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PRINCIPII FUNDAMENTALE
Art. 1. Italia este o Republică democratică, întemeiată pe muncă. Suveranitatea aparŃine
poporului, care o exercită prin formele şi în limitele ConstituŃiei.
Art. 2. Republica recunoaşte si garantează drepturile inviolabile ale omului, atât ca persoană
cât şi în formaŃiunile sociale în care se dezvoltă personalitatea sa, şi solicită în mod hotărât
îndeplinirea îndatoririlor inderogabile de solidaritate politică, economică şi socială.
Art. 3. ToŃi cetăŃenii beneficiază în mod egal de demnitate socială şi sunt egali în faŃa legii,
fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice, condiŃii personale şi sociale. Este
datoria Republicii de a înlătura obstacolele de ordin economic şi social, care, limitând în fapt
libertatea şi egalitatea cetăŃenilor, împiedică declina dezvoltare a persoanei umane şi efectiva
participare a tuturor muncitorilor la organizarea politică, economică şi socială a Ńării.
Art. 4. Republica recunoaşte tuturor cetăŃenilor dreptul la muncă şi asigură condiŃiile care să
facă acest drept efectiv. Fiecare cetăŃean are datoria de a desfăşura, potrivit propriilor
posibilităŃi şi propriei opŃiuni, o activitate sau o funcŃie care să contribuie la progresul material
sau spiritual al societăŃii.
Art. 5. Republica, una şi indivizibilă, recunoaste şi favorizează autonomiile locale; promovează
în serviciile ce depind de Stat cea mai amplă descentralizare administrativă; adecvează
principiile şi metodele legislaŃiei sale exigenŃelor autonomiei şi descentralizării.
Art. 6. Republica protejează prin legi speciale minorităŃile lingvistice.
Art. 7. Statul si Biserica Catolica sunt, fiecare cu propria organizare, independente si
suverane.
RelaŃiile dintre ele sunt reglementate prin Tratatele de la Lateran. Modificările Tratatelor
acceptate de ambele părŃi, nu cer o procedură de revizuire constituŃională.
Art. 8. Toate confesiunile religioase sunt libere în mod egal în faŃa legii. Confesiunile religioase
diferite de cea catolică au dreptul de a se organiza potrivit propriilor statute, în masura în care
nu contravin ordinii de drept italiene. Raporturile cu Statul sunt reglementate prin lege pe baza
înŃelegerilor încheiate cu confesiunile respective.
Art. 9. Republica promovează dezvoltarea culturii şi cercetarea ştiinŃifică şi tehnică. Protejează
natura şi patrimoniul istoric şi artistic al NaŃiunii.
Art. 10. Organizarea judecătorească italiană se aliniază normelor dreptului internaŃional
general recunoscute. CondiŃia juridică a cetăŃeanului străin este reglementată prin lege în
conformitate cu normele si tratatele internaŃionale. CetăŃeanului străin, căruia i-au fost
interzise în sara sa de origine exercitarea libertăŃilor democratice garantate de ConstituŃia
italiană, are dreptul la azil pe teritoriul Republicii, potrivit condiŃiilor stabilite prin lege. Nu este
admisă extrădarea cetăŃeanului străin pentru delicte politice.
Art. 11. Italia repudiază razboiul ca instrument ce lezează libertatea celorlalte popoare si ca
mijloc de soluŃionare a controverselor internationale; admite, în condiŃii de egalitate cu
celelalte State, restricŃii ale suveranităŃii necesare pentru o organizare care să asigure pacea si
justiŃia între NaŃiuni; promovează şi sprijină organizaŃiile internaŃionale dedicate unui atare
scop.
Art. 12. Drapelul Republicii este tricolorul italian: verde, alb şi roşu, dispuse în trei benzi
verticale de dimensiuni egale.

PARTEA I – DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE CETĂłENILOR
TITLUL I - RAPORTURILE CIVILE
Art. 13. Libertatea personală este inviolabilă. Nu este admisă nici o formă de reŃinere, de
inspecŃie sau perchiziŃionare individuală, nici alte restrângeri ale libertăŃii personale, decât
printr-un act motivat de autorităŃile judecătoreşti şi numai în cazurile şi modurile prevăzute de
lege.
În cazuri excepŃionale de necesitate si urgenta, prevăzute în mod expres de lege, autoritatea
de siguranŃă publică poate adopta măsuri provizorii, ce trebbie comunicate în termen de
patruzeci şi opt de ore autorităŃii judecătoresti şi, dacă aceasta nu le validează în urmatoarele
patruzeci şi opt de ore, se consideră revocate şi rămân lipsite de orice efect. Este pedepsită
orice violenŃă fizică sau morală asupra persoanelor supuse restrângerilor de libertate. Legea
stabileşte limitele maxime de deŃinere preventivă.
Art. 14. Domiciliul este inviolabil. Nu pot fi efectuate inspecŃii sau percheziŃii sau sechestre, cu
excepŃia cazurilor şi modurilor stabilite de lege potrivit garanŃiilor prevăzute pentru protecŃia
libertăŃii personale. Verificările şi inspecŃiile pe motive de sănătate şi integritate publică sau în
scopuri economice şi fiscale sunt reglementate de legi speciale.
Art. 15. Libertatea şi secretul corespondenŃei şi a oricărei alte forme de comunicare sunt
inviolabile. Restrângerea acestora poate avea loc numai printr-un act motivat al autorităŃii
judecătoreşti cu garanŃiile stabilite de lege.
Art. 16. Orice cetăŃean poate circula şi poate rezida liber în orice parte a teritoriului naŃional,
cu excepŃia restricŃiilor cu caracter general pe care legea le stabileşte din motive de sănătate
sau de siguranŃă. Nici o restricŃie nu poate fi determinată de motive politice. Orice cetăŃean
este liber de a ieşi de pe teritoriul Republicii şi de a reintra, cu excepŃia bligaŃiilor stabilite de
lege.
Art. 17. CetăŃenii au dreptul de a se întruni în mod paşnic şi fară arme. Pentru întruniri,
inclusiv într-un loc accesibil publicului, nu este nevoie de niciun preaviz. Întrunirile în locurile
publice trebuie anunŃate autorităŃilor, care le pot interzice numai pentru motive temeinice de
siguranŃă sau de integritate publică.
Art. 18. CetăŃenii au dreptul de a se asocia în mod liber, fără autorizaŃie, pentru scopuri care
nu le sunt interzise persoanelor de legea penală. Sunt interzise asociaŃiile secrete şi cele ce
urmăresc, fie şi în mod indirect, scopuri politice prin organizaŃii cu caracter militar.
Art. 19. ToŃi cetăŃenii au dreptul de a practica în mod liber propria credinŃă religioasă sub
orice formă, individuală sau colectivă, de a contribui la difuzarea ei şi de a o practica în mod
privat sau public, cu condiŃia să nu fie vorba de ritualuri contrare bunelor moravuri.
Art. 20. Caracterul ecleziastic şi scopul de religie sau cult al unei asociaŃii sau instituŃii nu pot
fi cauză a unor restrângeri legislative speciale, nici a unor obligaŃii fiscale speciale pentru
constituirea, capacitatea juridică şi orice formă de activitate.
Art. 21. Oricine are dreptul de a-şi manifesta în mod liber propriile idei prin cuvânt, prin scris
şi prin orice alt mijloc de difuzare. Presa nu poate fi supusă unor autorizări sau cenzuri. Se
poate proceda la sechestru numai printr-un de act motivat al autorităŃii judecătoreaşti în caz
de infracŃiuni, pe care legea presei le prevede în mod expres, sau în cazul violării normelor pe
care legea le stabileşte prin indicarea responsabililor. În atari cazuri, atunci când faptul este
absolut urgent şi nu este posibilă intervenŃia în timp util a autorităŃii judecătoreşti, sechestrul
presei periodice poate fi efectuat de către ofiŃeri ai poliŃiei judiciare, care trebuie imediat, dar
nu mai târziu de douăzeci şi patru de ore, să informeze în scris autoritatea judecătorească.
Dacă aceasta nu o validează în urmatoarele douăzeci si patru de ore, sechestrul se consideră
anulat şi lipsit de orice efect. Legea poate stabili, prin norme cu caracter general, să fie făcute
cunoscute mijloacele de finanŃare a presei periodice. Sunt interzise publicările în presă,
spectacolele şi toate celelalte manifestări contrare bunelor moravuri. Legea stabileşte măsuri
adecvate pentru prevenirea si reprimarea violărilor.
Art. 22. Nimeni nu poate fi privat, din motive politice, de capacitatea juridica, de cetăŃenie, de
nume.
Art. 23. Nici o prestaŃie personală sau patrimonială nu poate fi impusă, decât în baza legii.
Art. 24. Oricine poate apela la judecată pentru a-şi apăra propriile drepturi şi interese
legitime.
Apărarea este drept inviolabil în orice stadiu şi grad al acŃiunii judiciare. Persoanelor lipsite de
mijloare le sunt asigurate, prin instituŃii speciale, mijloacele pentru ma acŃiona şi a se apăra în
faŃa oricărei autorităŃi. Legea stabileşte condiŃiile şi modurile de remediere a erorilor judiciare.

Art. 25. Nimeni nu poate fi îndepărtat de judecătorul natural stabilit prin lege. Nimeni nu
poate fi pedepsit decât pe baza unei legi intrate în vigoare înainte de fapta comisă. Nimeni nu
poate fi supus unor măsuri de siguranŃă cu excepŃia cazurilor prevăzute de lege.
Art. 26. Extrădarea cetăŃeanului poate fi permisă numai în cazurile prevăzute în mod expres
de convenŃiile internaŃionale. În nici un caz nu poate fi admisă pentru delicte politice.
Art. 27. Răspunderea penală este personală. Acuzatul nu este considerat vinovat până la
sentinŃa definitivă. Pedepsele nu pot consta în rele tratamente contrare simŃului de umanitate
şi trebuie să tindă spre reeducarea condamnatului. Nu este admisă pedeapsa cu moartea.
Art. 28. FuncŃionarii şi angajaŃii Statului şi ai instituŃiilor publice sunt direct responsabili,
potrivit legilor penale, civile şi administrative, de actele săvârsite cu violarea drepturilor. În
aceste cazuri răspunderea civilă se extinde asupra Statului şi instituŃiilor publice.

TITLUL II - RAPORTURILE ETICO-SOCIALE
Art. 29. Republica recunoaste drepturile familiei ca asociere naturală întemeiată pe căsătorie.
Căsătoria are la bază egalitatea morală şi juridică a soŃilor, cu limitele stabilite de lege drept
garanŃie a unităŃii familiale.
Art. 30. Este datoria şi dreptul părinŃilor să întreŃină, să instruiască şi să educe copiii, inclusiv
a celor născuŃi înafara căsătoriei. În cazurile de incapacitate a părinŃilor, legea se preocupă să
fie îndeplinite îndatoririle acestora. Legea asigură copiilor născuŃi înafara căsătoriei întreaga
protecŃie juridică şi socială, compatibilă cu drepturile membrilor familiei legitime. Legea
stabileste normele şi limitele pentru determinarea paternităŃii.
Art. 31. Republica sprijină prin măsuri economice şi alte ajutoare formarea familiei şi
îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, cu o atenŃie deosebită faŃă de familiile numeroase.
Protejează maternitatea, copiii şi tineretul, sprijinind instituŃiile necesare acestui scop.
Art. 32. Republica protejează sănătatea ca drept fundamental al individului şi interes al
colectivităŃii, şi garantează tratamente gratuite celor nevoiaşi. Nimeni nu poate fi obligat la un
anumit tratament medical decât în cazurile prevăzute de lege. Legea nu poate în nici un caz să
violeze limitele impuse de respectarea persoanei umane.
Art. 33. Arta şi ştiinta sunt libere, iar predarea lor este liberă. Republica stabileste normele
generale privind instrucŃia şi instituie şcoli de stat pentru toate disciplinele şi gradele.
InstituŃiile şi particularii au dreptul de a înfiinŃa şcoli şi instituŃii de educaŃie, fără obligaŃii din
partea Statului. Legea, în fixarea drepturilor şi obligaŃiilor şcolilor private care solicită
paritatea, trebuie să le asigure deplina libertate iar elevilor acestora un tratament şcolar
echivalent celui al elevilor din şcolile de stat. Este prevăzut un examen de Stat pentru
admiterea la diferite discipline şi grade de şcoli sau pentru finalizarea studiilor şi pentru
abilitare la exercitarea profesională. InstituŃiile de cultură superioară, universităŃi şi academii,
au dreptul să îşi stabilească regulamente autonome în limitele prevăzute de legile Statului.
Art. 34. Şcoala este accesibilă tuturor. Învatamântul inferior, cu durata de cel puŃin opt ani,
este obligatoriu şi gratuit. Cei dotaŃi şi cei merituosi, chiar dacă lipsiŃi de mijloace, au dreptul
să acceda la cele mai înalte grade de studii. Republica face efectiv acest drept prin burse de
studiu, alocaŃii pentru familii şi alte înlesniri, ce trebuie să fie acordate prin concurs.

