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Загальні засади 
 
Cтатта 1 - Італія – це демократична Республіка, заснована на лраці. Cyвepeнітет належить 
народу, який здійснює йоґо у формах та межах, Конституцїї. 
Cтатта 2 - Республика визнає і гарантує непорушні права людини, як окремої особистості, 
так і у соціальних формціях, де проявляється ця особистість, і вимага виконання 
обов’язків політичної, економічної та соціальної солідарності. 
Cтатта 3 - Всi громадяни мають однакову соціальну гідність і є рівними перед законом без 
розрізнення за статтю, расою, мовою, віровизнанням, політичними переконаннями, 
особистими та соціальнимми умовами. Завданням Республіки є усувати прешкоди 
соціального та економічноґо характерч, що фактично, обмежуючи свободу і рівність 
громадян, перешкоджають всебічному розвитку людської особи і ефективній участі усіх 
робітників у політичій, економічній і соціальній розбудові країни. 
Cтатта 4 - Республіка визнає для всіх громадян на працю, заохочує умови, що роблять 
ефективним це право. Кожен громадянин має обов’язок виконувати, зґідно власних 
можливостей та власноґо вибору, певний вид діяльності чи роботи, які б сирияли 
матеріальному чи духовному розвитку суспіьства. 
Cтатта 5 - Республіка, є єдина і неподільна, визнає та заохочує місцеві автономїї; 
здійснює через  державні служби найбільш широку адміністративну децентралізацію, 
пристосовує принципи та методи свого законодавства до потреб автономїї і 
децентралізацїї. 
Cтатта 6 - Республіка захищає спеціальними нормами мовні меншини. 
Cтатта 7 - Держава та Католицька церква є незалежними та суверенними кожен у своїй 
сфері. Іхні відносини арегульовані Латеранським договором. Зміни цього договору, 
прийняті двома сторонами, не вимагають перегляду Конституції. 
Cтатта 8 - Всі релиігійні конфесії є однаково вільними перед законом. Релігійні конфесії, 
відмінні від католицької Церкви, мають право засновуватися згідно власних статутів, в 
межах, що не суперечать юридичному устрою Італії. Їхні відносини з державою 
регулюються законом на основі угод з відповідними уповноваженими представниками. 
Cтатта 9 - Республіка сприяє розвитку культури та науково-технічних дослідженнь. 
Захищає середовище, історичне та мистецьке надбання нації. 
Cтатта 10 - Юридичний устрій Італії узгоджується із загальнпвизнаними нормами 
міжнародного права. Юридичне положення іноземцяє врегульоване законом у 
відповідності міжнародних норм та угои. Іноземець, якому у власній країні 
перешкоджасться у ефективному користванні демократичними свободами, що 
гарантуються Італіиською Конститцією, має право на політичний притулок на території 
Республіки, зґіано умов встановлених законодавством. Не допускається видача іноземця 
за політичний злочин. 
Cтатта 11 - Італія відкидає війну, як інструмент посягання на свободу інших народів і як 
засіб розв’язання міжнародних суперечок; допускає, на рівні з іншими державами, 
обмеження суверенітуту, які є необхідні для певноґо устрою, що забезпечив би мир та 
справедливість між націями; сприяє та заохочує міжнародні рганізації, що діють для 
реалізації цих цілей. 
Cтатта 12 - Прапор Республіки є триколірний: складається з трьох вертикальних смуг, 
зелеого, білого та червоного кольору. 


