  – Artículo 119 ۱۱۹ ه یمادّ 
  

 در مواردی که قانون تصريح کرده باشد و يا قضائی  امورانجام 
دعاوی به ثبوت در مورد کسانی که عدم استطاعت مالی خود را در 

  . خواهد بودرايگانبرسانند٬ 
  

  – Artículo 120 ۱۲۰ ه یمادّ 
  

                                            
90 Cosa juzgada = F. Chose jugée اظ يعنی قضّيه ای که دادگاه آن را از هر لح

م. مختومه اعالم کرده و در بارهء آن رأی نهائی صادر کرده باشد  
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 محاکمات٬ به استثنای موارد ُمَشّخص در قانون٬ علنی –  ۱َبند 
  .خواهد بود
  

 محاکمات٬ به ويژه در دادرسی کيفری٬ به صورت – ۲َبند 
  .شفاهی برگزار خواهد شد

  
 علنی  به صورتو  بوده بايستی مستندهميشه ٬ احکام– ۳َبند 

  .  دشوصادر 
  

  – Artículo 121 ۱۲۱ ه یمادّ 
  

 سوء عملکرد عادی اداری  يا ناشی از اشتباه قضائی وخسارات
  .دادگستری٬ طبق قانون٬ و به حساب دولت مشمول غرامت خواهد بود

  
  – Artículo 122 ۱۲۲ ه یمادّ 
  
  

 ه یدار قضائّيه٬ ساختار٬ عملکرد و اه ینون ارگانِی قوّ ا ق–۱َبند 
به صورت دادگاه ها و محاکم و همچنين وضعّيت حقوقی قضات شاغل 

  .؛ و کارکنان اداری دادگستری را ُمَشّخص خواهد کردواحد
  

 ه یرين مرجع ادارت  قضائّيه٬ عالیه یعالی قوّ  شورای – ۲َبند 
 شغلی اعضاء آن و منافات مواردوضع و قانونی ارگانی٬ . اين قّوه است

 بازرسی و ٬ به ويژه از نظر انتصاب٬ ترفيع ران هاهمچنين وظايف آ
  .نظارت انضباطی٬ ُمَشّخص خواهد کرد

  
 ُمتشکّل است از رئيس ه قضائي ه ی قوّ عالی  شورای– ۳َبند 

ديوان عالی کشور که رياست آن را به عهده خواهد داشت؛ و بيست عضو 
انتخاب می  آنها به تأييد پادشاه می رسد٬ و به مّدت پنج سال خابکه انت
نفر از ميان قضات شاغل از تمامی ) دوازده (۱۲از اين تعداد٬ . شوند

چهار تن به  و سطوح قضائی٬ و به ترتيب ُمَشّخص در قانون ارگانی؛
پيشنهاد مجلس نمايندگان٬ و چهار تن به پيشنهاد مجلس سنا؛ که در هر دو 

حقوق اير مجلس با اکثرّيت سه پنجم آراء از ميان وکالی دادگستری و س
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 حرفه ای؛ ه ی دارای صالحّيت رسمی و بيش از پانزده سال سابقندانا
  .انتخاب می شوند

  
  – Artículo 123 ۱۲۳ ه یمادّ 
  

 ديوان عالی کشور با صالحّيت حقوقی در سراسر – ۱ َبند 
اسپانيا٬ عالی ترين مرجع قضائی در کلّيه شئون٬ بجز موارد محفوظ برای 

  .ون اساسی٬ محسوب می شودتضمين های مربوط به قان
  

ه عالی قوّ  به پيشنهاد شورای رئيس ديوان عالی کشور٬ – ۲َبند 
 و انتخاب او ٬ قضائّيه٬ به نحوی که در قانون ُمَشّخص شده است انتخابی

   . به تأييد پادشاه می رسد
  

  – Artículo 124 ۱۲۴ ه یمادّ 
  

به  دادستانی٬ صرف نظر از وظايف محّوله ه ی ادار– ۱َبند 
مندی ٬ ن ساير ارگان ها٬ مسئولّيت انجام اقدامات قضائی در دفاع از قانو

 و ۹۱حقوق شهروندان و منافع عمومی مورد حمايت قانون ٬ به ابتکار خود
در عين حال بر استقالل محاکم و  يا به تقاضای طرف ذينفع را دارد و

  . تأمين رضايت جامعه در آنها٬ نظارت می کند
  

به خود و بر  مخصوصنی از طريق عوامل  دادستا– ۲َبند 
اساس اصول وحدت عمل و رعايت سلسله مراتب و با رعايت قانون و بی 

  .طرفی٬ انجام وظيفه می کند
  

 دادستانی را قانون ُمَشّخص  ]ه یادار[ی تشکيالت  ساختار– ۳َبند 
  .می کند

  
ديد  دادستان ّکل کشور٬ به پيشنهاد دولت و با صواب – ۴َبند 

  . قضائّيه توسط پادشاه به اين ِسَمت بر گزيده می شوده یعالی قوّ  شورای
  

  – Artículo 125 ۱۲۵ ه یمادّ 
                                            
91 ex officio 



 
 
 
 

  رسول پدرام: ترجمه رسمی و گزاره
 
 

 
 
Página 91  

  
 91   صفحهء

 
 

  
 ٬ُمنصفه عضويت در هيأت های از طريق  می توانندشهروندان

و همچنين مجالس   محاکمات جنائی٬ ه یباربه نحو مقّرر در قانون در 
  .نمايند مشارکت ئیر قضاوام٬ در ۹۲مؤسسان و دادگاه های سنتی

  
  Artículo 126 – ۱۲۶ ه یمادّ 
  

پليس قضائی در انجام وظايف مربوط به تحقيقات جنائی٬ کشف 
 است٬ تحت همجرم٬ به صورتی که قانون ُمَشّخص کردُجرم و دستگيری 

  .امر قضات٬ محاکم و دادستانی ايفای وظيفه خواهد کرد
  

  – Artículo 127 ۱۲۷ ه یمادّ 
  

ای شاغل٬ نمی توانند عهده دار  قضات و دادستان ه– ۱َبند 
 دولتی ديگری بوده و يا در احزاب و سنديکا ها عضويت داشته مشاغل

سيستم و شرايط فعالّيت انجمن های صنفی قضات و دادستان ها را . باشند
  .قانون ُمَشّخص می کند

  
 با تضمين  قضائّيه را قانونه ی شغلی اعضای قوّ منافات – ۲َبند 

  .ُمَشّخص می کنداستقالل کامل آنان 
  

  
  بخش هفتم

  اقتصاد و دارائی
  

  – Artículo 128 ۱۲۸ ه یمادّ 
  

 تمامی ثروت مملکت به هر شکل و نحوی٬ و صرف – ۱َبند 
  .مالکّيت آن در جهت منافع عاّمه خواهد بود  نوعنظر از

                                            
  دادگاه های سنّتی٬ مانند دادگاه تقسيم آب که در قرون وسطی به وجود آمد و هنوز -   92

اعضای اين گونه دادگاه ها همگی توسط . هم  در پاره ای از  نقاط اسپانيا٬ تشکيل ميشود
  م. ن آنان انتخاب می شوندشهروندان و از ميا
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 .  به رسمّيت شناخته می شود افراد فعالّيت های اقتصادی– ۲َبند 

 به ويژه در مورد اساسی به بخش عمومیتخصيص منابع و خدمات 
  مباشرت شرکت ها در آن را در صورته یانحصارات و همچنين نحو

  .منافع عمومی؛ قانون ُمَشّخص می کنداقتضای 
  
  

  – Artículo 129 ۱۲۹ ه یمادّ 
  

  بيمه های اجتماعی واز افراد ذينفع برخورداری ه ینحو - ۱َبند 
 بهبود کيفّيت زندگی و ه یدر زمينه ک های دولتی ارگان در مشارکت آنان
  .؛ قانون ُمَشّخص می کندمستقيم دارندفعالّيت رفاه عمومی 

  
 مملکتی به طرزی کارآمد٬ انحاء ه ی مسئوالن ادار– ۲َبند 

 طريق مقررات  از ترغيب کرده و رامختلف مشارکت در شرکت ها
 مسئوالن اين .ناسب٬ شرکت های تعاونی را ترويج خواهند نمودتقانونی م

  به الزم٬  دسترسی کارگران مساعده یدرعين حال با فراهم آوردن زمين
   . توليد را تسهيل خواهند کردوسايل تملّک

  
  – Artículo 130 ۱۳۰ ه یمادّ 
  

وّظفند در جهت م مملکتی ه یتمامی مسئوالن ادار – ۱َبند 
  بخش های اقتصادی و به ويژه کشاورزی٬ دامی تمامه ینوسازی و توسع

 سطح  درعادلت  ايجاد گيری و صنايع دستی؛ به منظور داری٬ ماهی
  . مردم اسپانيا٬ اقدام کننده یزندگی هم

  
 به مناطق کوهستانی نيز٬ توّجه خاصی به همين شيوه – ۲َبند 

  .مبذول خواهد شد
  

    - Artículo 131 ۱۳۱ ه یمادّ 
  

 در ٬ را می تواند فعالّيت کلّی اقتصادی مرکزیحکومت  - ۱َبند 
٬ و )سکتوری(بخشی  هم آهنگی عمران ناحيه ای و  و به توازن کمکجهت
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 برنامه ريزی  را آنه یتشويق افزايش درآمد و ثروت و توزيع عادالن
  .نمايد

  
ديد اياالت   صواببا دولت٬ پروژه های عمرانی را – ۲َبند  

 و ديگر سازمان های اسنديکا هخود مختار و با مشورت و همکاری با 
ادی٬ صنفی و حرفه ای٬ و صاحبان شرکت ها٬ تهّيه و تنظيم خواهد اقتص
 تشکيل خواهد شد که ساختار و وظايف آن شورايیبه همين منظور . کرد

  .را قانون ُمَشّخص می کند
  

   – Artículo 132 ۱۳۲ ه یمادّ 
  

 رژيم حقوقی مربوط به مالکّيت اموال دولتی و اموال – ۱َبند 
لب مالکّيت٬ عدم مشمول مرور زمان شدن٬ عدم سمشترک بر اساس اصل 

  . عدم مصادره و انتقال به غير٬ توسط قانون ُمَشّخص می شود
  

 دريا و مناطق –٬ مناطق زمين ها پالژ به طور کلّی٬ – ۲َبند 
 واقع در دريائی محصور در خشکی٬ منابع طبيعی نواحی اقتصادی و

اموال عمومی  باشد٬ را که قانون تعيين کردهاموالی  قاره ای و ه یناحي
  .دولتی محسوب می شود

  
 اداره٬ نگهداری ه یميراث دولتی و ميراث ملّی و نحو  -  ۳َبند 

  .و حفاظت از آن را قانون تنظيم خواهد کرد
  

        - Artículo 133 ۱۳۳ ه یمادّ 
  

 در٬ بر اساس قانون٬  ماليات  وضع  اختيار اصلی– ۱َبند 
  . است۹۳ حکومت مرکزیانحصار

  
ها٬ طبق قانون اساسی و  اياالت خود مختار و شهرداری – ۲د َبن

  . وضع و اخذ کنند را٬ می توانند عوارضی ديگرقوانين

                                            
حکومت و يا «به صورت  (Estado = F. Etat = E. State)  در همه جا کلمهء -    93

به   (Gobierno = F. Gouvernement = E. Government)و » حکومت مرکزی
  م. ترجمه شده است» دولت«صورت 
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حکومت  ماليات های  اخذ ازحاصله تمامی منافع مالی – ۳َبند 

  .بايد طبق قانون٬ ُمَشّخص و مقّرر گرددمرکزی 
  

دات مالی ند تعهّ ن  ادارات مملکت فقط طبق قانون می توا- ۴َبند 
  ايجاد و هزينه نمايند

  
    - Artículo 134 ۱۳۴ ه یمادّ 
  

 دولت و بررسی٬ ه ی ّکل کشور به عهده ی تنظيم بودج– ۱َبند 
  .لس قانونگذاری٬ ُمَحّول خواهد بودا مجه یاصالح و تصويب آن به عهد

  
داشته و در آن ّکل  ساليانه ه ی ّکل کشور٬ جنبه یبودج  - ۲َبند 
ه های بخش دولتی با در نظر گرفتن منافع حاصله از ماليات درآمد و هزين

  . ملحوظ خواهد گرديد حکومتیه یموضوعهای 
  

 ّکل کشور را حداقل سه ه یدولت موّظف است که بودج – ۳َبند 
  .ماه پيش از انقضای سال قبل٬ تقديم مجلس نمايندگان بکند

  
 ٬رد نظرموچنانچه تا قبل از اولين روز از سال مالی  – ۴َبند  

 تا تصويب  سال قبله ی بودج٬ ّکل کشور به تصويب نرسده ی بودجقانون
  .  به طور خود کار  تمديد خواهد شد جديد٬ه یبودج

  
 ّکل کشور٬ دولت می تواند ه یپس از تصويب بودج – ۵َبند 

 در طول سال  دولتیجهت افزايش هزينه و يا کاهش در آمدلوايحی قانونی 
  .ارائه نمايد٬  دجه به آن بومالی مربوط
  

ه هائی که ُمتضّمن افزايش تمامی طرح ها و اصالحيّ  – ۶َبند 
 مستلزم ٬اعتبار و يا کاهش در آمد های بودجه ای باشد٬ جهت طرح

  .موافقت دولت خواهد بود
  

.  باشد های جديدقانون بودجه نمی تواند موجد ماليات – ۷َبند 
ی  هاضا کند٬ می تواند مالياتولی در صورتی که قانون مالياتی مهّمی اقت

  . تغيير دهدوضع شده را
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   – Artículo 135 ۱۳۵ ه یمادّ 
  

 ٬ مستلزم۹٤ دولت٬ جهت اخذ وام و يا استقراض عمومی– ۱َبند 
  .مجّوز قانونی است

  
اعتبارات مربوط به تأديه اصل و فرع ناشی از  – ۲َبند 

شده و بايد هميشه جزو هزينه های بودجه منظور استقراض عمومی 
 را  هاکه منطبق با شرايط مندرج در قانون باشند٬ نمی توان آن مادامی
  . و اصالح نمودتعديل

  
  – Artículo 136 ۱۳۶ ه یمادّ 
  

٬ عالی ترين مرجع بازرسی و ۹٥ ديوان محاسبات - ۱َبند 
  .رسيدگی به حساب های دولتی و عملکرد اقتصادی کشور به شمار می آيد

  
به جالس قانونگذاری وابسته بوده و  مستقيماً به منهاداين 

 رسيدگی به حساب های دولتی را عهده ه یوظيفها نمايندگی از طرف آن 
  .دار خواهد بود

  
حساب های دولتی و بخش عمومی به ديوان محاسبات  – ۲َبند 

  . شده و توسط آن مورد بررسی قرار خواهند گرفتهعرض
  

ی صالحّيت های حقوقديوان محاسبات٬ صرف نظر از 
٬  گزارشی ساالنه طی٬ و تشخيصمخصوص به خود٬ در صورت لزوم

موارد تخلّف و نقض قانون و مسئولّيت های مرتبط با آن را به اّطالع 
  .مجالس قانونگذاری می رساند

  

                                            
94 Deuda pública = F. Dette publique = E. Public debt 
95 Tribunal de Cuentas = F. Cour des comptes = E. National Audit 
Office 
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 اعضای ديوان محاسبات٬ استقالل عمل داشته و غير  - ۳َبند 
ارد مربوط به قابل تغيير خواهند بود٬ و مانند قضات دادگستری مشمول مو

  . شغلی خواهند بودمنافات
  

 ه ی قانونی ارگانی٬ ساختار٬ ترکيب اعضاء و نحو– ۴َبند 
  .فعالّيت ديوان محاسبات را ُمَشّخص خواهد کرد

  
  بخش هشتم

   تقسيمات و تشکيالت کشوره یدر بار
  

  فصل يکم
  اصول کلّی

  
  – Artículo 137 ۱۳۷ ه یمادّ 
  

 شهرستان٬ استان و ايالت  از نظر تقسيمات کشوری به٬مملکت
 منافع ه ی هر يک از آنها از نظر ادارکه. خود مختار تقسيم می شود

  . عمل می باشندآزادیمربوط به خود دارای 
  

 - Artículo 138 ۱۳۸ ه یمادّ 
   

ر اصول همبستگی  مرکزی٬ رعايت مؤثّ حکومت – ۱َبند 
اقتصادی  ه ی صحيح و عادالنه ی را با تضمين موازن۲ ه یموضوع مادّ 

 توجّهی ويژه به وضع  بذل با ودر بخش های مختلف سرزمين اسپانيا
  .٬ در مّد نظر قرار می دهدجزاير

  
٬  مختلف تفاوت موجود در منشور خودمختاری اياالت– ۲َبند 

  .ُمتضّمن هيچگونه امتياز اقتصادی و يا اجتماعی نخواهد بود
  

  – Artículo 139 ۱۳۹ ه یمادّ 
  

حقوق  پانيائی ها در هر نقطه ای از کشور٬ از تمامی اس– ۱َبند 
  . بر خوردار خواهند بوديکسان یو تّعهدات
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 هيچ مقامی نمی تواند با انجام اقداماتی مانعی از نظر – ۲َبند 

و يا سکونت اشخاص در هيچ  افراد و اموال ه ی آزادان و يا سيرگردش
   .نقطه ای از خاک اسپانيا ايجاد کند

  
  فصل دوم

  ۹٦اشهرداری ه ه ی اداریه در بار
  

  – Artículo 140 ۱۴۰ ه یمادّ 
  

اين . ها را تضمين می کند  عمل شهرداریاستقاللقانون اساسی٬ 
اداره و . گونه مؤسسات از شخّصيت کامل حقوقی برخوردار خواهند بود

 شهرداری ُمتشکّل از شهردار و ه ی خود اداره یتشکيالت آنها٬ به عهد
از طريق اعضای انجمن شهر . ل خواهد بوداعضای انجمن شهر ُمَحوّ 

  صورتانتخابات عمومی و با رأی مساوی٬ آزاد٬ مستقيم و مخفی٬ و به 
 شهر انتخاب می  مقيم آنُمَشّخص در قانون از ميان ساکنان 

 شهرداران می توانند ُمنَتَخب اعضای انجمن شهر و يا ُمنَتَخب خود .شوند
را قانون ُمَشّخص  ۹۷ هاشکيل جرگهشرايط مربوط به ت. ساکنان شهر باشند

   .می کند
  

  – Artículo 141 ۱۴۱ ه یمادّ 
  

 واحدی است محلّی با شخصّيت حقوقی خاّص٬ ٬ استان– ۱َبند 
بخشی که به منظور ايفای فعالّيت های مملکتی٬ از چندين شهرستان و يا 

هر گونه تغييری در حدود استان ها بايد طی . از کشور٬ تشکيل می شود
  .نون ارگانی به تصويب مجالس قانونگذاری برسديک قا

  
 مجالس استانی و يا ه ی استان ها به عهده ی ادار– ۲َبند 

  . انتخابی داشته باشد٬ ُمَحّول خواهد بوده یتشکيالت محلی که جنب
  

                                            
96 Administración local = E. Local administration  

  م.   شورای ُمتشّکل از ريش سفيدان٬ شورای ادارهء روستا-   97
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  و يا ٬ يک استان٬شهرستانچند  با گروه بندی می توان – ۳َبند 
  . ايجاد کرد از شهرستان  بلوکيک

  
٬ هر يک از  ۹۸ها الجزايردر مجمع  ٬ عالوه بر اين– ۴ َبند

 مخصوص به ۹۹کابيلدو جزيره و يا ه یجزاير دارای يک شورای ادار
  .خود خواهد بود

  
  – Artículo 142 ۱۴۲ ه یمادّ 
  

   جهت انجام وظايفی کهکافی منابع محلّی بايستی از ه یخزان
دتاً از عوارض   شهرداری ها ُمَحّول کرده است وعمه یقانون به عهد

مربوط به خود و سهم های دريافتی از دولت مرکزی و حکومت های 
  .ايالتی خود مختار تغذيه می کند٬ بر خوردار باشد

  
  فصل سوم

   ايالت های خود مختاره یدر بار
  

  – Artículo 143 ۱۴۳ ه یمادّ 
  

 قانون ۲ ه یدر ايفای حّق خودمختاری که در مادّ   – ۱َبند 
 شناخته شده است٬ استان های همجوار دارای اساسی به رسمّيت

 اراضی واقع در ؛ تاريخی٬ فرهنگی و اقتصادی مشترکخصوصّيات
 ناحيه ای٬ طبق مفاد ملحوظ در  تاريخی و استان های دارای هوّيتجزاير

٬ می توانند خود هطوبخش حاضر از قانون اساسی و منشور های مرب
   .کسب کنندمختاری 

  
 به  مربوط می شود خود مختاریه یروس پ۱۰۰ ابتکار - ۲َبند 

تمامی مجالس ذيربط استانی و يا ارگان مربوطه در جزاير و يا دو سوم 
 اکثرّيت آمار انتخاباتی در استان و  حائزحداقّل٬ که جمعّيت آنها٬ شهرهايی

                                            
  م.   منظور مجمع الجزاير قناری و بالئار می باشد-   98
  م . اير قناری به اين اسم خوانده می شودشورای داوری که فقط در جز:   کابيلدو-   99

100   -  (Iniciativa = initiative)م . ٬ پيش گامی٬ حّق پيش قدمی٬ آغاز گری  
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 اولين اّتخاذ  مّدت شش ماه ازعرض در  بايد اين شرايط٬.دنيا جزيره باش
  .به وجود آمده باشد٬ ربط٬ توسط شهرداريهای ذيدر اين زمينه اتتصميم

  
 اين ابتکار عمل٬ چنانچه به نتيجه نرسد٬ فقط پس از گذشت – ۳

   .پنج سال قابل تجديد خواهد بود
  

   – Artículo ۱۴۴ ه یمادّ 
  

مجالس قانونگذاری٬ به خاطر حفظ مصالح ملّی٬ از طريق يک 
  :قانون ارگانی می توانند

  
  در بخشی از خاک کشور را خود مختارايجاد يک ايالت) الف

) که مساحت آن کمتر از مساحت يک استان بوده و واجد شرايط َبند الف
  .اجازه دهند نباشد٬  ۱۴۳ ه یمادّ 

 منشور خود  اعطایدر صورتی که شرايط ايجاب نمايد٬ با) ب
د٬ موافقت کرده ن سرزمين هائی که جزو تشکيالت استانی نباش بهمختاری

  . اجازه دهندو يا آن را
 به آن ۱۴۳ ه ی مادّ ۲ها را که در َبند  ابتکار عمل شهرداری) ج

  .جايگزين ابتکار عمل ديگری نماينداشاره شده است٬ 
  

  – Artículo 145 ۱۴۵ ه یمادّ 
  

تشکيل فدراسيونی ُمتشکّل از اياالت خود مختار٬ به هيچ  – ۱َبند 
  .وجه اجازه داده نخواهد شد

  
های خود مختاری٬ می توان موارد و در منشور   - ۲َبند 

شرايطی را در مّد نظر گرفت که طی آن٬ اياالت خود مختار بتوانند به 
 خدمات مخصوص به خود٬ قرار داد هائی بين ه یمنظور اداره و ارائ

 اّطالع آن ها را به تبعات ناشی از و ويژگی خود امضاء کرده و همچنين
 در ساير موارد٬ قرارداد های .  در آن  قيد نمايندمجالس قانونگذاری٬

همکاری ميان اياالت خود مختار٬ مستلزم مجّوز مجالس قانونگذاری 
  .خواهد بود
  

   – Artículo 146 ۱۴۶ ه یمادّ 
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پيش نويس منشور خود مختاری٬ توسط مجمعی ُمتشکّل از 

 جزاير استان های ذيربط و ه یاعضای مجلس استان و يا نهاد ادار
سناتور های ُمنَتَخب از آن ها٬ تهّيه شده و تسليم مجالس نمايندگان مجلس و 

 مورد بحث و بررسی قرار ٬قانونگذاری خواهد شد تا به صورت قانون
  .گيرد

  
   – Artículo 147 ۱۴۷ ه یمادّ 
  

 قانون اساسی حاضر٬  مندرج در بر اساس شرايط– ۱َبند 
وده و منشور های خود مختاری٬ قانون بنيادين هر ايالت خود مختار ب

٬ آن ها را جزو  از آندولت مرکزی نيز با به رسمّيت شناختن و حمايت
  . نظام حقوقی خود قرار می دهد

  
  : منشور های خود مختاری بايستی شامل نکات زير باشد– ۲َبند 
  

اسمی که به بهترين وجه بيانگر هوّيت تاريخی٬ ايالت ) الف
  .مربوطه باشد
  .حدود ارضی آن) ب
  .مربوط به آننهاد های   استقرارو مرکزاسم٬ سازمان ) ج
 در چهار چوب قانون اساسی و با توّجه لهصالحّيت های ُمَحوّ ) د

  .خدمات خاّص انتقالی به آنبه 
  

هر گونه تجديد نظر و اصالح منشور های خود مختاری   -  ۳َبند 
 با تصويب مجالس همه حالبا توّجه به شرايط مندرج در آن ها و در 

   . از طريق يک قانون ارگانی صورت خواهد گرفتقانونگذاری و
  

  – Artículo 148 ۱۴۸ ه یمادّ 
  

  صالحّيت در موارد زير اياالت خود مختار می توانند– ۱َبند 
  : باشندداشته

  
  . نهاد های مربوط به خود مختاری دهی سازمان– ۱  
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 تغيير حدود شهر های واقع در آنها و٬ به طور کلّی – ۲  
 ٬ شهرداری ها ه یحکومت مرکزی در ارتباط با اداروظايف مربوط به 

 را قانون مربوط به رژيم حکومت ]به ايالت خود مختار[که انتقال آن وظايف 
  .محلّی اجازه دهد

  . انجام عملّيات ارضی٬ مسکن و شهر سازی -  ۳  
 عملّيات عاّم الَمنَفِعه در جهت منافع ايالت  انجام– ۴  

  . ارضی آنیه حدودمخود مختار و در داخل 
 خطوط آهن و جاده هائی که ُکالً در داخل ه ی ادار– ۵  

 انجام شده از  حمل و نقل همين طورايالت خود مختار کشيده شده باشد٬ و
  . آنها و يا از طريق کابلطريق

اسکله ها و بنادر و فرودگاه های تفريحی  ه ی ادار– ۶  
  .که به طور کلّی فاقد فعالّيت تجاری باشند

اورزی و دامداری٬ بر اساس نظام کلّی  کش– ۷  
  .اقتصادی

  . محصوالت جنگلی استفاده ازبيشه ها و ه یادار – ۸  
 حفاظت از محيط ه ی انجام اقدامات در زمين -  ۹  

  .زيست
 پروژه٬ ساختمان و بهره برداری از تأسيسات – ۱۰  

هيدروليکی٬ کانال ها و آبياری در ايالت خود مختار؛ آب های معدنی و 
  .مآب گرمه های چش

گيری٬ شکار و صيد آبزيان در رود خانه   ماهی– ۱۱  
  . داخلی و آب هایهای

  .محلّی نمايشگاه های – ۱۲  
 اقتصادی ايالت خود مختار در ترويج توسعه و – ۱۳  

  .کشور اقتصادی –چهار چوب اهداف سياسی 
  .صنايع دستی – ۱۴  
ی  هنرستان های موسيق و موزه ها٬ کتابخانه ها– ۱۵  

  .دارای ارزش برای ايالت خود مختار
 دارای ارزش برای ايالت خود ۱۰۱ ميراث يادمانی– ۱۶  

   .مختار
 همينطورتحقيقات و انجام  ترويج فرهنگ٬– ۱۷  

  . زبان مربوط به ايالت خود مختارآموزش

                                            
101 monumental 
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 ه یمحدود توسعه و ترويج توريسم در داخل – ۱۸  
  .خود

 اوقات  کافی ازه ی ورزش و استفاده ی توسع– ۱۹  
  .فراغت و تفريح

  . خدمات اجتماعی– ۲۰  
  . تندرستی و بهداشت– ۲۱  
 . مراقبت و حفاظت از بناها و تاسيسات خود– ۲۲  
 ديگر اختيارات در ارتباط با پليس محلّی و در  انجامايجاد هماهنگی و

  .چهارچوب مقّرر در قانون ارگانی
    

نشور  پس از گذشت پنج سال٬ و از طريق اصالح م– ۲َبند 
 صالحّيت های خود را بر ه یخود٬ اياالت خود مختار می توانند دامن

  . توسعه دهند۱۴۹ ه یاساس مادّ 
  

  – Artículo ۱۴۹ ه یمادّ 
  

 موارد زير منحصراً در صالحّيت حکومت مرکزی – ۱َبند 
  :است

  
شرايط اساسی برای تضمين مساوات فراهم کردن  – ۱  

حقوق و انجام تکاليف خود طبق قانون برای تمامی اسپانيائی ها در ايفای 
  .اساسی

 ملّيت٬ مهاجرت و امور مربوط به اتباع خارجی و – ۲  
  .پناهندگی

  . روابط بين المللی– ۳  
  . امور دفاعی و نيروهای ُمسلَّح– ۴  
  . دادگستریه یادار – ۵  
نون ا و ققوانين تجاری٬ کيفری و آئين دادرسی - ۶  

  خود حقوقی مربوط بهه یت عمدخصوصّيا٬ صرف نظر از زندان ها
    .ايالت خود مختار

 اجرای ه ی نحوقوانين کارگری؛ صرف نظر از – ۷  
  .آن ها توسط ارگان های ايالت خود مختار
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 قوانين مدنی٬ صرف نظر از حفظ و تغيير و – ۸  
 ۱۰۲سنتی آنها توسط اياالت خود مختار در ارتباط با حقوق مدنی٬ ه یتوسع

٬ اصول مربوط به به طور کلّی. صورت وجودو مخصوص به خود٬ در 
 حقوقی در ارتباط با –اعمال و کاربرد معيار های قانونی٬ روابط مدنی 

 ازدواج٬ تنظيم اسناد ثبتی و دولتی٬ مبانی مربوط به تعّهدات ناشی ه ینحو
 قانونی٬ و مغايرت  موارد مربوط بهاز قرارداد ها٬ اصول مربوط به حلّ 

درمورد اخير٬ و در ارتباط با قوانين خاص مربوط به تعيين منابع حقوقی٬ 
   .   ايالت خود

  . قوانين مربوط به مالکّيت صنعتی و فکری -  ۹  
  .گمرکات و تجارت خارجی -۱۰  
 و نقدينگی آن٬  پول سيستم پولی٬ ارزی٬ تبديل– ۱۱  

  .اصول اعتباری٬ بانکی و بيمه
ن  تعيي و٬ ها قوانين مربوط به اوزان و مقياس– ۱۲  

  .ساعت رسمی
 هماهنگی در برنامه ريزی  ايجاد مبانی وتمهيد – ۱۳  

  .اقتصادی های کلّی فعالّيت
  . ملّیه ی عمومی و قرضه یماليّ  – ۱۴  
توسعه و هماهنگی کلّی پژوهش های علمی و  – ۱۵  

  .فّنی
اصول و هماهنگی کلّی مربوط . بيرونیتندرستی  – ۱۶  

  .ت داروئیقوانين مربوط به محصوال. به تندرستی
اقتصادی بيمه های سيستم قوانين مبنائی و  – ۱۷  

 خدمات مخصوص به خود توسط اياالت ه یاجتماعی٬ صرف نظر از ارائ
  .خود مختار

مبانی سيستم حقوقی ادارات دولتی و وضع  – ۱۸  
 آنان نسبت به از سوی   يکسان توجّهیه یکارکنان آن که تضمين کنند

عمال اداری يکسان٬ صرف نظر از ارباب رجوع باشد٬ از طريق ا
تشکيالت اياالت خود مختار؛ قوانين مربوط به  ه یخصوصّيات ويژ

 اجباری٬ قوانين مبنائی مربوط به قرارداد ها و ه یبه مصادرمربوط 
   .امتيازات اداری و سيستم مسئولّيت های ادارات دولتی

                                            
  برخی از ايالت های خود مختار٬ مانند ايالت باسک از قديم االيام دارای برخی -   102

سی حاضر نيز به حقوق مدنی مخصوص به خود بوده است که پس از تصويب قانون اسا
  م. رسميّت شناخته شده اند
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صالحّيت گيری دريائی٬ صرف نظر از   ماهی– ۱۹  
  .يالت خود مختار در اين زمينهداده شده به ا

رانی تجاری و ثبت کشتی ها؛ تأمين  کشتی – ۲۰  
 دارای ارزش عمومی؛ روشنائی سواحل و عالمت گذاری دريائی؛ بنادرِ 

فرودگاه های دارای ارزش عمومی؛ کنترل حريم هوائی؛ ترابری و 
  . ترابری هوائیه یهرگونه وسيلترانزيت؛ خدمات هواشناسی و ثبت 

 ه ی ترابری زمينی که از محدودطوط آهن وخ – ۲۱  
 عمومی ه یارضی بيش از يک ايالت خود مختار عبور کند؛ شبک

؛ ارتباطات پستی و مو توریارتباطات٬ ترافيک و حرکت خود رو های 
  .کابل های هوائی و دريائی و ارتباطات راديوئی ؛راه دور

  منابعاگذاریتدوين و تنظيم قوانين مربوط به و – ۲۲  
 در بيش از يک ايالت  آب در صورت جريان داشتنن و استفاده از آبیآ

ايالت خود مختار که   تأسيسات برقی در صورتیه ی و اجاز؛خود مختار
 ه یديگری مشمول استفاده از آن بوده و خطوط انتقال نيرو از محدود

  .ارضی ايالت خود مختار فراتر رود
حيط  قوانين مبنائی مربوط به حفاظت از م– ۲۳  

زيست٬ صرف نظر از اختيارات داده شده به ايالت خود مختار جهت 
قوانين مبنائی مربوط به بيشه ها . برقراری مقررات اضافی در اين زمينه

  .و محصوالت جنگلی و جاده های مال رو
 امور عمرانی عاّم الَمنَفِعه که انجام آن بيش از – ۲۴  

  .يک ايالت خود مختار را شامل شود
 ول مربوط به معادن و سيستم تأمين و استفادهاص – ۲۵  

   . انرژیاز
اصول مربوط به توليد٬ خريد و فروش٬ تملّک و  – ۲۶  

  .استفاده از سالح و مواد منفجره
 مقررات مبنائی مربوط به مطبوعات٬ راديو و – ۲۷  

تلويزيون و به طور کلّی تمامی رسانه های ارتباط جمعی٬ صرف نظر از 
توسعه و اجرای ده به هر يک از اياالت خود مختار در اختيارات داده ش

  .آن
حفاظت از ميراث فرهنگی٬ هنری و يادمانی  – ۲۸  

اسپانيا در قبال تصّرف و سوء استفاده؛ موزه ها٬ کتابخانه ها٬ و آرشيو 
  . آن ها توسط اياالت خود مختاره یهای دولتی٬ صرف نظر از ادار
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مکان ايجاد پليس امنّيت عمومی٬ صرف نظر از ا – ۲۹    
 به صورت ُمَشّخص در منشور خود مختاری آن توسط اياالت خود مختار

  .ها و در چهارچوب قانون ارگانی مربوط به آن
  تنظيم شرايط مربوط به اخذ٬ صدور و ارزش– ۳۰    

 ه یمادّ تفسير يابی مدارک تحصيلی و حرفه ای و اصول مبنائی مربوط به 
ين اجرای تعهّدات توسط مسئوالن اداری  قانون اساسی به منظور تضم۲۷

  .کشور در اين زمينه
  .آمار دولتی – ۳۱    
  .رفراندم اجازه برگزاری همه پرسی از طريق – ۳۲    
      
صرف نظر از صالحّيت هائی که اياالت خود مختار  – ۲َبند   

 خدمات ه یاين زمينه داشته باشند٬ حکومت مرکزی٬ ارائ می توانند در
 واجب تلّقی کرده و ارتباطات فرهنگی در یيفه و امرفرهنگی را يک وظ

  .ميان اياالت خود مختار را با موافقت آنان تسهيل خواهد کرد
  

مواردی که به صراحت در قانون اساسی به حکومت  – ۳َبند   
مرکزی منتسب نباشد٬ طبق منشور خود مختاری مربوط به هر يک از آن 

اختيار مواردی که طبق . اشتها به اياالت خود مختار تعلّق خواهد د
منشور خود مختاری به اياالت خود مختار ُمَحّول نشده باشد به حکومت 

 اختالف نظر در صورت بروز ٬قوانين آنمرکزی تعلّق خواهد داشت که 
در ميان اياالت خود مختار و در مواردی که در صالحّيت انحصاری آن 

ل قوانين حکومت مرکز. ها نباشد٬ حاکم خواهد بود ی در کلّيه موارد مکمِّ
  .قوانين اياالت خود مختار خواهد بود

  
  – Artículo 150 ۱۵۰ ه یمادّ   

  
 صالحّيت مربوط به  مجالس قانونگذاری٬ در موارد– ۱َبند   

 ٬ از اياالت خود مختاربرخیحکومت مرکزی٬ می توانند به همه و يا 
 خطوط  جهت تدوين قوانين در چهارچوب اصول٬ مبانی واختيار اتی

صرف نظر از . ٬ تفويض کنندمملکتی يک قانون  قالبُمَشّخص در
 نظارت مجالس ه ی هر يک از اين قوانين٬ نحو در٬صالحّيت دادگاه ها

قانونگذاری بر قوانين وضع شده توسط اياالت خود مختار٬ ُمَشّخص 
  .خواهد شد
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حکومت مرکزی می تواند٬ از طريق يک قانون ارگانی٬  – ۲َبند   
 را که در صالحّيت حکومت مرکزی است٬ و در صورتی که ار اتیاختي

 منتقل کرده و يا مختار خودايجاب کند٬ به اياالت اختيارات ماهّيت آن 
 نظارت محفوظ به ه ی انتقال منابع مالی و همچنين نحو.وکالت بدهد

  .حکومت مرکزی را٬ در هر مورد٬ قانون پيش بينی خواهد کرد
  

زی می تواند قوانينی را جهت ايجاد اصول حکومت مرک – ۳َبند   
٬ حتّی در رخود مختاالزم برای هم آهنگی مقررات وضع شده در اياالت 

موارد تحت صالحّيت آن ها٬ و در صورتی که منافع عمومی ايجاب نمايد٬ 
  آراء به عهده مجالس قانونگذاری باضرورتیتشخيص چنين . تدوين کند

  .  می باشدجالسماکثرّيت مطلق در هر يک از آن 
  

  – Artículo 151 ۱۵۱ ه یمادّ   
  

٬  ۱۴۸ ه ی مادّ ۲ گذشت مّدت پنج سال٬ موضوع َبند – ۱َبند   
 خود مختاری در عرض ه یابتکار پروسچنانچه  ضرورت نخواهد داشت

به بايد نه فقط  به عمل آمده و ۱۴۳ ه ی مادّ ۲ در َبند ۱۰۳مّدت مقّرر
بلکه  ٬  رسيده باشد جزايره یدار مجلس استانی و يا ارگان های اتصويب

ذينفع و ّحداقل با اکثرّيت آمار  به نسبت سه چهارم شهر های هر استان
 رأی دهندگان هر انتخاباتی در هر يک از آن ها٬ و با رأی اکثرّيت مطلق

و طبق شرايط مقّرر در قانون ارگانی مورد تأييد  رفراندم و طی استان
   .قرار گرفته باشد

  
رد پيش بينی ا تدوين منشور خود مختاری در موه یحو ن– ۲َبند   

  : زير خواهد بودترتيب به باالشده در َبند 
  

 ُمنَتَخب در های سناتوردولت تمامی نمايندگان و   - ۱  
خواهان   مناطق ارضیه یحوزه های انتخاباتی واقع در محدود

احضار می کند تا با  تشکيل مجمعی فقط به  خود مختاری را
 پيش نويس منشور خود مختاری و با رأی اکثرّيت ه یيمنظور ته

  .قاطع اعضاء خود٬ اقدام نمايند

                                            
  م .   شش ماه  از زمان توافق به عمل آمده در مورد کسب خود مختاری-   103
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پيش نويس مزبور پس از تصويب در مجمع ياد   - ۲  
شده٬ به کميسيون قانون اساسی مجلس نمايندگان ارجاع خواهد 
شد که آن را با ياری نمايندگان اعضاء مجمع در عرض دو ماه 

  . بررسی نمايد٬توافق شدهی به منظور تهّيه متن نهائ
در صورت حصول توافق در مورد متن نهائی؛   - ۳  

 ه یمتن مزبور در ميان رأی دهندگان استان های واقع در محدود
  . گذاشته می شودرفراندمارضی مشمول منشور خود مختاری به 

 آراء اکثريت پس از تصويب با  پيش نويس منشور– ۴  
به مجالس قانونگذاری تسليم می  معتبر در هر يک از استان ها٬

 تصويب ه یهر يک از مجالس در جلسات عمومی٬ در بار. شود
پس از تصويب منشور خود مختاری٬ . آن اّتخاذ تصميم می کنند

پادشاه نيز آن را توشيح کرده و دستور نشر آن را به صورت 
  .قانون می دهد

 اين ۲در صورت عدم حصول توافق موضوع بند  – ۵  
 قانونی در مجالس ه یاليحش نويس منشور به صورت قسمت؛ پي

و در صورت تصويب در مجالس . به بحث گذاشته می شود
 ارضی مشمول ه یقانونگذاری٬ در استان های واقع در محدود

در صورت .  گذاشته می شودرفراندممنشور خود مختاری به 
 آراء معتبر در هر يک از استان ها در اکثرّيتتصويب با 

 به نحوی که در پاراگراف قبل اشاره شده است٬ توشيح ٬رفراندم
  .و نشر خواهد گرديد

      
 عدم تصويب ۵٬ و ۴ موارد موضوع پاراگراف های  در– ۳  

 چند استان٬ از نظر تشکيل  ياپيش نويس منشور خود مختاری در يک و
 ه ی مادّ ۱ايالت خود مختار به نحوی که در قانون ارگانی٬ موضوع َبند 

  . بينی شده است٬ مانعی ايجاد نخواهد کردحاضر٬ پيش
  

   – Artículo 152 ۱۵۲ ه یمادّ   
  

 قبل به تصويب رسيده ه ی در منشور هائی که طبق مادّ – ۱َبند   
 تشکيالت خود مختاری ُمَحّول خواهد بود به يک مجلس ه یباشد٬ ادار

 انتخاباتی عمومی و طبق يک از طريق انجام٬ یقانونگذاری ايالتی انتخاب
نواحی گوناگون واقع در  گینمايند ه یتضمين کنندسيستم انتخابی متناسب 

؛ يک هيأت دولت با وظايف اجرائی و اداری و يک  آن ارضیه یمحدود
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رئيس دولت ُمنَتَخب مجلس ايالتی٬ که از ميان اعضاء آن انتخاب٬ و 
 هيأت دولت ايالتی٬ و نمايندگی عالی ايالت ه یمنصوب پادشاه بوده و ادار

خود مختار و نمايندگی عادی حکومت مرکزی را در آن ايالت به عهده 
در برابر مجلس ايالتی  رئيس و اعضای هيأت دولت ايالتی. خواهد داشت

  .مسئول خواهند بود
يک ديوان عالی قضائی٬ صرف نظر از صالحّيت قضائی ديوان   

عالی کشور٬ در رأس تشکيالت قضائی ايالت خود مختار قرار خواهد 
 اين ديوان مباشرت ه ی موارد و نحو٬در منشور های خود مختاری. شتدا

حوزه های قضائی اياالت خود مختار٬  مربوط به تشکيالتها٬ در 
 اين موارد بايد منطبق باشد با مفاد قانون ه یکليّ . ُمَشّخص خواهد شد

  . قضائّيه و با رعايت وحدت و استقالل قضائیه یارگانی قوّ 
ی  هاضاا٬ در تق۱۲۳ ه ی ملحوظ در مادّ صرف نظر از موارد  
٬ بايستی سلسله مراتب قضائی در ايالت خود مختاری که دادگاه پژوهش

  .بدوی ذيصالح در آن واقع است٬ رعايت شده باشد
  

 پس از توشيح و نشر٬ منشور های خود مختاری را فقط – ۲َبند   
گان ثبت  در ميان رأی دهندرفراندماز طرق مقّرر در آن ها و برگزاری 

  و اصالحتعديلمی توان مشمول آن٬   حوزه های انتخاباتی آمارشده در
  .کرد

  
 منشور های خود مختاری می توانند٬ با گروه بندی – ۳َبند   

جوار٬ حوزه های انتخابی مخصوص به خود و  شهرستان های هم
  .برخوردار از شخصّيت حقوقی کامل٬ به وجود آورند

  
   – Artículo 153 ۱۵۳ ه یمادّ   

  
های اياالت خود مختار٬ به شرح زير نهاد نظارت بر فعالّيت   

  :خواهد بود
  

مصّوبات از طريق دادگاه قانون اساسی٬ در ارتباط با ) الف  
  .طراز با قانون و مطابقت و يا مغايرت آن ها با قانون اساسی حقوقی هم
تشخيص ديد قبلی شورای  از طريق دولت٬ و با صالح) ب  
 ه ی از مادّ ۲ موضوع َبند ه ی در ايفای وظايف محّولکشور٬مصالح  

۱۵۰.  
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٬ در ارتباط ۱۰٤ حّل اختالف اداری حقوقیبا توّسل به مراجع) ج  
  .با مقررات اداری ايالت خود مختار

از طريق ديوان محاسبات٬ در ارتباط با مسائل مالی و بودجه ) د  
  .ای
  

   – Artículo 154 ۱۵۴ ه یمادّ   
  

٬ امور مربوط به ۱۰٥ينده ای منصوِب دولتدر صورت لزوم٬ نما  
حکومت مرکزی را در ايالت خود مختار٬ با همکاری اداری آن ايالت٬ 

  .اداره و هم آهنگی خواهد کرد
  

  – Artículo 155 ۱۵۵ ه یمادّ   
  

 چنانچه ايالتی خود مختار به تعّهدات خود در قبال قانون – ۱َبند   
نحوی جّدی بر منافع عمومی اساسی و ساير قوانين عمل نکرده و يا به 

 قبلی رئيس ايالت ه یدولت می تواند با مؤاخذاسپانيا لطمه وارد سازد؛ 
خود مختار٬ و در صورت عدم توّجه٬ با رأی اکثرّيت مطلق در مجلس 
سنا٬ اقدامات الزم را در جهت اجرای اجباری تعّهدات و حمايت از منافع 

  .عمومی مورد بحث به عمل بياورد
  

 در اجرای اقدامات موضوع َبند فوق٬ دولت می تواند به – ۲َبند   
  .تمامی مقامات ايالت خود مختار دستور های الزم را بدهد

  
   – Artículo 156 ۱۵۶ ه یمادّ   

  
 اياالت خود مختار جهت توسعه و اجرای صالحّيت های – ۱َبند   

 ه ی کشور و همبستگی ميان همه یخود و طبق اصول هم آهنگی با ماليّ 
  .سپانيائی ها٬ از استقالل مالی برخوردار خواهند بودا

  

                                            
104 Contencioso administrativo = F. contentieux administratif= E. 
Administrative jurisditional body. 

105   -    Delegado del Gobierno:»ايالت خود مختار٬ مستقّر که در پايتخت » والی
  م . است
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 اياالت خود مختار٬ طبق قوانين و منشور خود مختاری٬ – ۲َبند   
 با آن٬ در همکاریمی توانند به نمايندگی از طرف حکومت مرکزی و با 

  . منابع مالياتِی حکومت مرکزی عمل کننده یجمع آوری٬ اداره و تسوي
  

   – Artículo 157 ۱۵۷ ه یمادّ   
  

  : اياالت مختار٬ ُمتشکّل خواهد بود از مالیمنابع – ۱َبند   
  

ماليات هائی که به صورت کلّی و يا جزئی توسط حکومت ) الف  
سورشارژ بر ماليات های مملکتی و مرکزی به آن ها تفويض شده است؛ 

  . از درآمد های حکومت مرکزیی حاصلهساير سهمّيه ها
  . مخصوص به خوده یعماليات و عوارض موضو) ب  
کمک های جبرانی مملکتی٬ و سهمّيه های انتقالی از صندوق ) ج  

  . کّل کشوره یساير مبالغ تخصيص يافته در بودج
 مالکّيتدرآمد های حاصله از اموال و درآمد های ناشی از ) د  

  .خصوصی
  .بازدهی عملّيات اعتباری) ه  

  
نمی توانند٬ بر اياالت خود مختار٬ تحت هيچ شرايطی  – ۲َبند   

 خود ماليات وضع کرده و يا از نظر ه یاموال واقع در خارج محدود
  . کاال و خدمات موانعی ايجاد کننده یگردش آزادان

  
 اجرای ه ی طبق يک قانون ارگانی٬ می توان نحو– ۳َبند   

 و مقررات مربوط به حّل اختالفات ۱صالحّيت های مالی موضع َبند 
ی های مالی بين اياالت خود مختار و حکومت احتمالی و انحاء همکار
  .مرکزی را ُمَشّخص کرد

  
  – Artículo 158 ۱۵۸ ه یمادّ   

  
 کّل کشور٬ می توان سهميه ای را برای ه ی  در بودج– ۱َبند   

اياالت خود مختار٬ به تناسب حجم خدمات و فعالّيت های مربوط به 
  حّداقل یه تضمين عرض درحکومت مرکزی که تقبل کرده باشند٬ و
  .تخصيص دادخدمات اساسی عمومی در سراسر اسپانيا٬ 
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 به منظور تعديل نا برابری های اقتصادی در نقاط – ۲َبند   
مختلف کشور و اجرای اصل همبستگی٬ صندوقی برای کمک های 

منابع آن توسط جبرانی برای هزينه های سرمايه ای تأسيس می شود که 
ت خود مختار و درصورت لزوم در ميان مجالس قانونگذاری در ميان اياال

  .استان ها٬ توزيع می شود
  

  بخش نهم
   دادگاه قانون اساسیه یدر بار

  
  – Artículo 159 ۱۵۹ ه یمادّ   

  
 که  دادگاه قانون اساسی٬ دوازده عضو خواهد داشت– ۱َبند   

توسط پادشاه به اين سمت منصوب می شوند؛ از ميان اين عّده٬ چهار نفر 
د مجلس نمايندگان با اکثرّيت سه پنجم اعضاء٬ چهار نفر به به پيشنها

پيشنهاد مجلس سنا٬ با همان اکثرّيت؛ دو نفر به پيشنهاد دولت و دو نفر به 
  .انتخاب خواهند شد قضائی٬ شورای عالیپيشنهاد 

  
 اعضای دادگاه قانون اساسی٬ از ميان قضات و دادستان – ۲َبند   

 ن دولت و وکالی دادگستری که همگی بايدها٬ استادان دانشگاه٬ کارکنا
 شغلی داشته ه ی سابقبوده و بيش از پانزده سالحقوقدان با صالحّيت 

  .انتخاب می شوند؛ باشند
  

 اعضای دادگاه قانون اساسی به مّدت نه سال به اين – ۳َبند   
  آنسمت گمارده می شوند که هر سه سال٬ انتخاب سه عضو از اعضاء

  . تجديد می شود
  

 کلّيه :بامنافات دارد  عضويت در دادگاه قانون اساسی – ۴َبند   
سياسی و اداری؛ انجام وظايف مديريتی در يک حزب ی٬  انتخابپست های

 برای آن ها؛ حرفه ای ه یسياسی و يا در يک سنديکا و يا انجام وظيف
  . ديگرانجام وظايف قضائی و دادستانی٬ و هر فعالّيت حرفه ای و تجاری

 قضائّيه شامل اعضای ه یقوّ  شغلی منافاتير موارد٬ در سا  
  .دادگاه قانون اساسی نيز خواهد بود
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 اعضای دادگاه قانون اساسی٬ در طول مّدت عضويت – ۵َبند   
  .خود٬ مستقل و غير قابل عزل و تغيير خواهند بود

  
   – Artículo 160 ۱۶۰ماده   

  
ی دادگاه در رئيس دادگاه قانون اساسی٬ به پيشنهاد خود اعضا  

 عمومی٬ انتخاب و به مّدت سه سال توسط پادشاه به اين سمت ه یجلس
  .گمارده می شود

  
  – Artículo 161 ۱۶۱ ه یمادّ   

  
 دادگاه قانون اساسی٬ در سراسر خاک اسپانيا مرجعّيت – ۱َبند   

  :قضائی داشته و در موارد زير صالحّيت خواهد داشت
  

 قوانين مغايرت مربوط به  های خواهیپژوهشرسيدگی به ) الف  
تشخيص مغايرت يک . با قانون با قانون اساسیو يا مقررات هم طراز 

فقط مؤثر بر ٬ ۱۰٦امر حقوقی هم طراز با قانون٬ در تفسير با روّيه قضائی
آن امر بوده  و حکم و يا احکام صادره بر اساس آن٬ نفس قضّيه محکوم 

  .لها بودن خود را از دست نخواهد داد
 خواهی مربوط به نقض حقوق و آزادی پژوهشيدگی به رس) ب  

 قانون اساسی و در مواردی که قانون ۵۳ ه ی از مادّ ۲های موضوع َبند 
  .ُمَشّخص کرده باشد

رسيدگی به موارد اختالف صالحّيت بين حکومت مرکزی و ) ج  
  .اياالت خود مختار و يا در ميان آن اياالت

 و يا قوانين ارگانی به آنها موارد ديگری که در قانون اساسی) د  
  .اشاره شده باشد

  
 دولت می تواند عليه مصّوبات و يا اقدامات به عمل آمده – ۲َبند   

اين .  دعوا نمايده یتوسط اياالت خود مختار٬ در دادگاه قانون اساسی اقام
 دعوا می تواند موجب تعليق آن مصّوبات و اقدامات شده٬ ولی در ه یاقام

مّدت کمتر از پنج ماه بايد آن دگاه قانونی اساسی٬ در صورت تشخيص٬ دا
  .ها را تأييد و يا تعليق به عمل آمده را رفع نمايد

                                            
106 Jurisprudencia 
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  – Artículo 162 ۱۶۲ ه یمادّ   

  
 می ]پژوهش خواهی[ افراد و مقامات زير واجد شرايط – ۱َبند   

  :باشند
  

 مجلس ه ی نمايند۵۰رئيس دولت٬ مّدعی العموم٬ ) الف  
 سناتور٬ ارگان های انتخابی اجرائی اياالت خود مختار٬ و ۵۰نمايندگان٬ 

  . مغاير با قانون اساسی موارد مجالس ايالتی؛ در ارتباط بايا
٬ مّدعی العموم و دادستان حقّ  ذیکليّه افراد حقيقی و حقوقی ) ب  

  .جهت دادخواهیکّل 
  

پژوهش [  در ساير موارد٬ افراد و ارگان های واجد شرايط– ۲بَند   
  . ارگانی ُمَشّخص  خواهد کردی را  قانون]اهیخو
  

  – Artículo 163 ۱۶۳ ه یمادّ   
  

وجود  متوّجه پروسه ایچنانچه يکی از ارگان های قضائی٬ در   
مقرراتی هم طراز با قانون بشود که وارد بر آن مورد و رأی صادره مبتنی 

وضوع را قانون اساسی باشد؛ م با  در تغاير و ممکن استبودهبر اعتبار آن 
 طبق قانون به دادگاه قانون اساسی اطّالع خواهد داد که در هيچ مورد

  . تعليقی نخواهد داشته ی جنباطّالع مزبور
  

  – Artículo 164 ۱۶۴ ه یمادّ   
  

دادگاه قانون اساسی همراه با آراء  آراء صادره توسط – ۱بَند   
د  رسمی کشور منتشر خواهه یروز ناممخالف٬ در صورت وجود؛ در 

 خواهد پژوهشآراء يک روز پس از انتشار٬ قطّعيت داشته و غير قابل . شد
 و يا ٬ قانونی با قانون اساسیترد مغايرامو ه یبارآراء صادره در . بود

  حقّیمقرراتی هم طراز با قانون و تمامی قوانينی که به تشخيص عينی
  .افراد الزم الرعايّه خواهد بودمحدود نباشد٬ بر کليّه 
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 آن قسمت از قانون که مغايرتی با قانون اساسی نداشته – ۲د بَن  
باشد٬ اليتغيّر می ماند٬ به استثنای مواردی که در رأی صادره قيد شده 

  .باشد
  

  – Artículo 165 ۱۶۵ ه یمادّ   
  

اعضاء٬ اصول مربوط وضعيّت طرز کار دادگاه قانون اساسی٬   
ت های آن را٬ قانونی مراجعه به آن و شرايط حاکم بر فعاليّ  ه ی نحوبه

  . ارگانی ُمَشّخص می کند
  

  بخش دهم
   اصالح قانون اساسیه یدر بار

    
  

   – Artículo 166 ۱۶۶ ه یمادّ   
  

پيشنهاد اصالح قانون اساسی٬ طبق شرايط پيش بينی شده در بَند   
  . صورت خواهد گرفت۸۷ ه ی مادّ ۲ و ۱های 

  
  – Artículo 167 ۱۶۷ ه یمادّ   

  
 لوايح مربوط به اصالح قانون اساسی٬ بايستی نويس پيش – ۱بَند   

در . به تصويب اکثريّت سه پنجم از اعضاء هر يک از مجالس رسيده باشد
صورتی که دو مجلس به توافق نرسند٬ با تشکيل يک کميسيون حّل اختالف 
ُمتشّکل از اعضاء مجلس نمايندگان و سنا جهت تنظيم متنی برای تصويب 

  .م خواهد شددر هر دو مجلس اقدا
  

 باز هم در صورت عدم تصويب به نحو مقّرر در بَند – ۲بَند      
با اکثريّت مطلق در   و متن پيش نهادی با آراء موافق کهباال٬ در صورتی

مجلس سنا به تصويب رسيده باشد٬ مجلس نمايندگان می تواند با اکثريّت دو 
  .سوم متن اصالحی را تصويب نمايد
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  تصويب متن اصالحی در مجالس قانون در صورت– ۳بَند   
 و در صورت تقاضای يک دهم از ٬گذاری٬ پانزده روز پس از تصويب

 گذاشته می رفراندماعضای هر يک از دو مجلس٬ جهت تأييد عمومی به 
  .شود

  
  – Artículo 168 ۱۶۸ ه یمادّ   

  
قانون اساسی و يا جزئی در   کلّی دری چنانچه تجديد نظر– ۱بَند   

مّد نظر  مقدمه و يا فصل دوم از بخش يکم و يا بخش دوم در مورد بخش
باشد٬ جهت تصويب مستلزم اکثريّت آراء دو سوم از اعضاء هر يک از 

  . به دنبال خواهد داشت پارلمان  انحالل مجالس بوده و بالفاصله
  

مجالس در   مجالس انتخابی جديد٬ بايستی تصميم متّخذه– ۲بَند   
هيّه متن جديدی از قانون اساسی که جهت تصويب تبه  را تصويب و قبلی

 اقدام هر يک از مجلسين خواهد بود٬در نيازمند اکثريّت دو سوم آراء 
  .نمايند

  
متن مزبور  پس از تصويب متن اصالحيّه در هر دو مجلس٬ – ۳  

  . گذاشته خواهد شدرفراندمجهت تأييد عمومی به 
  

   – Artículo 169 ۱۶۹ ه یمادّ   
  

نگ و يا به هنگام برقراری هر يک از وضعيّت های در زمان ج  
 ٬ نمی توان نسبت به اصالح قانون اساسی ٬ اقدام ۱۱۶ ه یموضوع مادّ 

  .کرد
  

  الحاقی ه یضميم
  

  يک  
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 را به رسمّيت ۱۰۷»فورال«قانون اساسی٬ حقوق تاريخی مناطق   
  . را محترم می شمارد هاشناخته و آن

ورال٬ هميشه بايد در به روز در آوردن کلّی سيستم های ف  
  .چهارچوب قانون اساسی و منشور های خود مختاری صورت بگيرد

  
  دو  
    
 قانون ۱۲ ه ی سّن قانونی که در مادّ ه یمطلب اعالم شده در بار  

در » روه فوئ« منافی موارد مشمول قوانين اساسی به آن اشاره شده است٬
  . حقوق خصوصی نيسته یمحدود

  
  سه  

  
ادی و مالياتی مجمع الجزاير قناری٬ در هر تغيير سيستم اقتص  

 قبلی ايالت خود مختار و ارگان موقّت عهده دار ديد صالحمورد٬ مستلزم 
  .امور خود مختاری خواهد بود

  
  چهار  

  
٬ در ۱۰۸استاندر ايالت هائی خود مختار که بيش از يک دادگاه   

توان ٬ می لتا آن ايمرکز آن وجود داشته باشد٬ طبق منشور خود مختاری
 ه ی طبق مفاد قانون ارگانی قوّ فقطآن ها را حفظ و يا صالحّيت آن ها را 

  . وحدت قضائی٬ توزيع کرد وقضائّيه و در چهار چوب٬ استقالل
  

                                            
به مناطقی گفته می شود که از زمان های قديم دارای  (foral)» فورال« مناطق -   107

امتيازاتی حقوقی و مالياتی و همچنين قوانين سنتی مخصوص به خود بوده اند٬ به 
» فوئه روس«دارد٬ مجموعهء اين گونه قوانين که معادلی حتّی در حقوق فرانسه هم ن

(fueros) م . در عصر صفوّيه و قاجار» ِاقطاع«و » تيول« گفته می شود؛ چيزی مشابه  
108  -  Audiencia Territorial  نوعی دادگاه استان دارای صالحّيت در محاکمات جنائی

و حقوقی٬ و همچنين رسيدگی به فرجام خواهی عليه آراء صادره توسط دادگاه های بدوی 
 مردمی نيز فقط در ههيأت های ُمنصف. حقوقی در حوزهء قضائی استانجنائی و 

  م. محاکمات جنائی متشکله در اين دادگاه ها شرکت می کند
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   موّقت ه یضميم
  

  يک  
  

ارگان در مناطقی که دارای يک رژيم موّقت خود مختاری باشند٬   
 اکثرّيت مطلق٬ های عالی انتخابی٬ پس از حصول توافق اعضاء با رأی

 به مجالس استانی و ۱۴۳ ه ی مادّ ۲می توانند ابتکار عملی را که در َبند 
  . منتسب است٬ عهده دار شوندجزاير ه یيا ارگان های ادار

  
  دو  

  
خود مختاری منشور مناطقی که در گذشته به پيش نويس   

٬ رأی مثبت داده اند٬ و در زمان انتشار اين قانون اساسی دارای ۱۰۹خود
می توانند بالفاصله و به نحو مقّرر ژيم خود مختاری موّقت می باشند؛ ر

 و در صورت توافق مشترک و با اکثرّيت مطلق ۱۴۸ ه ی مادّ ۲در َبند 
ارگان های انتخابی قبل از خود مختاری و با اّطالع دولت به خود مختاری 

و  ۱۵۱ ه یماد  ۲ پيش نويس منشور خود مختاری٬ طبق مفاد َبند .برسند
  .به تقاضای ارگان انتخابی قبل از خود مختاری تهّيه خواهد شد

  
  سه  

  
 خود مختاری توسط شهرداری ها و يا ه یانجام ابتکار پروس  

 تا انجام  کالً  اشاره شده است۱۴۳٬ ه ی مادّ ۲اعضاء آن٬ که در َبند 
  .٬ به تعويق می افتد حاضرنخستين انتخابات محلّی طبق قانون اساسی

  
  چهار  

  
و به منظور ادغام آن در  (Navarra) در مورد ناواّررا – ۱ند بَ   

٬ و يا حکومت خود مختاری باسک که جايگزين » عمومی باسکشورای«

                                            
 باسک که در دورهء جمهوری دوم به خود مختاری رسيده ت  مانند کاتالونيا و ايال-   109

ق خود بودند٬ ولی پس از سقوط جمهوری دوم و روی کار آمدن رژيم فرانکو٬ حقو
  م. مختاری آن ها نا ديده گرفته شد
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 قانون اساسی٬ تصميم ارگان ذيصالح ۱۴۳ ه یمفاد مادّ به جای شود٬ بآن 
 به منظور اعتبار. با اکثرّيت آراء اعضاء آن معتبر خواهد بود» فورال«

 ابتکار عمل مزبور٬ عالوه بر تصميم ارگان ذيصالح  بخشيدن به
منظور برگزار می ن يهم٬ الزم است که طی رفراندمی که به »فورال«

  .آراء معتبر مردمی برسد  اکثريتشود٬ به تأييد
  

چنانچه اين ابتکار عمل به نتيجه نرسد٬ فقط می توان در  – ۲َبند   
و پس از گذشت حد » الفور« ديگری از زمامداری ارگان معتبر ه یدور

  .٬ آن را تکرار کرد۱۴۳ ه ی مقّرر در مادّ ۱۱۰اقل مّدت
  

  پنجم  
  

٬ در صورت تصميم )Melilla( ملّيا و  )Ceuta( سئوتاشهر های     
های خود٬ با توافقی که با رأی اکثرّيت مطلق حاصل شده و  شهرداری

 طبق مجالس قانونگذاری نيز اذن بدهند٬ پس از تصويب يک قانون ارگانی
     . به خود مختاری برسند می توانند۱۴۴ ه یمفاد مادّ 

  
  ششم  

  
های خود مختاری٬ تسليم  چنانچه متن های متعددی از منشور  

کميسيون قانون اساسی مجلس بشود٬ به ترتيب تاريخ ورود مورد بررسی 
 به آن اشاره می کند٬ ۱۵۱ ه یقرار می گيرند و مهلت دو ماهه ای که مادّ 

حتساب می شود که کميسيون کار بررسی متن و يا متون از زمانی ا
  .دريافتی را به پايان رسانيده باشد

  
  هفتم  

  
ارگان های موقّت خود مختاری در موارد زير منّحل محسوب می   

  :شوند
  

به محض تشکيل ارگان های خود مختاری مقّرر در منشور ) الف  
  .خود مختاری و طبق قانون اساسی حاضر

                                            
  م.  پنج سال-   110
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 خود مختاری به ه یدم موفقيّت ابتکار پروسدر صورت ع) ب  
  .۱۴۳ ه یخاطر فقدان شرايط ملحوظ در مادّ 

موضوع از حّق   سال در عرض سهچنانچه آن ارگان) ج  
  .استفاده نکرده باشد»  موقّته یضميم«پاراگراف يک از 

  
  هشتم  

  
 مجالس قانونگذاری که قانون اساسی حاضر را تصويب – ۱بَند   

ض قدرت اجرائی يافتن آن٬ وظايف و صالحيّت های کرده اند٬ به مح
ُمَشّخص در آن در مورد مجلس نمايندگان و سنا را عهده دار خواهند شد٬ 

  . فرا تر رود۱۹۸۱ ژوئن ۱۵آنکه مّدت نمايندگی آن ها از بی 
  

نشر قانون  ه ی در بار۹۹ ه ی در اجرای مفاد مادّ – ۲َبند   
عليهذا٬ .  اجرای آن خواهد بودجهت ی آن موجد مبانی قانوناساسی٬ انتشار

 مذکور ه یمهلتی به مّدت سی روز٬ از زمان نشر جهت اجرای مفاد مادّ 
  .بر قرار می شود

در طول اين مّدت٬ رئيس فعلی مجلس نمايندگان٬ با عهده دار   
بودن وظايف و صالحّيت های مربوط به مقام خود و مقّرر در قانون 

فاده از اختيارات تفويض شده به او٬ طبق اساسی٬ می تواند تصميم به است
 ه ی گرفته٬ و يا با استعفای خود راه را برای اجرای مفاد مادّ ۱۱۵ ه یمادّ 
در صورت اخير٬ شرايط مربوط به رياست مجلس نمايندگان٬ . کند  باز۹۹

  . منطبق خواهد بود۱۰۱ ه ی مادّ ۲با شرايط مقّرر در َبند 
    
٬ و ۱۱۵ ه یطبق مفاد مادّ  ٬ در صورت انحالل مجلس – ۳َبند   

  قانونی به خود نگرفته باشد٬  ه ی جنب۶۹ و ۶۸در صورتيکه مفاد مواّد 
 مواردمقّررات قبلی مربوط به انتخابات مجری خواهد بود؛ به استثنای 

 ۱از بَند ) عدم واجديّت شرايط و منافات شغلی طبق قسمت ب مربوط به
بل اجراء بوده و همچنين موارد  که مستقيماً قا قانون اساسی۱ ه یمادّ 

  . ۶۹ ه ی مادّ ۳مربوط به سّن رأی دادن و موارد ملحوظ در بَند 
  

  نهم  
  

سه سال پس از انتخاب اعضاء دادگاه قانون اساسی برای بار اّول٬   
 چهار عضو به قيد قرعه از ميان اعضای انتخابی جهت استعفا و تجديد
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 ه یاين عدّ  قط در اين مورد٬ ف.برگزيده خواهند شد جديد  اعضاءانتخاب
 دولت و دو عضو یدو عضو پيشنهادچهار نفره ُمتشّکل خواهد بود از 

پس از گذشت سه سال ديگر٬ در .  قضائيّهه یعالی قوّ  ایری شوپيشنهاد
.  به همين نحو و به قيد قرعه عمل خواهد شدنيزمورد دو گروه باقی مانده 

  . عمل می شود۱۵۹ ه ی از مادّ ۳پس از اين مّدت طبق مفاد بَند 
  

   الغائیه یضميم
  

» اصالحات سياسی«٬ قانون  ملغی می شود بدينوسيله– ۱َبند   
 زير در صورتی ه ی همچنين قوانين مشروح ژانويه؛ و۴ موّرخ ۱/۱۹۷۷

  :که هنوز ملغی نشده باشند
  ۱۹۵۸ مه ٬۱۷ موّرخ » ملّیجنبشمبانی «قانون  -
 ژوئيه ۱۷خ ٬ مورّ »۱۱۱روی اسپانيائی هاه فوئ«قانون  -

۱۹۴۵  
  ۱۹۳۸ مارس ٬۹ موّرخ »روی کارگریه فوئ«قانون  -
 ۱۹۴۲ ژوئيه ٬۱۷ موّرخ »مجلس مؤسسان«قانون  -
 ژوئيه ٬۲۶ موّرخ »جانشينی مقام رهبری کشور«قانون  -

» مملکتقانون ارگانی  «طبق قوانينی که ه یو هم ۱۹۴۷
و هم . تعديل و اصالح شده باشد٬ ۱۹۶۷ اکتبر ۱۰موّرخ 
 اکتبر ۲۲موّرخ » همه پرسی ملّی«انون مربوط به چنين ق
۱۹۴۵  

    
***  
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   نهائیه یضميم
  

روز در  آن  رسمی انتشار متنبا هم زمانقانون اساسی حاضر   
قانون .  اجراء در می آيده ی به مرحل همان روز رسمی کشور٬ه ینام

  . نيز منتشر می شوداسپانيا ديگراساسی به زبان های 
  

دسامبر هزار و نگذاری٬ به تاريخ بيست و هفتم کاخ مجالس قانو  
  .۱۱۲نهصد و هفتاد و هشت

  
  محّل امضاء پادشاه  
  محّل امضاء رئيس مجلس نمايندگان  
  محّل امضاء رئيس مجلس سنا  
  محّل امضاء رئيس دولت  

  
  

***  
 فارسی٬ با اصل متن رسمی قانون اساسی ه یمطابقت ترجم  

  رسول پدرام.  گواهی می شوداسپانيا به زبان اسپانيائی کاسّتيائی
  

Don Rassoul Pedram Nuri, Intérprete Jurado de persa, 
CERTIFICA QUE la que antecede es traducción fiel y completa al 
persa del texto de la “Constitución Española de 1987” redactado en 

castellano. 
 

Madrid, jueves, 02 de octubre de 2003 
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