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ع عُضُوملَکُ  َاقِاوواَا   قالمَکُو  ََ قوابُواما وَوی َ ُاوُِمبُوُ  َ افوواُعُما لَی و      ا اَمق و ادِّ قال امیرالموممیی  لیوع(:    

 االضْرابالماسیامی  ال تَحْتَمالُاَمْمالَ اوُ  ََاالاوْثاب عَاانَّقِْوَالمَعانع ََ اایّ

های اضافی را حذف   هم بنویسید، عبارت های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک بهنوک قلم
روی و مصر  بیش از حذد هذه امذوا     و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزید از زیاده

 مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همكاران
 :                    ترجمه

 :       حقوقی ويرايش

 :                    زير نظر

 :            ی سازآماده

 :    لیتوگرافی و چاپ

 

 

 اصل مهدی رستگار

 دکتر بیژن عباسی

 محسن مجدی کیا

 لیال صمدی

 ياریمرتضی علی -حسین تاجیك -علی ابراهیمی دهشیری

 

سازي اقتصاد مقااومت  و ااا   يادهسازي و... كتاب حاضر در راستاي اجرا و پانتخاب قلم، چينش، آماده

كاررفته انجام شده، ایا  اقادام   هدف استفاده و صرفه جوی  حداكثري از كاغذ و سایر اقالم مصرف  اه

وپنج درصدي كاغذ و... گردیده است؛ اميد داریم چنانچه احتمااً  از سالو ت   جوی  ايستموجب صرفه

 اغماض ادان انگرند. استفاده از مجموعه كاسته شده، خوانندگان عزیز اا

 معاونت تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات





 

 
 شگفتاريپ
 ۀمشـي ادار هاي حکومتي اسـ،  اصـولي  ـط خـ     قوانين اساسي حاوي اصول بنيادین نظام

از سویي دیگـر    ند.هر یک از ار ان نظام سياسي حا م را تعيين مي جامعط و همچنين اختيارات
ها و نيازهاي جوامع بشري و برداش، دولتمردان و رجال سياسي از اساس خواس، اصول مزبور بر

ها آن ۀهاي مزبور تدوین گردیده اس،. بررسي تطبيقي قوانين اساسي با یکدیگر و مقایسخواس،
اسالم و در طول اوامر الهـي   ۀبا قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  ط برگرفتط از تعاليم عالي

ۀ ادار ۀتـر و در نوـو  هاي قوانين مزبور مـا را در راه خـود راسـ    تواند ضمن بيان  استياس، مي
 نهادهاي حکومتي هشيارتر نماید.

قـوانين   ۀقوقي ریاس، جمهوري ترجمـ معاون، ح« الملليهاي بينامور توافق»در این راستا 
قانون اساسي  شور  ۀخود دارد و با این هدف اقدام بط ترجم ۀاساسي  شورهاي جهان را در برنام

 نموده اس،.از روي متن فرانسوي آن  پرتغال
و پيشـنهادهاي   انتقـادات   (1)ط و اعالم نظـرات یاس، یکایک عزیزان و خوانندگان با ارا اميد

 راه یاري فرمایند. ۀامخویش ما را در اد
 

 لعیا جنیدی
 جمهورمعاون حقوقی ريیس

 
معاونـ،   -نهـاد ریاسـ، جمهـوري    -خيابـان پاسـتور   -پيشنهادها  انتقادات و نظرات خود را بط نشاني: تهران- 1

ارسـال   law@iripo.irتدوین  تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاون، حقـوقي ریاسـ، جمهـوري یـا رایانامـط      
دریاف، و اسـتما  نظـر    هنيز آماد 6621 -95-71111155و تلفن 6621-95-77129666. در ضمن دورنگار فرمایيد

قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ایران عالوه بـر سـای، اینترنتـي     ملي . سامانطباشدميعالقمندان و صاحبنظران 
 باشـد: وم مـردم و عالقمنـدان مـي   ذیل قابل دسترسي بـراي عمـ   هاي اجرایي  از طریق نشانيدول، براي دستگاه

www.dotic.ir 



 

 
 

 

 

 فهرست مندرجات قانون اساسي پرتغال
 

 ماده موضوع

  پیشگفتار

  اصول بنیادین

 1 جمهوري پرتغال

 2 ساالردولت قانونی مردم

 3 حاکمیت و قانونمداري

 4 تابعیت پرتغالی

 5 سرزمین

 6 دولت واحد

 7 المللروابط بین

 8 المللحقوق بین

 9 هاي بنیادین دولتمأموریت

 11 احزاب سیاسی و ي همگانیگیررأي

 11 نمادهاي ملی و زبان رسمی

  بخش نخست: حقوق و تکالیف بنیادین

  فصل یکم: اصول بنیادین

 12 اصل همگانی بودن

 13 اصل برابري

 14 شهروندان پرتغالی در خارج از کشور

 15 بیگانگان، فاقدین تابعیت قانونی و شهروندان اروپایی

 16 بنیادین و ابالغ آنتعیین قلمرو حقوق 

 17 هاي بنیادینها و تضمیننظام حقوقی مربوط به حقوق، آزادي

 18 قدرت قانونی

 19 تعلیق اعمال حقوق
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 ماده موضوع

 21 دسترسی به حق و نظارت قضایی واقعی

 21 حق مقاومت

 22 مسؤولیت اشخاص حقوق عمومی

 23 میانجی جمهوري

  ادین هاي بنیها و تضمینفصل دوم: حقوق، آزادي

  مبحث نخست: حقوق شخصیت

 24 حق زندگی

 25 حق تمامیت

 26 سایر حقوق شخص

 27 حق آزادي و امنیت

 28 بازداشت موقت

 29 اجراي قانون کیفري

 31 ها و تدابیر تأمینیحدود مجازات

 31 احضار متهم به دادگاه

 32 دادرسی کیفريهاي مترتب بر آیینتضمین

 33 ق پناهندگیتبعید، استرداد و ح

 34 مصونیت مسكن و مكاتبات

 35 برداري از اطالعاتبهره

 36 والدین -خانواده، ازدواج و رابطۀ فرزند

 37 رسانیآزادي بیان و اطالع

 38 هاي گروهیآزادي مطبوعات و رسانه

 39 تنظیم ارتباطات اجتماعی  

 41 گویی و مخالفت سیاسی حقوق دسترسی به آنتن، پاسخ

 41 هازادي عقیده، مذهب و انجام آیینآ

 42 هاي فرهنگیآزادي آفرینش

 43 آزادي آموختن و آموزش

 44 آزادي تردد و حق مهاجرت

 45 آزادي گردهم آیی و برپایی تظاهرات

 46 آزادي تجمع

 47 آزادي انتخاب حرفه و دستیابی به مشاغل عمومی 
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 ماده موضوع

  یادین مربوط به مشاركت سیاسيبن هايو تضمینها مبحث دوم: حقوق، آزادي

 48 مشارکت در حیات عمومی

 49 حق رأي

 51 هاي دولتیحق دستیابی به سمت

 51 مجامع و احزاب سیاسی

 52 حق دادخواهی و حق اقامۀ دعوا

  هاي مربوط به كارگرانها و تضمینمبحث سوم: حقوق، آزادي

 53 امنیت شغلی

 54 کارگريهاي( هاي )کمیتهکارگروه

 55 صنفیهاي ي اتحادیههاآزادي

 56 حقوق مجامع صنفی و مذاکرات جمعی

 57 حق اعتصاب و منع تعطیلی کارخانجات

  فصل سوم: حقوق و تکالیف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  مبحث نخست: حقوق و تکالیف اقتصادي

 58 حق کار

 59 حقوق کارگران

 61 کنندگانمصرفحقوق 

 61 تعاونی و خودگردان ابتكار خصوصی،

 62 حق مالكیت خصوصی

  مبحث دوم: حقوق و تکالیف اجتماعي
 63 تأمین اجتماعی و همبستگی

 64 سالمتی

 65 شرایط سكنی و شهرنشینی

 66 محیط زیست و کیفیت زندگی

 67 خانواده

 68 وظیفۀ پدري و وظیفۀ مادري

 69 کودکان

 71 جوانان

 71 شهروندان داراي معلولیت

 72 دوران بازنشستگی
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  فصل سوم: حقوق و تکالیف فرهنگي
 73 تعلیم تربیت، فرهنگ و دانش

 74 آموزش

 75 آموزش عمومی، خصوصی و تعاونی

 76 عالیدانشگاه و ورود به آموزش

 77 ساالر در آموزشمشارکت مردم

 78 انتفاع از آفرینش فرهنگی

 79 پرورش جسمانی و ورزش

  زمان اقتصاديقسمت دوم: سا

  فصل یکم: اصول بنیادین

 81 اصول بنیادین

 81 هاي ترجیحی دولتمأموریت

 82 ي مالكیت ابزارهاي تولیدهابخش

 83 ي بخش عمومیهامعیار

 84 قلمرو عمومی

 85 ي خودگردانیهاو تجربه هاتعاونی

 86 مؤسسات اقتصادي خصوصی

 87 جیي خارهاگذاريفعالیت اقتصادي و سرمایه

 88 ابزارهاي تولید متروکه

 89 مشارکت کارگران در مدیریت

  هافصل دوم: برنامه

 91 هااهداف برنامه

 91 هاتدوین و اجراي برنامه

 92 شوراي اقتصادي و اجتماعی

  فصل سوم: سیاست زراعي، تجاري و صنعتي

 93 اهداف سیاست زراعی

 94 حذف زمینداري بزرگ

 95 ک روستاییتجمیع اراضی کوچ

 96 برداري از اراضی متعلق به دیگرانشیوۀ بهره

 97 کمک دولت



 رجات قانون اساسي پرتغالفهرست مند

 

9 

 ماده موضوع

 98 ي زراعیهامشارکت در تعریف سیاست

 99 اهداف سیاست تجاري

 111 اهداف سیاست صنعتی

  فصل چهارم: نظام مالي و مالیاتي

 111 نظام مالی

 112 بانک پرتغال

 113 نظام مالیاتی

 114 هاوضع مالیات

 115 بودجۀ دولت

 116 تدوین بودجۀ دولت

 117 نظارت

  قدرت سیاسي دهيقسمت سوم: سازمان

  فصل یکم: اصول بنیادین
 118 قدرت سیاسی

 119 مشارکت سیاسی شهروندان

 111 قواي عمومی اساسی

 111 تفكیک و وابستگی متقابل

 112 هنجارها

 113 اصول بنیادین حق انتخاب

 114 اعتراض احزاب سیاسی و حق

 115 پرسیهمه

 116 نهادهاي منتخب

 117 ي سیاسیهادارندگان سمت وضعیت

 118 اصل ادواري بودن

 119 انتشار اسناد

  فصل دوم: رییس جمهور

  مبحث نخست: موقعیت و انتخابات
 121 تعریف

 121 انتخابات

 122 صالحیت قانونی انتخاب شدن
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 123 صالحیت قانونی انتخاب مجدد

 124 نامزدي در انتخابات

 125 تاریخ انتخابات

 126 نظام انتخابات

 127 آغاز بكار رسمی و سوگند

 128 مأموریت ریاست جمهوري 

 129 عدم حضور در کشور

 131 مسؤولیت کیفري

 131 استعفا

 132 کفالت ریاست جمهوري

  مبحث دوم: صالحیت
 133 صالحیت نسبت به سایر نهادها 

 134 ت خاصاختیارا

 135 المللصالحیت در زمینۀ روابط بین

 136 توشیح و رد مصوبات مجلس جمهوري

 137 عدم توشیح یا امضا 

 138 العادهحكومت نظامی یا وضعیت فوق

 139 جمهوراقدامات کفیل رییس

 141 امضاي دوم دولت

  دولتيشوراي  مبحث سوم:

 141 تعریف 

 142 ترکیب شورا

 143 و مأموریت شروع به کار

 144 سازماندهی و شیوۀ فعالیت

 145 صالحیت

 146 انتشار نظرات

  فصل سوم: مجلس جمهوري 

  مبحث نخست: موقعیت مجلس و انتخابات
 147 تعریف

 148 ترکیب مجلس
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 149 ي انتخاباتیهاحوزه

 151 شرایط قانونی انتخاب شدن

 151 نامزدي در انتخابات

 152 نمایندگی سیاسی

 153 آغاز و پایان مأموریت نمایندگی

 154 ي مشمول مجوزهاو فعالیت هامغایرت

 155 انجام وظایف نمایندگی

 156 اختیارات نمایندگان

 157 هامصونیت

 158 حقوق و امتیازات

 159 تكالیف

 161 مأموریت نمایندگی یا استعفاي داوطلبانهدادن از دست 

  مبحث دوم: صالحیت
 161 قانونگذاريصالحیت سیاسی و 

 162 اختیارات نظارتی

 163 صالحیت در برابر دیگر نهادها

 164 صی انحصاري مجلس جمهوريیحیطه تخص

 165 صی مجلس جمهوريیحیطه تخص

 166 شكل اسناد

 167 پیشنهاد وضع قانون و همه پرسی

 168 گیريمباحثه و رأي

 169 ولتنظارت پارلمانی بر فعالیت تقنینی د

 171 روند فوریت

  مبحث سوم: سازمان و شیوۀ فعالیت
 171 دورۀ قانونگذاري

 172 انحالل

 173 گردهم آیی متعاقب انتخابات

 174 نشست تقنینی، دورۀ کار و فراخوانی

 175 ي داخلی مجلسهاصالحیت

 176 دستور کار جلسات علنی
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 177 حضور اعضاي دولت
 178 هاکمیسیون

 179 ن دائمیکمیسیو
 181 ي پارلمانیهاگروه

 181 کارکنان و متخصصین در خدمت مجلس
  فصل چهارم: دولت

  مبحث نخست: وظایف و ساختار
 182 تعریف
 183 ترکیب
 184 وزیرانهیأت

 185 جایگزینی اعضاي دلت
 186 آغاز و پایان انجام وظایف

  مبحث دوم: تشکیل دولت و مسؤولیت
 187 تشكیل دولت
 188 برنامه دولت

 189 همبستگی دولت
 191 مسؤولیت اعضاي دولت

 191 مسؤولیت دولت
 192 تصویب برنامۀ دولت

 193 درخواست رأي اعتماد
 194 پیشنهاد استیضاح

 195 استعفاي دولت
 196 طرح مسؤولیت کیفري اعضاي دولت

  مبحث سوم: صالحیت
 197 صالحیت سیاسی
 198 صالحیت تقنینی
 199 صالحیت اداري

 211 ي هیأت وزیرانهاصالحیت
 211 صالحیت اعضاي دولت
  هافصل پنجم: دادگاه

  مبحث نخست: اصول بنیادین
 212 وظیفۀ قضایی
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 213 هااستقالل دادگاه

 214 نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی

 215 هاآراي دادگاه

 216 هاجلسات دادرسی دادگاه

 217 هیأت منصفه، حضور مردم و صالحیت کارشناسی

 218 مساعدت قضایی

  هامبحث دوم: سازماندهي دادگاه
 219 هاانواع دادگاه

 211 ي مختلفهاعالی کشور و رویهدیوان

 211 هاي قضاییصالحیت و تخصصی شدن حوزه

 212 ي قضایی اداري و مالیهاحوزه

 213 ي نظامیهادادگاه

 214 محاسباتدیوان 

  مبحث سوم: اساسنامۀ داوران
 215 ي قضاییهاصاحب منصبان دادگاه

 216 ها و منع جمع مشاغلتضمین

 217 انتصاب، مأموریت، انتقال و ترفیع داوران

 218 عالی قضاییشوراي

  مبحث چهارم: دادستاني
 219 وظایف و اساسنامه

 221 دادستانی کل جمهوري

  قانون اساسيفصل ششم: دادگاه 
 221 تعریف

 222 ترکیب و اساسنامه داوران

 223 صالحیت

 224 سازماندهی و شیوۀ فعالیت

  فصل هفتم: مناطق خودمختار
 225 نظام حقوقی سیاسی و اداري آزورس و مادِیرا

 226 اساسنامه و قوانین انتخابات

 227 اختیارات مناطق خودمختار
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 228 استقالل تقنینی

 229 ايمیان قواي عمومی اساسی و نهادهاي منطقههمكاري 

 231 نمایندۀ جمهوري

 231 نهادهاي دولتی خاص مناطق خودمختار

 232 صالحیت مجلس قانونگذاري منطقۀ خودمختار

 233 امضا و وتوي نمایندۀ جمهوري

 234 ايانحالل یا استعفاي نهادهاي منطقه

  فصل هشتم: ادارات محلي

  ل بنیادینمبحث دوم: اصو
 235 واحدهاي تقسیمات کشوري

 236 بندي اداريانواع واحدهاي تقسیمات کشوري و تقسیم

 237 تمرکززدایی اداري

 238 دارایی و منابع مالی محلی

 239 نهادهاي مشورتی و اجرایی

 241 ايهمه پرسی منطقه

 241 اينامهینیاختیارات آ

 242 سرپرستی اداري

 243 تقسیمات کشوري کارکنان واحدهاي

  مبحث دوم: شهر و روستا
 244 نهادهاي شهر و روستا

 245 مجلس شهر و روستا

 246 شوراي شهر و روستا

 247 تشكیل گروه

 248 واگذاري وظائف

  هامبحث سوم: شهر
 249 اصالح شهرها 

 251 نهادهاي شهرها

 251 شوراي شهر

 252 شهرداري

 253 تشكیل گروه و فدراسیون



 رجات قانون اساسي پرتغالفهرست مند

 

01 

 ماده موضوع

 254 ي مستقیمهاسهم عواید ناشی از مالیات

  مبحث چهارم: منطقۀ اداري
 255 موجودیت قانونی

 256 تأسیس

 257 اختیارات

 258 ریزيبرنامه

 259 نهادهاي منطقه

 261 ايمجلس منطقه

 261 ايکارگروه )کمیته( منطقه

 262 دولت گینمایند

  ي بومي هامبحث پنجم: سازمان
 263 و حیطۀ نفوذتأسیس 

 264 شیوۀ سازماندهی

 265 حقوق و صالحیت

  فصل نهم: دستگاه اداري
 266 اصول بنیادین

 267 شیوۀ سازماندهی دستگاه اداري 

 268 هاي افراد تحت مدیریتحقوق و تضمین

 269 نظام حقوقی سمت دولتی

 271 تحدید اعمال حقوق

 271 مسؤولیت مأموران دولتی

 272 پلیس

  فصل دهم: دفاع ملي
 273 دفاع ملی

 274 عالی دفاع ملیشوراي

 275 نیروهاي مسلح

 276 دفاع از وطن و خدمت نظامی و خدمت داوطلبانه

  قسمت چهارم: تضمین و بازنگري قانون اساسي

  فصل یکم: نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسي 
 277 با قانون اساسی عدم انطباق عملی قوانین و مقررات



 قانون اساسي پرتغال

 

06 

 ماده موضوع

 278 نظارت پیشینی بر مطابقت قوانین با قانون اساسی

 279 هاآثار مترتب بر تصمیم

نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی یا نظاارت بار قاانونی باودن در صاورت      
 اختالف

281 

بودن در صورت عادم  نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی یا نظارت بر قانونی 
 اختالف

281 

 282 آثار مترتب بر اعالم عدم انطباق با قانون اساسی یا اعالم مغایرت با قانون

 283 عدم انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ناشی از ترک فعل 

  فصل دوم: بازنگري قانون اساسي
 284 صالحیت و مهلت بازنگري

 285 ابتكار بازنگري

 286 لمانی و توشیحمرحلۀ پار

 287 متن جدید قانون اساسی

 288 محدودیت موضوعی بازنگري

 289 محدودیت وضعیتی بازنگري

  مفاد نهایي و انتقالي
 291 حقوق سابق

 291 نواحی

و محاکماه   الملل دفاع از کشور/اداره کال امنیات  ایراد اتهام به عوامل و مسؤولین پلیس بین
 هاآن

292 

 293  1974آوریل  25جدد اموال ملی شده پس از سازي مخصوصی

 294 نظام حقوقی مجرا در مورد نهادهاي واحدهاي تقسیمات کشوري

 295 پرسی در مورد پیمان اروپاییهمه

 296 االجرا شدن قانون اساسیتاریخ تصویب و الزم


