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P O L I T I E K E H E R V O R M I N G S W E T 1977 

L E Y 1 / 1 9 7 7 , D E 4 D E ENERO, PARA LA 

REFORMA POLITICA 

(BOE de 5 de enero de 1977) 

R E M T I D O A CONSULTA D E LA N A C I ó N Y 

R A T I F I C A D O P O R M A Y O R I A D E V O T O S E N E L R E F E 

R E N D U M C E L E B R A D O E L D I A Q U I N C E D E D I C I E M B R E D E 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EL P R O Y E C T O D E 

L E Y PARA LA REFORMA POLITICA, D E RANGO 

FUNDAMENTAL, Q U E HABîA SIDO APROBADO POR LAS 

CORTES E N S E S I ó N PLENARIA D E L D I E C I O C H O D E 

NOVIEMBRE D E MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, 

DISPONGO 

1.° 1. La democracia, en el Estado espafïol se basa en 
la supremacîa de la Ley, expresión de la voluntad soberana 
del pueblo. 

Los derechos fundamentales de la persona son 
inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 

2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside 
en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 

2° 1. Las Cortes se componen del Congreso de 
Diputados y del Senado. 

2. Los Diputados del Congreso serân elegidos por 
sufragio universal, directo y secreto de los espanoles 
mayores de edad. 

3. Los Senadores serân elegidos en representación de 
las Entidades territoriales. El Rey podrâ designar para 
cada legislature Senadores en numéro no superior a la 
quinta parte del de los elegidos. 

4. La duration del mandato de Diputados y Sena
dores sera de cuatro arios. 

5. El Congreso y el Senado establecerân sus propios 
Reglamentos y elegirân sus respectivos Presidentes. 

6. El Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino 
sera nombrado por el Rey. 

3.° 1. La iniciativa de reforma constitutional co
rresponded: 

a) Al Gobierno. 
b) AI Congreso de Diputados. 
2. Cualquier reforma constitutional requerirâ la 

aprobación por la mayoria absoluta de los miembros del 
Congreso y del Senado. El Senado deliberarâ sobre el 

W E T 1 / 1 9 7 7 , VAN 4 JANUARI, O P D E 

POLITIEKE HERVORMING' 

(BOE van 29 december 1978) 

N A D A T H E T VOORSTEL VAN W E T O P D E POLITIEKE 

H E R V O R M I N G , MET F U N D A M E N T E L E RANG, D A T WAS 

A A N G E N O M E N D O O R D E CORTES IN VOLTALLIGE 

ZITTING BIJEEN O P ACHTTIEN NOVEMBER N E G E N T I E N 

H O N D E R D ZES E N ZEVENTIG, TER RAADPLEGING AAN D E 

N A T I E IS V O O R G E L E G D E N GERATIFICEERD BIJ 

M E E R D E R H E I D VAN STEMMEN BIJ VOLKSRAADPLEGING 

D I E IS G E H O U D E N O P VIJFTIEN DECEMBER N E G E N T I E N 

H O N D E R D ZES E N Z E V E N T I G , 

BESLUIT IK 

1. 1. De democratie baseert zich in de Spaanse Staat op 
de suprematie van de Wet, uitdrukking van de soevereine 
wil van het volk. 

De grondrechten van de mens zijn onschendbaar en 
verbindend voor alle Staatsorganen. 

2. De bevoegdheid om wetten te vervaardigen en aan te 
nemen zetelt in de Cortes. De Koning bekrachtigt de 
wetten en vaardigt ze uit 

2. 1. De Cortes bestaan uit het Congres van Afge
vaardigden en de Senaat. 

2. De Afgevaardigden van het Congres worden gekozen 
bij algemene, rechtstreekse en geheime verkiezingen door 
meerderjarige Spanjaarden. 

3. De Senatoren worden gekozen als vertegen
woordigers van de Gebiedsdelen. De Koning kan voor elke 
zittingsduur een aantal senatoren benoemen dat niet groter 
is dan een vijfde van het aantal gekozen senatoren. 

4. De duur van het mandaat van Afgevaardigden en 
Senatoren is vier jaar. 

5. Het Congres en de Senaat stellen hun eigen Re
glementen vast en kiezen hun onderscheiden Voorzitters. 

6. De Voorzitter van de Cortes en van de Raad van het 
Koninkrijk wordt benoemd door de Koning. 

3. 1. Het initiatief tot constitutionele hervorming komt 
toe aan: 

a) De Regering. 
b) Het Congres van Afgevaardigden. 
2. Iedere constitutionele hervorming behoeft de 

goedkeuring bij volstrekte meerderheid van de leden van 
het Congres en van de Senaat.2 De Senaat beraadslaagt 

1 De tweede en derde overgangsbepalingen zijn niet weergegeven. Dit wordt aangegeven door: (...). 
In het Spaans wordt onderscheid gemaakt tussen mayoria absoluta en mayoria simple. De mayoria absoluta is de 

gekwalificeerde meerderheid waarbij meer dan de helft van het aantal leden voor stemt. Ik vertaal dit voortaan als 
'volstrekte meerderheid'. De mayoria simple is de 'gewone meerderheid' waarbij voldoende is dat er meer voor- dan 
tegenstemmers zijn om een voorstel aan te nemen, mits uiteraard het quorum aanwezig is. Hierbij moet bedacht 



C O N S T I T U T I O N E L E R E C H T S P R A A K I N S P A N J E : S U P P L E M E N T 

texto previamente aprobado por el Congreso y si éste no 
fuera aceptado en sus términos, las discrepancïas se 
someterân a una Comisión Mixta, bajo la presidencia de 
quien ostentara la de las Cortes y de la que formarân parte 
los Presidentes del Congreso y del Senado, cuatro 
Diputados y cuatro Senadores, eiegidos por las respectivas 
Câmaras. Si esta Comisión no Ilegara a un acuerdo o los 
términos del mismo no merecieran la aprobación de una y 
otra Câmara, Ia decision se adoptarâ por mayorïa absoluta 
de los componentes de las Cortes en reunion conjunta de 
ambas Câmaras. 

3. El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma 
Constitucional, deberâ someter el Proyecto a referendum 
de la Nación. 

4.° En la tramitación de los Proyectos de Ley or-
dinaria, el Senado deliberarâ sobre el texto previamente 
aprobado por el Congreso. En caso de que éste no fuera 
aceptado en sus términos, las discrepancias se someterân a 
una Comisión Mixta, compuesta de la misma forma que 
se establece en el arriculo anterior. 

Si esta Comisión no Ilegara a un acuerdo o los 
términos del mismo no merecieran la aprobación, por 
mayorîa simple, de una y otra Câmara, el Gobierno podrâ 
pedir al Congreso de Diputados que resuelva 
definitivamente por mayoria absoluta de sus miembros. 

5.° El Rey podrâ someter directamente al pueblo una 
opción politica de interés nacional, sea o no de carâcter 
constitucional, para que décida mediante referendum, 
cuyos resultados se impondrân a todos los órganos del 
Estado. 

Si el objeto de Ia consulta se refiriera a materia de 
competencia de las Cortes y estas no tomaran la decision 
correspondiente de acuerdo con el resultado del 
referendum, quedarân disueltas, procediéndose a la 
convocatoria de nuevas elecciones. 

over de tekst nadat deze ïs aangenomen door het Congres 
en indien deze niet in zijn bewoordingen zou worden 
aanvaard, worden de verschillen van mening voorgelegd 
aan een Gemengde Commissie, onder het voorzitterschap 
van de Voorzitter van de Cortes en waar de Voorzitters 
van het Congres en de Senaat, vier Afgevaardigden en vier 
Senatoren, gekozen door de onderscheiden Kamers, deel 
van uitmaken. Indien deze Commissie niet tot een akkoord 
zou komen dan wel de inhoud daarvan niet de goedkeuring 
van een van beide kamers zou wegdragen, wordt de 
beslissing genomen bij volstrekte meerderheid van de leden 
van de Cortes in een verenigde vergadering van beide 
Kamers bijeen. 

3. De Koning, voordat hij een Constitutionele 
Hervormingswet bekrachtigt, dient het Ontwerp ter 
raadpleging aan de Natie voor te leggen. 

4.° Tijdens de behandeling van gewone Wetsontwerpen 
beraadslaagt de Senaat over de tekst nadat deze door het 
Congres is goedgekeurd. Ingeval deze in zijn bewoordingen 
niet zou worden aanvaard, worden de verschillen van 
mening voorgelegd aan een Gemengde Commissie die is 
samengesteld zoals in het voorgaande artikel is bepaald. 

Indien deze Commissie niet tot een akkoord zou 
komen of de inhoud daarvan niet de goedkeuring, bij 
gewone meerderheid, van een van beide Kamers zou 
wegdragen, kan de Regering het Congres van 
Afgevaardigden verzoeken definitief bij volstrekte 
meerderheid van zijn leden te besluiten. 

5. De Koning kan een politieke keuze van nationaal 
belang, ongeacht of deze van constitutionele aard is, 
rechtstreeks aan het volk voorleggen, opdat het bij 
volksraadpleging beslist; de uitkomst daarvan is verbindend 
voor alle Staatsorganen. 

Indien de raadpleging betrekking heeft op een on
derwerp waar de Cortes over bevoegd zijn en indien deze 
niet de benodigde beslissing neemt in overeenstemming 
met de uitkomst van de volksraadpleging, worden zij 
ontbonden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS OVERGANGSBEPALINGEN 

1." El Gobierno regularâ las primeras elecciones a 
Cortes para constituir un Congreso de trescientos cin-
cuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores a 
razón de cuatro por provincia y uno mas por cada 
provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los 
Senadores serän eiegidos por sufragio universal, directo y 
secreto de los espanoles mayores de edad que residan en 
el respective territorio. 

Las elecciones al Congreso se inspirarân en criterios 
de representación proporcional, conforme a las siguientes 
bases: 

Primera. Se aplicarân dispositivos correctores para 
evitar fragmentaciones inconvenientes de la Câmara, a 
cuyo efecto se fijarân porcentajes minimos de sufragios 
para accéder al Congreso. 

Segunda. La circun scrip ción electoral sera Ia pro
vincia, fijândose un numero minimo inicial de Diputados 

1. De Regering regelt de eerste Cortes-verkiezingen 
teneinde een Congres van driehonderd en vijftig Afge
vaardigden samen te stellen en tweehonderd en zeven 
Senatoren te kiezen, vier voor iedere provincie en een meer 
voor iedere provincie die uit eilanden bestaat, twee voor 
Ceuta en twee voor Melilla. De Senatoren worden gekozen 
bij algemene, rechtstreekse en geheime verkiezingen door 
de meerderjarige Spanjaarden die in het onderscheiden 
gebied wonen. 

De verkiezingen voor het Congres baseren zich op 
maatstaven van evenredige vertegenwoordiging, over
eenkomstig de volgende grondslagen: 

Eerste. Er worden correctiemechanismen toegepast 
teneinde onwenselijke versplinteringen van de Kamer te 
voorkomen, waartoe kiesdrempels worden vastgesteld om 
toegang tot het Congres te krijgen. 

Tweede. Het kiesdistrict is de provincie; een minimaal 

worden dat parlementsleden zich ook kunnen onthouden van stemmen (art. 86 RCD; art. 96.2 RS). Dergelijke 
stemonthoudingen komen gelet op het systeem in het geval er een mayoria absoluta vereist is de tegenstemmers ten 
goede, en in het geval er een mayoria simple voldoende is, de voorstemmers. 
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para cada una de ellas. aanvangsaantal van Afgevaardigden voor iedere provincie 
Las elecciones al Senado se inspirarân en criterios de wordt vastgesteld. 

escrutiino mayontano. 

2."(...) 
3.*(...) 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley tendra rango de Ley Fundamental. 

Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos 
setenta y siete. 

JUAN CARLOS 

El Presidente de las Cortes Espanolas, 
Torcuato FERNANDEZ-MIRANDA Y HEVIA. 

De verkiezingen voor de Senaat zijn gebaseerd op 
maatstaven van het meerderheidsstelsel. 

2.(...) 
3.(...) 

SLOTBEPALING 

Deze Wet heeft de rang van Fundamentele Wet. 

Gegeven te Madrid op vier januari negentienhonderd 
zeven en zeventig. 

JUAN CARLOS 

De Voorzitter van de Spaanse Cortes, 
Torcuato FERNANDEZ-MIRANDA Y HEVIA. 





SPAANSE G R O N D W E T 1978 

Constitución Grondwet 
PREAMBULO 
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CONSTITUCIÓN ESPANOLA DE 1 9 7 8 SPAANSE GRONDWET VAN 1978 

(BOE de 29 de diciembre de 1978) 

D O N JUAN CARLOS I, R E Y D E ESPANA, A T O D O S 

LOS Q U E I A PRESENTE VIEREN Y E N T E N D I E R E N , 

SABED: Q U E LAS CORTES HAN APROBA.DO Y EL 

PUEBLO ESPANOL RATIFICADO LA SIGUIENTE 

C O N S T I T U C I ó N : 

PREÄMBULO 

(BOE van 29 december 1978) 

D O N J U A N CARLOS I, K O N I N G VAN SPANJE, AAN 

ALLEN D I E DIT ZIEN E N BEGRIJPEN, 

WEET: DAT D E CORTES HEBBEN G O E D G E K E U R D EN 

H E T SPAANSE VOLK GERATIFICEERD D E V O L G E N D E 

G R O N D W E T : 

PREAMBULE 

La Nación espafiola, deseando establecer Ia justicia, la 
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la 
integran, en uso de su soberanfa, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrâtica dentro de la 
Consritución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el 
imperio de la ley como expresión de Ia voluntad popular. 

Protéger a todos los espanoles y pueblos de Espana 
en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economia 
para asegurar a todos una cligna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrâtica avanzada; y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 

pacïfîcas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la 
Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo 
espanol ratifica la siguiente 

CONSTITUCIÓN 

De Spaanse Natie, in haar wens de rechtvaardigheid, 
de vrijheid en de veiligheid te grondvesten en het welzijn 
van allen die deel van haar uitmaken te bevorderen, 
geeft, op grond van haar soevereiniteit, haar wil te 
kennen: 

De democratische samenleving binnen de Grondwet 
en de wetten overeenkomstig een sociale en 
economische orde te waarborgen. 

Een rechtsstaat die de heerschappij van de wet als 
uitdrukking van de volkswil verzekert te bestendigen. 

Alle Spanjaarden en volkeren van Spanje in de 
uitoefening van mensenrechten, alsmede van hun 
culturen en tradities, talen en instituties, te beschermen. 

De vooruitgang van de cultuur en van de economie 
teneinde allen een waardige levensstandaard te 
verzekeren, te bevorderen. 

Een hoogstaande democratische maatschappij te 
grondvesten; en 

Aan de versteviging van vreedzame verhoudingen en 
doelmatige samenwerking tussen alle volkeren van de 
Aarde mede te werken. 

Daarom keuren de Cortes goed en ratificeert het 
Spaanse volk de volgende 

GRONDWET 

TITULO PRELIMINAR PRELIMINAIRE TITEL 

1. 1. Espana se constituye en un Estado social y 
democrâtico de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento juridico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo politico. 

2. La soberanfa nacional reside en el pueblo espanol, 
del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma politica del Estado espanol es la 
Monarqufa parlamentaria. 

2. La Consritución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación espanola, patina comun e indivisible 
de todos los espanoles, y reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomia de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas. 

3. 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. 
Todos los espanoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla. 

2. Las demâs lenguas espanolas serân también 
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 

1. 1. Spanje wordt ingericht als een sociale en 
democratische Rechtsstaat, die als hoogste waarden van 
zijn rechtsorde de vrijheid, de rechtvaardigheid, de 
gelijkheid en de politieke verscheidenheid nastreeft. 

2. De nationale soevereiniteit zetelt in het Spaanse 
volk, waar de machten van de Staat uit voortvloeien. 

3. De staatkundige vorm van de Spaanse Staat is de 
parlementaire Monarchie. 

2. De Grondwet berust op de onlosmakelijke eenheid 
van de Spaanse Natie, gemeenschappelijk en ondeelbaar 
vaderland van alle Spanjaarden, en erkent en waarborgt 
het recht op autonomie van de nationaliteiten en regio's 
waaruit zij is samengesteld, alsmede de solidariteit tussen 
al deze onderling. 

3. 1. Het Castiliaans is de officiële taal van de Staat. 
Alle Spanjaarden hebben de plicht haar te kennen en het 
recht haar te gebruiken. 

2. De overige Spaanse talen zijn ook officieel in de 
onderscheiden Autonome Gemeenschappen 
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acuerdo con sus Estatutos. 
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüisticas 

de Espana es un patrimonio cultural que sera objeto de 
especial respeto y protección. 

4. t. La bandera de Espana esta formada por tres 
franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo Ia amarilla 
de doble anchura que cada una de las rojas. 

2. Los Estatutos podrân reconocer banderas y 
ensenas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se 
utilizarân junto a la bandera de Espana en sus edîticios 
pûblicos y en sus actos oficiales. 

5. La capital del Estado es la villa de Madrid. 
6. Los partidos poli'ticos expresan el pluralismo 

politico, concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación politica. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitudón y 
a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberân 
ser democrâticos. 

7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones 
empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los 
întereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna 
y funcionamiento deberân ser democrâticos. 

8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituïdas por el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen 
como misión garantizar la soberania e independencia de 
Espana, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. 

2. Una ley orgânica regularâ las bases de la 
organización militar conforme a los principios de la 
presente Constitución. 

9. 1. Los ciudadanos y los poderes pûblicos estân 
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
juridico. 

2. Corresponde a los poderes pûblicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se intégra sean reaies y efectivas; 
remover los obstâculos que impidan o difîculten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida politica, económica, cultural y 
social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, 
la jerarquia normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la 
seguridad juri'dica, la responsabüidad y la ïnterdicción de la 
arbitrariedad de los poderes pûblicos. 

overeenkomstig hun Statuten. 
3. De rijkdom aan verschillende taalkundige varianten 

in Spanje is een cultureel erfgoed dat voorwerp van 
bijzondere eerbied en zorg is. 

4. 1. De vlag van Spanje bestaat uit drie horizontale 
banen, rood, geel en rood, waarvan de gele twee maal zo 
breed als elk van de rode is. 

2. De Statuten kunnen vlaggen en emblemen 
erkennen die eigen zijn aan de Autonome 
Gemeenschappen. Deze worden naast de vlag van 
Spanje gebruikt op hun openbare gebouwen en tijdens 
hun officiële plechtigheden. 

5. De hoofdstad van de Staat is de plaats Madrid. 
6. De politieke partijen zijn uitdrukking van de 

politieke verscheidenheid, zij dragen bij tot de vorming 
en de uiting van de volkswil en zijn hoofdinstrument 
voor deelneming aan de politiek. Hun oprichting en de 
uitoefening van hun werkzaamheden zijn vrij met 
inachtneming van de Grondwet en de Wet. Hun 
inrichting en werkwijze moeten democratisch zijn. 

7. De vakbonden van werknemers en de 
werkgeversverenigingen dragen bij tot de bescherming 
en bevordering van de economische en sociale belangen 
die hun eigen zijn. Hun oprichting en de uitoefening van 
hun werkzaamheden zijn vrij met inachtneming van de 
Grondwet en de Wet. Hun inrichting en werkwijze 
moeten democratisch zijn. 

8. 1. De Strijdkrachten, bestaande uit de Landmacht, 
de Marine en de Luchtmacht, hebben tot taak de 
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Spanje te 
waarborgen, [alsmede] de veiligheid van zijn grondgebied 
als eenheid en de grondwettelijke orde te verdedigen. 

2. Een organieke wet regelt de grondslagen van de 
militaire organisatie in overeenstemming met de 
beginselen van deze Grondwet. 

9. 1. Burgers en gezagsdragers zijn gebonden aan de 
Grondwet en aan de overige rechtsorde. 

2. De openbare gezagsdragers hebben tot taak de 
voorwaarden te bevorderen waaronder de vrijheid en de 
gelijkheid van het individu en van de groepen waar het 
deel van uitmaakt, daadwerkelijk en effectief zijn; de 
hindernissen die de volle wasdom ervan belemmeren of 
bemoeilijken weg te nemen en de deelneming van alle 
burgers aan het politieke, economische, culturele en 
sociale leven mogelijk te maken. 

3. De Grondwet waarborgt het legaliteitsbeginsel, de 
hiërarchie van rechtsnormen, de openbaarheid van de 
voorschriften, het verbod op de terugwerkende kracht 
van sanctiebepalingen die niet gunstig zijn ofwel de 
individuele vrijheden beperken, de rechtszekerheid, de 
verantwoordelijkheid en het verbod op willekeur van de 
openbare gezagsdragers. 

T1TULO I 
D E L O S D E R E C H O S Y D E B E R E S F U N D A M E N T A L E S 

TITEL I 
O V E R G R O N D R E C H T E N E N - P L I C H T E N 

10. 1. La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inhérentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los 
demâs son fundamento del orden politico y de la paz 
social. 

10. 1. De waardigheid van de mens, de onschendbare 
rechten die hem eigen zijn, de vrije ontwikkeling van de 
persoonlijkheid, de eerbied voor de wet en voor de 
rechten van anderen zijn grondslag van de staatkundige 
orde en de maatschappelijke rust. 
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2. Las normas relativas a los derechos fundamentales 2. De bepalingen inzake de grondrechten en de 
y a las libertades que la Constdtución reconoce se vrijheden die de Grondwet erkent, worden 
interpretarân de conformidad con la Declaración geïnterpreteerd overeenkomstig de Universele Verklaring 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y van de Rechten van de Mens en de door Spanje 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias geratificeerde volkenrechtelijke verdragen en overeen-
ratificados por Espafia. komsten aangaande deze onderwerpen. 

CAPÏTULO PRIMERO 

De los espafioles y los extranjeros 

11. 1. La nacionalidad espanola se adquiere, se 
conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la 
ley. 

2. Ningun espafiol de origen podrâ ser privado de su 
nacionalidad. 

3. El Estado podrâ concertar tratados de doble 
nacionalidad con los paises iberoamericanos o con 
aquellos que hayan tenido o tengan una particular 
vinculación con Espafia. En estos mismos paises, aun 
cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho 
reciproco, podrân naturalizarse los espafioles sin perder su 
nacionalidad de origen. 

12. Los espafioles son mayores de edad a los 
dieciocho afios. 

13. 1. Los extranjeros gozarân en Espafia de las 
libertades püblicas que garantiza el presente Titulo en los 
términos que establezcan los tratados y la ley. 

2. Solamente los espafioles serân titulares de los 
derechos reconocidos en el articulo 23, salvo lo que, 
atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse 
por tratado o ley para el derecho de sufragio activoj/><«zk> 
en las elecciones municipales.3 

3. La extradición solo se concédera en cumplimiento 
de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de 
reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los 
delitos poKticos, no considerândose como tales los actos 
de terrorisme 

EERSTE HOOFDSTUK 

Over Spanjaarden en vreemdelingen 

11. 1. Het Spaanse staatsburgerschap wordt 
verkregen, behouden en verloren zoals bij de wet is 
bepaald. 

2. Geen Spanjaard van geboorte kan zijn 
staatsburgerschap worden ontnomen. 

3. De Staat mag verdragen van dubbel 
staatsburgerschap sluiten met de Ibero-Amerikaanse 
landen en met die welke een bijzondere band met Spanje 
hadden of hebben. In deze landen, zelfs wanneer deze 
niet een wederkerig recht aan hun staatsburgers 
erkennen, kunnen Spanjaarden zich naturaliseren zonder 
hun staatsburgerschap van geboorte te verliezen. 

12. Spanjaarden zijn meerderjarig bij het bereiken van 
de leeftijd van achttien jaar. 

13. 1. Vreemdelingen genieten in Spanje de openbare 
vrijheden die deze Titel waarborgt zoals in de verdragen 
en bij de wet is bepaald. 

2. Alleen Spanjaarden zijn dragers van de in artikel 23 
erkende rechten, behoudens hetgeen, met inachtneming 
van het beginsel van wederkerigheid, bij verdrag of wet 
wordt bepaald voor het actieve en passieve kiesrecht bij 
gemeentelijke verkiezingen. 

3. Uitzetting wordt slechts toegelaten krachtens een 
verdrag of de wet, met inachtneming van het beginsel 
van wederkerigheid. Uitzetting wegens politieke 
misdrijven wordt uitgesloten, waarbij terroristische 
handelingen niet als zodanig worden beschouwd. 

4. La ley establecerâ los términos en que los 4. De wet bepaalt onder welke voorwaarden 
ciudadanos de otros paises y los apâtridas podrân gozar staatsburgers van andere landen en statenlozen in Spanje 
del derecho de asilo en Espafia. van het asielrecht gebruik kunnen maken. 

CAPlTULO SEGUNDO 

Derechos y libertades 

14. Los espafioles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discrimination alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religion, opinion o cualquier otra 
condition o circunstancia personal o social. 

TWEEDE HOOFDSTUK 

Rechten en vrijheden 

14. Spanjaarden zijn gelijk voor de wet, terwijl geen 
enkele vorm van discriminatie op grond van geboorte, 
ras, geslacht, mening of enig ander persoonlijk of 
maatschappelijk kenmerk of omstandigheid de doorslag 
kan geven. 

SECCIóN PRIMERA 

De los derechos fundamentales y de las libertades püblicas 

EERSTE AFDELING 
Over de grondrechten en openbare vrijheden 

15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad 15. Allen hebben het recht op leven en op 
fisica y moral, sin que, en ningûn caso, puedan ser lichamelijke en morele integriteit, terwijl zij, in geen 
sometidos a torturas ni penas o tratos inhumanos o geval, aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

3 De schuingedrukte woorden zijn bij grondwetswijziging van 27 augustus 1992 (BOE 28 augustus 1992) 
ingevoegd naar aanleiding van de toetreding van Spanje tot het Verdrag van Maastricht, nadat het Constitutionele Hof 
in zijn Declaración van 1 juli 1992 had vastgesteld dat dit artikel onverenigbaar was met de tekst van genoemd verdrag. 
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dégradantes. Queda abolida Ia pena de muerte, salvo lo 
que puedan disponer las leyes pénales militares para 
tiempos de guerra. 

16. 1. Se garantiza la Hbettad ideológica, religiosa y de 
culto de los individuos y las comunidades sin mâs 
Umitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden publico protegido por Ia ley. 

2. Nadie podrâ ser obligado a declarar sobre su 
ideologfa, religion o creencias. 

3. Ninguna confesión tendra carâcter estatal. Los 
poderes pûblicos tendrân en cuenta las creencias religiosas 
de la sociedad espanola y mantendrân las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demäs confesiones. 

17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino 
con la observancia de lo establecido en este articulo y en 
los casos y en la forma previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrâ durar mâs del 
tiempo estrictamente necesario para la realization de las 
averiguationes tendentes al esclarecimiento de los hechos, 
y, en todo caso, en el plazo mâximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberâ ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de 
forma inmediata, y de modo que Ie sea comprensible, de 
sus derechos y de las razones de su detención, no 
pudiendo ser obligada a declarar. Se garantira la asistencia 
de abogado al detenido en las tüligencias policiales y 
judiciales en los términos que la ley establezca. 

4. La ley regularâ un procedimiento de «habeas 
corpus» para producir la inmediata puesta a disposición 
judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, 
por la ley se determinarâ el plazo mâximo de duración de 
la prisión provisional. 

18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o 
registro podrâ hacerse en él sin consentimiento del titular 
o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las co munie aciones y, en 
especial, de las postales, telegrâficas y telefónicas, salvo 
resolución judicial. 

4. La ley limitarâ el uso de la informatica para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

19. Los espanoles tienen derecho a elegir libremente 
su residencia y a circular por el territorio nacional. 

Asimismo tienen derecho a entrar y salir libremente 
de Espana en los términos que la ley establezca. Esta 
derecho no podrâ ser limitado por motivos polfticos o 
ideológicos. 

20. 1. Se reconocen y protegen los derechos: 

straffen of behandelingen kunnen worden onderworpen. 
De doodstraf wordt afgeschaft, behoudens hetgeen de 
militaire strafwetten bepalen voor oorlogstijd. 

16. 1. De vrijheid van ideologie, godsdienst en 
belijdenis van individuen en gemeenschappen wordt 
gewaarborgd zonder verdere beperking, in haar uitingen, 
dan de noodzakelijke voor de handhaving van de bij de 
wet beschermde openbare orde. 

2. Niemand kan worden gedwongen te verklaren 
omtrent zijn ideologie, godsdienst of overtuigingen. 

3. Geen godsdienst draagt officiële status. De 
openbare gezagsdragers houden rekening met de 
godsdienstige overtuigingen van de Spaanse samenleving 
en onderhouden de daarbij behorende banden van 
samenwerking met de Katholieke Kerk en de overige 
godsdiensten. 

17. 1. ledere persoon heeft recht op vrijheid en 
veiligheid. Niemand kan zijn vrijheid worden ontnomen, 
anders dan met inachtneming van hetgeen in dit artikel 
wordt bepaald en in de gevallen en in de vorm die zijn 
voorzien in de wet. 

2. De preventieve aanhouding kan niet langer duren 
dan de strikt noodzakelijke tijd die nodig is voor het 
onderzoek dat is bestemd om de feiten op te helderen, 
en, in ieder geval, moet binnen het tijdsbestek van twee 
en zeventig uur de aangehoudene in vrijheid of ter 
beschikking van het rechterlijk gezag worden gesteld. 

3. Iedere aangehouden persoon moet terstond en op 
een voor hem begrijpelijke wijze worden ingelicht over 
zijn rechten en over de redenen van zijn aanhouding, 
terwijl hij niet gedwongen kan worden een verklaring af 
te leggen. De bijstand van de aangehoudene door een 
advocaat tijdens de politiële en gerechtelijke handelingen 
wordt gewaarborgd zoals bij de wet is bepaald. 

4. De wet regelt een "habeas corpus"-procedure 
teneinde te bewerkstelligen dat iedere onrechtmatig 
aangehouden persoon ter beschikking van de rechter 
wordt gesteld. Eveneens wordt door de wet de maximale 
duur van de voorlopige hechtenis vastgesteld. 

18. 1. Het recht op eer, op het privé-leven van de 
persoon en het gezin en op het eigen imago wordt 
gewaarborgd. 

2. De woning is onschendbaar. Geen enkel 
binnentreden of doorzoeken kan plaatsvinden zonder 
toestemming van de rechthebbende dan wel zonder 
rechterlijk verlof, behoudens het geval van ontdekking 
op heterdaad. 

3. Het communicatiegeheim en in het bijzonder dat 
van post, telegrafie en telefonie wordt gewaarborgd, 
behoudens rechterlijk verlof. 

4. De wet beperkt het gebruik van informatica om de 
eer en het privé-leven van de persoon en het gezin van 
de burgers, alsmede de volkomen uitoefening van hun 
rechten te waarborgen. 

19. Spanjaarden hebben het recht vrijelijk hun 
woonplaats te kiezen en zich over het nationale 
grondgebied te verplaatsen. 

Eveneens hebben zij het recht vrijelijk Spanje binnen 
te komen of te verlaten zoals in de wet is bepaald. Dit 
recht kan niet worden beperkt wegens politieke of 
ideologische motieven. 

20. 1. De volgende rechten worden erkend en 
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a) A expresaf y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproduction. 

b) A Ia production y creation literaria, artîstica, 
cientifîca y técnica. 

c) A la libertad de câtedra. 
d) A comunicar o recibir libremente information 

veraz por cualquier medio de difusión. La ley regularâ el 
derecho a la clausula de concientia y al secreto profesional 
en el ejerticio de estas libertades. 

2. El ejerticio de estos derechos no puede restringirse 
mediante ningun tipo de censura previa. 

3. La ley regularâ la organization y el control 
parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente publico y 
garantizarâ el acceso a dichos medios de los grupos 
sociales y polîticos signifîcativos, respetando el pluralismo 
de la sociedad y de las diversas lenguas de Espana. 

4. Estas libertades tienen su limite en el respeto a los 
derechos reconocidos en este Tïtulo, en los préceptes de 
las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
protection de la juventud y de la infancia. 

5. Solo podrâ acordarse el secuestro de publicationes, 
grabaciones y otros medios de information en virtud de 
resolution judicial. 

21. 1. Se reconoce el derecho de reunion pacifica y 
sin armas. El ejerticio de este derecho no necesitarâ 
autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de transite 
publico y manifestaciones se darâ comunicación previa a 
la autoridad, que solo podrâ prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteration del orden publico, con 
peligro para personas o bienes. 

22. 1. Se reconoce el derecho de asociación. 
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delito son Uegales. 
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este 

artîculo deberân inscribirse en un registro a los solos 
efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones solo podrân ser disueltas o 
suspendidas en sus actividades en virtud de resolution 
judicial motivada. 

5. Se prohiben las asociaciones sécrétas y las de 
carâcter paramilitar. 

23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participât 
en los asuntos püblicos, directamente o por medio de 
représentantes, libremente elegidos en electiones 
periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo tienen derecho a accéder en condiciones 
de igualdad a las funciones y cargos püblicos con los 
requisites que senalen las leyes. 

24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la 
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejerticio de 
sus derechos e intereses legi'timos sin que, en ningûn caso, 

beschermd: 
a) Het vrijelijk uiten en verspreiden van gedachten, 

denkbeelden en meningen in woord, in geschrift of door 
enig ander reproductiemiddel. 

b) Het voortbrengen van literaire, artistieke, 
wetenschappelijke en technische producten en creaties. 

c) De vrijheid van leerstoel. 
d) Het vrij doorgeven en ontvangen van 

waarheidsgetrouwe informatie met welk 
verspreidingsmiddel dan ook. De wet regelt het recht op 
de gewetensclausule en op het beroepsgeheim in de 
uitoefening van deze vrijheden. 

2. De uitoefening van deze vrijheden kan niet worden 
beperkt door enige vorm van voorafgaande censuur. 

3. De wet regelt de organisatie van en het 
parlementaire toezicht op de sociale media die van de 
Staat of van enig ander openbaar lichaam afhangen en 
waarborgt de toegankelijkheid van die media voor 
politieke en maatschappelijke groeperingen van 
betekenis, met inachtneming van de politieke 
verscheidenheid van de samenleving en van de 
verschillende talen van Spanje. 

4. Deze vrijheden worden beperkt door de 
inachtneming van de in deze Titel erkende rechten, de 
bepalingen van de wetten die deze uitwerken en, in het 
bijzonder, het recht op eer, op het privé-leven, op de 
eigen afbeelding en op de bescherming van jongeren en 
kinderen. 

5. Tot inbeslagneming van publicaties, opnames en 
andere informatiedragers kan slechts worden overgegaan 
krachtens rechterlijke beslissing. 

21. 1. Het recht op vreedzame vergadering zonder 
wapens wordt erkend. De uitoefening van dit recht 
behoeft geen voorafgaande toestemming. 

2. In de gevallen van vergaderingen op plaatsen met 
openbaar verkeer en van betogingen wordt het gezag 
daar voorafgaand over ingelicht, het welk slechts een 
verbod kan opleggen als gegronde vermoedens bestaan 
dat de openbare orde wordt verstoord met gevaar voor 
personen en goederen. 

22. 1. Het recht van vereniging wordt erkend. 
2. Verenigingen die doelen nastreven of middelen 

gebruiken die een misdrijf opleveren, zijn onwettig. 
3. Verenigingen die met een beroep op dit artikel zijn 

opgericht, moeten worden ingeschreven in een register 
met openbaarheid als enig oogmerk. 

4. Verenigingen kunnen slechts worden ontbonden 
of hun werkzaamheden kunnen geschorst krachtens 
gemotiveerde rechterlijke beslissing. 

5. Geheime verenigingen en die van paramilitaire aard 
zijn verboden. 

23. 1. Burgers hebben het recht deel te nemen aan de 
openbare zaken, onmiddellijk of door middel van 
vertegenwoordigers die vrijelijk zijn gekozen in 
periodieke verkiezingen door middel van algemeen 
kiesrecht. 

2. Eveneens hebben zij het recht om op gelijke 
voorwaarden toe te treden tot openbare functies en 
ambten onder de voorwaarden die de wetten stellen. 

24. 1. Alle personen hebben het recht de effectieve 
bescherming door rechters en rechtscolleges te verkrij
gen bij de uitoefening van hun rechten en legitieme be-
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pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 
predeterminado por Ia ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser înformados de la acusación formulada 
contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones indebidas 
y con todas las garanties, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra si 
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia. 

La ley regularâ los casos en que, por razón de 
parentesco o secreto profesional, no se estarâ obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

25. 1. Nadie puede ser condenado o sancîonado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse 
no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
segûn la legislarión vigente en aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarân orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrân consistir en trabajos 
forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere 
cumpliendo la misma gozarâ de los derechos 
fundamentales de este Capftulo, a excepción de los que se 
vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 
En todo caso, tendra derecho a un trabajo remunerado y a 
los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, asf 
como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 
personalidad. 

26. Se prohfben los Tribunales de Honor en el 
âmbito de la Administración civil y de las organizaciones 
profesionales. 

27. 1. Todos tienen derecho a la educación. Se 
reconoce la Hbertad de ensenanza. 

2. La educación tendra por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democrâticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

3. Los poderes pûblicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
conviccîones. 

4. La ensenanza bâsica es obligatoria y gratuita. 
5. Los poderes pûblicos garantizan el derecho de 

todos a la educación mediante una programación general 
de la ensenanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas fïsicas y juridicas la 
libertad de creación de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los 
alumnos intervendrân en el control y gestion de todos los 
centros sostenidos por la Administración con fondos 
pûblicos, en los términos que la ley establezca. 

8. Los poderes pûblicos inspeccionarân y 
homologarân el sistema educativo para garantizar el 
cumplimiento de las leyes. 

langen, terwijl zich in geen geval weerloosheid kan 
voordoen. 

2. Eveneens hebben allen recht: op de bij wet tevoren 
bepaalde gewone Rechter, op de verdediging en bijstand 
door een raadsman, ingelicht te worden over de tegen 
hen geformuleerde aanklacht, op een openbaar proces 
zonder ongegronde vertragingen en omkleed met alle 
waarborgen, de bewijsmiddelen die relevant zijn voor 
hun verdediging te gebruiken, niet tegen zichzelf te 
getuigen, geen schuld te moeten bekennen en op het 
vermoeden van onschuld. 

De wet regelt de gevallen waarin, op grond van 
familiebanden of beroepsgeheim, men niet verplicht is 
over vermoedelijke strafbare feiten te getuigen. 

25. 1. Niemand kan worden veroordeeld of bestraft 
wegens een doen of nalaten dat op het tijdstip waarop 
het zich voordeed geen misdrij f, overtreding of 
schending van een bestuursrechtelijke bepaling was 
volgens de op dat tijdstip van kracht zijnde wetgeving. 

2. Vrijheidsbenemende straffen en 
veiligheidsmaatregelen zijn gericht op de 
maatschappelijke heropvoeding en reïntegratie en 
kunnen niet bestaan uit dwangarbeid. Degene die is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf, behoudt ten tijde 
van het ondergaan van die straf alle grondrechten van dit 
Hoofdstuk, met uitzondering van die welke door het 
veroordelende vonnis, de aard van de straf en de 
gevangeniswet uitdrukkelijk worden beperkt In ieder 
geval heeft hij recht op betaald werk en op de daarbij 
behorende Sociale Zekerheid s voordelen, alsmede op 
toegang tot cultuur en op volledige ontwikkeling van zijn 
persoonlijkheid. 

26. De Gerechten van Eer zijn in de sfeer van het 
burgerlijk Bestuur en van de beroepsorganisaties 
verboden. 

27. 1. Allen hebben recht op onderwijs. De vrijheid 
van onderwijs geven wordt erkend. 

2. Het onderwijs heeft tot doel de volledige 
ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid met 
inachtneming van de democratische beginselen van 
samenleving en de grondrechten en -vrijheden. 

3. De openbare gezagsdragers waarborgen het aan 
ouders toekomende recht volgens welk hun kinderen de 
godsdienstige en zedelijke vorming kunnen verkrijgen 
die overeenkomt met hun eigen overtuigingen. 

4. Het basisonderwijs is verplicht en gratis. 
5. De openbare gezagsdragers waarborgen het recht 

van allen op onderwijs door middel van een algemeen 
onderwijsprogramma, met daadwerkelijke deelneming 
van alle betrokken sectoren en de oprichting van 
onderwijsinstellingen. 

6. De vrijheid om onderwijsinstellingen op te richten 
wordt aan natuurlijke personen en rechtspersonen 
toegekend, met inachtneming van de grondwettelijke 
beginselen. 

7. Leerkrachten, ouders en, indien van toepassing, 
leerlingen nemen deel aan het toezicht en het bestuur 
over alle instellingen die door de Overheid met openbare 
gelden worden bekostigd, zoals bij de wet is bepaald. 

8. De openbare gezagsdragers oefenen toezicht uit en 
stemmen de onderwijsstelsels op elkaar af om de 
naleving van de wetten te waarborgen. 
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9. Los poderes pûblicos ayudarân a los centros 
docentes que reûnan los requisites que la ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomia de las Universidades, 
en los términos que la ley establezca. 

28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. 
La ley podrâ limitar o exceptuar el ejercicio de este 
derecho a las Fuerzas o Institutes armados o a los demâs 
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regularâ las 
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios 
publico. La libertad sindical comprende el derecho a 
fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, asi como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a 
fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse 
a las mismas. Nadie podrâ ser obligado a afiliarse a un 
sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los 
trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que 
régule el ejercicio de este derecho establecerâ las garantias 
précisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. 

29. 1. Todos los espanoles tendrân el derecho de 
peüción individual y colecüva, por escrito, en la forma y 
con los efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutes armados 
o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrân 
ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a 
lo dispuesto en su legislación especîfica. 

9. De openbare gezagsdragers staan de 
onderwijsinstellingen bij die aan de bij de wet gestelde 
voorwaarden voldoen. 

10. De autonomie van Universiteiten wordt erkend, 
zoals bij de wet is bepaald. 

28. 1. Allen hebben het recht van vakbondsvrijheid. 
De wet kan de uitoefening van dit recht beperken of 
uitsluiten voor de gewapende Krachten of Instellingen of 
andere Lichamen die aan militaire discipline zijn 
onderworpen en zij zal de bijzonderheden van de 
uitoefening ervan door ambtenaren regelen. De 
vakbondsvrijheid houdt mede het recht in 
vakverenigingen op te richten en lid te worden van één 
naar keuze, alsmede het recht van vakverenigingen 
bonden samen te stellen en internationale 
vakbondsorganisaties op te richten of zich daarbij aan te 
sluiten. Niemand kan worden gedwongen zich bij een 
vakvereniging aan te sluiten. 

2. Het stakingsrecht van werknemers ter verdediging 
van hun belangen wordt erkend. De wet die de 
uitoefening van dit recht regelt, bepaalt welke 
waarborgen nodig zijn om het voortzetten van de 
wezenlijke diensten van de gemeenschap te verzekeren. 

29. 1. Alle Spanjaarden hebben het recht individueel 
of collectief verzoeken, op schrift, in de vorm en met de 
gevolgen die de wet bepaalt, in te dienen. 

2. De leden van gewapende Krachten en Instellingen 
of van Lichamen die aan militaire discipline zijn 
onderworpen, kunnen dit recht uitsluitend individueel 
uitoefenen en met inachtneming van hetgeen in hun 
speciale wetgeving is bepaald. 

SECaÓN SECUNDA 
De los derechosy deberes de los dudadanos 

30. 1. Los espanoles tienen el derecho y el deber de 
defender a Espana. 

2. La ley fïjarâ las obligaciones militares de los 
espanoles y regularâ, con las debidas garantias, la objeción 
de conciencia, asi como las demâs causas de exención del 
servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, 
una prestación social sustitutoria. 

3. Podrâ establecerse un servicio civil para el 
cumplimiento de fines de interés general. 

4. Mediante ley podrân regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catastrofe o 
calamidad publica. 

31. 1 Todos contribuirân al sostenimiento de los 
gastos pûblicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario juste inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningûn 
caso, tendra alcance confiscatorio. 

2. El gasto publico realizarâ una asignación equitativa 
de los recursos pûblicos, y su programación y ejecución 
responderân a los criterios de eficiencia y economia. 

3. Solo podrân establecerse prestaciones personales o 
patrimoniales de carâcter publico con arreglo a la ley. 

32. 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 

TWEEDE A FDELJNC 
Over de rechten en plichten van burgers 

30. 1. Spanjaarden hebben het recht en de plicht 
Spanje te verdedigen. 

2. De wet legt de militaire verplichtingen van 
Spanjaarden vast en regelt, met de bijbehorende 
waarborgen, het gewetensbezwaar, alsmede de overige 
redenen van vrijstelling van verplichte militaire dienst, 
waarbij zij, indien van toepassing, vervangend 
maatschappelijk werk kan opleggen. 

3. Burgerlijke dienst kan worden ingesteld ten 
behoeve van doeleinden van algemeen belang. 

4. Bij wet kunnen de plichten van burgers in de 
gevallen van ernstig gevaar, natuurrampen of openbaar 
onheil worden geregeld. 

31. 1. Allen dragen bij tot het onderhoud van de 
openbare uitgaven naar economische draagkracht 
krachtens een rechtvaardig belastingstelsel dat is 
ingegeven door de beginselen van gelijkheid en 
progressiviteit en dat, in geen enkel geval, tot feitelijke 
verbeurdverklaring kan leiden. 

2. Bij de openbare uitgaven wordt een billijke 
verdeling van de openbare middelen verwezenlijkt, en de 
programmering en uitvoering ervan voldoen aan de 
maatstaven van doelmatigheid en soberheid. 

3. Persoonlijke dienstverlening en uitkeringen van 
openbare aard kunnen enkel in overeenstemming met de 
wet geschieden. 

32. 1. Man en vrouw hebben het recht in het huwelijk 
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matrimonio con plena igualdad jurfdica. 
2. La ley regularâ las formas de matrimonio, la edad y 

capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los 
cónyuges, las causas de separación y disolución y sus 
efectos. 

33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y 
a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitarâ su 
contenido, de acuerdo con las j 

3. Nadie podrâ ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justificada de utilidad publica o interés 
social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

34. 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines 
de interés general, con arreglo a la ley. 

2. Régira también para las fundaciones lo dispuesto 
en los apartados 2 y 4 del arriculo 22. 

35. 1. Todos los espanoles tienen el deber de trabajar 
y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y 
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necestdades y 
las de su familia, sin que en ningûn caso pueda hacerse 
discriminaciones por razón de sexo. 

2. La ley regularâ un estatuto de los trabajadores. 
36. La ley regularâ las peculiaridades propias del 

régimen juridico de los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones rituladas. La estructura interna 
y el funcionamiento de los Colegios deberân ser 
democrâticos. 

37. 1. La ley garantizarâ el derecho a la négociation 
colectiva laboral entre los représentantes de los 
trabajadores y empresarios, asi como la fuerza vinculante 
de los convenios. 

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y 
empresarios a adoptât medidas de conflicto colectivo. La 
ley que régule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de 
las limitaciones que pueda establecer, induira las garantfas 
précisas para asegurar el runcionamiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. 

38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de 
la economia de mercado. Los poderes pûblicos garantizan 
y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 
acuerdo con las exigencias de la economia general y, en su 
caso, de la planificación. 

CAPfniLO TERCERO 

De los principios rectores de la politica social y 
económica 

39. 1. Los poderes pûblicos aseguran la protection 
social, económica y juridica de la familia. 

2. Los poderes pûblicos aseguran, asimismo, la 
protection integral de los hijos, iguales éstos ante la ley 
con independencia de su filiation, y de las madrés, 
cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitarâ la 
investigation de la paternidad. 

te treden met volkomen rechtsgelijkheid. 
2. De wet regelt de vormen van het huwelijk, de 

leeftijd en bevoegdheid om het te sluiten, de rechten en 
plichten van de echtelieden, de scheidings- en 
ontbindingsgronden en hun gevolgen. 

33. 1. Het recht op privé-eigendom en op erven 
wordt erkend. 

2. De maatschappelijke functie van deze rechten 
beperkt hun strekking in overeenstemming met de 
wetten. 

3. Niemand kan worden uitgesloten van zijn 
goederen en rechten anders dan om een 
gerechtvaardigde reden van openbaar nut of 
maatschappelijk belang, door middel van de 
bijbehorende schadevergoeding en in overeenstemming 
met de wetten. 

34. 1. Het recht stichtingen voor doeleinden van 
algemeen belang overeenkomstig de wet op te richten 
wordt erkend. 

2. Ook op stichtingen is het bepaalde onder de leden 
2 en 4 van artikel 22 van toepassing. 

35. 1. Alle Spanjaarden hebben het recht te werken 
en het recht op werk, op de vrije beroepskeuze, op 
promotie door middel van het werk en op voldoende 
vergoeding om in de eigen behoeften en die van hun 
gezin te voorzien, terwijl in geen geval sprake kan zijn 
van discriminatie op grond van geslacht. 

2. De wet regelt de rechtspositie van werknemers. 
36. De wet regelt de eigenschappen die eigen zijn aan 

de juridische inrichting van Beroepsorden en de 
uitoefening van gediplomeerde beroepen. De interne 
structuur en werking van de Orden moeten 
democratisch zijn. 

37. 1. De wet waarborgt het recht op collectief 
arbeidsoverleg tussen vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers en de verbindende kracht 
van de overeenkomsten. 

2. Het recht van werknemers en werkgevers 
maatregelen in een collectief conflict te nemen wordt 
erkend. De wet die de uitoefening van dit recht regelt 
bevat, onverminderd de andere beperkingen die zij 
vastlegt, de nodige waarborgen om de werking van de 
wezenlijke gemeenschapsdiensten te verzekeren. 

38. De ondernemingsvrijheid in het kader van een 
markteconomie wordt erkend. De openbare 
gezagsdragers waarborgen en beschermen de uitoefening 
ervan en de verdediging van de productiviteit volgens de 
eisen van het algemene economisch beleid en, indien van 
toepassing, van de plannen. 

DERDE HOOFDSTUK 

Over de richtinggevende beginselen van sociaal en 
economisch beleid 

39. 1. De openbare gezagsdragers verzekeren de 
sociale, economische en juridische bescherming van het 
gezin. 

2. De openbare gezagsdragers verzekeren, eveneens, 
de bescherming op alle gebieden van kinderen, allen 
gelijk voor de wet ongeacht hun afkomst, en van 
moeders, ongeacht hun burgerlijke staat. De wet maakt 
het onderzoek naar het vaderschap mogelijk. 
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3. Los padres deben prestar asîstencia de todo orden 
a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante 
su minoria de edad y en los demâs casos en que 
legalmente procéda. 

4. Los ninos gozarân de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

40. 1. Los poderes pûblicos promoverân las 
condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regional y 
personal mas equitativa, en el marco de una politica de 
estabilidad economîca. De manera especial realizarân una 
politica orientada al pleno empleo. 

2. Asimîsmo los poderes pûblicos fomentarân una 
politica que garantice la formación y readaptación 
profesionales; velarân por la seguridad e higiene en el 
trabajo y garantizarân el descanso necesarîo, mediante la 
limitación de la Jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados. 

41. Los poderes pûblicos mantendrân un régimen 
publico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, 
que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
sufîcientes ante situaciones de necesidad, especiaimente 
en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serân libres. 

42. El Estado velarâ especiaimente por la 
salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 
trabajadores espafioles en el extranjero y orientarâ su 
politica hacia su retorno. 

43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la 
salud. 

2. Compete a los poderes pûblicos organizar y tutelar 
la salud publica a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servîcios necesarios. La ley establecerâ los 
derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes pûblicos fomentarân la educación 
sanitaria, la educación fîsica y el déporte. Asimismo 
facilitarân la adecuada utilización del ocio. 

44. 1. Los poderes pûblicos promoverân y tutelarân 
el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

2. Los poderes pûblicos promoverân la ciencia y la 
investigación cientffica y técnica en benefîcio del interés 
general. 

45. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
asï como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes pûblicos velarân por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
protéger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyândose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado 
anterior, en los términos que la ley fije, se establecerân 
sanciones pénales o, en su caso, admïnistrativas, asf como 
la obligación de reparar el dano causado. 

46. Los poderes pûblicos garantizarân la 
conservación y promoverân el enriquecimiento del 

3. Ouders hebben de plicht de kinderen die zij binnen 
en buiten het huwelijk hebben gekregen, op alle gebieden 
bij te staan gedurende hun minderjarigheid en in de 
overige wettelijk bepaalde gevallen. 

4. Kinderen genieten de bescherming waarin is 
voorzien door de internationale verdragen die over hun 
rechten waken. 

40. 1. De openbare gezagsdragers bevorderen de 
voorwaarden die gunstig zijn voor de maatschappelijke 
en economische vooruitgang en voor een billijkere 
verdeling van regionale en persoonlijke inkomsten in het 
kader van een beleid dat is gericht op economische 
stabiliteit. Zij voeren in het bijzonder een beleid dat is 
gericht op volledige werkgelegenheid. 

2. Eveneens bevorderen de openbare gezagsdragers 
een beleid dat beroepsvorming en omscholing bevordert; 
zij waken over de veiligheid en hygiëne op het werk en 
waarborgen de noodzakelijke rust door middel van de 
beperking van de werkweek, periodieke betaalde 
vakanties en de bevordering van adequate voorzieningen. 

41. De openbare gezagsdragers houden een openbaar 
stelsel van Sociale Zekerheid voor alle burgers in stand 
dat borg staat voor bijstand en sociale uitkeringen die 
voldoende zijn voor toestanden van behoeftigheid, in het 
bijzonder in het geval van werkloosheid. Aanvullende 
bijstand en uitkeringen zijn vrij. 

42. De Staat waakt in het bijzonder over de 
bescherming van de economische en sociale rechten van 
Spaanse werknemers in het buitenland en richt zijn 
beleid op hun terugkeer. 

43. 1. Het recht op bescherming van de gezondheid 
wordt erkend. 

2. Het is taak van de openbare gezagsdragers de 
openbare gezondheid te regelen en te beschermen door 
middel van preventieve maatregelen en de benodigde 
diensten en voorzieningen. De wet legt de rechten en 
plichten van allen dienaangaande vast. 

3. De openbare gezagsdragers bevorderen de sanitaire 
en lichamelijke opvoeding en de sport. Eveneens treffen 
zij voorzieningen voor geschikte vrijetijdsbesteding. 

44. 1. De openbare gezagsdragers bevorderen en 
beschermen de toegankelijkheid van de cultuur, waar 
allen recht op hebben. 

2. De openbare gezagsdragers bevorderen de 
wetenschap en het wetenschappelijk en technisch 
onderzoek ten behoeve van het algemeen belang. 

45. 1. Allen hebben het recht te genieten van een 
leefmilieu dat geschikt is voor de ontwikkeling van de 
mens, alsmede de plicht het te bewaren. 

2. De openbare gezagsdragers waken over de 
rationele aanwending van alle natuurlijke hulpbronnen 
teneinde de levensstandaard te beschermen en te 
verbeteren en het leefmilieu te beschermen en te 
herstellen, daarbij steunend op de onmisbare solidariteit 
van allen. 

3. Voor hen die hetgeen in het vorige lid is bepaald, 
schenden, worden op bij wet te bepalen voorwaarden 
strafrechtelijke of, indien van toepassing, administratieve 
sancties vastgelegd, alsmede de verplichting de 
veroorzaakte schade te herstellen. 

46. De openbare gezagsdragers waarborgen de 
bewaring en bevorderen de verrijking van het nationale 
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patrimonio histórico, cultural y artîstico de los pueblos de 
Espana y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 
su régimen juridico y su titularidad. La ley penal 
sancionarä los atentados contra este patrimonio. 

47. Todos los espanoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Los poderes publicos 
promoverân las condiciones necesarias y establecerân las 
normas pertinentes para hacer efecüVo este derecho, 
regulando la utilization del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. 

La comunidad participarâ en las plusvalfas que genere 
la acción urbanîstica de los entes publicos. 

48. Los poderes publicos promoverân las 
condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo politico, social, económico y 
cultural. 

49. Los poderes publicos realizarân una politica de 
prevision, tratamiento, rehabilitación e integration de los 
disminuidos fîsicos, sensoriales y psîquicos, a los que 
prestarân la atención especializada que requieran y los 
ampararân especialmente para el disfrute de los derechos 
que este Titulo otorga a todos los ciudadanos. 

50. Los poderes publicos garantizarân, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con independencïa de las obligaciones 
familiäres, promoverân su bienestar mediante un sistema 
de servicios sociales que atenderân sus problemas 
especfficos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

51. 1. Los poderes publicos garantizarân la defensa de 
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos efîcaces, la seguridad, la salud y los 
legîtimos intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes publicos promoverân la information y 
la education de los consumidores y usuarios, fomentarân 
sus organizaciones y oirân a estas en las cuestiones que 
puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 
establezca. 

3. En el marco de los dispuesto por los apartados 
anteriores, la ley regularâ el comercio interior y el régimen 
de autorización de productos comerciales. 

52. La ley regularâ las organizaciones profesionales 
que contribuyan a la defensa de Ios intereses económicos 
que les sean propios. Su estructura interna y 
funcionamiento deberân ser democrâticos. 

historische, culturele en artistieke erfgoed van de volken 
van Spanje en van de goederen waaruit het is 
samengesteld, ongeacht het rechtsregime en wie 
rechthebbende ervan is. De strafwet bestraft de 
vergrijpen tegen dit erfgoed. 

47. Alle Spanjaarden hebben het recht te beschikken 
over een waardige en geschikte woning. De openbare 
gezagsdragers bevorderen de noodzakelijke voorwaarden 
en leggen afdoende regels vast om dit recht te 
verwezenlijken, daarbij het gebruik van grond in 
overstemming met het algemeen belang regelend 
teneinde speculatie tegen te gaan. 

De gemeenschap deelt in de meerwaarde die de 
stedenbouw door openbare lichamen voorbrengt. 

48. De openbare gezagsdragers bevorderen de 
voorwaarden voor de vrije en daadwerkelijke deelname 
van de jeugd in de politieke, sociale, economische en 
culturele ontwikkeling. 

49. De openbare gezagsdragers voeren een beleid van 
voorzorg, behandeling, rehabilitatie en integratie van 
lichamelijk, zintuigelijk en geestelijk gehandicapten, aan 
wie de gespecialiseerde zorg zal worden verleend die zij 
behoeven, en zij beschermen hen in het bijzonder met 
het oog op de uitoefening van de rechten die deze Titel 
aan alle burgers toekent. 

50. De openbare gezagsdragers waarborgen aan 
burgers tijdens hun ouderdom hun economisch bestaan 
door middel van geschikte en regelmatig geactualiseerde 
pensioenen. Eveneens, en losstaand van de 
familierechtelijke verplichtingen, bevorderen zij hun 
welzijn door middel van een stelsel van sociale 
voorzieningen dat gericht is op hun specifieke 
problemen rond gezondheid, woning, cultuur en 
vrijetijdsbesteding. 

51. 1. De openbare gezagsdragers waarborgen de 
bescherming van consumenten en gebruikers, door met 
doeltreffende procedures hun veiligheid, gezondheid en 
gerechtvaardigde economische belangen te beschermen. 

2. De openbare gezagsdragers bevorderen de 
informatievoorziening en het onderricht van 
consumenten en gebruikers, zij stimuleren hun 
organisaties en horen deze, op een bij de wet bepaalde 
wijze, over vraagstukken die eerstgenoemden kunnen 
raken. 

3. In het kader van hetgeen is bepaald in de vorige 
leden, regelt de wet de binnenlandse handel en het 
vergunningenstelsel rond handelsproducten. 

52. De wet regelt de beroepsorganisaties die 
bij dragen aan de bescherming van de economische 
belangen die hun eigen zijn. Hun inrichting en werkwijze 
moeten democratisch zijn. 

CAPÎTULO CUARTO 

De las garantias de las libertades y derechos 
fundamentales 

VIERDE HOOFDSTUK 

Over de waarborgen voor grondrechten 
en -vrijheden 

53. 1. Los derechos y libertades reconotidos en el 
Capïtulo segundo del presente Ti'tulo vinculan a todos los 
poderes publicos. Solo por ley, que en todo caso deberâ 
respetar su contenido esential, podrâ regularse el ejercicio 
de tales derechos y libertades, que se tutelarân de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 161.1 a). 

53. 1. De rechten en vrijheden die worden erkend in 
het tweede Hoofdstuk zijn verbindend voor alle 
overheden. Enkel bij wet, die in elk geval de kern dient 
te eerbiedigen, kan de uitoefening van deze rechten en 
vrijheden worden geregeld, die worden beschermd zoals 
is voorzien in artikel 161.1 a). 
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2. Cualquier cïudadano podrâ recabar la tutela de las 
libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y la 
Sección primera del Capïtulo segundo ante los Tribunales 
ordinarios pof un procedimiento basado en los principîos 
de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal Consütucional. Este 
ultimo recurso sera apücable a la objeción de conciencïa 
reconocida en el articulo 30. 

3. El reconocimïento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capïtulo tercero informarân 
la legislación positiva, la practica judicial y la actuación de 
los poderes püblïcos. Solo podrân ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 
leyes que los desarrollen. 

54. Una ley orgânica regularâ la institución del 
Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las 
Cortes Generales, designado por estas para la defensa de 
los derechos comprendidas en este Tïtulo, a cuyo efecto 
podrâ supervisar la actividad de la Administración, dando 
cuenta a las Cortes Generales. 

2. Iedere burger kan de bescherming van de vrijheden 
en rechten die in artikel 14 en de eerste Afdeling van het 
tweede Hoofdstuk worden erkend, bij de gewone 
Rechtscolleges vorderen via een procedure die berust op 
de beginselen van voorrang en beknoptheid en, indien 
van toepassing, via het beroep op bescherming bij het 
Constitutionele Hof. Laatstgenoemd rechtsmiddel is van 
toepassing op het gewetensbezwaar dat in artikel 30 
wordt erkend. 

3. De erkenning, de inachtneming en de bescherming 
van de beginselen die worden erkend in het derde 
Hoofdstuk geven gestalte aan de positieve wetgeving, de 
rechterlijke praktijk en het optreden van de openbare 
gezagsdragers. Zij kunnen bij de gewone Rechtspraak 
slechts worden aangevoerd in overeenstemming met 
hetgeen de wetten bepalen waarin zij worden uitgewerkt. 

54. Een organieke wet regelt de instelling van de 
Ombudsman, hoge afgevaardigde van de Cortes 
Generales, door deze benoemd voor de verdediging van 
de rechten die deze Titel bevat, ten behoeve waarvan hij 
het optreden van het Bestuur aan toezicht kan 
onderwerpen, daarvan rekenschap gevend aan de Cortes 
Generales. 

CAPïTULO Q U I N T O 

De la suspension de los derechos y libertades 
VIJFDE HOOFDSTUK 

Over de opschorting van rechten en vrijheden 

55. 1. Los derechos reconocidos en los articulos 17, 
18, apartados 2 y 3, articulos 19, 20, apartados 1 a) y d), y 
5, articulos 21, 28, apartado 2, y articulo 37, apartado 2, 
podrân ser suspendidos cuando se acuerde la declaración 
del estado de excepción o de sitio en los términos 
previstos en la Constitución. Se exceptua de los 
establecido anteriormente el apartado 3 del articulo 17 
para el supuesto de declaración de estado de excepción. 

2. Una ley orgânica podrâ determinar la forma y los 
casos en los que, de forma individual y con la necesaria 
intervención judicial y el adecuado control parlamentario, 
los derechos reconocidos en los articulos 17, apartado 2, y 
18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas 
determinadas, en relación con las investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas. 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades 
reconocidas en dicha ley orgânica producirâ 
responsabilidad penal, como violación de los derechos y 
libertades reconocidos por las leyes. 

55. 1. De rechten die worden erkend in de artikelen 
17, 18, leden 2 en 3, de artikelen 19, 20, leden 1 a) en d), 
en 5, de artikelen 21, 28, lid 2, en het artikel 37, lid 2, 
kunnen worden opgeschort wanneer op de in de 
Grondwet bepaalde wijze tot afkondiging van de 
uitzonderingstoestand of de staat van beleg wordt 
besloten. Van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt lid 3 
van artikel 17 uitgesloten ingeval van afkondiging van de 
toestand van uitzondering. 

2. Een organieke wet kan de vorm en de gevallen 
bepalen waarin, op individuele wijze en met de verplichte 
rechterlijke tussenkomst en afdoende parlementaire 
controle, de rechten die zijn erkend in de artikelen 17, lid 
2, en 18, leden 2 en 3, kunnen worden opgeschort voor 
bepaalde personen, ten behoeve van onderzoek met 
betrekking tot de activiteiten van gewapende bendes of 
terroristische elementen. 

Het ongerechtvaardigd gebruik of misbruik van de 
bevoegdheden die in voornoemde organieke wet worden 
toegekend, is strafbaar wegens schending van door de 
wetten erkende rechten vrijheden. 

TITULO II 
D E LA C O R O N A 

TITEL II 
O V E R D E K R O O N 

56. 1. El Rey es el jefe del Estado, simbolo de su 
unidad y permanencia, arbitra y modéra el funcionamiento 
regular de las instituciones, asume la mâs alta 
representación del Estado espanol en las relaciones 
internacionales, especialmente con las naciones de su 
comunidad historica, y ejerce las funciones que le 
atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 

2. Su tïtulo es el de Rey de Espana y podrâ utilizar los 
: correspondan a la Corona. demâs que correspondan 

56. 1. De Koning is het Staatshoofd, symbool van de 
eenheid en duurzaamheid van de Staat, hij arbitreert en 
bemiddelt over de regelmatige werkwijze van de 
instellingen, is de hoogste vertegenwoordiger van de 
Spaanse Staat in internationale betrekkingen, in het 
bijzonder met de naties van zijn historische 
gemeenschap, en oefent de taken uit die de Grondwet en 
de wetten hem uitdrukkelijk opdragen. 

2. Zijn titel is die van Koning van Spanje en hij kan 
de overige die bij de Kroon behoren dragen. 
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3. La persona del Rey es inviolable y no esta sujeta a 
responsabilidad. Sus actos estarân siempre refrendados en 
la forma establecida en el artîculo 64, careciendo de 
validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el 
artîculo 65.2. 

57. 1. La Corona de Espana es hereditaria en los 
sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legitimo 
heredero de la dinastîa historica. La sucesión en el trono 
seguirâ el orden regular de primogenitura y 
representation, siendo preferida siempre la linea anterior a 
las posteriores; en la misma linea, el grado mas proximo al 
mas remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en 
el mismo sexo, la persona de mas edad a la de menos. 

2. El Principe heredero, desde su nacimiento o desde 
que se produzca el hecho que origine el llamamiento, 
tendra la dignidad de Principe de Asturias y los demâs 
titulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la 
Corona de Espana. 

3. Extinguidas las lineas llamadas en derecho, las 
Cortes Generales proveerân a la sucesión en la Corona en 
la forma que mas convenga a los intereses de Espana. 

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la 
sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la 
expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, 
quedarân excluidas en la sucesión a la Corona por si y sus 
descendientes. 

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de 
hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a 
la Corona se resolverân por una ley orgânica. 

58. La Reina consorte o el consorte de la Reina no 
podrân asumir funciones constitucionales, salvo lo 
dispuesto para la Regencia. 

59. 1 Cuando el Rey fiiere menor de edad, el padre o 
la madré del Rey, y, en su defecto, el pariente mayor de 
edad mâs proximo a suceder en la Corona, segun el orden 
establecido en la Constitution, entrarâ a ejercer 
inmediatamente la Regencia y la ejercerâ durante el 
tiempo de la minoria de edad del Rey. 

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su 
autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las 
Cortes Generales, entrarâ a ejercer inmediatamente la 
Regencia el Principe heredero de la Corona, si fuere 
mayor de edad. Si no lo fuere, se procédera de la manera 
prevista en el apartado anterior, hasta que el Principe 
heredero alcance la mayoria de edad. 

3. Si no hubiere ninguna persona a quien 
corresponda la Regencia, esta sera nombrada por las 
Cortes Generales, y se compondrâ de una, tres o cinco 
personas. 

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser espanol y 
mayor de edad. 

5. La Regencia se ejercerâ por mandato constitucional 
y siempre en nombre del Rey. 

60. 1. Sera tutor del Rey menor la persona que en su 
testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre 
que sea mayor de edad y espatiol de nacimiento; si no lo 
hubiese nombrado, sera tutor el padre o la madré, 

3. De persoon van de Koning is onschendbaar en is 
niet vatbaar voor verantwoordelijkheid. Zijn besluiten 
worden altijd gecontrasigneerd zoals is bepaald in artikel 
64, terwijl zij ongeldig zijn zonder dat contraseign, 
behoudens hetgeen is bepaald in artikel 65.2. 

57. 1. De Kroon van Spanje wordt erfelijk vervuld 
door de opvolgers van Z[ijne] MJajesteit] Don Juan 
Carlos I van Borbón, legitieme erfgenaam van de 
historische dynastie. De troonopvolging volgt de 
regelmatige orde van eerstgeboorterecht en 
plaatsvervulling, waarbij de oudere lijn voor de jongere 
lijnen gaat; in dezelfde lijn, de dichtstbijzijnde graad voor 
de verder gelegen; in dezelfde graad, de man voor de 
vrouw, en in hetzelfde geslacht, de oudere voor de 
jongere. 

2. De Kroonprins, vanaf zijn geboorte of vanaf het 
feit waardoor hij troonopvolger wordt, bezit de 
waardigheid van Prins van Asturië en de overige titels die 
traditioneel aan de erfopvolger van de Kroon van Spanje 
verbonden zijn. 

3. Indien de van rechtswege op te roepen lijnen zijn 
uitgestorven, voorzien de Cortes Generales in de 
opvolging in de Kroon op de wijze die het meest 
overeenstemt met de belangen van Spanje. 

4. Degenen die bevoegd zijn tot troonopvolging en 
een huwelijk sluiten tegen het uitdrukkelijke verbod van 
de Koning en van de Cortes Generales in, sluiten 
zichzelf en hun nakomelingen uit van opvolging in de 
Kroon. 

5. Afstand van de troon of van de troonsverwachting 
alsmede enige twijfel over feiten of rechten aangaande de 
opvolging in de Kroon, worden opgelost bij organieke 
wet. 

58. De Koningin-gemalin of de gemaal van de 
Koningin kunnen geen grondwettelijke taken vervullen, 
behoudens hetgeen is bepaald voor het Regentschap. 

59. 1. Wanneer de Koning minderjarig is, vangt de 
vader of de moeder van de Koning en, bij hun 
ontstentenis, het meerderjarige familielid dat, volgens de 
in de Grondwet vastgestelde volgorde, eerstvolgende 
opvolger in de Kroon is, terstond aan met het vervullen 
van het Regentschap en oefent dit uit gedurende de 
minderjarigheid van de Koning. 

2. Indien de Koning ongeschikt wordt verklaard voor 
het vervullen van zijn gezag en de ongeschiktheid is 
erkend door de Cortes Generales, vangt de Kroonprins 
terstond aan het Regentschap uit te oefenen, indien hij 
meerderjarig is. Indien hij dit niet is, wordt op dezelfde 
wijze gehandeld als is voorzien in het vorige lid, totdat de 
Kroonprins de meerderjarigheid bereikt 

3. Indien er niemand is aan wie het Regentschap 
toekomt, wordt dit benoemd door de Cortes Generales, 
en zal het bestaan uit één, drie of vijf personen. 

4. Teneinde het Regentschap uit te oefenen moet 
men Spaans en meerderjarig zijn. 

5. Het Regentschap wordt krachtens grondwettelijke 
last vervuld en altijd in naam van de Koning. 

60. 1. Voogd over de minderjarige Koning is degene 
die door de overleden Koning is benoemd, mits deze 
meerderjarig en Spaans van geboorte is; indien niemand 
is benoemd, is de vader of de moeder voogd zolang deze 
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mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo 
nombrarân las Cortes Generales, pero no podrân 
acumularse los cargos de Régente y de tutor sino en el 
padre, madre o ascendientes directes del Rey. 

2. EI ejercicio de la tutela es también incompatible 
con el de todo cargo o representación politica. 

61. 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes 
Generales, prestarâ juramento de desempeïïar fîelmente 
sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y 
las leyes y respetar los derechos de los cîudadanos y de las 
Comunidades Auto nomas. 

2. El Principe heredero, al alcanzar la mayorîa de 
edad, y el Régente o Regentes al hacerse cargo de sus 
funciones, prestarân el mismo juramento, asî como el de 
fidelidad al Rey. 

62. Corresponde al Rey: 
a) Sancionar y promulgar las leyes. 
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y 

convocar elecciones en los términos previstos en la 
Constitución. 

e) Convocar a referendum en los casos previstos en la 
Constitución. 

d) Proponer el candidate a Presidente del Gobierno y, 
en su caso, nombrarlo, asi como poner fin a sus funciones 
en los términos previstos en la Constitución. 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a 
propuesta de su Presidente. 

j) Expedir los décrètes acordados en el Consejo de 
Ministros, conferir los empleos civiles y militares y 
concéder honores y distinctones con arreglo a las leyes. 

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, 
a estes efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, 
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del 
Gobierno. 

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que 

no podrâ autorizar indultos generales. 
j) EI Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

63. 1. El Rey acredita a los embajadores y otros 
représentantes diplomâticos. Los représentantes 
extranjeros en Espana estân acreditados ante él. 

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento 
del Estado para obligarse internacionalmente por medio 
de tratados, de conformidad con la Constitución y las 
leyes. 

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las 
Cortes Generales, déclara la guerra y hacer la paz. 

64. 1. Los actes del Rey serân refrendados por el 
Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros 
compétentes. La propuesta y el nombramiento del 
Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el 
articulo 99, serân refrendados por el Presidente del 
Congreso. 

2. De los actos del Rey serân responsables las 

weduwnaar onderscheidenlijk weduwe blijven. Bij hun 
ontstentenis wordt hij benoemd door de Cortes 
Generales, maar daarbij kunnen de functies van Regent 
en voogd uitsluitend in de vader, de moeder of de directe 
voorouders van de Koning samenvallen. 

2. De uitoefening van de voogdij is tevens niet te 
verenigen met enige politieke functie of 
vertegenwoordiging. 

61. 1. De Koning, ten tijde van zijn proclamatie ten 
overstaan van de Cortes Generales, zweert trouw zijn 
taken te vervullen, de Grondwet en de wetten na te leven 
en te doen naleven en de rechten van de burgers en de 
Autonome Gemeenschappen te eerbiedigen. 

2. De Kroonprins, bij het bereiken van de 
meerderjarigheid, en de Regent of Regenten wanneer zij 
hun taken aanvaarden, leggen dezelfde eed af, alsmede 
die van trouw aan de Koning. 

62. Het is aan de Koning: 
a) De wetten te bekrachtigen en uit te vaardigen. 
b) De Cortes Generales bijeen te roepen en 

verkiezingen uit te schrijven zoals in de Grondwet is 
bepaald. 

c) Een referendum in de door de Grondwet 
voorziene gevallen uit te schrijven. 

d) De kandidaat tot President van de Regering voor te 
dragen en, indien van toepassing, hem te benoemen, 
alsmede hem te ontslaan in de in de Grondwet bepaalde 
gevallen. 

e) De leden van de Regering te benoemen en te 
ontslaan, op voordracht van haar President. 

f) De in de Ministerraad genomen besluiten uit te 
vaardigen, burgerlijke en militaire aanstellingen te 
verrichten en eerbetoon en onderscheidingen in 
overeenstemming met de wetten te verlenen. 

g) Ingelicht te worden over staatszaken en, met het 
oog hierop, de zittingen van de Ministerraad voor te 
zitten, wanneer hij dit gelegen acht, op verzoek van de 
President van de Regering. 

h) Het opperbevel te voeren over de Strijdkrachten. 
i) Het recht van gratie uit te oefenen in 

overeenstemming met de wet, die geen algemeen pardon 
kan toestaan. 

j) Het Hoge Beschermheerschap van de Koninklijke 
Academies uit te oefenen. 

63. 1. De Koning neemt de geloofsbrieven van 
ambassadeurs en andere diplomatieke 
vertegenwoordigers in ontvangst. Buitenlandse 
vertegenwoordigers in Spanje zijn voor hem bevestigd. 

2. Het is aan de Koning de overeenstemming van de 
Staat uit te drukken waarmee deze zich volkenrechtelijk 
bindt krachtens verdragen, in overeenstemming met de 
Grondwet en de wetten. 

3. Het is aan de Koning, na toestemming van de 
Cortes Generales, oorlog te verklaren en vrede te sluiten. 

64. 1. De besluiten van de Koning worden 
gecontrasigneerd door de President van de Regering en, 
indien van toepassing, door de bevoegde Ministers. De 
voordracht en benoeming van de President van de 
Regering, alsmede het besluit van ontbinding waarin is 
voorzien in artikel 99, worden gecontrasigneerd door de 
President van het Congres. 

2. Voor de besluiten van de Koning zijn de personen 
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personas que los refrenden. 
65. 1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado 

una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y 
Casa, y distribuye libremente la misma. 

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros 
civiles y militares de su Casa. 

TÎTULO III 
D E L A S C O R T E S G E N E R A L E S 

die hen contrasigneren verantwoordelijk. 
65. 1. De Koning ontvangt ten laste van de 

Staatsbegroting een afgerond bedrag voor het 
onderhoud van zijn Familie en Huis, en verdeelt deze 
vrijelijk. 

2. De Koning benoemt en ontslaat vrijelijk de 
burgerlijke en militaire leden van zijn Huis. 

TITEL III 
O V E R D E C O R T E S G E N E R A L E S 

CAPITULO PRIMERO 

De las Câmaras 
EERSTE HOOFDSTUK 

Over de Kamers 

66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo 
espanol y estin formadas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado. 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislaüva 
del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la 
acción del Gobierno y tienen las demâs competencias que 
les atribuya la Constitution. 

3. Las Cortes Generales son inviolables. 
67. 1. Nadie podrâ ser miembro de las dos Câmaras 

simultâneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de 
Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 

2. Los miembros de las Cortes Generales no estân 
ligados por mandato imperative 

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren 
sin convocatoria reglamentaria no vincularân a las 
Câmaras, y no podrân ejercer sus funciones ni ostentar 
sus privilegios. 

68. 1. El Congreso se compone de un minimo de 300 
y un mâximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos 
que establezca la ley. 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las 
poblaciones de Ceuta y Melilla estarân representadas cada 
una de ellas por un Diputado. La ley distribuirâ el numero 
total de Diputados, asignando una representation minima 
initial a cada circunscripción y distribuyendo los demâs en 
proportion a la población. 

3. La election se verificarâ en cada circunscripción 
atendiendo a criterios de representation proportional. 

4. El Congreso es elegido por cuatro anos. El 
mandato de los Diputados termina cuatro ahos después 
de su election o el dia de la disolución de la Câmara. 

5. Son electores y elegibles todos los espanoles que 
estén en pleno uso de sus derechos politicos. 

La ley reconocerâ y el Estado facilitarâ el ejercicio del 
derecho de sufragio a los espanoles que se encuentren 
fuera del territorio de Espana. 

6. Las elecciones tendrân lugar entre los treinta dias y 
sesenta dias desde la termination del mandato. El 
Congreso electo deberâ ser convocado dentro de los 
veinticinco dias siguientes a la celebration de las 
elecciones. 

69. 1. El Senado es la Câmara de representation 

66. 1. De Cortes Generales vertegenwoordigen het 
Spaanse volk en bestaan uit het Congres van 
Afgevaardigden en de Senaat. 

2. De Cortes Generales oefenen het wetgevend gezag 
van de Staat uit, nemen de Begroting aan, oefenen 
toezicht op het handelen van de Regering uit en hebben 
de overige bevoegdheden die de Grondwet aan hen 
toekent. 

3. De Cortes Generales zijn onschendbaar. 
67. 1. Niemand kan tegelijkertijd lid zijn van beide 

Kamers of het lidmaatschap van een Assemblee van een 
Autonome Gemeenschap met dat van Afgevaardigde 
van het Congres verenigen. 

2. De leden van de Cortes Generales zijn niet aan 
dwingend mandaat gebonden. 

3. De vergaderingen van Parlementariërs die worden 
belegd zonder een reglementaire bijeenroeping binden de 
Kamers niet, en kunnen niet hun bevoegdheden 
uitoefenen of zich op hun voorrechten beroepen. 

68. 1. Het Congres bestaat uit ten minste 300 en ten 
hoogste 400 Afgevaardigden, gekozen in algemene, vrije, 
gelijke, rechtstreekse en geheime verkiezingen op een bij 
de wet te bepalen wijze. 

2. Het kiesdistrict is de provincie. De bevolkingen 
van Ceuta en Melilla worden elk vertegenwoordigd door 
één Afgevaardigde. De wet verdeelt het totale aantal 
Afgevaardigden, daarbij eerst een vast minimaal aantal 
vertegenwoordigers per kiesdistrict toewijzend en de rest 
naar evenredigheid van de bevolking verdelend. 

3. De verkiezingen worden in elk kiesdistrict 
gehouden met inachtneming van maatstaven van 
evenredige vertegenwoordiging. 

4. Het Congres wordt voor vier jaar gekozen. Het 
mandaat van Afgevaardigden eindigt vier jaar na hun 
verkiezing of de dag waarop de Kamer wordt 
ontbonden. 

5. Kiezergerechtigd en verkiesbaar zijn alle 
Spanjaarden die volkomen beschikken over hun politieke 
rechten. 

De wet erkent en de Staat maakt het mogelijk dat 
Spanjaarden die zich buiten het grondgebied van Spanje 
bevinden het kiesrecht kunnen uitoefenen. 

6. De verkiezingen vinden tussen de dertig en zestig 
dagen vanaf de beëindiging van het mandaat plaats. Het 
gekozen Congres moet bijeen worden geroepen binnen 
de vijfentwintig dagen die volgen op de verkiezingen. 

69. 1. De Senaat is de Kamer van regionale 
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territorial. 
2. En cada provincia se elegirân cuatro Senadores por 

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 
votantes de cada una de ellas, en los términos que seflale 
una ley orgânica. 

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación 
de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirâ una 
circunscripción a efectos de elección de Senadores, 
correspondiendo tres a cada una de las islas mayores — 
Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno a cada una de 
las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma. 

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirân cada 
una de ellas dos Senadores. 

5. Las Comunidades Autónomas designarân ademâs 
un Senador y otro mas por cada millón de habitantes de 
su respectivo territorio. La designación correspondes a la 
Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado 
superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
que establezcan los Estatutos, que asegurarân, en todo 
caso, la adecuada representación proporcional. 

6. El Senado es elegido por cuatro anos. El mandata 
de los Senadores termina cuatro anos después de su 
elección o el dia de la disolución de la Câmara. 

70. 1. La ley electoral determinarâ las causas de 
inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y 
Senadores, que comprenderân, en todo caso: 

a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 
b) A los altos cargos de la Administration del Estado 

que determine la ley, con la exception de los miembros 
del Gobierno. 

c) Al Defensor del Pueblo. 
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 
e) A los milita res profesionales y miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policfa en activo. 
f) A los miembros de las Juntas Electorales. 

2. La validez de las actas y credentiales de los 
miembros de ambas Câmaras estarâ sometida al control 
judicial, en los términos que establezca la ley electoral. 

71. 1. Los Diputados y Senadores gozarân de 
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el 
ejerticio de sus funciones. 

2. Durante el perîodo de su mandata los Diputados y 
Senadores gozarân asimismo de inmunidad y solo podrân 
ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrân ser 
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la 
Câmara respectiva. 

3. En las causas contra Diputados y Senadores sera 
competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

4. Los Diputados y Senadores percibirân una 
asignación que sera fijada por las respectivas Câmaras. 

72. 1. Las Câmaras establecerân sus propios 
Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos 
y, de comûn acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de 
las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serân 

vertegenwoordiging. 
2. In elke provincie worden vier Senatoren in 

algemene, vrije, gelijke, rechtstreekse en geheime 
verkiezingen gekozen door degenen die daar hun stem 
uitbrengen, op een bij organieke wet te bepalen wijze. 

3. In de eilandenprovincies vormt elk eiland of 
eilandengroep met een Cabildo of een Eilandraad één 
kiesdistrict met het oog op de verkiezing van Senatoren, 
waarbij er drie aan elk van de grotere eilanden toekomen 
—Gran Canaria, Mallorca en Tenerife— en één aan elk 
van de volgende eilanden of groepen: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote en 
La Palma. 

4. De bevolkingen van Ceuta en Melilla kiezen elk 
twee Senatoren. 

5. De Autonome Gemeenschappen benoemen 
bovendien één Senator en nog één voor elk miljoen 
inwoners in hun onderscheiden grondgebieden. De 
benoeming komt toe aan de wetgevende Assemblee of, 
indien deze niet bestaat, aan het hoogste college van de 
Autonome Gemeenschap, overeenkomstig hetgeen de 
Statuten bepalen, die, in ieder geval, de geschikte 
evenredige vertegenwoordiging verzekeren. 

6. De Senaat wordt voor vier jaar gekozen. Het 
mandaat van de Senatoren eindigt vier jaar na hun 
verkiezing of op de dag dat de Kamer wordt ontbonden. 

70. 1. De kieswet legt de gronden van 
onverkiesbaarheid en onverenigbaarheid van functies 
voor Afgevaardigden en Senatoren vast, waaronder, in 
ieder geval, vallen: 

a) De leden van het Constitutionele Hof. 
b) De hoge ambten binnen het Bestuur van de Staat 

die de wet aanwijst, met uitzondering van die van de 
leden van de Regering. 

c) De Ombudsman. 
d) De Magistraten, Rechters en Aanklagers in actieve 

dienst. 
e) De Beroepsmilitairen en leden van de Veiligheids-

en Politiekrachten en -lichamen in actieve dienst. 
j) De leden van de Kiesraden. 
2. De geldigheid van de geloofsbrieven van de leden 

van beide Kamers is onderworpen aan rechterlijke 
toezicht, op de bij de kieswet is vast te stellen wijze. 

71. 1. De Afgevaardigden en Senatoren genieten 
onschendbaarheid voor de in de uitoefening van hun 
taken geuite meningen. 

2. Gedurende hun mandaat genieten de 
Afgevaardigden en Senatoren eveneens immuniteit en 
kunnen zij slechts worden aangehouden in het geval van 
ontdekking van een misdrijf op heterdaad. Zij kunnen 
niet onder verdenking worden gesteld of worden 
vervolgd zonder voorafgaande toestemming van de 
onderscheiden Kamer. 

3. De Strafkamer van het Hoogste Gerechtshof is 
bevoegd in zaken tegen Afgevaardigden en Senatoren. 

4. De Afgevaardigden en Senatoren ontvangen een 
salaris dat door de onderscheiden Kamers wordt 
vastgesteld. 

72. 1. De Kamers stellen hun eigen Reglementen 
vast, nemen zelfstandig hun begroting aan en regelen bij 
gemeenschappelijk besluit het Rechtspositiereglement 
van het Personeel van de Cortes Generales. De 
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sometidos a una votación final sobre su totalidad, que 
requerirâ la mayoria absoluta. 

2. Las Câmaras eligen sus respectivos Presidentes y 
los demâs miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas 
serân presididas por el Presidente del Congreso y se 
regirân por un Reglamento de las Cortes Generales 
aprobado por una mayoria absoluta de cada Câmara. 

3. Los Presidentes de las Câmaras ejercen en nombre 
de las mismas todos los poderes administrativos y 
facultades de policia en el interior de sus respectivas 
sedes. 

73. î . Las Câmaras se reunïrân anualmente en dos 
periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre 
a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 

2. Las Câmaras podrân reunirse en sesiones 
extraordinarias, a petición del Gobierno, de la Diputación 
Permanente o de la mayoria absoluta de los miembros de 
cualquiera de las Câmaras. Las sesiones extraordinarias 
deberân convocarse sobre un orden del dia determinado y 
serân clausuradas una vez que este haya sido agotado. 

74. 1. Las Câmaras se reunirân en sesión conjunta 
para ejercer las competencias no legislativas que el Ti'tulo 
II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en 
los articulos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarân por mayoria 
de cada una de las Câmaras. En el primer caso, el 
procedimiento se iniciarâ por el Congreso, y en los otros 
dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera 
acuerdo entre Senado y Congreso, se intentarâ obtener 
por una Comisión Mixta compuesta de igual numero de 
Diputados y Senadores. La Comisión presentarâ un texto 
que sera votado por ambas Câmaras. Si no se aprueba en 
la forma establecida, decidirâ el Congreso por mayoria 
absoluta. 

75. 1. Las Câmaras funcionarân en Pleno y por 
Comisiones. 

2. Las Câmaras podrân delegar en las Comisiones 
Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o 
proposiciones de ley. El Pleno podrâ, no obstante, recabar 
en cualquier momento el debate y votación de cualquier 
proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esa 
delegación. 

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el 
apartado anterior la reforma constitutional, las cuestiones 
internacionaîes, las leyes orgânicas y de bases y los 
Presupuestos Generales del Estado. 

76. 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas 
Câmaras conjuntamente, podrân nombrar Comisiones de 
investigación sobre cualquier asunto de interés publico. 
Sus conclusiones no serân vinculantes para los Tribunales, 
ni afectarân a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de 
que el resultado de la investigación sea comunicado al 
Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando procéda, de las 
acciones oportunas. 

Reglementen en hun wijziging worden in hun geheel aan 
een eindstemming onderworpen waarin de volstrekte 
meerderheid4 vereist is. 

2. De Kamers kiezen hun onderscheiden Voorzitters 
en de overige leden van hun Presidia. De verenigde 
zittingen worden voorgezeten door de Voorzitter van 
het Congres en vallen onder een Reglement van de 
Cortes Generales dat met volstrekte meerderheid door 
elke Kamer is aangenomen. 

3. De Voorzitters van de Kamers oefenen in hun 
naam alle administratieve en politiële bevoegdheden uit 
binnen hun onderscheiden zetels. 

73. 1. De Kamers vergaderen jaarlijks tijdens twee 
gewone zittingsperioden: de eerste, van september tot 
december, en de tweede, van februari tot juni. 

2. De Kamers kunnen in buitengewone zittingen 
bijeen komen op verzoek van de Regering, van de 
Permanente Afvaardiging of van de volstrekte 
meerderheid van de leden van één van beide Kamers. De 
buitengewone zittingen moeten bijeen worden geroepen 
op grond van een vastgestelde agenda en worden 
gesloten zodra deze is afgewerkt. 

74. 1. De Kamers komen in een verenigde zitting 
bijeen teneinde de niet-wetgevende bevoegdheden uit te 
oefenen die Titel II uitdrukkelijk aan de Cortes 
Generales opdraagt. 

2. De besluiten van de Cortes Generales die zijn 
voorzien in de artikelen 94.1, 145.2 en 158.2, worden bij 
meerderheid van elk van de Kamers genomen. In het 
eerste geval begint het Congres met de behandeling, en 
in de andere twee gevallen op initiatief van de Senaat. In 
beide gevallen, ingeval er geen overeenstemming bestaat 
tussen de Senaat en het Congres, wordt getracht deze te 
bereiken door een Gemengde Commissie met een gelijk 
aantal Afgevaardigden en Senatoren. De Commissie 
draagt een tekst voor waarover beide Kamers stemmen. 
Indien deze niet wordt aangenomen op de 
voorgeschreven wijze, beslist het Congres bij volstrekte 
meerderheid. 

75. 1. De Kamers werken plenair en door middel van 
Commissies. 

2. De Kamers kunnen de aanneming van 
wetsontwerpen en -voorstellen aan de Permanente 
Wetgevende Commissies delegeren. Het Plenum kan, 
desalniettemin, te allen tijde het debat en de stemming 
over enig wetsontwerp of -voorstel dat voorwerp van die 
delegatie is geweest, terugnemen. 

3. Van hetgeen in het vorige lid is bepaald zijn 
grondwetswijzigingen, volkenrechtelijke vraagstukken, 
organieke wetten en grondslagenwetten en de Algemene 
Staatsbegroting uitgesloten. 

76. 1. Het Congres en de Senaat en, indien van 
toepassing, beide Kamers verenigd, kunnen 
Onderzoekscommissies benoemen over iedere 
aangelegenheid van openbaar belang. Hun conclusies 
zijn niet bindend voor de Rechtscolleges en tasten de 
rechterlijke beslissingen niet aan, onverminderd de 
mogelijkheid het Openbaar Ministerie van de uitkomst 
van het onderzoek te verwittigen teneinde de van pas 

Zie hiervóór voetnoot 2 op p. 7. 
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2. Sera obligatorio comparecer a requerimiento de las 
Câmaras. La ley regularâ las sanciones que puedan 
imponef se por incumplimiento de esta obligación. 

77. 1. Las Câmaras pueden recibir peticiones 
individuates y colectivas, siempre por escrito, quedando 
prohibida la presentación directa por manifestaciones 
ciudadanas. 

2. Las Câmaras pueden femitir al Gobierno las 
peticiones que reciban. El Gobierno esta obligado a 
explicarse sobre su contenido, siempre que las Câmaras lo 
exijan. 

78. 1. En cada Câmara habrâ una Diputación 
Permanente compuesta por un mînimo de veintiûn 
miembros, que representarân a los grupos parlamentarios, 
en proporción a su importancia numérica. 

2. Las Diputaciones Permanentes estarân presididas 
por el Presidente de la Câmara respectiva y tendrân como 
funciones la prevista en el aru'culo 73, la de asumir las 
facultades que correspondan a las Câmaras, de acuerdo 
con los articulos 86 y 116, en caso de que estas hubieren 
sido disueltas o hubiere expirado su mandate y la de velar 
por los poderes de las Câmaras, cuando estas no estân 
reunidas. 

3. Expirado el mandate o en caso de disolución, las 
Diputaciones Permanentes seguirân ejerciendo sus 
funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes 
Generales. 

4. Reunida la Câmara correspondiente, la Diputación 
Permanente darâ cuenta de los asuntos tratados y de sus 
decisiones. 

79.1 . Para adoptar acuerdos, las Câmaras deben estar 
reunidas reglamentariamente y con asistencia de la 
mayoria de sus miembros. 

2. Dichos acuerdos, para ser vâlidos, deberân ser 
aprobados por la mayoria de los miembros présentes, sin 
perjuicio de las mayorias especiales que establezcan la 
Constitución o las leyes orgânicas y las que para elección 
de personas establezcan los Reglamentos de las Câmaras. 

3. El vote de Senadores y Diputados es personal e 
indelegable. 

80. Las sesiones plenarias de las Câmaras serân 
püblicas, salvo acuerdo en contrario de cada Câmara, 
adoptado por mayoria absoluta o con arreglo al 
Reglamento. 

zijnde vorderingen, indien van toepassing, in te stellen. 
2. Het is verplicht te verschijnen op last van de 

Kamers. De wet regelt de sancties die kunnen worden 
opgelegd wegens het niet-nakomen van deze plicht. 

77. 1. De Kamers kunnen individuele en collectieve 
verzoekschriften in ontvangst nemen, waarbij directe 
aanbieding door middel van betogingen van burgers 
verboden is. 

2. De Kamers kunnen de verzoekschriften die zij 
ontvangen naar de Regering doorzenden. De Regering is 
verplicht zich te verantwoorden over hun inhoud, mits 
de Kamers dit eisen. 

78. 1. In elke Kamer bestaat een Permanente 
Afvaardiging die is samengesteld uit ten minste 
eenentwintig leden, die de parlementaire fracties 
vertegenwoordigen naar evenredigheid van hun 
numerieke gewicht. 

2. De Permanente Afvaardigingen worden 
voorgezeten door de Voorzitters van de onderscheiden 
Kamer en hebben tot taak welke is bepaald in artikel 73, 
het uitoefenen van de bevoegdheden van de Kamers, in 
overeenstemming met de artikelen 86 en 116, ingeval zij 
zijn ontbonden of hun mandaat is verlopen, en het 
waken over de bevoegdheden van de Kamers, wanneer 
deze niet bijeen zijn. 

3. Wanneer het mandaat is verlopen of ingeval van 
ontbinding, zetten de Permanente Afvaardigingen de 
vervulling van hun taken voort totdat de nieuwe Cortes 
Generales zijn ingesteld. 

4. Zodra de betreffende Kamer bijeen is, geeft de 
Permanente Afvaardiging rekenschap van de behandelde 
zaken en van haar beslissingen. 

79. 1. Teneinde besluiten te nemen, moeten de 
Kamers reglementair in vergadering zijn en met de 
aanwezigheid van de meerderheid van hun leden. 

2. Genoemde besluiten, teneinde geldig te zijn, 
moeten worden aangenomen door de meerderheid van 
de aanwezige leden, onverminderd de gekwalificeerde 
meerderheden die de Grondwet of de organieke wetten 
vastleggen en die de Reglementen van de Kamers 
vastleggen ten behoeve van de verkiezing van personen. 

3. Het stemrecht van Senatoren en Afgevaardigden is 
persoonlijk en onoverdraagbaar. 

80. De plenaire zittingen van de Kamers zijn 
openbaar, behoudens een tegengesteld besluit van iedere 
Kamer, aangenomen bij volstrekte meerderheid of 
overeenkomstig het Reglement. 

CAP1TULO SEGUNDO 

De la elaboración de las leyes 

TWEEDE HOOFDSTUK 

Over de vervaardiging van wetten 

81. 1. Son leyes orgânicas las relativas al desarrollo de 
los derechos fundamentales y de las libertades püblicas, 
las que aprueben los Estatutos de Autonomia y el régimen 
electoral general y las demâs previstas en la Constitución. 

2. La aprobación, modification o derogation de las 
leyes orgânicas exigirâ mayoria absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

82. 1. Las Cortes Generales podrân delegar en el 
Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley 

81. 1. Organieke wetten zijn die welke de uitwerking 
van grondrechten en van openbare vrijheden aangaan, 
die waarmee de Autonomiestatuten en het algemene 
kiesstelsel worden aangenomen en de overige die 
Grondwet voorschrijft. 

2. Voor de goedkeuring, wijziging of afschaffing van 
organieke wetten is de volstrekte meerderheid van het 
Congres in de eindstemming over het gehele ontwerp 
vereist. 

82. 1. De Cortes Generales kunnen de bevoegdheid 
om voorschriften met rang van wet te vervaardigen over 
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sobre materias determinadas no incluidas en el artfculo 
anterior. 

2. La delegación legislativa deberâ otorgarse mediante 
una ley de bases cuando su objeto sea la formación de 
textos articulados o por una ley ordinaria cuando se träte 
de refundir varios textos legales en uno solo. 

3. La delegación legislativa habrâ de otorgarse al 
Gobierno de forma expresa para materia concreta y con 
fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota 
por el uso que de elk haga el Gobierno mediante la 
publication de la norma correspondiente. No podrâ 
entenderse concedida de modo implfcito o por tiempo 
indeterminado. Tampoco podrâ permitir la subdelegación 
a autoridades distintas del propio Gobierno. 

4. Las leyes de bases delimitarân con precision el 
objeto y alcance de la delegación legislativa y los 
principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

5. La autorización para refundir textos legales 
determinarâ el âmbito normativo a que se refiere el 
contenido de la délégation, especificando si se 
circunscribe a la niera formulation de un texto ûnico o si 
se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos. 

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los 
Tribunales, las leyes de délégation podrân establecer en 
cada caso formulas adicionales de control. 

83. Las leyes de bases no podrân en ningun caso: 
a) Autorizar la modification de la propia ley de bases. 
b) Facultar para dictar normas con carâcter 

retroactivo. 
84. Cuando una proposition de ley o una enmienda 

fuere contraria a una delegation legislativa en vigor, el 
Gobierno esta facultado para oponerse a su tramitación. 
En tal supuesto, podrâ presentarse una proposition de ley 
para la derogation total o partial de la ley de delegación. 

85. Las disposiciones del Gobierno que contengan 
legislation delegada recibirân el tftulo de Decretos 
Legislativos. 

86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, 
el Gobierno podrâ dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomarân la forma de Decretos-leyes y 
que no podrân afectar al ordenamiento de las institutiones 
bâsicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 
los tiudadanos regulados en el Tftulo primero, al régimen 
de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral 
general. 

2. Los Decretos-leyes deberân ser inmediatamente 
sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de 
los Diputados, convocado al efecto si no estuviere 
reunido, en el plazo de los treinta dias siguientes a su 
promulgation. El Congreso habrâ de pronunciarse 
expresamente dentro de dicho plazo sobre su 
convalidación o derogation, para lo cual el Reglamento 
establecerâ un procedimiento especial y sumario. 

bepaalde onderwerpen die niet in het vorige lid zijn 
genoemd, aan de Regering delegeren. 

2. De wetgevingsdelegatie moet worden verleend 
krachtens een grondslagenwet wanneer het oogmerk 
daarvan het opstellen van uitgewerkte teksten is ofwel 
krachtens een gewone wet wanneer wordt beoogd 
verscheidene wettelijke teksten in één enkele samen te 
voegen. 

3. De wetgevingsdelegatie moet uitdrukkelijk voor 
een concrete zaak en met vaststelling van een termijn 
waarbinnen zij kan worden uitgeoefend aan de Regering 
worden verleend. De delegatie houdt op te bestaan 
doordat de Regering daarvan gebruik maakt door middel 
van de publicatie van het betreffende voorschrift. Zij kan 
niet verstaan worden impliciet of voor onbepaalde tijd te 
zijn verleend. Ook kan zij geen subdelegatie aan andere 
gezagsdragers dan de Regering zelf toestaan. 

4. De grondslagenwetten beperken nauwkeurig het 
doel en het bereik van de wetgevingsdelegatie alsmede de 
beginselen en maatstaven die bij de uitoefening ervan 
gevolgd moeten worden. 

5. De machtiging om wettelijke teksten samen te 
voegen, legt de verzameling voorschriften waar de 
delegatie op is gericht vast, daarbij nader aanduidend of 
zij beperkt is tot de loutere formulering van één enkele 
tekst dan wel of zij mede de machtiging behelst om de 
wettelijke teksten die moeten worden samengevoegd te 
regelen, verhelderen en op elkaar af te stemmen. 

6. Onverminderd de eigen bevoegdheid van de 
Rechtscolleges, kunnen de delegatiewetten in ieder 
afzonderlijk geval bijkomstige vormen van toezicht 
vaststellen. 

83. De grondslagenwetten kunnen in geen geval: 
a) De wijziging van de grondslagenwet zelf toestaan. 
b) Toestemming geven voorschriften met 

terugwerkende kracht uit te vaardigen. 
84. Wanneer een wetsvoorstel of een amendement in 

strijd met een van kracht zijnde wetgevingsdelegatie is, is 
de Regering bevoegd zich tegen de behandeling daarvan 
te verzetten. In dat geval kan een wetsvoorstel worden 
ingediend ter volledige of gedeeltelijke afschaffing van de 
delegatiewet. 

85. De besluiten van de Regering die gedelegeerde 
wetgeving bevatten, dragen de benaming van Wettelijke 
Besluiten. 

86. 1. Ingeval van buitengewone en dringende 
noodzaak, kan de Regering voorlopige wettelijke 
besluiten uitvaardigen die de vorm van Wetsbesluit 
krijgen en die niet de inrichting van de grondinstelüngen 
van de Staat, de in Titel I geregelde rechten, plichten en 
vrijheden van de burgers, het regime van de Autonome 
Gemeenschappen of het algemene Kiesrecht kunnen 
aantasten. 

2. Wetsbesluiten moeten onverwijld worden 
onderworpen aan een debat en stemming over het geheel 
door het Congres van Afgevaardigden, dat daartoe bijeen 
wordt geroepen indien het niet in vergadering is, binnen 
een termijn van dertig dagen volgend op de 
uitvaardiging. Het Congres dient zich binnen die termijn 
uitdrukkelijk uit te laten over de bevestiging of de 
afschaffing ervan, waartoe het Reglement een bijzondere 
en beknopte procedure vaststelt. 
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3. Durante el plazo establecido en el apartado 
anterior, las Cortes podrân tramitarlos como proyectos de 
ley por procedimiento de urgencia. 

87. 1. La iniciativa legislariva corresponde al 
Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la 
Constitución y los Reglamentos de las Camaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas 
podrân solicitât del Gobierno la adopción de un proyecto 
de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición 
de ley, delegando ante dicha Câmara un mâximo de tres 
miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgânica regularâ las formas de ejercicio y 
requisitos de la iniciativa popular para la presentation de 
proposiciones de ley. En todo caso se exigirân no menos 
de 500.000 firmas acreditadas. No parecerâ dicha 
iniciativa en materias propias de ley orgânica, tributarias o 
de carâcter international, ni en lo relativo a la prerrogativa 
de gracia. 

88. Los proyectos de ley serân aprobados en Consejo 
de Ministros, que los someterâ al Congreso, acompariados 
de una exposition de motivos y de los antécédentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

89. 1. La tramitación de las proposiciones de ley se 
regularâ por los Reglamentos de las Câmaras, sin que la 
prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio 
de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el 
articulo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el 
articulo 87, tome en consideración el Senado, se remitirân 
al Congreso para su trâmite en este como tal proposition. 

90. 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u 
orgânica por el Congreso de los Diputados, su Presidente 
darâ inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, 
el cual lo someterâ a la deliberation de este. 

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del dia 
de la reception del texto, puede, mediante mensaje 
motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al 
mismo. El veto deberâ ser aprobado por mayoria 
absoluta. El proyecto no podrâ ser sometido al Rey para 
sanción sin que el Congreso ratifique por mayoria 
absoluta, en caso de veto, el texto initial, o por mayoria 
simple, una vez transcurridos dos meses desde la 
interposition del mismo, o se pronuncie sobre las 
enmiendas, aceptândolas o no por mayoria simple. 

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone 
para vetar o enmendar el proyecto se reducirâ al de veinte 
dîas naturales en los proyectos declarados urgentes por el 
Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 

91. El Rey sancionarâ en el plazo de quince dias las 

3. Gedurende de in het vorige lid vastgelegde termijn, 
kunnen de Cortes Wetsbesluiten als wetsontwerpen via 
de spoedprocedure behandelen. 

87. 1. Het initiatief tot wetgeving komt aan de 
Regering, aan het Congres en aan de Senaat toe, in 
overeenstemming met de Grondwet en met de 
Reglementen van de Kamers. 

2. De Assemblees van de Autonome 
Gemeenschappen kunnen de Regering verzoeken een 
wetsontwerp over te nemen dan wel een wetsvoorstel 
aan het presidium van het Congres doorzenden, waarbij 
ten hoogste drie leden van de Assemblee kunnen worden 
afgevaardigd teneinde in die Kamer het voorstel te 
verdedigen. 

3. Een organieke wet regelt de vormen en vereisten 
waaronder het volksinitiatief voor de indiening van 
wetsvoorstellen wordt uitgeoefend. In ieder geval 
worden niet minder dan 500.000 geaccrediteerde 
handtekeningen vereist. Dit initiatief wordt niet 
toegelaten in zaken die voorbehouden zijn aan organieke 
wetten, van fiscale of volkenrechtelijke aard zijn, dan wel 
betrekking hebben op het prerogatief van 
gratieverlening. 

88. Wetsontwerpen worden in de Ministerraad 
goedgekeurd, die deze voorlegt aan het Congres, 
vergezeld van een uiteenzetting van motieven alsmede 
van de benodigde gegevens die nodig zijn om zich 
erover uit te spreken. 

89. 1. De behandeling van wetsvoorstellen wordt 
geregeld door de Reglementen van de Kamers, waarbij 
de voorrang die aan wetsontwerpen moet worden 
verleend, niet de uitoefening van het wetgevingsinitiatief 
zoals dat is geregeld in artikel 87 kan verhinderen. 

2. Wetsvoorstellen die, overeenkomstig artikel 87, de 
Senaat in overweging neemt, worden doorgezonden naar 
het Congres voor de behandeling aldaar als een zodanig 
voorstel. 

90. 1. Wanneer een ontwerp van gewone of 
organieke wet door het Congres van Afgevaardigden is 
aangenomen, stelt diens Voorzitter onverwijld de 
Voorzitter van de Senaat hiervan in kennis, die het aan 
deze Kamer ter beraadslaging voorlegt. 

2. De Senaat kan binnen de termijn van twee 
maanden, te tellen vanaf de dag van ontvangst van de 
tekst, door middel van een gemotiveerd bericht, zijn veto 
eraan opleggen of amendementen erin opnemen. Het 
veto moet zijn aangenomen bij volstrekte meerderheid. 
Het ontwerp kan niet ter bekrachtiging naar de Koning 
worden doorgezonden zolang het Congres niet bij 
volstrekte meerderheid, in het geval van veto, de 
oorspronkelijke tekst bevestigt, dan wel bij gewone 
meerderheid, zodra twee maanden zijn verlopen sinds de 
verzending ervan, dan wel zich uitlaat over de 
amendementen, door deze bij gewone meerderheid aan 
te nemen of niet. 

3. De termijn van twee maanden waar de Senaat over 
beschikt om zijn veto uit te spreken over het ontwerp of 
het te amenderen, wordt tot twintig kalenderdagen 
beperkt voor de ontwerpen die door de Regering of het 
Congres van Afgevaardigden spoedeisend zijn verklaard. 

91. De Koning bekrachtigt binnen de termijn van 
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leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las 
promulgarâ y ordenarâ su inmediata publication. 

92. 1. Las decisiones polfticas de especial 
trascendencia podrân ser sometidas a referendum 
consultivo de todos los ciudadanos. 

2. El referendum sera convocado por el Rey, 
mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 

3. Una ley orgânica regularâ las condiciones y el 
procedimiento de las distintas modalidades de referendum 
previstas en esta Constitution. 

vijftien dagen de wetten die zijn aangenomen door de 
Cortes Generales, en vaardigt ze uit en gelast hun 
onverwijlde publicatie. 

92. 1. De politieke beslissingen met bijzonder 
gewicht kunnen worden onderworpen aan een 
raadplegend referendum onder alle burgers. 

2. Het referendum wordt uitgeschreven door de 
Koning, op voorstel van de President van de Regering, 
met voorafgaande toestemming van het Congres van 
Afgevaardigden. 

3. Een organieke wet regelt de voorwaarden en de 
procedure van de verschillende soorten referendum waar 
deze Grondwet in voorziet. 

CAPITULO TERCERO 

De los Tratados Internacionales 

93. Mediante ley orgânica se podrâ autorizar la 
celebration de tratados por los que se atribuya a una 
organization o institution international el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitution. Corresponde a 
las Cortes Generales o al Gobierno, segun los casos, la 
garantia del cumplimiento de estos tratados y de las 
resoluciones emanadas de los organismes internacionales 
o supranationales titulares de la cesión. 

94. 1. La prestation del consentimiento del Estado 
para obügarse por medio de tratados o convenios 
requerirâ la previa autorización de las Cortes Generales, 
en los siguientes casos: 

a) Tratados de carâcter politico. 
b) Tratados o convenios de carâcter militar. 
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad 

territorial del Estado o a los derechos y deberes 
fundamentales establecidos en el Titulo I. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones 
fînancieras para la Hacienda Publica. 

e) Tratados o convenios que supongan modification 
o derogation de alguna ley o exijan medidas legislativas 
para su ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serân inmediatamente 
informados de la conclusion de los restantes tratados o 
convenios. 

95. 1. La celebration de un tratado international que 
contenga estipulaciones contrarias a la Constitution 
exigirâ la previa revision constitutional. 

2. El Gobierno o cualquiera de las Câmaras puede 
requérir al Tribunal Constitutional para que declare si 
existe o no esa contradiction. 

96. 1. Los tratados internationales vâlidamente 
celebrados, una vez publicados oficialmente en Espana, 
formarân parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones solo podrân ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o 
de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios 
internacionales se utilizarâ el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el articulo 94. 

DERDE HOOFDSTUK 

Over Volkenrechtelijke Verdragen 

93. Bij organieke wet kan toestemming worden 
gegeven om verdragen te sluiten waardoor aan een 
volkenrechtelijke organisatie of instelling de uitoefening 
van bevoegdheden wordt verleend die van de Grondwet 
zijn afgeleid. De waarborg dat deze verdragen en de 
besluiten die voortvloeien uit de volkenrechtelijke of 
supranationale lichamen aan welke de bevoegdheden zijn 
overgedragen worden nagekomen, komt, afhankelijk van 
het geval, aan de Cortes Generales of aan de Regering 
toe. 

94. 1. Voor de instemming van de Staat om hem te 
verplichten krachtens verdragen of overeenkomsten, is 
voorafgaande toestemming van de Cortes Generales 
vereist in de volgende gevallen: 

a) Verdragen van staatkundige aard. 
b) Verdragen en overeenkomsten van militaire aard. 
c) Verdragen en overeenkomsten die de integriteit van 

het grondgebied van de Staat raken of de grondrechten 
en plichten die zijn vastgelegd in Titel ï. 

d) Verdragen en overeenkomsten die financiële 
verplichtingen voor de Openbare Kas meebrengen. 

e) Verdragen en overeenkomsten die de wijziging of 
afschaffing van enige wet veronderstellen of die 
wetgevende maatregelen vereisen voor hun uitvoering. 

2. Het Congres en de Senaat worden onverwijld 
ingelicht over de sluiting van de overige verdragen en 
overeenkomsten. 

95. 1. Om een volkenrechtelijk verdrag te sluiten dat 
bepalingen bevat die in strijd zijn met de Grondwet, is 
voorafgaande grondwetsherziening vereist. 

2. De Regering of een van de Kamers kan het 
Constitutionele Hof verzoeken te verklaren of die strijd 
zich voordoet of niet. 

96. 1. De geldig gesloten volkenrechtelijke verdragen 
maken deel uit van de interne rechtsorde zodra zij 
officieel zijn gepubliceerd in Spanje. Hun bepalingen 
kunnen enkel worden afgeschaft, gewijzigd of 
opgeschort op de wijze waar de verdragen zelf in 
voorzien of in overeenstemming met de algemene regels 
van het Volkenrecht. 

2. Voor de opzegging van verdragen en 
overeenkomsten wordt dezelfde procedure gevolgd die 
voor hun goedkeuring is vastgelegd in artikel 94. 
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TTTULO IV 
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRAI ON 

TITEL TV 
O V E R D E R E G E R I N G E N H E T B E S T U U R 

97. El Gobiemo dirige la politica interior y exterior, 
la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 
Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 

98. 1. El Gobierno se compone del Presidente, de los 
Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los 
demâs miembros que establezca la ley. 

2. EI Presidente dirige la acción del Gobierno y 
coordina las funciones de los demâs miembros del mismo, 
sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa 
de éstos en su gestion. 

3. Los miembros del Gobierno no podrân ejercer 
orras funciones représentât!vas que las propias del 
mandate parlamentario, ni cualquier otra función publica 
que no derive de su cargo, ni actividad profesional o 
mercantil alguna. 

4. La ley regularâ el estatuto e incompatibilidades de 
los miembros del Gobierno. 

99. 1. Después de cada renovación del Congreso de 
los Diputados, y en los demâs supuestos constitucionales 
en que a si procéda, el Rey, previa consulta con los 
représentantes designados por los Grupos poli'ticos con 
representación parlamentaria, y a través del Presidente del 
Congreso, propondrâ un candidate a la Presidencia del 
Gobierno. 

2. El candidate propuesto conforme a lo previsto en 
el apartado anterior expondrâ ante el Congreso de los 
Diputados el programa politico del Gobierno que 
pretenda formar y solicitarâ la confianza de la Câmara. 

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la 
mayoria absoluta de sus miembros, otorgare su confianza 
a dicho candidate, el Rey le nombrarâ Presidente. De no 
alcanzarse dicha mayoria, se someterâ la misma propuesta 
a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la 
anterior, y la confianza se entenderâ otorgada si obtuviere 
la mayoria simple. 

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgare 
la confianza para la investidura, se tramitarân sucesîvas 
propuestas en la forma prevista en los apartados 
anteriores. 

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la 
primera votación de investidura, ningun candidate hubiere 
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverâ 
ambas Câmaras y convocarâ nuevas elecciones con el 
refrendo del Presidente del Congreso. 

100. Los demâs miembros del Gobierno serân 
nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su 
Presidente. 

101. 1. El Gobierno cesa tras la celebrarión de 
elecciones generales, en los casos de pérdida de la 
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o 

97. De Regering voert het binnen- en buitenlands 
beleid en leidt het burgerlijke en militaire Bestuur en de 
verdediging van de Staat. Zij oefent de uitvoerende 
functie en de reglementaire bevoegdheid in 
overeenstemming met de Grondwet en de wetten uit. 

98. 1. De Regering bestaat uit haar President, de 
Vice-presidenten, indien aanwezig, de Ministers en de 
overige leden die de wet vaststelt. 

2. De President leidt het optreden van de Regering en 
coördineert de taken van haar overige leden, 
onverminderd hun bevoegdheid over en directe 
verantwoordelijk voor hun eigen bestuur. 

3. De leden van de Regering kunnen geen andere 
vertegenwoordigende functies dan die eigen zijn aan het 
parlementaire mandaat, noch enig andere openbare 
functie die niet uit het ambt voortvloeit, noch enige 
beroeps- of handelswerkzaameheden vervullen. 

4. De wet regelt de rechtspositie en de 
onverenigbaarheid van functies van de leden van de 
Regering. 

99. 1. Na elke vernieuwing van het Congres van 
Afgevaardigden, en in de overige door de Grondwet 
voorgeschreven gevallen, draagt de Koning, na de 
vertegenwoordigers die door de politieke groeperingen 
met parlementaire vertegenwoordiging zijn aangewezen 
te hebben gehoord, en door tussenkomst van de 
Voorzitter van het Congres, een kandidaat voor het 
Presidentschap van de Regering voor. 

2. De volgens het vorige lid voorgedragen kandidaat 
zet ten overstaan van het Congres van Afgevaardigden 
het politieke programma van de Regering die hij beoogt 
samen te stellen uiteen en vraagt de Kamer om haar 
vertrouwen. 

3. Indien het Congres van Afgevaardigden, bij 
volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden, die 
kandidaat zijn vertrouwen verleent, benoemt de Koning 
hem tot President. Wordt de genoemde meerderheid niet 
behaald, dan wordt dezelfde voordracht aan een nieuwe 
stemming onderworpen acht en veertig uur na de vorige, 
en het vertrouwen wordt dan geacht te zijn verleend als 
een gewone meerderheid wordt behaald. 

4. Als het vertrouwen voor de investituur niet is 
verleend tijdens de genoemde stemmingen, worden 
achtereenvolgende voordrachten behandeld zoals in de 
vorige leden is bepaald. 

5. Indien na een termijn van twee maanden, te 
rekenen vanaf de eerste investituurstemming, geen 
kandidaat het vertrouwen van het Congres heeft 
verkregen, ontbindt de Koning beide Kamers en schrijft 
hij nieuwe verkiezingen uit met het contraseign van de 
Voorzitter van het Congres. 

100. De overige leden van de Regering worden 
benoemd en ontslagen door de Koning, op voordracht 
van haar President. 

101. 1. De Regering beëindigt haar werkzaamheden 
na algemene verkiezingen, in de in de Grondwet 
bepaalde gevallen van verlies van het parlementaire 
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por dimisión o fallecimietito de su Presidente. 

2. El Gobiemo cesante continuara en funciones hasta 
la toma de posesión del nuevo Gobierno. 

102. 1. La responsabüidad criminal del Presidente y 
los demâs miembros del Gobierno sera exigible, en su 
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier 
delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, solo podrâ ser planteada por iniciativa de la 
cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la 
aprobación de la mayoria absoluta del mismo. 

3. La prerrogativa real de gracia no sera aplicable a 
ninguno de los supuestos del presente artïculo. 

103. 1. La Administración Publica sirve con 
objetividad los intereses generales y actûa de acuerdo con 
los principios de eficacia, jerarquia, descentralización, 
desconcentración y coordinación con sometimiento pleno 
a la Ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son 
creados, regidos y coordinados de acuerdo don la ley. 

3. La ley regularâ el estatuto de los funcionarios 
pûblicos, el acceso a la función publica de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del 
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantias para la imparcialidad en 
el ejercicio de sus funciones. 

104. 1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, tendrân como misión protéger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana. 

2. Una ley orgânica determinarâ las funciones, 
principios bâsicos de actuación y estatutos de las Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad. 

105. La ley regularâ: 
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a 

través de las organizaciones y asociaciones reconocidas 
por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones administrativas que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y 
registres administrarivos, salvo en lo que afecte a la 
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 
delitos y la intimidad de las personas. 

c) El procedimiento a través del cual deben 
producirse los actos administrarivos, garantizando, 
cuando procéda, la audiencia del interesado. 

106. 1. Los Tribunales controlan la potestad 
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, 
asi como el sometimiento de esta a los 6nes que la 
jusrifican. 

2. Los particulares, en los términos establecidos por 
la ley, tendrân derecho a ser indemnizados por toda lésion 
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesion sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios 
pûblicos. 

107. El Consejo de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley orgânica regularâ su 

vertrouwen, dan wel door het ontslag of overlijden van 
haar President. 

2. De Regering die haar werkzaamheden beëindigt, 
blijft in functie totdat de nieuwe Regering is ingesteld. 

102. 1. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
de President en de overige leden van de Regering wordt, 
indien van toepassing, afgelegd ten overstaan van de 
Strafkamer van het Hoogste Gerechtshof. 

2. Indien de aanklacht wegens hoogverraad of 
wegens enig misdrijf tegen de staatsveiligheid in de 
ambtsuitoefening luidt, kan zij slechts aanhangig worden 
gemaakt op het initiatief van een vierde deel van de leden 
van het Congres en met de goedkeuring door de 
volstrekte meerderheid daarvan. 

3. Het koninklijk prerogatief van gratie is niet an 
toepassing op geen van de gevallen van dit artikel. 

103. 1. Het Openbaar Bestuur dient met objectiviteit 
de algemene belangen en handelt in overeenstemming 
met de beginselen van doelmatigheid, hiërarchie, 
decentralisatie, deconcentratie en coördinatie met 
volledige onderwerping aan de Wet en het Recht 

2. De organen van het Openbaar Bestuur worden in 
overeenstemming met de wet ingesteld, bestuurd en 
gecoördineerd. 

3. De wet regelt de rechtspositie van ambtenaren, de 
toegankelijkheid van de openbare ambten volgens de 
beginselen van verdienste en bekwaamheid, de 
bijzonderheden van hun recht op vakbondsvrijheid, het 
stelsel van onverenigbaarheid van functies en de 
waarborgen voor de onpartijdigheid in de uitoefening 
van hun taken. 

104. 1. De Veiligheidskrachten en -lichamen, die 
afhankelijk van de Regering zijn, hebben tot taak de vrije 
uitoefening van rechten en vrijheden te beschermen en 
de veiligheid van burgers te waarborgen. 

2. Een organieke wet legt de taken, grondbeginselen 
van hun optreden en de rechtspositiereglementen van de 
Veiligheidskrachten en -lichamen vast. 

105. De wet regelt: 
a) Het horen van burgers, rechtstreeks of door 

middel van bij de wet erkende organisaties en 
verenigingen, in de procedure van totstandkoming van 
administratieve besluiten die hen raken. 

b) De toegang van burgers tot de bestuurlijke 
archieven en registers, behoudens waar dit de veiligheid 
en verdediging van de Staat, het onderzoek naar 
strafbare feiten en de privacy van personen aantast. 

cj De procedure via welke bestuurlijke besluiten tot 
stand dienen te komen, daarbij het horen van de 
belanghebbende waarborgend, wanneer dit nodig is. 

106. 1. De Rechtscolleges houden toezicht op de 
reglementaire bevoegdheid en op de wettigheid van het 
bestuursoptreden, alsmede de onderwerping daarvan aan 
de doelen die het rechtvaardigen. 

2. De particulieren hebben onder bij de wet vast te 
stellen voorwaarden het recht schadeloos te worden 
gesteld voor alle inbreuken die zij in welke van hun 
goederen of rechten dan ook lijden, behoudens gevallen 
van overmacht, voor zover de schade het gevolg is van 
de werkwijze van de openbare voorzieningen. 

107. De Raad van State is het hoogste raadgevende 
orgaan van de Regering. Een organieke wet regelt zijn 
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composicion y competencia. 

TÎTULO V 
D E LAS R E L A C I O N E S E N T R E E L G O B I E R N O Y LAS 

C O R T E S G E N E R A L E S 

108. El Gobiemo responde solidariamente en su 
gestion politica ante el Congreso de los Diputados. 

109. Las Câmaras y sus Comisiones podrân recabar a 
través de los Presidentes de aquélks la información y 
ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos 
y de cualesquiera autoridades del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 

110. 1. Las Câmaras y sus Comisiones pueden 
reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las 
sesiones de las Câmaras y a sus Comisiones y la facultad 
de hacerse oir en ellas, y podrân solicitar que informen 
ante las mismas funcionarios de sus Departamentos. 

111. 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros 
estân sometidos a las interpelaciones y preguntas que se 
formulen en las Câmaras. Para esta clase de debate los 
Reglamentos establecerân un tiempo rnînimo semanal. 

2. Toda interpelación podrâ dar lugar a una morion 
en la que la Câmara manifieste su posición. 

112. El Presidente del Gobierno, previa deliberación 
del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso 
de los Diputados la cuestión de confïanza sobre su 
programa o sobre una declaración de politica general. La 
confïanza se entenderâ otorgada cuando vote a favor de la 
misma la mayoria simple de los Diputados. 

113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la 
responsabilidad politica del Gobierno mediante la 
adopción por mayoria absoluta de la moción de censura. 

2. La moción de censura deberâ ser propuesta al 
menos por la décima parte de los Diputados, y habrâ de 
incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

3. La moción de censura no podrâ ser votada hasta 
que transcurran cinco dias desde su presentation. En los 
dos primeros dias de dicho plazo podrân presentarse 
mociones alternativas. 

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el 
Congreso, sus signatarios no podrân presemar otra 
durante el mismo periodo de sesiones. 

114. 1. Si el Congreso niega su confïanza al Gobierno, 
este presentarâ su dimisión al Rey, procediéndose a 
continuation a la designation del Presidente del 
Gobierno, segûn lo dispuesto en el arü'culo 99. 

2. Si el Congreso adopta una morion de censura, el 
Gobierno presentarâ su dimisión al Rey y el candidato 
incluido en aquéïla se entenderâ investido de la confïanza 
de la Câmara a los efectos previstos en el articulo 99. El 
Rey le nombrarâ Presidente del Gobierno. 

samenstelling en bevoegdheden. 

TITEL V 

OVER DE BETREKKINGEN TUSSEN DE REGERING EN 
DE CORTES GENERALES 

108. De Regering is eendrachtig verantwoording 
verschuldigd aan het Congres van Afgevaardigden voor 
haar beleid. 

109. De Kamers en hun Commissies kunnen via hun 
Voorzitters de inlichtingen en bijstand verkrijgen die zij 
nodig hebben van de Regering en haar Departementen 
en van welke andere gezagsdragers van de Staat en de 
Autonome Gemeenschappen dan ook. 

110. 1. De Kamers en hun Commissies kunnen de 
aanwezigheid van de leden van de Regering eisen. 

2. De leden van de Regering hebben toegang tot de 
zittingen van de Kamers en hun Commissies en de 
bevoegdheid aldaar het woord te doen, en zij kunnen 
verzoeken dat ambtenaren van hun Departementen 
aldaar inlichtingen verstrekken. 

111. 1. De Regering en ieder van haar leden is 
gehouden te antwoorden op de interpellaties en vragen 
waar zij in de Kamers aan worden onderworpen. De 
Reglementen leggen een wekelijkse minimale tijd voor 
dit soort debat vast. 

2. Elke interpellatie kan aanleiding geven tot een 
motie waarin de Kamer haar standpunt weergeeft. 

112. De President van de Regering, na beraadslaging 
van de Ministerraad, kan bij het Congres van 
Afgevaardigden de vertrouwensvraag over haar 
programma of over een verklaring over algemeen beleid 
aanhangig maken. Het vertrouwen wordt verstaan te zijn 
verleend wanneer de gewone meerderheid van de 
Afgevaardigden daarvoor stemt. 

113. 1. Het Congres van Afgevaardigden kan de 
politieke verantwoordelijkheid van de Regering opeisen 
door bij volstrekte meerderheid een motie van 
wantrouwen aan te nemen. 

2. De motie van wantrouwen moet worden ingediend 
door ten minste een tiende deel van de Afgevaardigden 
en moet tevens een kandidaat tot het Presidentschap van 
de Regering inhouden. 

3. De motie van wantrouwen kan niet aan stemming 
worden onderworpen tot vijf dagen nadat zij is 
ingediend. Tijdens de eerste twee dagen van die termijn 
kunnen alternatieve moties worden ingediend. 

4. Als de motie van wantrouwen niet wordt 
aangenomen door het Congres, kunnen haar 
ondertekenaars er geen meer indienen gedurende 
dezelfde zittingsperiode. 

114. 1. Als het Congres zijn vertrouwen aan de 
Regering ontzegt, dient deze bij de Koning haar ontslag 
in, waarna wordt overgegaan tot de benoeming van de 
President van de Regering overeenkomstig hetgeen is 
bepaald in artikel 99. 

2. Als het Congres een motie van wantrouwen 
aanneemt, dient de Regering bij de Koning haar ontslag 
in en wordt de kandidaat die deel uitmaakte van de motie 
geacht het vertrouwen van de Kamer te hebben 
verkregen in de zin van artikel 99. De Koning benoemt 
hem tot President van de Regering. 
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115. 1. El Presidente del Gobierno, previa 
deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva 
responsabilidad, podrâ proponer la disolución del 
Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que sera 
decretada por el Rey. El Decreto de disolución fijarâ la 
fecha de las elecciones. 

2. La propuesta de disolución no podrâ presentarse 
cuando esté en trâmite una moción de censura. 

3. No procédera nueva disolución antes de que 
transcurra un afio desde la anterior, salvo lo dispuesto en 
el arriculo 99, apartado 5. 

116. 1. Una ley orgânica regularâ los estados de 
alarma, de excepción y de sitio, y de las competencias y 
limitaciones correspondientes. 

2. El estado de alarma sera declarado por el Gobierno 
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por 
un plazo mâximo de quince dïas, dando cuenta al 
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al 
efecto y sin cuya autorización no podrâ ser prorrogado 
dicho plazo. El decreto determinarâ el âmbito territorial a 
que se extienden los efectos de la declaración. 

3. El estado de excepción sera declarado por el 
Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los 
Diputados. La autorización y proclamation del estado de 
excepción deberâ determinar expresamente los efectos del 
mismo, el âmbito territorial a que se extiende y su 
duración, que no podrâ excéder de treinta dïas, 
prorrogables por otro plazo igual, con los mismos 
requisites. 

4. El estado de sitio sera declarado por la mayoria 
absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 
exclusiva del Gobierno. El Congreso determinarâ su 
âmbito territorial, duración y condiciones. 

5. No podrâ procederse a la disolución del Congreso 
mientras estân declarados algunos de los estados 
comprendidos en el presente arriculo, quedando 
automâticamente convocadas las Câmaras si no estuvieren 
en periodo de sesiones. Su funcionamiento, asï como el de 
los demâs poderes constitucionales del Estado, no podrân 
interrumpirse durante la vigencia de estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandata, si se 
produjere alguna de las situaciones que dan lugar a 
cualquiera de dichos estados, las competencias del 
Congreso serân asumidas por la Diputación Permanente. 

6. La declaración de los estados de alarma, de 
excepción y de sitio no modificarâ el principio de 
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 
reconocidos en la Constitution y en las leyes. 

115. 1. De President van de Regering, na 
beraadslaging van de Ministerraad, en op uitsluitend zijn 
verantwoordelijkheid, kan de ontbinding van het 
Congres, de Senaat of de Cortes Generales voorstellen, 
waartoe de Koning het besluit neemt. In het 
Ontbindingsbesluit wordt de datum voor de 
verkiezingen bepaald. 

2. Het ontbindingsvoorstel kan niet worden gedaan 
wanneer een motie van wantrouwen aanhangig is. 

3. Er volgt geen nieuwe ontbinding voordat één jaar 
is verlopen sedert de voorgaande, behoudens hetgeen is 
bepaald in artikel 99, lid 5. 

116. 1. Een organieke wet regelt de staten van alarm, 
van uitzondering en van beleg alsmede de daarbij 
behorende bevoegdheden en beperkingen. 

2. De staat van alarm wordt door de Regering 
afgekondigd bij in de Ministerraad genomen besluit voor 
een termijn van ten hoogste vijftien dagen, hiervan het 
Congres op de hoogte brengend dat daarvoor onverwijld 
bijeen wordt geroepen en zonder wiens toestemming de 
genoemde termijn niet kan worden verlengd. Het besluit 
bepaalt voor welk gedeelte van het grondgebied de 
gevolgen van de afkondiging gelden. 

3. De staat van uitzondering wordt door de Regering 
afgekondigd bij in de Mnisterraad vervaardigd besluit, 
met voorafgaande toestemming van het Congres van 
Afgevaardigden. Bij de toestemming en afkondiging van 
de toestand van uitzondering moeten uitdrukkelijk de 
gevolgen, het betrokken gebied en de duur ervan, die 
niet langer dan dertig dagen kan zijn en verlengd kan 
worden voor een gelijke termijn onder dezelfde 
voorwaarden, worden bepaald. 

4. De staat van beleg wordt afgekondigd bij 
volstrekte meerderheid van het Congres van 
Afgevaardigden, op voorstel van de Regering. Het 
Congres bepaalt het betrokken gebied, de duur en de 
voorwaarden. 

5. Het Congres kan niet worden ontbonden zolang 
één van de in dit artikel genoemde staten van kracht is, 
terwijl de Kamers van rechtswege bijeen worden 
geroepen indien zij niet tijdens een zittingsperiode bijeen 
zijn. Hun werkzaamheden alsmede die van de overige 
constitutionele machten van de Staat, kunnen niet 
worden onderbroken zolang deze staten van kracht zijn. 

Is het Congres ontbonden of zijn mandaat verlopen, 
indien zich één van de situaties voordoet die leiden tot 
enige van de genoemde staten, dan worden de 
bevoegdheden van het Congres door de Permanente 
Afvaardiging uitgeoefend. 

6. De afkondiging van de staten van alarm, van 
uitzondering of van beleg laat het beginsel van 
verantwoordelijkheid van de Regering en van haar in de 
Grondwet en wetten erkende uitvoeringsorganen 
onverlet. 
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TITULO VI 
D E L P O D E R J U D I C I A L 

117. 1. La justicia emana del pueblo y se administra 
en nombre del Rey por Jueces y Magistrados intégrantes 
del poder judicial, independientes, inamovibles, 
responsables y sometidos ünicamente al imperio de la ley. 

2. Los Jueces y Magistrados no podrän ser separados, 
suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de 
las causas y con las garanü'as previstas en la ley. 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo 
tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados por las leyes, segûn las normas de 
competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerân mas 
funciones que las senaladas en el apartado anterior y las 
que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantia 
de cualquier derecho. 

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de 
la organization y funcionamiento de los Tribunales. La ley 
regularâ el ejercicio de la jurisdiction militar en el âmbito 
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de 
sitio, de acuerdo con los principios de la Constitution. 

6. Se prohîben los Tribunales de exception. 
118. Es obligado cumplir las sentencias y demâs 

resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como 
prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto. 

119. La justicia sera gratuita cuando asi lo disponga la 
ley y, en todo caso, respecte de quienes acrediten 
insufîciencia de recursos para litigar. 

120. 1. Las actuaciones judiciales serân pûblicas, con 
las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 

2. El procedimiento sera predominantemente oral, 
sobre todo en materia criminal. 

3. Las sentencias seràn siempre motivadas y se 
pronunciarân en audiencia publica. 

121. Los dafïos causados por error judicial, asi como 
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de 
la Administration de Justicia, darân derecho a una 
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 

122. 1. La ley orgânica del poder judicial determinara 
la constitution, funcionamiento y gobierno de los 
Juzgados y Tribunales, asi como el estatuto jurîdico de los 
Jueces y Magistrados de carrera, que formarân un Cuerpo 
ûnico, y del personal al servicio de la Administration de 
Justicia. 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano 

TITULO VI 
O V E R D E R E C H T E R L I J K E M A C H T 

117. 1. De rechtspraak vloeit voort uit het volk en 
wordt in naam van de Koning uitgeoefend door 
Rechters en Magistraten die deel uitmaken van de 
rechterlijke macht en onafhankelijk, niet overplaatsbaar, 
verantwoordelijk en uitsluitend onderworpen aan het 
gezag van de wet zijn. 

2. Rechters en Magistraten kunnen niet worden 
ontslagen, geschorst, overgeplaatst of gepensioneerd 
anders dan om één van de redenen en met de 
waarborgen die in de wet zijn voorzien. 

3. De uitoefening van de rechtsprekende 
bevoegdheid in alle soorten procedures, door te 
vonnissen en het gevonniste ten uitvoer te doen leggen, 
komt uitsluitend aan de Gerechten en Rechtscolleges toe 
die door de wetten zijn bepaald, volgens de bevoegheids-
en procesregels die daarin zijn vastgelegd. 

4. De Gerechten en Rechtscolleges vervullen geen 
andere taken dan die genoemd worden in het vorige lid 
en die uitdrukkelijk aan hen zijn opgedragen door de wet 
ter bescherming van enig recht. 

5. Het beginsel van eenheid van rechtspraak is de 
grondslag voor de inrichting en werkwijze van de 
Rechtscolleges. De wet regelt de militaire rechtspraak 
binnen de strikt militaire sfeer en in de gevallen van de 
staat van beleg, overeenkomstig de beginselen van de 
Grondwet. 

6. Uitzonderingsrechtbanken zijn verboden. 
118. Het is verplicht om de uitspraken en overige 

beslissingen met kracht van gewijsde van Rechters en 
Rechtscolleges na te leven, alsmede de medewerking te 
verlenen die door hen wordt gevorderd tijdens de loop 
van het proces en de tenuitvoerlegging van hetgeen is 
beslist. 

119. De rechtspraak is kosteloos wanneer de wet dit 
bepaalt en, in ieder geval, voor degenen die bewijzen 
over onvoldoende middelen te beschikken om te 
procederen. 

120. 1. Het gerechtelijk optreden is openbaar, 
behoudens de uitzonderingen die de proceswetten 
vastleggen. 

2. De procedure is voornamelijk mondeling, vooral in 
strafzaken. 

3. De uitspraken zijn altijd gemotiveerd en worden 
ter openbare terechtzitting uitgesproken. 

121. Schade die is ontstaan door rechterlijke dwaling, 
alsmede welke het gevolg is van de onregelmatige 
werking van de Rechtspraak, geeft recht op een 
schadevergoeding ten laste van de Staat, zoals bij de wet 
is bepaald. 

122. 1. De organieke wet op de rechterlijke macht 
bepaalt de inrichting, werkwijze en bestuur van 
Gerechten en Rechtscolleges, alsmede de rechtspositie 
van Beroepsrechters en -magistraten, die één enkel 
Lichaam vormen, en van het personeel dat de 
Rechtspraak ten dienst staat. 

2. De Algemene Raad van de Rechterlijke Macht is 
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de gobierno del mismo. La ley orgânica establecerâ su 
estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus 
miembros y sus funciones, en particular en materia de 
nombramientos, ascensos, inspection y régimen 
disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estarâ 
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirâ, y por veinte miembros nombrados por el Rey 
por un perîodo de cinco anos. De éstos, doce entre Jueces 
y Magistrados de todas las categorias judiciales, en los 
términos que establezca la ley orgânica; cuatro a propuesta 
del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del 
Senado, elegidos en ambos casos por mayoria de tres 
quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, 
todos ellos de reconocida competencia y con mas de 
quince anos de ejercicio en su profesión. 

123.1. El Tribunal Supremo, con jurisdiction en toda 
Espafia, es el órgano jurisdictional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantïas 
constitutionales. 

2. El Presidente del Tribunal Supremo sera 
nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General 
del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 

124. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las 
funciones encomendadas a otros órganos, tiene por 
misión promover la action de la justitia en defensa de la 
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
publico tutelado por la ley, de oficio o a petition de los 
interesados, asi como velar por la independencia de los 
Tribunales y procurar ante éstos la satisfaction del interés 
social. 

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio 
de órganos propios conforme a los principios de unidad 
de actuation y dependencia jerârquica y con sujétion, en 
todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

3. La ley regularâ el estatuto orgânico del Ministerio 
Fiscal. 

4. El Fiscal General del Estado sera nombrado por el 
Rey a propuesta del Gobierno, oido el Consejo General 
del Poder Judicial. 

125. Los ciudadanos podrân ejercer la action popular 
y participar en la Administration de Justicia mediante la 
institution del Jurado, en la forma y con respecto a 
aquellos procesos que la ley determine, asi' como en los 
Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 

126. La policfa judicial dépende de los Jueces, de los 
Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de 
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento 
del delincuente, en los términos que la ley establezca. 

127. 1. Los Jueces y Magistrados, asi' como los 
Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrân 
desempenar otros cargos pûblicos, ni pertenecer a 
partidos polfticos o sindicatos. La ley establecerâ el 
sistema y modalidades de asociación profesional de los 
Jueces, Magistrados y Fiscales. 

2. La ley establecerâ el régimen de incompatibilidades 

het bestuursorgaan van dezelve. De organieke wet legt 
de rechtspositie en het stelsel van onverenigbaarheid van 
functies voor diens leden vast alsmede zijn taken, 
waaronder in het bijzonder die inzake benoemingen, 
bevorderingen, toezicht en disciplinair regime. 

3. De Algemene Raad van de Rechterlijke Macht is 
samengesteld uit de President van de Hoogste Raad, die 
hem voorzit, en uit twintig leden die door de Koning zijn 
benoemd voor een tijdsduur van vijf jaar. Twaalf van 
hen uit Rechters en Magistraten van alle rechterlijke 
rangen op de in de organieke wet te bepalen wijze; vier 
op voordracht van het Congres van Afgevaardigden en 
vier op voordracht van de Senaat, die in beide gevallen 
bij meerderheid van drie vijfden van hun leden zijn 
gekozen uit advocaten en andere juristen, allen van 
erkende bekwaamheid en met meer dan vijftien jaar 
ervaring in hun beroep. 

123. 1. Het Hoogste Gerechtshof, met rechtsmacht 
in geheel Spanje, is het hoogste rechtsprekende orgaan 
op alle gebieden, behoudens hetgeen is bepaald inzake 
grondwetswaarborgen. 

2. De President van het Hoogste Gerechtshof wordt 
door de Koning benoemd, op voordracht van de 
Algemene Raad van de Rechterlijke Macht, op de wijze 
die de wet bepaalt. 

124. 1. Het Openbaar Ministerie, onverminderd de 
taken die aan andere organen zijn opgedragen, heeft tot 
taak het optreden van de rechtspraak te bevorderen ter 
verdediging van de wettigheid, van burgerrechten en van 
het bij de wet beschermde algemeen belang, ambtshalve 
of op verzoek van belanghebbenden, alsmede te waken 
over de onafhankelijkheid van de Rechtscolleges en ten 
overstaan van hen de voldoening van het 
maatschappelijk belang na te streven. 

2. Het Openbaar Ministerie vervult zijn taken door 
middel van eigen organen in overeenstemming met de 
beginselen van eenheid van handelen en hiërarchische 
afhankelijkheid en, in ieder geval, met inachtneming van 
die van wettigheid en onpartijdigheid. 

3. De regelt de inrichting en rechtspositie van het 
Openbaar Ministerie. 

4. De Algemene Aanklager van de Staat wordt 
benoemd door de Regering, na de Algemene Raad van 
de Rechterlijke Macht gehoord te hebben. 

125. Burgers kunnen volksvorderingen instellen en 
deelnemen aan de Rechtspraak door middel van het 
instituut van de Jury, in de vorm en ten aanzien van de 
processen die de wet bepaalt, alsmede zitting hebben in 
Rechtscolleges van gewoonterechtelijke of traditionele 
aard. 

126. De gerechtelijke politie valt onder de Rechters, 
Rechtscolleges en het Openbaar Ministerie voor haar 
taken van strafrechtelijk onderzoek en opsporing en 
inverzekeringstelling van misdadigers, zoals bij de wet is 
bepaald. 

127. 1. Rechters en Magistraten, alsmede Aanklagers, 
kunnen geen andere openbare ambten bekleden zolang 
zij in actieve dienst zijn, noch kunnen zij behoren tot 
politieke partijen of vakbonden. De wet legt het stelsel 
en de voorwaarden van beroepsvereniging van Rechters, 
Magistraten en Aanklagers vast. 

2. De wet legt het stelsel van onverenigbaarheid van 
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de los miembros del poder judicial, que deberâ asegurar la 
total independencia de los mismos. 

TÎTULO VII 
EcoNOMfA Y H A C I E N D A 

functies van leden van de rechterlijke macht vast, dat 
hun volkomen onafhankelijkheid moet verzekeren. 

TITEL VII 
E C O N O M I E Y F I N A N C I ë N 

128. 1. Toda la riqueza del pais en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad esta subordinada al 
interés general. 

2. Se reconoce la iniciativa publica en la actividad 
económica. Mediante ley se podrâ reservar al sector 
publico recursos o servicios esenciales, espedalmente en 
caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando asï lo exigiere el interés general. 

129. 1. La ley establecerâ las formas de participation 
de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad 
de los organismos püblicos cuya función afecte 
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. 

2. Los poderes püblicos promoverân eficazmente las 
diversas formas de participación en la empresa y 
fomentarân, mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas. También establecerân los medios 
que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad 
de los medios de producción. 

130. 1. Los poderes püblicos atenderân a la 
modernización y desarrollo de todos los sectores 
económicos y, en particular, de la agricultura, de la 
ganaden'a, de la pesca y de la artesania, a fin de equiparar 
el nivel de vida de todos los espanoles. 

2. Con el mismo fin se dispensarâ un tratamiento 
especial a las zonas de montana. 

131. 1 El Estado, mediante ley, podrâ planificar la 
actividad económica general para atender a las 
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo 
regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y 
de la riqueza y su mas justa distribución. 

2. El Gobierno elaborarâ los proyectos de 
planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean 
suministradas por las Comunidades Autónomas y el 
asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras 
organizaciones profesionales, empresariales y económicas. 
A tal fin se constituirâ un Consejo, cuya composidón y 
funciones se desarrollarân por ley. 

132. 1. La ley regularâ el régimen jurfdico de los 
bienes de dominio publico y de los comunales, 
inspirândose en los principios de inalïenabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, asf como su 
desafectación. 

2. Son bienes de dominio publico estatal los que 
determine la ley y, en todo caso, la zona maritimo-
terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y la plataforma 
continental. 

3. Por ley se regularân el Patrimonio del Estado y el 

128. 1. Alle rijkdom van het land in zijn verschillende 
gedaanten en ongeacht wie ertoe gerechtigd is, is 
ondergeschikt aan het algemeen belang. 

2. Het overheidsinitiatief in economische activiteiten 
wordt erkend. Bij wet kunnen wezenlijke hulpbronnen 
en voorzieningen aan de publieke sector worden 
voorbehouden, in het bijzonder ingeval van alleenrecht, 
alsmede worden besloten tot het ingrijpen in 
ondernemingen wanneer het algemeen belang dit vereist. 

129. 1. De wet bepaalt de wijzen van deelname van 
belanghebbenden aan de Sociale Zekerheid en aan de 
werkzaamheden van openbare lichamen die met hun 
taak direct de levensstandaard of het algemeen welzijn 
raken. 

2. De openbare gezagsdragers bevorderen op 
doelmatige wijze de verschillende vormen van deelname 
aan de onderneming en stimuleren, door middel van 
gedegen wetgeving, de coöperatieve verenigingen. 
Tevens verlenen zij de middelen die werknemers ertoe in 
staat stellen de eigendom van productiemiddelen te 
verwerven. 

130. 1. De openbare gezagsdragers besteden aandacht 
aan de modernisering en ontwikkeling van alle 
economische sectoren en, in het bijzonder, aan de 
landbouw, veeteelt, visserij en kunstnijverheid, teneinde 
de levensstandaard van alle Spanjaarden op gelijk peil te 
brengen. 

2. Met hetzelfde doel wordt een bijzondere 
behandeling toegestaan van de berggebieden. 

131. 1. De Staat kan, bij wet, de algemene 
economische activiteit plannen teneinde in 
gemeenschappelijke behoeften te voorzien, de regionale 
en sectorale ontwikkeling in evenwicht en 
overeenstemming te brengen en de inkomens- en 
vermogensgroei alsmede de rechtvaardige verdeling 
ervan te stimuleren. 

2. De Regering brengt de ontwerpplannen tot stand, 
in overeenstemming met de beramingen die haar ter 
beschikking worden gesteld door de Autonome 
Gemeenschappen en de raadgeving en medewerking van 
de vakbonden en andere beroeps- en bedrijfsorganisaties 
en economische instellingen. Met het oog daarop wordt 
een Raad opgericht, wiens samenstelling en taken bij wet 
worden uitgewerkt. 

132. 1. De wet regelt de juridische status van 
openbare en gemeenschappelijke goederen, daarbij 
ingegeven door de beginselen volgens welke zij 
onvervreemdbaar zijn, niet kunnen verjaren en niet aan 
beslag kunnen worden onderworpen, alsmede regelt zij 
de schadeloosstelling ervan. 

2. De wet bepaalt welke goederen tot de openbare 
eigendom van de Staat behoren en, in ieder geval, 
behoren daartoe de zeebodem, de stranden, de 
territoriale wateren en de natuurlijke grondstoffen van de 
economische zone en het continentaal plat. 

3. Bij wet worden het Staatsvermogen en het 
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Patrimonio national, su administration, defensa y 
conservation. 

133. 1. La potestad originaria para establecer los 
tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante 
ley. 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
locales podrân establecer y exigir tributos, de acuerdo con 
la Constitution y las leyes. 

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del 
Estado deberâ establecerse en virtud de ley. 

4. Las administraciones pûblicas solo podrân contraer 
obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con 
las leyes. 

134. 1. Corresponde al Gobierno la elaboration de 
los Presupuestos Generales del Estado y las Cortes 
Generales su examen, enmienda y aprobación. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrân 
carâcter anual, incluirân la totalidad de los gastos e 
ingresos del sector publico estatal y en ellos se consignarâ 
el importe de los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos del Estado. 

3. El Gobierno deberâ presentar ante el Congreso de 
los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al 
menos tres meses antes de la expiration de los del ano 
anterior. 

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del 
primer dia del ejercicio económico correspondiente, se 
considerarân automâticamente prorrogados los 
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de 
los nuevos. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, 
el Gobierno podrâ presentar proyectos de ley que 
impliquen aumento del gasto publico o disminución de 
los ingresos correspondientes al mismo ejercicio 
presupuestario. 

6. Toda proposition o enmienda que suponga 
aumento de los créditas o disminución de los ingresos 
presupuestarios requerirâ la conformidad del Gobierno 
para su tramitación. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. 
Podrâ modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva asï 
lo prevea. 

135. 1. El Gobierno habrâ de estar autorizado por la 
ley para emitir Deuda Publica o contraer crédita. 

2. Los créditas para satisfacer el pago de intereses y 
capital de la Deuda Publica del Estado se entenderân 
siempre incluidos en el estado de gastos de los 
presupuestos y no podrân ser objeto de enmienda o 
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la 
ley de emisión. 

136. 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano 
fiscalizador de las cuentas y de la gestion económica de 
Estado, asf como del sector publico. 

Dependerâ directamente de las Cortes Generales y 
ejercerâ sus funciones por delegation de ellas en el 
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 

2. Las cuentas del Estado y del sector publico estatal 

nationaal Vermogen geregeld, hun beheer, bescherming 
en bewaring. 

133. 1. De oorspronkelijke bevoegdheid om 
belastingen te heffen, komt uitsluitend aan de Staat toe, 
bij wet. 

2. De Autonome Gemeenschappen en de lokale 
Lichamen kunnen belastingen heffen en vorderen, in 
overeenstemming met de Grondwet en de wetten. 

3. Iedere fiscale opbrengst die de belastingen van de 
Staat betreft, moet krachtens wet worden vastgesteld. 

4. De openbare bestuurslichamen kunnen slechts 
financiële verplichtingen aangaan en uitgaven doen in 
overeenstemming met de wetten. 

134. 1. Het vervaardigen van de Algemene 
Staatsbegroting komt aan de Regering toe en aan de 
Cortes Generales de toetsing, amendering en 
goedkeuring ervan. 

2. De Algemene Staatsbegroting wordt jaarlijks 
vervaardigd, bevat mede het geheel aan uitgaven en 
inkomsten van de openbare sector van de Staat en het 
bedrag aan fiscale opbrengsten die de belastingen van de 
Staat betreffen. 

3. De Regering moet de Algemene Staatsbegroting 
ten minste drie maanden vóór het verval van die van het 
voorgaande jaar bij het Congres van Afgevaardigden 
indienen. 

4. Indien de Begrotingswet niet vóór de eerste dag 
van het betreffende belastingjaar wordt aangenomen, 
wordt de Begroting van het voorgaande belastingjaar 
beschouwd van rechtswege te zijn verlengd tot de 
goedkeuring van de nieuwe. 

5. Wanneer de Algemene Staatsbegroting is 
aangenomen, kan de Regering wetsontwerpen indienen 
die een verhoging van de openbare uitgaven of een 
verlaging van de inkomsten aangaande hetzelfde 
begrotingsjaar tot gevolg hebben. 

6. Ieder voorstel of amendement dat de verhoging 
van de schuldleningen of een verlaging van de in de 
begroting vastgestelde inkomsten tot gevolg heeft, 
behoeft toestemming van de Regering om in 
behandeling te worden genomen. 

7. De Begrotingswet kan fiscale verplichtingen in het 
leven roepen. Zij kan hen wijzigen als een materiële 
belastingwet daarin voorziet. 

135. 1. De Regering moet bij de wet geoorloofd zijn 
Openbare Schuldbrieven uit te geven of schulden aan te 
gaan. 

2. De tegoeden waarmee de rente en de aflossing van 
de Openbare Schuldbrieven van de Staat worden betaald, 
behoren altijd in de uitgavenstaat van de begroting te zijn 
opgenomen en kunnen geen voorwerp van amendering 
of wijziging zijn zolang zij in overeenstemming zijn met 
de voorwaarden van de wet krachtens welke zij zijn 
uitgegeven. 

136. 1. Het Rekenhof is het hoogste orgaan dat 
toezicht houdt op de rekeningen en het huishoudelijke 
beheer van de Staat, alsmede van de publieke sector. 

Het is direct afhankelijk van de Cortes Generales en 
vervult zijn taken van onderzoek naar en toetsing van de 
Algemene Rekening van de Staat krachtens hun 
delegatie. 

2. De rekeningen van de Staat en van de publieke 
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se rendirân al Tribunal de Cuentas y serân censuradas por 
éste. 

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su pfopia 
jurisdicción, remitirâ a las Cortes Generales un informe 
anual en el que, cuando procéda, comunicarâ las 
infracciones o respons abilid ade s en que, a su juicio, se 
hubiere incurrido. 

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarân de 
la misma independencia e inamovilidad y estarân 
sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 

4. Una ley orgânica regularâ la composición, 
organización y funcîones del Tribunal de Cuentas. 

sector worden afgelegd aan het Rekenhof en worden 
door dit aan toezicht onderworpen. 

Het Rekenhof, onverminderd zijn eigen 
bevoegdheden, doet de Cortes Generales een jaarlijks 
verslag toekomen waarin het, indien van toepassing, de 
inbreuken op verantwoordelijkheden die, zijns inziens, 
zijn verzaakt, rapporteert. 

3. De leden van het Rekenhof genieten dezelfde 
onafhankelijkheid en onafzetbaarheid en zijn aan 
dezelfde onverenigbaarheid van functies gebonden als 
Rechters. 

4. Een organieke wet regelt haar de samenstelling, 
inrichting en taken van het Rekenhof. 

TITULO VIII 
D E LA O R G A N I Z A C I ó N TERRITORIAL D E L E S T A D O 

TITEL VIIT 
O V E R D E INRICHTING VAN H E T G R O N D G E B I E D 

VAN D E STAAT 

CAPITULO PRIMERO 

Principios generales 

137. El Estado se organïza territorialmente en 
municipios, en provinrias y en las Comunidades 
Autónomas que se consütuyan. Todas estas entidades 
gozan de autonomia para la gestion de sus respectivos 
intereses. 

138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del 
principio de solidaridad consagrado en el articulo 2 de la 
Constitución, velando por el establecimiento de un 
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas 
partes del territorio espanol, y atendiendo en particular a 
las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas 
Comunidades Autónomas no podrän implicar, en ningun 
caso, privilegios económicos o sociales. 

139. 1. Todos los espafioles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio 
del Estado. 

2. Ninguna autoridad podrâ adoptar medidas que 
directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 
circulación y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio espanol. 

EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene beginselen 

137. Het grondgebied van de Staat wordt ingericht in 
gemeenten, provincies en de op te richten Autonome 
Gemeenschappen. Al deze lichamen genieten autonomie 
ten behoeve van het bestuur inzake hun onderscheiden 
belangen. 

138. 1. De Staat waarborgt de werkelijke 
verwezenlijking van het solidariteitsbeginsel dat is 
vastgelegd in artikel 2 van de Grondwet, door te waken 
over de grondvesting van een economisch evenwicht 
tussen de verschillende delen van het Spaanse 
grondgebied dat geschikt en rechtvaardig is en door in 
het bijzonder zorg te besteden aan de omstandigheden 
die eilanden eigen zijn. 

2. De verschillen tussen de Statuten van de 
onderscheiden Autonome Gemeenschappen kunnen in 
geen geval economische of sociale voorrechten 
meebrengen. 

139. 1. Alle Spanjaarden hebben dezelfde rechten en 
plichten ongeacht in wellt deel van het grondgebied van 
de Staat. 

2. Geen gezagsdrager kan maatregelen treffen die 
direct of indirect de vrijheid van beweging en van 
vestiging van personen of de vrije omloop van goederen 
in het gehele Spaanse grondgebied verhinderen. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Administración Local 
TWEEDE HOOFDSTUK 

Over het Lokale Bestuur 

140. La Constitución garantiza la autonomia de los 
municipios. Estos gozarân de personalidad jurïdica plena. 
Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y 
los Concejales. Los Concejales serân elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, 
libre, directe y secreto, en la forma establecida por la ley. 
Los Alcaldes serân elegidos por los Concejales o por los 
vecinos. La ley regularâ las condiciones en las que procéda 
el regimen del concejo abierto. 

141. 1. La provincia es una entidad local con 
personalidad jurïdica propia, determinada por la 

140. De Grondwet waarborgt de autonomie van 
gemeenten. Zij hebben volledige rechtspersoonlijkheid. 
Hun bestuur en beheer komt toe aan hun onderscheiden 
Gemeenteraden, die bestaan uit Burgemeesters en 
Raadsleden. Raadsleden worden door de inwoners van 
de gemeente bij algemene, gelijke, directe en geheime 
verkiezingen op de in de wet vastgelegde wijze, gekozen. 
Burgemeesters worden gekozen door de Raadsleden of 
door de inwoners. De wet regelt de voorwaarden rond 
de werkwijze van de openbare raadsvergadering. 

141. 1. De provincie is het lokale lichaam met eigen 
rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit een verzameling 
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agrupación de municipios y division territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier 
alteración de los limites provinciales habrâ de ser 
aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgânica. 

2. El gobierno y la administration autónoma de las 
provincias estarân encomendadas a Diputaciones u otras 
Corporaciones de carâcter representativo. 

3. Se podrân crear agrupaciones de municipios 
diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrân ademâs su 
administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

142. Las Haciendas locales deberân disponer de los 
medios suficientes para el desempeno de las funciones 
que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se 
nutrirân fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

gemeenten en afdeling van het grondgebied is met het 
oog op de werkzaamheden van de Staat. Enige wijziging 
in de provinciegrenzen moet door de Cortes Generales 
worden goedgekeurd bij organieke wet. 

2. Het bestuur en het autonome beheer van de 
provincies is opgedragen aan Deputaties of andere 
Lichamen van vertegenwoordigende aard. 

3. Het is toegestaan verzamelingen van gemeenten in 
het leven te roepen die verschillen van de provincie. 

4. In de archipels beschikken de eilanden daarnaast 
over hun eigen bestuur in de vorm van Cabildos of 
Raden. 

142. De lokale Financiën moeten over de nodige 
middelen beschikken teneinde de taken die de wet de 
onderscheiden Lichamen opdraagt uit te kunnen voeren 
en zij bestaan hoofdzakelijk uit de eigen 
belastinginkomsten en deelneming in die van de Staat en 
van de Autonome Gemeenschappen. 

CAPITULO TERCERO 
De las Comunidades Autónomas 

143. 1. En el ejercicio del derecho a la autonomia 
reconocido en el arn'culo 2 de la Constitución, las 
provincias limitrofes con caracteristicas históricas, 
culturales y económicas comunes, los territorios insulares 
y las provincias con entidad regional historica podrân 
accéder a su autogobierno y constituirse en Comunidades 
Autónomas con arreglo a lo previsto en este Titulo y en 
los respectivos Estatutos. 

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde 
a todas las Diputaciones interesadas o al órgano 
interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de 
los municipios cuya población represente, al menos, la 
mayorfa del censo electoral de cada provincia o isla. Estos 
requisitos deberân ser cumplidos en el plazo de seis meses 
desde el primer acuerdo adoptado al respecta por alguna 
de las Corporaciones locales interesadas. 

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente 
podrâ reiterarse pasados cinco afios. 

144. Las Cortes Generales, mediante ley orgânica, 
podrân por motivos de interés nacional: 

a) Autorizar la constitución de una comunidad 
autónoma cuando su âmbito territorial no supere el de 
una provincia y no reûna las condiciones del apartado 1 
del arn'culo 143. 

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de 
autonomia para los territorios que no estân integrados en 
la organization provincial. 

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a 
que se refiere el apartado 2 del arn'culo 143. 

145. 1. En ningûn caso se admitirâ la federation de 
Comunidades Autónomas. 

2. Los Estatutos podrân prever los supuestos, 
requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas 
podrân celebrar convenios entre si para la gestion y 
prestation de servicios propios de las mismas, asi como el 
carâcter y efectos de la correspondiente comunicación a 

DERDE HOOFDSTUK 
Over de Autonome Gemeenschappen 

143. 1. Gebruik makend van het recht op autonomie 
dat wordt erkend in artikel 2 van de Grondwet, kunnen 
aaneengrenzende provincies met gemeenschappelijke 
historische, culturele en economische kenmerken, 
eilandengebieden en provincies met een historisch 
regionaal wezen hun zelfbestuur verwerven en zich 
inrichten als Autonome Gemeenschappen 
overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze Titel en in de 
onderscheiden Statuten. 

2. Het initiatief van het autonomieproces komt toe 
aan alle betrokken Deputaties ofwel aan het betrokken 
eilandenorgaan en aan twee derde deel van de gemeenten 
wier bevolking, ten minste, de meerderheid van de 
kiesgerechtigden van elke provincie of eiland 
vertegenwoordigt. Aan deze vereisten moet binnen een 
termijn van zes maanden worden voldaan te rekenen 
vanaf het eerste besluit dat hiertoe is genomen door één 
van de betrokken lokale Lichamen. 

3. Het initiatief kan, ingeval het niet slaagt, pas na 
verloop van vijfjaar herhaald worden. 

144. De Cortes Generales kunnen bij organieke wet 
op grond van het algemeen belang: 

a) De oprichting van een autonome gemeenschap 
toestaan wanneer haar grondgebied niet groter is dan één 
provincie en wanneer zij niet de voorwaarden van het 
eerste lid van artikel 143 in zich verenigt. 

b) Toestemming verlenen voor of, indien van 
toepassing, een overeenkomst sluiten over een 
Autonomiestatuut voor gebieden die niet zijn 
opgenomen in de provinciale inrichting. 

c) Het initiatief van de lokale Lichamen waar het 
tweede lid van artikel 143 betrekking op heeft, 
vervangen. 

145. 1. In geen geval wordt de federatie van 
Autonome Gemeenschappen toegestaan. 

2. Statuten kunnen voorzien in de gevallen, vereisten 
en voorwaarden waaronder Autonome 
Gemeenschappen onderling overeenkomsten kunnen 
sluiten voor het beheer en het verlenen van hun 
diensten, alsmede de aard en de gevolgen van de daarbij 
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las Cortes Generales. En los demâs supuestos, los 
acuerdos de cooperación entre la Comunidades 
Autónomas necesitarân la autorización de las Cortes 
Generales. 

146. El proyecto de Estatuto sera elaborado por una 
asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u 
órgano interinsular de las provincias afectadas y por los 
Diputados y Senadores elegidos en ellas y sera elevado a 
las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

147. 1. Dentro de los términos de la presente 
Constitución, los Estatutos serân la norma institucional 
bâsica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 
reconocerâ y ampararâ como parte intégrante de su 
ordenamiento juridico. 

2. Los Estatutos de autonomïa deberân contener: 
a) La denominación de la Comunidad que mejor 

corresponda a su entidad historica. 
b) La delimitación de su territorio. 
c) La denominación, organización y sede de las 

instituciones autónomas propias. 
d) Las competencias asumidas dentro del marco 

establecido en la Constitución y las bases para el traspaso 
de los servicios correspondientes a las mismas. 

3. La reforma de los Estatutos se ajustarâ al 
procedimiento establecido en los mismos y requerirâ, en 
todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, 
mediante ley orgânica. 

148. 1. Las Comunidades Autónomas podrân asumir 
competencias en las siguientes materias: 

l.a Organización de sus instituciones de 
autogobierno. 

2.a Las alteraciones de los términos municipales 
comprendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que correspondan a la Administración del Estado sobre 
las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la 
legislación sobre Regimen Local. 

3.a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
4.a Las obras pûblicas de interés de la Comunidad 

Autónoma en su propio territorio. 
5.a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se 

desarroUe ïntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte 
desarrollado por estos medios o por cable. 

6.* Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos 
deportivos y, en general, los que no desarrollen 
actividades comerciales. 

7.3 La agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la 
ordenación general de la economia. 

8.a Los montes y aprovechamientos forestales. 
9.a La gestion en materia de protección del medio 

ambiente. 
10.a Los proyectos, construcción y explotación de los 

aprovechamientos hidrâulicos, canales y regadïos de 
interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minérales y 
termales. 

11.2 La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la 
acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 

12.a Ferias interiores. 
13.a El fomento del desarroUo económico de la 

behorende mededeling aan de Cortes Generales. In de 
overige gevallen behoeven de samenwerkingsakkoorden 
tussen de Autonome Gemeenschappen toestemming van 
de Cortes Generales. 

146. Het Statuutontwerp wordt vervaardigd door een 
vergadering die is samengesteld uit leden van de 
Deputatie of het eilandenorgaan van de betrokken 
provincies en door de Afgevaardigden en Senatoren die 
daar zijn gekozen, en wordt vervolgens ingediend bij de 
Cortes Generales om als wet in behandeling te worden 
genomen. 

147. 1. Binnen de bepalingen van deze Grondwet 
worden de Statuten de institutionele grondnorm van 
iedere Autonome Gemeenschap die de Staat erkent en 
waarborgt als bestanddeel van zijn rechtsorde. 

2. De Autonomiestatuten moeten bevatten: 
a) De benaming van de Gemeenschap die het beste 

past bij haar historische wezen. 
b) De omschrijving van haar grondgebied. 
c) De benaming, inrichting en zetel van de eigen 

autonome instituties. 
d) De bevoegdheden die binnen het kader dat de 

Grondwet bepaalt, worden aanvaard en de grondslagen 
voor de overgang van de bijbehorende voorzieningen 
aan hen. 

3. Hervorming van de Statuten geschiedt met 
inachtneming van de procedure daar zelf in is vastgesteld 
en behoeft, in ieder geval, de goedkeuring van de Cortes 
Generales bij organieke wet. 

148. 1. Autonome Gemeenschappen kunnen in de 
volgende zaken bevoegdheden op zich nemen: 

jste Inrichting van hun instellingen van zelfbestuur. 
2de Wijzigingen van de gemeentelijke grenzen die in 

hun grondgebied vallen en, in het algemeen, de taken die 
het Staatsbestuur toekomen inzake lokale Lichamen en 
waarvan de overdracht wordt toegestaan door de 
wetgeving over het Lokale Regime. 

3de Ruimtelijke ordening, stedebouw en woning. 
4de Openbare werken die in het belang van de 

Autonome Gemeenschap zijn op hun eigen 
grondgebied. 

5de Spoorbanen en wegen waarvan het traject volledig 
in het grondgebied van de Autonome Gemeenschap valt 
en, onder dezelfde voorwaarden, het vervoer daarover of 
door kabels. 

6de Schuilhavens, havens en vliegvelden met sportieve 
doeleinden en, in het algemeen, welke geen commerciële 
werkzaamheden uitvoeren. 

7de Landbouw en veeteelt, in overeenstemming met 
de algemene ordening van de economie. 

gste Bergen en bosproducten. 
9dc Beleid inzake de bescherming van het leefmilieu. 
10de Ontwerpen, bouw en exploitatie van 

waterwerken, kanalen en irrigatiewerken die van belang 
zijn voor de Autonome Gemeenschap; grondwater en 
waterbronnen. 

l l d e Visserij in binnenwateren, van schelp- en 
schaaldieren en viskwekerij, jacht en visserij in rivieren. 

12de Binnenlandse evenementen. 
13de Bevordering van de economische ontwikkeling 

van de Autonome Gemeenschap met inachtneming van 
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Comunidad Autónoma dentro de los objerivos marcados 
por la politica económica nacional. 

14.' La artesanïa. 
15.* Museos, bibliotecas y conservatorios de musica 

de interés para la Comunidad Autónoma. 
16." Patrimonio monumental de interés de la 

Comunidad Autónoma. 
17." El fomento de la cultura, de la investigación y, en 

su caso, de la ensefianza de la lengua de la Comunidad 
Autónoma. 

18." Promoción y ordenación del turismo en su 
âmbito territorial. 

19.' Promoción del déporte y de la adecuada 
utilización del ocio. 

20.* Asistencia social. 
21.a Sanidad e higiene. 
22." La vigilancia y protection de sus edificios e 

instalaciones. La coordinación y demâs facultades en 
relation con las policias locales en los términos que 
establezca una ley orgânica. 

2. Transcurridos cinco aiîos, y mediante la reforma de 
sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrân 
ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco 
establecido en el articulo 149. 

149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias: 

l.a La regulation de las condiciones bâsicas que 
garanticen la igualdad de todos los espanoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes fundamentales. 

2.a Nacionalidad, inmigración, emigration, extranjeria 
y derecho de asilo. 

3. ' Relaciones internationales. 
4." Defensa y Fuerzas Armadas. 
5.a Administration de Justicia. 
6.a Legislation mercantil, penal y penitenciaria; 

legislation procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las 
peculiaridades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas. 

7.a Legislation laboral; sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

8." Legislation civil; sin perjuicio de la conservation, 
modification y desarrollo por las Comunidades 
Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, alli 
donde existan.5 En todo caso, las reglas relativas a la 
aplicatión y eficacia de las normas juridicas, las relaciones 
juridico-civiles relativas a las formas de matrimonio, 
ordenación de los registres e instrumentos pûblicos, bases 
de las obligaciones contractuales, normas para resolver 
conflictos de leyes y determination de las fuentes del 
Derecho, con respeto, en este ultimo caso, a las normas 
de derecho forai o especial. 

9." Legislation sobre la propiedad intelectual e 
industrial. 

10.a Regimen aduanero y arancelario; comercio 

de doelen die door het nationale beleid zijn vastgesteld. 
14de Kunstnijverheid. 
15de Musea, bibliotheken en muziekconservatoria die 

voor de Autonome Gemeenschap van belang zijn. 
16de Monumentaal erfgoed dat van belang is voor de 

Autonome Gemeenschap. 
17de Stimulering van de cultuur, het onderzoek en, 

indien van toepassing, van het onderwijs in de taal van 
de Autonome Gemeenschap. 

18de Bevordering en ordening van het toerisme op 
het eigen grondgebied. 

19de Bevordering van sport en van geschikte 
vrijetijdsbesteding. 

20sre Maatschappelijk werk. 
21s te Gezondheidszorg en hygiëne. 
22ste Bewaking en bescherming van hun gebouwen en 

installaties. Coördinatie en overige taken met betrekking 
tot de lokale politiekorpsen zoals een organieke wet dit 
bepaalt. 

2. Na vijf jaar, en door middel van de hervorming 
van hun Statuten, kunnen de Autonome 
Gemeenschappen achtereenvolgens hun bevoegdheden 
uitbreiden met inachtneming van het in artikel 149 
omlijnde kader. 

149. 1. De Staat is uitsluitend bevoegd in de volgende 
zaken: 

ls,e De regeling van de grondvoorwaarden die borg 
staan voor de gelijkheid van alle Spanjaarden in de 
uitoefening van hun rechten en de naleving van hun 
grondplichten. 

2dc Staatsburgerschap, immigratie, emigratie, 
vreemdelingenwetgeving en asielrecht. 

3de Internationale betrekkingen. 
4dc Defensie en Strijdkrachten. 
5de Rechtspraak. 
6de Wetgeving over handelsrecht, strafrecht en het 

gevangeniswezen; wetgeving over procesrecht, 
onverminderd de noodzakelijke bijzonderheden die op 
dit gebied voorvloeien uit de eigenaardigheden van het 
materiële recht van de Autonome Gemeenschappen. 

7de Wetgeving over arbeidsrecht; onverminderd de 
uitvoering ervan door de organen van de Autonome 
Gemeenschappen. 

S"c Wetgeving over burgerlijk recht; onverminderd 
het behoud, de wijziging en de ontwikkeling door de 
Autonome Gemeenschappen van het plaatselijke of 
bijzondere burgerlijke recht, waar dit bestaat. In ieder 
geval wel, de regels over de toepassing en rechtsgevolgen 
van rechtsregels, de burgerrechtelijke verhoudingen met 
betrekking tot de huwelijksvormen, regeling van 
openbare registers en akten, grondslagen van de 
verbintenissen uit overeenkomst, regels voor het 
oplossen van wetsconflicten en vaststelling van de 
rechtsbronnen met betrekking tot, in laatstgenoemd 
geval, de rechtsregels van plaatselijk of bijzonder recht. 

9de Wetgeving over intellectuele en industriële 

5 Het woord fuero, afgeleid van het Latijnse Tora» (in de betekenis van rechtbank), en het adjectief fora/ ('foraal"), 
zijn vanwege de specifieke betekenis die daaraan wordt gegeven in Spanje, niet volkomen te vertalen, al was het alleen 
al omdat men in Spanje het niet eens is over de exacte betekenis van het woord (zo ook: CLAVERO SALVADOR 1993 
p. 13-17). 
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exterior. 
l l . a Sistema monetario: divisas, cambio y 

convertibilidad; bases de la ordenación de crédite, banca y 
seguros. 

12.a Legislación sobre pesas y medidas, determinación 
de la hora oficial. 

13.a Bases y coordinación de la planificación general 
de la activïdad económica. 

14.a Hacienda general y Deuda del Estado. 
15.a Fomento y coordinación general de la 

investigación cientffica y técnica. 
16.a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de 

la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 
17.a Legislación bâsica y régimen económico de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas. 

18.a Las bases del régimen jurxdico de las 
Administraciones pûblicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios que, en todo caso, garantizarân a los 
administrados un tratamiento comûn ante ellas; el 
procedimiento administrative comûn, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación 
forzosa; legislación bâsica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones pûblicas. 

19.a Pesca maritima, sin perjuicio de las competencias 
que en la ordenación del sector se atribuyan a las 
Comunidades Autónomas. 

20.a Marina mercante y abanderamïento de buques; 
iluminación de costas y senales maritimas; puertos de 
interés general; aeropuertos de interés general; control del 
espacio aéreo, transito y transporte aéreo, servicio 
meteorológico y matriculación de aeronaves. 

21." Ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de mas de una Comunidad 
Autónoma; régimen general de comunicaciones; trâfico y 
circulación de vehiculos a motor; correos y 
telecomunicaciones; cables aéreos, submartnos y 
radiocomunicación. 

22.a La legislación, ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidrâulicos cuando las aguas 
discurran por mas de una Comunidad Autónoma, y la 
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte 
de energi'a saïga de su âmbito territorial. 

23.a Legislación bâsica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección. La legislación bâsica sobre 
montes, aprovechamientos forestales y vîas pecuarias. 

24." Obras pûblicas de interés general o cuya 
realización afecte a mâs de una Comunidad Autónoma. 

25.a Bases del régimen minero y energético. 
26.a Régimen de producción, comercio, tenencia y 

uso de armas y explosivos. 
27.a Normas bâsicas del régimen de prensa, radio y 

television y, en general, de todos los medios de 
comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en 
su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades 
Autónomas. 

28.a Defensa del patrimonio cultural, arti'stico y 

eigendom. 
10de Douanebestel en in- en uitvoerrechten; 

buitenlandse handel. 
l l d e Geldstelsel: valuta, wisselkoersen en 

inwisselbaarheid; grondslagen van het krediet-, bank- en 
verzekeringswezen. 

12de Wetgeving over maten en gewichten, bepaling 
van de officiële tijd. 

13de Grondslagen en afstemming van de algemene 
planning van de economische bedrijvigheid. 

14de Algemene Financiën en Staatsschuld. 
15de Bevordering en algemene coördinatie van het 

wetenschappelijk en technisch onderzoek. 
16dc Buitenlandse gezondheidszorg. Grondslagen en 

algemene coördinatie van de gezondheidszorg. 
Wetgeving over farmaceutische producten. 

17dc Grondslagenwetgeving en financiële regeling van 
de Sociale Zekerheid, onverminderd de uitvoering van 
hun dienstverlening door de Autonome 
Gemeenschappen. 

18de Grondslagen van het bestel van Openbare 
Bestuurslichamen en de rechtspositieregeling van hun 
ambtenaren die, in ieder geval, belanghebbenden een 
algemene behandeling door hen waarborgt; de algemene 
administratieve procedure, onverminderd de 
bijzonderheden die voortvloeien uit de eigen inrichting 
van de Autonome Gemeenschappen; wetgeving over 
onteigening; grondslagenwetgeving over administratieve 
overeenkomsten en vergunningen en het 
aansprakelijkheidsstelsel van alle Openbare 
B estuurslichamen. 

19de Zeevisserij, onverminderd de bevoegdheden die 
voor de inrichting van de sector aan de Autonome 
Gemeenschappen zijn toegekend. 

20Ete Handelsvloot en registratie van schepen; 
kustverlichting en zeetekens; havens van algemeen 
belang; luchthavens van algemeen belang; toezicht op 
het luchtruim, luchtverkeer en -vervoer, metereologische 
dienst en registratie van luchtvaartuigen. 

21s te Spoorbanen en grondvervoer dat over het 
grondgebied van meer dan één Autonome Gemeenschap 
loopt; het algemene bestel van communicatiemiddelen; 
verkeer en verkeers doors troming van motorvoertuigen; 
post en telecommunicatie; bekabeling door de lucht, 
onderzeeboten en radiocommunicatie. 

22ste Wetgeving, ordening en vergunningenstelsel van 
waterhulpbronnen en -werken wanneer het water door 
meer dan één Autonome Gemeenschap loopt, en de 
verlening van toestemming voor elektrische installaties 
wanneer de benutting ervan een andere Gemeenschap 
raakt of het energietransport haar grondgebied verlaat. 

23slc Grondslagenwetgeving over de bescherming van 
het leefmilieu, onverminderd de bevoegdheden van de 
Autonome Gemeenschappen aanvullende 
bes chermings voor schriften te stellen. 
Grondslagenwetgeving over bergen, bosproducten en 
veeroutes. 

24ste Openbare werken van algemeen belang of 
waarvan de totstandkoming meer dan één Autonome 
Gemeenschap raakt. 

25s,e Grondslagen van het mijnen- en energiestelsel. 
26ste Regeling van productie, handel, bezit en gebruik 
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monumental espanol contra la exportation y la 
expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad 
estatal, sin perjuicio de su gestion por parte de las 
Comunidades Autónomas. 

29." Seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad 
de creación de poücias por las Comunidades Autónomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos 
en el marco de lo que disponga una ley orgânica. 

30.a Regulación de las condiciones de obtention, 
expedition y homologation de tftulos académicos y 
profesionales y normas bâsicas para el desarrollo del 
articulo 27 de la Constitution, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes pûblicos 
en esta materia. 

31." Estadistica para fines estatales. 
32." Autorización para la convocatoria de consultas 

populäres por via de referendum. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrân 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado 
considerarâ el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial y facilitera la comunicación cultural 
entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado 
por esta Constitution podrân corresponder a las 
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos 
Estatutos. La competencia sobre las materias que no se 
hayan asumido por los Estatutos de Autonomia 
correspondes al Estado, cuyas normas prevalecerân, en 
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva 
competencia de estas. El derecho estatal sera, en todo 
caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas. 

150. 1. Las Cortes Generales, en materias de 
competencia estatal, podrân atribuir a todas o alguna de 
las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para si 
mismas, normas legislativas en el marco de los principios, 
bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio 
de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se 
establecerâ la modalidad del control de las Cortes 
Generales sobre estas normas legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 

2. El Estado podrâ transfair o delegar en las 
Comunidades Autónomas, mediante ley orgânica, las 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal 
que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia o delegation. La ley preverâ en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, asï 
como las formas de control que se reserve el Estado. 

3. El Estado podrâ dictar leyes que establezcan los 

van wapens en explosieven. 
27sce Grondslagen van de regeling omtrent de pers, 

radio en televisie en, in het algemeen, van alle sociale 
media, onverminderd de bevoegdheden die in de 
uitwerking en uitvoering ervan aan de Autonome 
Gemeenschappen toekomen. 

28*,e Bescherming van het Spaanse culturele, artistieke 
en monumentale erfgoed tegen uitvoering en uitbuiting 
ervan, musea, bibliotheken en archieven waar de Staat 
rechthebbende van is, onverminderd hun beheer door de 
Autonome Gemeenschappen. 

29slc Openbare veiligheid, onverminderd de 
mogelijkheid voor de Autonome Gemeenschappen 
politiekorpsen op te richten op de wijze die in de 
onderscheiden Statuten wordt vastgelegd binnen een bij 
organieke wet bepaald kader. 

30sce Regeling van de voorwaarden van verwerving, 
uitgifte en gelijkstelling van academische titels en 
beroepsdiploma's en grondslagenwetgeving voor de 
uitwerking van artikel 27 van de Grondwet, teneinde de 
naleving van de verplichtingen van de openbare 
gezagsdragers dienaangaande te waarborgen. 

31"= Statistieken voor staatsdoeleinden. 
32!,e Het verlenen van toestemming om 

volksraadplegingen bijeen te roepen door middel van een 
referendum. 

2. Onverminderd de bevoegdheden die de Autonome 
Gemeenschappen kunnen aannemen, beschouwt de 
Staat de cultuurvoorziening als een plicht en wezenlijke 
taak en maakt hij de culturele communicatie tossen de 
Autonome Gemeenschappen mogelijk, in 
overeenstemming met hen. 

3. De zaken die niet uitdrukkelijk aan de Staat zijn 
toegekend door deze Grondwet, kunnen aan de 
Autonome Gemeenschappen toekomen krachtens hun 
onderscheiden Statuten. Bevoegdheden in zaken die niet 
zijn opgenomen in Autonomiestatoten komen aan de 
Staat toe, wiens voorschriften, ingeval van 
onverenigbaarheid, voor die van de Autonome 
Gemeenschappen gaan in alles waar geen uitdrukkelijke 
bevoegdheid aan hen in is toegekend. Statelijk recht is, in 
ieder geval, aanvullend aan het recht van de Autonome 
Gemeenschappen. 

ISO. 1. De Cortes Generales kunnen in zaken waar de 
staat bevoegd in is, aan alle of enige Autonome 
Gemeenschappen de bevoegdheid voor zichzelf 
wettelijke voorschriften uit te vaardigen toekennen in het 
kader van de beginselen, grondslagen en richtlijnen die 
zijn vastgelegd in een wet van de Staat. Onverminderd 
de bevoegdheid van de Rechtscolleges, wordt in elke 
kaderwet de wijze van toezicht door de Cortes Generales 
over die wettelijke voorschriften van de Autonome 
Gemeenschappen vastgelegd. 

2. De Staat kan bij organieke wet bevoegdheden 
overdragen die betrekking hebben op een zaak waar de 
Staat bevoegd in is, die naar hun aard vatbaar voor 
overdracht of delegatie zijn, aan Autonome 
Gemeenschappen overdragen of delegeren. De wet 
bepaalt in iedere situatie de bijbehorende overheveling 
van financiële middelen, alsmede de vormen van toezicht 
die de Staat zich voorbehoudt. 

3. De Staat kan wetten uitvaardigen waarin beginselen 
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principios necesarios para armonizar las disposiciones 
normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el 
caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, 
cuando asi lo exija el interés general. Corresponde a las 
Cortes Generales, por mayori'a absoluta de cada Câmara, 
la apreciación de esta necesidad. 

151. 1. N o sera preciso dejar transcurrir el plazo de 
cinco anos, a que se refiere el apartado 2 del artfculo 148, 
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada 
dentro del plazo del artfculo 143.2, ademâs de por las 
Diputaciones o los órganos interinsulares 
correspondientes, por las tres cuartas partes de los 
municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayorfa del censo electoral de 
cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante 
referendum por el voto afirmativo de la mayorfa absoluta 
de los electores de cada provincia en los términos que 
establezca una ley orgânica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el 
procedimiento para la celebración del Estatuto sera el 
siguiente: 

1.° El Gobierno convocarâ a todos los Diputados y 
Senadores elegidos en las circunscripciones comprencUdas 
en el âmbito territorial que pretenda accéder al 
autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los 
solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de 
Estatuto de autonomfa, mediante el acuerdo de la mayorfa 
absoluta de sus miembros. 

2.° Aprobado el proyecto de Estatuto por la 
Asamblea de Parlamentarios, se remitirâ a la Comisión 
Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 
dos meses, lo examinarâ con el concurso y asistencia de 
una delegación de la Asamblea proponents para 
determinar de comûn acuerdo su formulación definitiva. 

3.° Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante 
sera sometido a referendum del cuerpo electoral de las 
provincias comprendidas en el âmbito territorial del 
proyectado Estatuto. 

4.° Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada 
provincia por la mayorfa de los votos välidamente 
emitidos, sera elevado a las Cortes Generales. Los Plenos 
de ambas Câmaras decidirân sobre el texto mediante un 
voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo 
sancionarâ y lo promulgarâ como ley. 

5.° De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el 
apartado 2.° de este numero, el proyecto de Estatuto sera 
tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. 
El texto aprobado por éstas sera sometido a referendum 
del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el 
âmbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser 
aprobado por la mayorfa de los votos välidamente 
emitidos en cada provincia, procédera su promulgación en 
los términos del parrafo anterior. 

3. En los casos de los pârrafos 4.° y 5.° del apartado 
anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por 
una o varias provincias no impedirâ la constitución entre 

worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om 
voorschriften van Autonome Gemeenschappen te 
harmoniseren, zelfs in het geval van bevoegdheden die 
aan hen zijn toegekend, wanneer het algemeen belang 
het vereist. Het is aan de Cortes Generales, bij volstrekte 
meerderheid van elke Kamer, het bestaan van zulk een 
noodzaak te bepalen. 

151. 1. Het is niet vereist de termijn van vijf jaar, waar 
het tweede lid van artikel 148 op doelt, te laten verlopen, 
wanneer tot initiatief van het autonomieproces is 
genomen binnen de termijn van artikel 143.2 is besloten, 
niet alleen door de betrokken Deputaties of de 
eilandenorganen, maar bovendien door drie vierde van 
de gemeenten van elke betreffende provincie die, ten 
minste, de meerderheid van de kiesgerechtigden van elk 
van hen vertegenwoordigen en dat initiatief wordt 
bekrachtigd bij referendum door de positieve stem van 
de volstrekte meerderheid van de kiezers van iedere 
provincie op de bij organieke wet te bepalen wijze. 

2. In het geval waar het voorgaande lid op ziet, wordt 
de procedure om het Statuut te vervaardigen de 
volgende: 

lste De Regering roept alle Afgevaardigden en 
Senatoren die zijn gekozen in de kiesdistricten die vallen 
in het grondgebied dat naar zelfbestuur streeft bijeen 
opdat zij een Assemblee vormen met als enig doel het 
betreffende Autonomies ta tuutontwerp te vervaardigen 
krachtens het besluit van de volstrekte meerderheid van 
haar leden. 

2de Nadat het Autonomiestatuutontwerp door de 
Assemblee van Parlementariërs is aangenomen, wordt 
het doorgezonden naar de Commissie van 
Grondwetszaken van het Congres, welke binnen een 
termijn van twee maanden het ontwerp toetst in 
samenspraak met en aanwezigheid van een delegatie van 
de Assemblee die het voorstel doet, teneinde 
overeenstemming te bereiken over de definitieve 
formulering ervan. 

3dc Als die overeenstemming wordt bereikt, wordt de 
resulterende tekst aan een referendum onderworpen 
onder de kiezers van de provincies die vallen in het 
grondgebied van het ontworpen Statuut. 

4de Indien het statuutontwerp in elke provincie bij 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen wordt goedgekeurd, wordt het ingediend bij de 
Cortes Generales. De Kamers stemmen elk in plenaire 
vergadering over de ratificatie van de tekst. Na de 
goedkeuring van het Statuut, bekrachtigd de Koning het 
en vaardigt het uit als wet. 

5de Wordt de overeenstemming waar het tweede lid 
van dit nummer op doelt niet bereikt, dan wordt het 
statuutontwerp als wetsontwerp door de Cortes 
Generales behandeld. De door deze aangenomen tekst 
wordt aan een referendum onderworpen onder de 
kiezers van de provincies die vallen in het grondgebied 
van het ontworpen Statuut. Wordt het goedgekeurd door 
de meerderheid van de in iedere provincie geldig 
uitgebrachte stemmen, dan volgt de uitvaardiging ervan 
op dezelfde wijze als in de vorige alinea. 

3. In de gevallen van de 4de en 5de alinea's van het 
voorgaande lid, verhindert het niet-goedkeuren van het 
Statuutontwerp door één of verscheidene provincies niet 
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las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en 
la forma que establezca la ley orgânica prevista en el 
apartado 1 de este arti'culo. 

152. 1. En los Estatutos aprobados por el 
procedimiento a que se refiere el aru'culo anterior, la 
organización institucional autonómica se basarâ en una 
Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con 
arreglo a un sistema de representación proporcional que 
asegure, ademâs, la representación de las diversas zonas 
del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones 
ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la 
Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el 
Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de 
Gobierno, la suprema representación de la respectiva 
Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El 
Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serân 
politicamente responsables ante la Asamblea. 

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la 
jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, 
culminarâ la organización judicial en el âmbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas podrân establecerse los 
supuestos y las formas de participación de aquéllas en la 
organización de las demarcaciones judiciales del territorio. 
Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley 
orgânica del poder judicial y dentro de la unidad e 
independencia de este. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el aru'culo 123, las 
sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarân 
ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de 
la Comunidad Autónoma en que esté el órgano 
competente en primera instancia. 

2. Una vez sancionados y promulgados los 
respecüvos Estatutos, solamente podrân ser modificados 
mediante los procedimientos en ellos establecidos y con 
referendum entre los electores en los censos 
correspondientes. 

3. Mediante la agrupación de municipios limîtrofes, 
los Estatutos podrân establecer circunscripciones 
territoriales propias, que gozarân de plena personalidad 
juridica. 

153. El control de la actividad de los órganos de las 
Comunidades Autónomas se ejercerâ: 

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la 
consutucionalidad de sus disposiciones normativas con 
fuerza de ley. 

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de 
Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se 
refiere el apartado 2 del aru'culo 150. 

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de 
la administración autónoma y sus normas reglamentarias. 

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y 
presupuestario. 

154. Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirâ 
la Administración del Estado en el territorio de la 
Comunidad Autónoma y la coordinarâ, cuando procéda, 

de oprichting van de ontworpen Autonome 
Gemeenschap tussen de overige, op de wijze die de 
organieke wet van het eerste lid van dit artikel bepaalt. 

152. 1. In de Statuten die volgens de procedure waar 
het vorige artikel betrekking op heeft, zijn aangenomen, 
berust de institutionele inrichting op een Wetgevende 
Assemblee, bij algemeen kiesrecht gekozen in 
overeenstemming met een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging dat, bovendien, de 
vertegenwoordiging van de verschillende streken van het 
grondgebied verzekert; een Raad van Regering met 
uitvoerende en bestuurlijke bevoegdheden en een 
President, door de Assemblee uit haar leden gekozen en 
door de Koning benoemd, aan wie de leiding van de 
Raad van Regering, de hoogste vertegenwoordiging van 
de onderscheiden Gemeenschap en de gewone 
vertegenwoordiging van de Staat in die Gemeenschap 
toekomen. De President en de leden van de Raad van 
Regering zijn politiek verantwoording verschuldigd aan 
de Assemblee. 

Een Hooggerechtshof, onverminderd de rechtsmacht 
die het Hoogste Gerechtshof toekomt, staat aan het 
hoofd van de gerechtelijke organisatie binnen het 
grondgebied van de Autonome Gemeenschap. In de 
Statuten van de Autonome Gemeenschappen kunnen de 
gevallen waarin en de wijzen waarop zij deel kunnen 
nemen aan de inrichting van de gerechtelijke grenzen van 
het gebied worden bepaald. Dit alles met inachtneming 
van hetgeen is voorzien in de organieke wet op de 
rechterlijke macht en van haar eenheid en 
onafhankelijkheid. 

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 123, 
eindigt een rechtsgang, voor zover van toepassing, bij 
rechterlijke organen die zijn gevestigd in het grondgebied 
van de Autonome Gemeenschap waar het in eerste 
aanleg bevoegde orgaan zich bevindt. 

2. Zodra de onderscheiden Statuten zijn bekrachtigd 
en uitgevaardigd, kunnen zij enkel nog worden gewijzigd 
volgens de procedures die daarin zijn vastgesteld en 
krachtens referendum onder de kiezers van de betrokken 
kiesdistricten. 

3. Door middel van de verzameling van 
aaneengrenzende gemeenten, kunnen Statuten eigen 
kiesdistricten vastleggen die eigen volkomen 
rechtspersoonlijkheid genieten. 

153. Het toezicht op het optreden van de organen 
van de Autonome Gemeenschappen wordt uitgeoefend: 

a) Door het Constitutionele Hof, welk betrekking 
heeft op de grondwettigheid van hun voorschriften met 
wets kracht. 

b) Door de Regering, na de Raad van State gehoord 
te hebben, welk betrekking heeft op de uitoefening van 
de gedelegeerde taken waar het tweede lid van artikel 50 
op doelt. 

c) Door de administratieve rechtspraak, welk 
betrekking heeft op het autonome bestuur en diens 
voorschriften van reglementaire aard. 

d) Door de Rekenkamer, welk betrekking heeft op de 
huishouding en begroting. 

154. Een door de Regering benoemde Gedelegeerde 
heeft de leiding over het Bestuur van de Staat op het 
grondgebied van de Autonome Gemeenschap en stemt 
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con la administration propia de la Comunidad. 

155. 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere 
las obligaciones que la Constitution u otras leyes Ie 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de Espana, el Gobierno, previo 
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma 
y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por 
mayoria absoluta del Senado, podrâ adoptar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso 
de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general. 

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el 
apartado anterior, el Gobierno podrâ dar înstrucciones a 
todas las autoridades de las Comunïdades Autónomas. 

156. 1. Las Comunidades Autónomas gozarân de 
autonomfa ftnanriera para el desarrollo y ejecución de sus 
competencias con arreglo a los principios de coordination 
con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los 
espanoles. 

2. Las Comunidades Autónomas podrân actuar como 
delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, 
la gestion y la liquidation de los recursos tributarios de 
aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. 

157. 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas 
estarân constituîdos por: 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el 
Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras 
partitipaciones en los ingresos del Estado; 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. 

c) Transferencias de un Fondo de Compensation 
Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

d) Rendimiento procedentes de su patrimonio e 
ingresos de derecho privado. 

e) El producto de las operaciones de crédite. 

2. Las Comunidades Autónomas no podrân en 
ningun caso adoptar medidas tributarias sobre bienes 
situados fuera de su territorio o que supongan obstâculo 
para la libre circulation de mercancfas y servicios. 

3. Medïante ley orgânica podrâ regularse el ejerticio 
de las competencias financieras enumeradas en el 
précédente apartado 1, las normas para resolver los 
conflictos que pudïeran surgir y las posibles formas de 
colaboración fînantiera entre las Comunidades 
Autónomas y el Estado. 

158. 1. En los Presupuestos Generales del Estado 
podrâ establecerse una asignación a las Comunidades 
Autónomas en funcïón del volumen de servicios y 
actividades estatales que hayan asumido y de la garantîa de 
un nivel mfnimo en la prestation de los servicios pûblicos 
fundamentales en todo el territorio espanol. 

2. Con el fin de corregîr desequilibrios económicos 
interterritoriales y hacer efectivo el princîpio de 

dit, zo nodig, af op het eigen bestuur van de 
Gemeenschap. 

155. 1. Indien een Autonome Gemeenschap niet de 
verplichtingen nakomt die haar worden opgelegd door 
de Grondwet of andere wetten, of handelt op een wijze 
die ernstig het algemeen belang van Spanje aantast, kan 
de Regering, nadat zij de President van de Autonome 
Gemeenschap heeft aangemaand en daar geen gevolg 
aan is gegeven, met de goedkeuring bij volstrekte 
meerderheid van de Senaat, de nodige maatregelen 
treffen teneinde haar te verplichten tot de gedwongen 
nakoming van die verplichtingen of teneinde het 
genoemde algemeen belang te beschermen. 

2. Teneinde de maatregelen die zijn voorzien in het 
vorige lid uit te voeren, kan de Regering alle 
gezagsdragers van de Autonome Gemeenschappen 
opdrachten verstrekken. 

156. 1. De Autonome Gemeenschappen genieten 
financiële autonomie teneinde hun taken te vervullen en 
uit te voeren in overeenstemming met de beginselen van 
coördinatie met de S taatshuishouding en solidariteit 
tussen alle Spanjaarden. 

2. De Autonome Gemeenschappen kunnen optreden 
als afgevaardigden of medewerkers van de Staat met het 
oog op de inning, het beheer en het te gelde maken van 
de fiscale opbrengsten van de Staat, in overeenstemming 
met de wetten en de Statuten. 

157. 1. De middelen van de Autonome 
Gemeenschappen bestaan uit: 

a) Belastingen die geheel of ten dele door de Staat 
zijn afgedragen; toeslagen over de belastingen van de 
Staat en andere vormen van deelneming aan de 
inkomsten van de Staat. 

b) Hun eigen belastingen, accijnzen en bijzondere 
heffingen. 

c) Overmakingen uit het Interregionale 
Compensatiefonds en andere toelagen ten laste van de 
Algemene Staatsbegroting. 

d) De opbrengst afkomstig van hun vermogen en 
inkomsten van privaatrechtelijke aard. 

e) De opbrengst van geldtransacties. 
2. De Autonome Gemeenschappen kunnen in geen 

geval belastingmaatregelen nemen ten aanzien van 
goederen buiten hun grondgebied of die een hindernis 
voor het vrije verkeer van handelsgoederen en diensten 
meebrengen. 

3. Bij organieke wet kan de uitoefening van de in het 
voorgaande eerste lid opgesomde financiële 
bevoegdheden, de bepalingen voor het oplossen van 
geschillen die zouden kunnen ontstaan en de mogelijke 
vormen van financiële samenwerking tussen de 
Autonome Gemeenschappen en de Staat worden 
geregeld. 

158. 1. In de Algemene Staatsbegroting kan een 
toelage worden opgenomen voor de Autonome 
Gemeenschappen naar gelang het volume van 
voorzieningen en werkzaamheden van de Staat dat zij op 
zich hebben genomen en om een de minimumstandaard 
in het verlenen van fundamentele openbare diensten in 
het gehele Spaanse grondgebied te waarborgen. 

2. Teneinde economische onevenwichtigheden tussen 
regio's te corrigeren en het solidariteitsbeginsel te 
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solidaridad, se constituirâ un Fondo de Compensation verwezenlijken, wordt een Compensatiefonds opgericht 
con destino a gastos de inversion, cuyos recursos serân met het oog op investeringsuitgaven, waarvan de 
distribuidos por las Cortes Generales entre las middelen door de Cortes Generales onder de Autonome 
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Gemeenschappen en, indien van toepassing, provincies 

verdeeld worden. 

TITULO IX 
D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 

TITEL IX 
O V E R H E T C O N S T I T U T I O N E L E H O F 

159. 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 
miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a 
propuesta del Congreso por mayoria de tres quintos de 
sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con 
idéntica mayoria; dos a propuesta del Gobierno, y dos a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberân 
ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores 
de Universidad, funcionarios publicos y Abogados, todos 
ellos juristas de reconocida competencia con mas de 
quince anos de ejercicio profesional. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serân 
designados por un periodo de nueve anos y se renovarân 
por terceras partes cada tres. 

4. La condición de miembro del Tribunal 
Constitucional es incompatible: con todo mandata 
representative; con los cargos poh'ticos o administrativos; 
con el desempeiio de funciones directivas en un partido 
politico o en un sindicato y con el empleo al servicio de 
los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, 
y con cualquier actividad profesional o mercantil. 

En lo demis, los miembros del Tribunal 
Constitucional tendrân las incompatibilidades propias de 
los miembros del poder judicial. 

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serân 
independientes e inamovibles en el ejercicio de su 
mandata. 

160. El Presidente del Tribunal Constitucional sera 
nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del 
mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres anos. 

161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción 
en todo el territorio espanol y es competente para 
conocer: 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y 
disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración 
de inconstitucionalidad de una norma juridica con rango 
de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectarâ a esta, si 
bien la sentencia o sentencias recaïdas no perderân el 
valor de cosa juzgado. 

b) Del recurso de amparo por violation de los 
derechos y libertades referidos en el articulo 53.2 de esta 
Constitution, en los casos y formas que la ley establezca. 

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si. 

d) De las demâs materias que le atribuyan la 
Constitution o las leyes orgânicas. 

2. El Gobierno podrâ impugnar ante el Tribunal 

159. 1. Het Constitutionele Hof is samengesteld uit 
twaalf leden die door de Koning worden benoemd; van 
hen, vier op voordracht van het Congres bij door een 
meerderheid van drie vijfde van haar leden genomen 
besluit; vier op voordracht van de Senaat bij een met 
eenzelfde meerderheid genomen besluit; twee op 
voordracht van de Regering en twee op voordracht van 
de Algemene Raad van de Rechterlijke Macht. 

2. De leden van het Constitutionele Hof moeten 
worden benoemd onder Magistraten en Aanklagers, 
Universitaire Docenten, ambtenaren en Advocaten, allen 
juristen van erkende bekwaamheid met meer dan vijftien 
jaar beroepservaring. 

3. De leden van het Constitutionele Hof worden 
benoemd voor een tijdsduur van negen jaar en worden 
iedere drie jaar in derde delen vervangen. 

4. De hoedanigheid van lid van het Constitutionele 
Hof is onverenigbaar: met enig vertegenwoordigend 
mandaat; met politieke of bestuurlijke ambten; met de 
uitoefening van leidinggevende taken in een politieke 
partij of in een vakbond en met werkzaamheden in 
dienst van dezelven; met de vervulling van een rechterlijk 
ambt of ambt bij het Openbaar Ministerie en met enige 
beroeps- of handelsactiviteiten. 

Voorts zijn op de leden van het Constitutionele Hof 
de onverenigbaarheid van functies van de leden van de 
rechterlijke macht van toepassing. 

5. De leden van het Constitutionele Hof zijn 
onafhankelijk en onafzetbaar in de uitoefening van hun 
opdracht. 

160. De President van het Constitutionele Hof wordt 
onder zijn leden door de Koning benoemd, op 
voordracht van het Hof zelf in plenaire zitting en voor 
een tijdsduur van drie jaar. 

161. 1. Het Constitutionele Hof heeft rechtsmacht 
over het gehele Spaanse grondgebied en is bevoegd 
kennis te nemen: 

a) Van het beroep op ongrondwettigheid tegen 
wetten en voorschriften met wetskracht. De verklaring 
van ongrondwettigheid van een door de jurisprudentie 
geïnterpreteerd voorschrift met rang van wet wijzigt die 
jurisprudentie, ofschoon een gewezen uitspraak of 
uitspraken niet hun onherroepelijkheid verliezen. 

b) Van het beroep op bescherming wegens schending 
van de in artikel 53.2 van deze Grondwet genoemde 
rechten en vrijheden, in de gevallen en op de wijze die bij 
de wet zijn bepaald. 

c) Van de geschillen van bevoegdheid tussen de Staat 
en Autonome Gemeenschappen of die tussen deze 
onderling. 

d) Van de overige zaken die de Grondwet of de 
organieke wetten eraan toekennen. 

2. De Regering kan bij het Constitutionele Hof de 
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Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas 
por los órganos de las Comunidades Autónomas. La 
impugnación producirâ la suspension de la disposición o 
resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberâ 
ratifîcarla o levantarla en un plazo no superior a cinco 
meses. 

162. 1. Estân legkimados: 
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, 

el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 
Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados 
ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, 
las Asambleas de las mismas. 

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona 
natural o juridîca que invoque un interés legitimo, asi 
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. En los demâs casos, la ley orgânica determinarâ las 
personas y órganos legitimados. 

163. Cuando un órgano judicial considère, en algûn 
proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al 
caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria 
a la Constitution, plantearâ la cuestión ante el Tribunal 
Constitucional en los supuestos, en la forma y con los 
efectos que establezca la ley, que en ningûn caso serân 
suspensivos. 

164. 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se 
publicarân en el boletîn oficial del Estado con los votos 
particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada 
a partir del dia siguiente de su publicación y no cabe 
recurso alguno contra ellas. Las que declaren la 
inconstitucionalidad de una ley o de una norma con 
fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación 
subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a 
todos. 

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, 
subsistirâ la vigencia de la ley en la parte no afectada por 
la inconstitucionalidad. 

165. Una ley orgânica regularâ el funcionamiento del 
Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el 
procedimiento ante el mismo y las condiriones para el 
ejercicio de las acriones. 

bepalingen en besluiten die door organen van Autonome 
Gemeenschappen zijn aangenomen, aanvechten. Het 
aanvechten heeft de schorsing van de bestreden bepaling 
of besluit tot gevolg, maar het Hof moet, indien van 
toepassing, de schorsing bevestigen of opheffen binnen 
een termijn die de vijf maanden niet te boven gaat. 

162. 1. Ontvankelijke partijen zijn: 
a) De President van de Regering, de Ombudsman, 50 

Afgevaardigden, 50 Senatoren, de uitvoerende organen 
in collegiaal verband van de Autonome 
Gemeenschappen en, indien van toepassing, de 
Assemblees van dezelven, om een beroep op 
ongrondwettigheid in te stellen. 

b) Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich 
beroept op een legitiem belang, alsmede de Ombudsman 
en het Openbaar Ministerie, om een beroep op 
bescherming in te stellen. 

2. In de overige gevallen bepaalt de organieke wet 
welke personen en organen ontvankelijk zijn. 

163. Wanneer een rechterlijk orgaan tijdens enig 
proces van oordeel is dat een voorschrift met rang van 
wet, dat van toepassing is op het geval, van welks gelding 
het vonnis afhankelijk is, in strijd zou kunnen zijn met de 
Grondwet, legt het de vraag voor aan het Constitutionele 
Hof in de gevallen, op de wijze en met de gevolgen die 
de wet bepaalt, welke in geen geval van schorsende aard 
kunnen zijn. 

164. 1. De uitspraken van het Constitutionele Hof 
worden in het officiële staatsblad gepubliceerd tezamen 
met de afwijkende meningen, indien die er waren. Zij 
zijn onherroepelijk vanaf de dag volgend op de publicatie 
en er staat geen rechtsmiddel tegen open. Uitspraken die 
de ongrondwettigheid van een wet of van een 
voorschrift met wetskracht verklaren en al die zich niet 
beperken tot de toekenning van een recht aan een 
bepaald rechtssubject, hebben rechtsgevolgen tegenover 
eenieder. 

2. Tenzij in het vonnis anders is bepaald, blijf de wet 
van kracht voor het deel dat niet is aangetast door de 
ongrondwettigheid. 

165. Een organieke wet regelt de werkwijze van het 
Constitutionele Hof, de rechtspositie van zijn leden, de 
procedure en de voorwaarden om de verschillende 
vorderingen in te stellen. 

TITULO X 
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

TITEL X 
O V E R D E H E R V O R M I N G VAN D E G R O N D W E T 

166. La iniciativa de reforma constitucional se 
ejercerâ en los términos previstos en los apartados 1 y 2 
del articulo 87. 

167. 1. Los proyectos de reforma constitucional 
deberân ser aprobados por una mayoria de tres quintos de 
cada una de las Câmaras. Si no hubiera acuerdo entre 
ambas, se intentarâ obtenerlo mediante la creación de una 
Comisión de composición paritaria de Diputados y 
Senadores, que presentarâ un texto que sera votado por el 
Congreso y el Senado. 

2. De no lograr se la aprobación mediante el 
procedimiento del apartado anterior, y siempre que el 
texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayorfa 

166. Het initiatief tot hervorming van de Grondwet 
wordt uitgeoefend op de in de leden 1 en 2 van artikel 87 
bepaalde wijze. 

167. 1. De ontwerpen van grondwetshervorming 
moeten worden aangenomen door een meerderheid van 
drie vijfde van elk van de Kamers. Indien er tussen beide 
geen overeenstemming bestaat, wordt getracht die te 
bereiken door middel van de oprichting van een 
Commissie die gelijkelijk bestaat uit Afgevaardigden en 
Senatoren en die een tekst voorstelt die in het Congres 
en in de Senaat aan stemming wordt onderworpen. 

2. Wordt de goedkeuring niet verkregen door middel 
van de procedure van het vorige lid, dan kan het Congres 
de hervorming goedkeuren, mits die hervorming de 
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absoluta del Senado, el Congreso, por mayoria de dos 
tetcios, podrâ aprobar la reforma. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sera 
sometida a referendum para su ratification cuando asi lo 
soliciten, dentro de los quince di'as siguientes a su 
aprobación, una décima parte de los miembros de 
cualquiera de las Câmaras. 

168. 1. Cuando se propusiere la revision total de la 
Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, 
al Capitulo segundo, Sección primera del Titulo I, o al 
Titulo II, se procédera a la aprobación del principio por 
mayoria de dos tercios de cada Câmara, y a la disolución 
inmediata de las Cortes. 

2. Las Câmaras elegidas deberân ranficar la decision y 
procéder al estudio del nuevo texto constitucional, que 
deberâ ser aprobado por mayoria de dos tercios de ambas 
Câmaras. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sera 
sometida a referendum para su ratificación. 

169. No podrâ iniciarse la reforma constitucional en 
tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados 
previstos en el arn'culo 116. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. La Constitución ampara y respeta los 
derechos históricos de los territorios forales. 

La actualización general de dicho régimen forai se 
llevarâ a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución 
y de los Estatutos de Autonomîa. 

Segunda. La declaración de mayoria de edad 
contenida en el articulo 12 de esta Constitución no 
perjudica las situaciones amparadas por los derechos 
forales en el âmbito del Derecho privado. 

Tercera. La modificación del régimen económico y 
fiscal del archipiélago canario requerirâ informe previo de 
la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano 
provisional autonómico. 

Cuarta. En las Comunidades Autónomas donde 
tengan su sede mâs de una Audiencia Territorial, lo 
Estatutos de Autonomia respectivos podrân mantener las 
existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, 
siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgânica 
del poder judicial y dentro de la unidad e independencia 
de este. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. En los territorios dotados de un régimen 
provisional de autonomia, sus órganos colegiados 
superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoria 
absoluta de sus miembros, podrân sustituir la iniciativa 
que el apartado 2 del articulo 143 atribuye a las 
Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares 
correspondientes. 

Segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen 
plebiscitado afirmativamente proyectos del Estatuto de 

volstrekte meerderheid van stemmen van de Senaat heeft 
verkregen. 

3. Nadat de hervorming door de Cortes Generales is 
goedgekeurd, wordt zij ter ratificatie aan een referendum 
onderworpen wanneer dit wordt verzocht, binnen 
vijftien dagen volgend op de goedkeuring, door een 
tiende van de leden van één van beide Kamers. 

168. 1. Wanneer de volledige herziening van de 
Grondwet of een gedeeltelijke die de preliminaire Titel, 
het tweede Hoofdstuk van de eerste Afdeling van Titel I, 
of Titel II raakt, wordt voorgesteld, wordt de 
goedkeuring bij de aanvang door een meerderheid van 
twee derden van elke Kamer gegeven, en volgt de 
onmiddellijke ontbinding van de Cortes. 

2. De gekozen Kamers moeten het besluit bevestigen 
en overgaan tot de lezing van de nieuwe grondwetstekst, 
die door een meerderheid van twee derden van beide 
Kamers aangenomen moet worden. 

3. Nadat de hervorming is goedgekeurd door de 
Cortes Generales, wordt zij ter ratificatie aan een 
referendum onderworpen. 

169. In oorlogstijd of tijdens het van kracht zijn van 
één van toestanden die zijn voorzien in artikel 116, kan 
niet worden aangevangen met de grondwetshervorming. 

ADDITIONELE BEPALINGEN 

Eerste . De Grondwet beschermt en eerbiedigt de 
historische rechten van de forale gebiedsdelen. 

De algemene actualisering van dat forale regime 
wordt, indien van toepassing, binnen het kader van de 
Grondwet en van de Autonomiestatuten tot stand 
gebracht. 

Tweede. De verklaring over de meerderjarigheid die 
is opgenomen in artikel 12 van deze Grondwet is niet 
van toepassing op de situaties die onder de plaatselijke 
rechten in de sfeer van het Privaatrecht vallen. 

Derde. De wijziging van het economische en fiscale 
regime van de Canarische archipel vereist een 
voorafgaand verslag van de Autonome Gemeenschap of, 
indien van toepassing, van het provisionele 
autonomieorgaan. 

Vierde. In de Autonome Gemeenschappen waar 
meer dan één Regionaal Gerechtshof hun zetel hebben, 
kunnen de onderscheiden Autonomiestatuten de huidige 
in stand houden, daarbij de bevoegdheden over hen 
verdelend, doch immer in overeenstemming met hetgeen 
de organieke wet op de rechterlijke macht hierin voorziet 
en met inachtneming van haar eenheid en 
onafhankelij kheid. 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Eerste. In de gebieden die van een provisioneel 
autonomieregime zijn voorzien, kunnen hun hoogste 
collegiale organen verband, bij besluit dat is aangenomen 
door de volstrekte meerderheid van hun leden, het 
initiatief vervangen dat het tweede lid van artikel 143 aan 
de Provinciale Deputaties of aan de betreffende 
eilandenorganen toewijst. 

Tweede. De gebieden die in het verleden bij 
volksstemming ontwerpen van Autonomiestatuten 
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autonomia y cuentan, al tiempo de promulgarse esta 
Constitución, con regimenes provisionales de autonomia 
podrân procéder inmediatamente en la forma que se 
prevé en el apartado 2 del articulo 148, cuando asi' lo 
acordaren, por mayoria absoluta, sus órganos 
preautonómicos colegiados superiores, comunicândoïo al 
Gobierno. El proyecto de Estatuto sera elaborado de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 151, numero 2, a 
convocatoria del órgano colegïado preautonómico. 

Tercera. La iniciativa del proceso autonómico por 
parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, 
prevista en el apartado 2 del articulo 143, se entiende 
diferida, con todos sus efectos, hasta la celebracïón de las 
primeras elecciones locales una vez vigente la 
Constitución. 

Cuarta. 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su 
incorporation al Consejo General Vasco o al régimen 
autonómico vasco que Ie sustituya, en lugar de lo que 
establece el articulo 143 de Ia Constitución, la iniciativa 
corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptarâ 
su decision por mayoria de los miembros que lo 
componen. Para la validez de dicha iniciativa sera preciso, 
ademâs, que la decision del Órgano Foral competente sea 
ratificada por referendum expresamente convocado al 
efecto, y aprobado por mayoria de los votos validos 
emitidos. 

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrâ 
reproducir la misma en distinto periodo del mandate del 
Órgano Foral competente, y en todo caso cuando haya 
transcurrido el plazo mfnimo que establece el articulo 143. 

Quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrân 
constituirse en Comunidades Autónomas si asi lo deciden 
sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo 
adoptado por la mayoria absoluta de sus miembros y asi 
lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley 
orgânica, en los términos previstos en el articulo 144. 

Sexta. Cuando se remitieran a la Comisión 
Constitutional del Congreso varios proyectos de Estatuto, 
se dictaminaran por el orden de entrada en aquélla, y el 
plazo de dos meses a que se refiere el articulo 151 
empezarâ a contar desde que la Comisión termine el 
estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente 
haya conocido. 

Séptima. Los organismos provisionales autonómicos 
se consideran disueltos en los siguientes casos: 

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan 
los Estatutos de Autonomia aprobados conforme a esta 
Constitución. 

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso 
autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los 
requisites previstos en el articulo 143. 

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que 
Ie reconoce la clisposición transitoria primera en el plazo 
de tres anos. 

hebben aangenomen en ten tijde van de uitvaardiging 
van deze Grondwet over provisionele autonomieregimes 
beschikken, kunnen onmiddellijk handelen op de wijze 
die is bepaald in het tweede lid van artikel 148, wanneer 
hun hoogste collegiale preautonomieorganen bij 
volstrekte meerderheid hiertoe besluiten, door de 
Regering dit mede te delen. Het statuutontwerp wordt 
vervaardigd overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 
151, nummer 2, na door het collegiale 
preautonomieorgaan bijeen te zijn geroepen. 

Derde. Het aan lokale Lichamen of aan hun leden 
toekomende recht van initiatief van het autonomieproces 
dat is bepaald in het tweede lid van artikel 143, wordt 
geacht te zijn uitgesteld, met al zijn gevolgen, tot na de 
eerste lokale verkiezingen nadat de Grondwet in werking 
is getreden. 

Vierde. 1. In het geval van Navarra, en met het oog 
op diens opneming in de Algemene Baskische Raad of 
het autonomie regime dat daarvoor in de plaats komt, 
komt het initiatief, in tegenstelling tot hetgeen is bepaald 
in artikel 143 van de Grondwet, aan het bevoegde 
Forale6 Orgaan toe, het welk zijn besluit neemt bij 
meerderheid van de leden waaruit het is samengesteld. 
Wil dit initiatief geldig zijn, dan is het bovendien 
noodzakelijk dat het besluit van het bevoegde Forale 
Orgaan bij referendum dat uitdrukkelijk hierover wordt 
gehouden en door de meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen wordt geratificeerd. 

2. Als het initiatief niet slaagt, kan het slechts 
opnieuw worden uitgeoefend tijdens een verschillende 
periode van het mandaat van het bevoegde Forale 
Orgaan, en in ieder geval nadat de minimum termijn die 
artikel 143 vastlegt, is verlopen. 

Vijfde. De steden Ceuta en Melilla kunnen zich 
inrichten als Autonome Gemeenschappen indien hun 
onderscheiden Gemeenteraden daartoe besluiten door 
middel van een besluit dat door de volstrekte 
meerderheid van hun leden is genomen en de Cortes 
Generales, bij organieke wet, toestemming geven zoals in 
artikel 144 is voorzien. 

Zesde. Wanneer verscheidene Statuutontwerpen aan 
de Commissie voor Grondwetszaken van het Congres 
worden verzonden, wordt daarover verslag uitgebracht 
in de volgorde van binnenkomst en vangt de termijn van 
twee maanden waar artikel 151 op doelt aan op het 
moment dat de Commissie de lezing van het ontwerp of 
de ontwerpen waarvan zij achtereenvolgens kennis heeft 
genomen heeft voltooid. 

Zevende. De provisionele autonomielichamen 
worden geacht te zijn ontbonden in de volgende 
gevallen: 

a) Zodra de organen die de in overeenstemming met 
de Grondwet goedgekeurde Autonomiestatuten in het 
leven roepen, zijn opgericht. 

b) In het geval dat het initiatief van het 
autonomieproces niet slaagt wegens het niet-vervuüen 
van de vereisten die zijn bepaald in artikel 143. 

c) Als het lichaam binnen een termijn van drie jaar 
geen gebruik heeft gemaakt van het recht dat daaraan is 
toegekend in de eerste overgangsbepaling. 

Zie vorige voetnoot. 
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Octava. 1. Las Câmaras que han aprobado la 
presente Constitución asumiran, tras la entrada en vigor 
de la misma, las funciones y competencias que en ella se 
sefialan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, 
sin que en ningün caso su mandato se extienda mas alla 
del 15 de junto 1981. 

2. A los efectos de lo establecido en el articulo 99, la 
promulgación de la Constitución se considerarâ como 
supuesto constitucional en el que procède su aplicación. A 
tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirâ un 
periodo de treinta dias para la aplicación de lo dispuesto 
en dicho articulo. 

Durante este periodo, el actual Presidente del 
Gobierno, que asumirâ las funciones y competencias que 
para dicho cargo establece la Constitución, podrâ optar 
por utilizar la facultad que le reconoce el articulo 115 o 
dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo 
establecido en el articulo 99, quedando en este ultimo 
caso en la situation prevista en el apartado 2 del articulo 
101. 

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 115, y si no se hubiera desarrollado 
legalmente lo previsto en los aru'culos 68 y 69, serân de 
aplicación en las electiones las normas vigentes con 
anterioridad, con las solas excepciones de que en lo 
referente a inelegibilidades e incompatibilidades se 
aplicarâ directamente lo previsto en el inciso segundo de 
la letra b) del apartado 1 del articulo 70 de la Constitution, 
asf como lo dispuesto en la misma respecta a la edad para 
el voto y lo establecido en el articulo 69.3 

Novena. A los tres aflos de la election por vez 
primera de los miembros del Tribunal Constitucional se 
procédera por sorteo para la designation de un grupo de 
cuatro miembros de la misma procedencia electiva que 
haya de césar y renovarse. A estos solos efectos se 
entenderân agrupados como miembros de la misma 
procedencia a los dos designados a propuesta del 
Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el 
Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se 
procédera transcurridos otros tres aflos entre los dos 
grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de 
entonces se estarâ a lo establecido en el numero 3 del 
articulo 159. 

Achtste. 1. De Kamers die deze Grondwet hebben 
aangenomen, nemen, na de inwerkingtreding ervan, de 
taken en bevoegdheden op die daarin onderscheidenlijk 
voor het Congres en de Senaat worden genoemd, terwijl 
in geen geval hun mandaat langer doorloopt dan tot 15 
juni 1981. 

2. Met het oog op hetgeen is vastgelegd in artikel 99, 
wordt de afkondiging van de grondwet als een 
grondwettelijk geval beschouwd waar dat artikel op van 
toepassing is. Met het oog daarop wordt vanaf de 
genoemde uitvaardiging een periode van dertig dagen 
geopend om hetgeen in dat artikel is bepaald toe te 
passen. 

Tijdens deze periode, kan de huidige President van de 
Regering, die de taken en bevoegdheden verkrijgt die 
voor dat ambt zijn bepaald door de Grondwet, er voor 
kiezen de bevoegdheid die artikel 115 hem toekent te 
gebruiken of, door middel van zijn ontslag, gelegenheid 
te geven tot de toepassing van hetgeen is bepaald in 
artikel 99, waarbij hij in het laatstgenoemde geval in de 
toestand verkeert die is voorzien in het tweede lid van 
artikel 101. 

3. Ingeval van ontbinding, in overeenstemming met 
hetgeen is voorzien in artikel 115, en indien hetgeen in 
de artikelen 68 en 69 is voorgeschreven niet bij wet tot 
stand is gekomen, zijn de hiervoor geldende 
voorschriften van toepassing op de verkiezingen, met de 
enkele uitzonderingen dat ten aanzien van de 
onverkiesbaarheid en onverenigbaarheid van functies 
onmiddellijk hetgeen is bepaald in de tweede zinsnede 
van de letter b) van het eerste lid van artikel 70 van de 
Grondwet wordt toegepast, alsmede dat hetgeen in de 
Grondwet is bepaald met betrekking tot de leeftijd om te 
stemmen en hetgeen is vastgelegd in artikel 69.3. 

Negende. Drie jaar na de eerste verkiezingen van de 
leden van het Constitutionele Hof vindt een loting plaats 
teneinde een groep van vier door hetzelfde orgaan 
gekozen leden aan te wijzen die zijn werkzaamheden 
moet beëindigen en wordt vernieuwd. Slechts met het 
oog hierop worden de twee leden die op voordracht van 
de Regering en de twee die op voordracht van de 
Algemene Raad van de Rechterlijke Macht zijn 
benoemd, beschouwd een groep van door hetzelfde 
orgaan gekozen leden te vormen. Op dezelfde wijze 
wordt gehandeld nadat nog eens drie jaar zijn verlopen 
tussen de twee groepen die niet zijn geraakt in de vorige 
loting. Daarna is men gehouden aan hetgeen is bepaald 
in nummer 3 van artikel 159. 

DISPOSICION DEROGATORIA AFSCHAFFINGSBEPALING 

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para 
la Reforma Politica, asi como, en tanto en cuanto no 
estuvieren ya derogadas por la anteriormente mencionada 
Ley, la de Principios del Movimiento National, de 17 de 
mayo de 1958; el Fuero de los Espafloles, de 17 de julio 
de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley 
Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley 
de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 
1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgânica del 
Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos 

1. De Wet 1/1977, van 4 januari, voor de Politieke 
Hervorming, alsmede, voor zover deze niet waren 
afgeschaft door de voornoemde Wet, die op de 
Beginselen van de Nationale Beweging, van 17 mei 1958; 
het Fuero der Spanjaarden, van 17 juli 1945; dat van de 
Arbeid, van 9 maart 1938; de Wet van Instelling van de 
Cortes, van 17 juli 1942; de Wet op de Opvolging van 
het Staatshoofd, van 26 juli 1947; al deze gewijzigd door 
de Organieke Wet van de Staat, van 10 januari 1967, en 
op dezelfde wijze laatstgenoemde en die op het 
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esta ultima y la de Referendum Nacional de 22 de octubre 
de 1945. 

2. En tanto en cuanto pudiera conservât alguna 
vigencîa, se considéra de fini ti vamen te derogada la Ley de 
25 de octubre de 1839 en lo que pudîera afectar a las 
provincias de Alava, Guipûzcoa y Vizcaya. 

En los mismos términos se considéra definitivamente 
derogada la Ley de 21 de julio de 1876. 

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposïciones 
se opongan a lo establecido en esta Constitution 

DISPOSICIÓN FINAL 

Nationale Referendum van 22 oktober 1945, zijn 
afgeschaft. 

2. Voor zover zij nog enige gelding mocht hebben 
behouden, wordt de Wet van 25 oktober 1839 geacht 
definitief te zijn afgeschaft waar zij de provincies Alava, 
Guipûzcoa en Vizcaya zou kunnen raken. 

Onder dezelfde voorwaarden wordt de Wet van 21 
juli 1876 geacht definitief te zijn afgeschaft. 

3. Eveneens zijn alle voorschriften die in strijd zijn 
met hetgeen in deze Grondwet is bepaald, afgeschaft. 

SLOTBEPALING 

Esta Constitución entrarâ en vigor el mismo di'a de la 
publicación de su texto oficial en el boletfn oficial del 
Estado. Se publicarâ también en las demâs lenguas de 
Espana 

Por tanto, mando a todos los espafioles, particulares y 
autoridades, que guarden y hagan guardar esta 
Constitución como norma fundamental del Estado. 

Palacio de las Cortes, a veintisiete de diciembre de 
mil novecientos setenta y ocho. 

JUAN CARLOS 

El Presidente de las Cortes, 
Antonio HERNANDEZ GIL 

Deze Grondwet treedt in werking op de dag van de 
publicatie van haar officiële tekst in het officiële 
staatsblad. Zij wordt tevens in de overige talen van 
Spanje gepubliceerd. 

Mitsdien, gelast ik alle Spanjaarden, particulieren en 
autoriteiten, deze Grondwet na te komen en te doen 
nakomen als fundamentele norm van de Staat. 

Paleis van de Cortes, op zevenentwintig december 
van negentienhonderd achtenzeventig. 

JUAN CARLOS 

De Voorzitter van de Cortes, 
Antonio HERNANDEZ GlL 

El Presidente del Congreso de los Diputados, 
Fernando ÄLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES 

De Voorzitter van het Congres van Afgevaardigden, 
Fernando ÄLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES 

El Presidente del Senado, 
Antonio FONTÂN PÉREZ 

De Voorzitter van de Senaat, 
Antonio FONTÂN PÉREZ 
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Ley Orgânica del Tribunal Constitucional Organieke Wet op het Constitutionele Hof 

TITULO PRIMERO 
D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 

CAPITULO PRIMERO 

Del Tribunal Constitucional, su orgaruzacion y 
atribuciones 
CAPITUI.O S E G U N D O 

De los Magistrados del Tribunal Constitucional 
TITULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
CAPITULO II 
Del recurso de inconstitucionalidad 
CAPITULO III 
De la cuestión de inconstitucionalidad promovida 
por Jueces o Tribunales 
CAPITULO rv 
De la sentencia en procedimientos de 
inconstitucionalidad y de sus efectos 

TITULO III 
DEL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

CAPITULO PRIMERO 

De la procedencia e interposición del recurso de 
amparo constitucional 

CAPITULO II 
De la tramitación de los recursos de amparo 
constitucional 
CAPITULO III 
De la resolución de los recursos de amparo 
constitucional y sus efectos 

TITULO IV 
DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
CAPITULO II 

De los conflictos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas o de estas entre si' 
CAPÎTULOII 
De los conflictos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas o de estas entre si 

Sección primera 
Conflictos positivus 
Sección segunda 
Conflictos negativus 

CAPITULO III 
De los conflictos entre órganos constitucionales del 
Estado 

TÎTULO V 
D E L A I M P U G N A C I ó N D E D I S P O S I C I O N E S S I N F U E R Z A 

D E L E Y Y R E S O L U C I O N E S D E LAS C O M U N I D A D E S 

A U T ó N O M A S PREVISTA E N E L A R T î C U L O 161.2 D E LA 

C O N S T I T U C I ó N 

EERSTE TITEL 
V A N H E T C O N S T I T U T I O N E L E H O F 

EERSTE HOOFDSTUK 

Van het Constitutionele Hof, diens inrichting en 
bevoegdheden 
T W E E D E H O O F D S T U K 

Over de Magistraten van het Constitutionele Hof 
TITEL II 
O V E R D E P R O C E D U R E S T O T VERKLARING VAN 

O N G R O N D W E T T I G H E I D 

EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene bepalingen 
HOOFDSTUK II 

Over het ongrondwettigheidsberoep 
HOOFDSTUK III 
Over de ongrondwettigheidsvraag gesteld door 
Rechters en Rechtscolleges 
HOOFDSTUK IV 
Over de uitspraak in ongrondwettigheidsprocedures 
en hun gevolgen 

TITEL III 
O V E R H E T B E R O E P O P G R O N D W E T T E L I J K E 

B E S C H E R M I N G 

EERSTE HOOFDSTUK 

Over de ontvankelijkheid en het instellen van het 
beroep op grondwettelijke bescherming 
HOOFDSTUK II 
Over de behandeling van de beroepen op 
grondwettelijke bescherming 
HOOFDSTUK III 

Over de beslissing van beroepen tot grondwettelijke 
bescherming en hun gevolg 

TITEL IV 
O V E R D E G R O N D W E T T E L I J K E G E S C H I L L E N 

EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene bepalingen 
HOOFDSTUK II 

Over de geschillen tussen de Staat en de Autonome 
Gemeenschappen of tussen deze onderling 
HOOFDSTUK II 
Over de geschillen tussen de Staat en de Autonome 
Gemeenschappen of tussen deze onderli»^ 

Eerste afdeling 
Positieve geschillen 
Tweede afdeling 
Negatieve geschillen 

HOOFDSTUK III 
Over de geschillen tussen de grondwettelijke organen 
van de Staat 

TITEL V 
O V E R H E T A A N V E C H T E N VAN V O O R S C H R I F T E N 

Z O N D E R K R A C H T VAN W E T E N VAN B E S L U I T E N VAN 

D E A U T O N O M E G E M E E N S C H A P P E N V O O R Z I E N I N 

A R T I K E L 161.2 VAN D E G R O N D W E T 
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TITULO VI 
DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

TITULO VII 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES SOBRE 

PROCEDIMIENTO 

TITULO VIII 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

TITEL VI 
OVER DE VERKLARING INZAKE DE 

GRONDWETTIGHEID VAN VOLKENRECHTELIJKE 

VERDRAGEN 

TITEL VII 
OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN 

INZAKE PROCESVOERING 

TITEL VIII 
OVER H E T PERSONEEL IN DIENST VAN 

CONSTITUTIONELE H O F 

OVERGANGSBEPALINGEN 

ADDITIONELE BEPALINGEN 
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L E Y O R G A N I C A 2 / 1 9 7 9 , D E 3 O C T O B R E , 

D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 7 

( B O E m i m . 239 , de 5 de o c t u b r e de 1979) 

D O N J U A N C A R L O S I, R E Y D E E S P A N A , A T O D O S 

L O S Q U E L A P R E S E N T E V I E R E N Y E N T E N D I E R E N , 

S A B E D : Q U E L A S C O R T E S G E N E R A L E S H A N 

A P R O B A D O C O N E L C A R A C T E R D E O R G A N I C A Y Y O 

V E N G O E N SANCIONAR LA SIGUENTE LEY: 

TÎTULO PRIMERO 
D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 

O R G A N I E K E W E T 2/1979, VAN 3 OKTOBER, 

O P H E T CONSTITUTIONELE H O F 

(BOE nr. 239, 5 oktober 1979) 

D O N J U A N CARLOS I, K O N I N G VAN SPANJE, AAN 

ALLEN DIE DIT ZIEN EN VERSTAAN, 

WEET: DAT DE CORTES GENERALES HEBBEN 

GOEDGEKEURD MET ORGANIEK KARAKTER EN DAT IK 

ZOJUIST HEB BEKRACHTIGD DE VOLGENDE WET: 

EERSTE TITEL 
V A N H E T C O N S T I T U T I O N E L E H O F 

CAPITULO PRIMERO 

Del Tribunal Constitucional, su organization y 
atribuciones 

1. 1. El Tribunal Constitucional, como interprète 
supremo de la Constitution, es independiente de los 
demâs órganos constitucionales y esta sometido solo a la 
Constitution y a la presente Ley Orgânica. 

2. Es ûnico en su orden y extiende su jurisdiction a 
todo el territorio national. 

2. 1. El Tribunal Constitucional conocerâ en los 
casos y en la forma que esta Ley détermina: 

a) Del recurso y de la cuestión de 
inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones 
normativas o actos con fuerza de Ley. 

b) Del recurso de amparo por violation de los 
derechos y libertades pûblicos relacionados en el articulo 
53.2 de la Constitution. 

c) De los conflictos constitucionales de competencia 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de 
estas entre si 

d) De los conflictos entre los órganos 
constitucionales del Estado. 

e) De la declaration sobre la constitucionalidad de los 
Tratados Internationales.8 

j) De las impugnaciones previstas en el numero 2 del 
articulo 161 de la Constitution. 

g) De la verification de los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los 
mismos reûnen los requisites requeridos por la 
Constitution y la presente Ley. 

h) De las demâs materias que le atribuyen la 
Constitution y las Leyes Orgânicas. 

2. El Tribunal Constitucional podrâ dictar 
reglamentos sobre su propio funcionamiento y 
organization, asi como sobre el régimen de su personal y 
servicios, dentro del âmbito de la presente Ley. Estos 
reglamentos, que deberân ser aprobados por el Tribunal 
en Pleno, se publicarân en el "Boletin Oficial del Estado", 

7 Met inbegrip van de wijzigingen die naderhand tot stand zijn gebracht bij LO 8/1984, van 26 december, 
waarbij art. 45 is afgeschaft; LO 4/1985, van 7 juli, waarbij het recurso previo de inconstitucionalidad (Hoofdstuk II 
van Titel VI) is afgeschaft; en LO 6/1988, van 9 juni, waarbij de art. 50 en 86 zijn gewijzigd. 

8 Vóór de wijziging bij LO 4/1985, van 7 juli, luidde art. 2.1.e): "Del control previo de constitucionalidad en los 
casos previstos en la Constitution y en la presente Ley. [Van de voorafgaande grondwettigheidstoetsing in de gevallen 
voorzien in de Grondwet en in deze Wet.l" 

EERSTE HOOFDSTUK 
Van het Constitutionele Hof, diens inrichting en 

bevoegdheden 

1. 1. Het Constitutionele Hof, als hoogste vertolker 
van de Grondwet, is onafhankelijk van de overige 
constitutionele organen en is enkel aan de Grondwet en 
van deze Organieke Wet onderworpen. 

2. Het is enig in zijn soort en zijn rechtsbevoegdheid 
strekt zich over het gehele nationale grondgebied uit. 

2. 1. Het Constitutionele Hof neemt kennis van de 
zaken en op de wijze zoals deze Wet vast stelt: 

a) Van het beroep en de vraag inzake 
ongrondwettigheid gericht tegen Wetten, voorschriften 
of handelingen met kracht van Wet. 

b) Van het beroep op bescherming wegens 
schending van de in artikel 53.2 van de Grondwet 
genoemde openbare rechten en vrijheden. 

c) Van de grondwetsgeschillen inzake bevoegdheden 
tussen de Staat en de Autonome Gemeenschappen of 
die tussen deze onderling. 

d) Van de geschillen tussen constitutionele organen 
van de Staat. 

e) Van de grondwettigheidsverklaring van 
Volkenrechtelijke Verdragen. 

f) Van het aanvechten bedoeld in lid 2 van artikel 
161 van de Grondwet. 

]!) Van de verificatie van de benoemingen van de 
Magistraten van het Constitutionele Hof, teneinde te 
beoordelen of zij de voorwaarden in zich verenigen die 
door de Grondwet en deze Wet worden gesteld. 

h) Van de overige onderwerpen die de Grondwet en 
de Organieke Wetten aan het Hof toevertrouwen. 

2. Het Constitutionele Hof kan reglementen 
vaststellen over zijn eigen werkwijze en inrichting, 
alsmede over zijn personeel en diensten, met 
inachtneming van deze Wet. Deze reglementen die door 
het Hof in Voltallige Vergadering moeten worden 
goedgekeurd, worden gepubliceerd in het "Officiële 
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autorizados por su Presidente. 
3. La competencia del Tribunal Constitucional se 

extiende al conocimiento y decision de las cuestiones 
prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden 
constitucional, directamente relacionadas con la materia 
de que con.oce, a los solos efectos del enjuiciamiento 
constitucional de esta. 

4. 1. En ningùn caso se podrâ promover cuestión de 
jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. 

2. El Tribunal Constitucional apreciarâ, de oficio o a 
instancia de parte, su falta de jurisdicción o de 
competencia. 

5. El Tribunal Constitucional esta integrado por doce 
miembros, con el titulo de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. 

6. 1. El Tribunal Constitucional actua en Pleno o en 
Sala. 

2. El Pleno esta integrado por todos los Magistrados 
del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en 
su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el 
Magistrado mas antiguo en el cargo y, en caso de igual 
antigiiedad, el de mayor edad. 

7. 1. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. 
Cada Sala esta compuesta por seis Magistrados 
nombrados por el Tribunal en Pleno. 

2. EI Presidente del Tribunal lo es también de la Sala 
Primera, que presidirâ en su defecto, el Magistrado mâs 
antiguo y, en caso de igual antigiiedad, el de mayor edad. 

3. El Vicepresidente del Tribunal presidirâ en la Sala 
Segunda y, en su defecto, el Magistrado mâs antiguo y, en 
caso de igual antigiiedad, el de mayor edad. 

8. Para el despacho ordinario y la decision sobre la 
admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y 
las Salas constituirân Secciones, compuestas por el 
respectivo Presidente o quien le sustituya y dos 

Magistrados. 

9. 1. El Tribunal en Pleno elige de entre sus 
miembros por votación sécréta a su Presidente y propone 
al Rey su nombramiento. 

2. En primera votación se requerirâ la mayoria 
absoluta. Si esta no se alcanzase se procédera a una 
segunda votación, en la que resultarâ elegido quien 
obtuviese mayor numero de votos. En caso de empâte se 
efectuarâ una ultima votación y si este se repitiese, sera 
propuesto el de mayor antigiiedad en el cargo y en caso de 
igualdad el de mayor edad. 

3. El nombre del elegido se elevarâ al Rey para su 
nombramiento por un periodo de tres anos, expirado el 
cual podrâ ser reelegido por una sola vez. 

4. El Tribunal en Pleno elegirâ entre sus miembros, 
por el procedimiento serialado en el apartado 2 de este 
articulo y por el mismo periodo de tres anos, un 
Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en 

Staatsblad", met toestemming van diens President. 
3. De bevoegdheid van het Constitutionele Hof 

strekt zich uit tot de kennisneming van de prejudiciële en 
incidentele vragen die niet tot de constitutionele orde 
behoren, onmiddellijk verband houdend met de 
aangelegenheden waar het kennis van neemt, uitsluitend 
met het oog op de constitutionele berechting ervan. 

4. 1. Tn geen geval kan een vraag inzake de 
jurisdictie of bevoegdheid aan het Constitutionele Hof 
worden gesteld. 

2. Het Constitutionele Hof oordeelt, ambtshalve of 
op verzoek van een partij, zijn gebrek aan jurisdictie of 
bevoegdheid. 

5. Het Constitutionele Hof is samengesteld uit 
twaalf leden met de titel van Magistraat van het 
Constitutionele Hof. 

6. 1. Het Constitutionele Hof treedt op in Voltallige 
Vergadering of in een Kamer. 

2. De Voltallige Vergadering bestaat uit alle 
Magistraten van het Hof. Zij wordt voorgezeten door de 
President van het Hof en, bij zijn ontstentenis, door de 
Vice-President en, bij ontstentenis van beiden, door de 
langst zittende Magistraat en, in geval van gelijke 
anciënniteit, die met de hoogste leeftijd. 

7. 1. Het Constitutionele Hof bestaat uit twee 
Kamers. Elke Kamer is samengesteld uit zes Magistraten 
die door het Hof in Voltallige Vergadering zijn 
benoemd. 

2. De President van het Hof is dit eveneens van de 
Eerste Kamer, die bij diens ontstentenis wordt 
voorgezeten door de langst zittende Magistraat en, in 
geval van gelijke anciënniteit, die met de hoogste leeftijd. 

3. De Vice-President van het Hof zit de Tweede 
Kamer voor en, bij diens ontstentenis, de langst zittende 
Magistraat en, in geval van gelijke anciënniteit, die met de 
hoogste leeftijd. 

8. Voor de gewone behandeling en beslissing over 
de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van 
beroepschriften, richten de Voltallige Vergadering en de 
Kamers Afdelingen in die zijn samengesteld door de 
onderscheiden President of diens vervanger en twee 
Magistraten. 

9. 1. Het Hof in Voltallige Vergadering bijeen kiest 
zijn President uit zijn leden bij geheime stemming en 
draagt hem voor diens benoeming voor aan de Koning. 

2. Bij de eerste stemming is de volstrekte 
meerderheid vereist. Als geen meer dan de helft van de 
stemmen in zich verenigt, wordt tot een tweede 
stemming overgegaan waarbij degene die de meeste 
stemmen in zich verenigt verkozen zal zijn. Indien de 
stemmen staken wordt een laatste stemming gehouden 
en indien de stemmen alsdan blijven staken, wordt de 
langst zittende voorgedragen en bij gelijke anciënniteit 
die met de hoogste leeftijd. 

3. De naam van de gekozene wordt aan de Koning 
voorgelegd voor zijn benoeming voor een periode van 
drie jaar, waarna hij één enkele maal kan worden 
herkozen. 

4. Het Hof in Voltallige Vergadering bijeen kiest uit 
zijn leden, volgens de in het tweede lid van dit artikel 
omschreven procedure en voor dezelfde termijn van drie 
jaar, een Vice-President, aan wie het toekomt de 
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caso de vacante, ausencia u otto motivo legal y presidir la 
Sala Segunda. 

10. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes 
asuntos: 

a) De los tecursos y de las cuestiones de 
inconstitucionalidad. 

b) De los conflictos constitucionales de competencia 
entte el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de 
éstas entre si'. 

c) De los conflictos entre los órganos constitucionales 
del Estado. 

d) Del control previo de constitucionalidad. 
e) De las impugnaciones previstas en el numero 2 del 

articulo 161 de la Constitution. 
J) De la verification del cumplimiento de los 

requisites exigidos para el nombramiento de Magistrado 
del Tribunal Constitucional. 

g) Del nombramiento de los Magistrados que han de 
integrar cada una de las Salas. 

h) De la recusación de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional. 

i) Del cese de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional en los casos previstos en el articulo 23 de 
las presente Ley. 

j) De la aprobación y modification de los 
reglamentos del Tribunal. 

k) De cualquier otro asunto que, siendo competencia 
del Tribunal, recabe para si el Pleno, a propuesta del 
Presidente o de tres Magistrados, asf como de los demâs 
asuntos que Ie puedan ser atribuidos expresamente por 
una Ley orgânica. 

11. 1. Las Salas del Tribunal Constitucional 
conocerân de los asuntos que, atribuidos a la justicia 
constitucional, no sean de la competencia del Pleno. 

2. También conocerân las Salas de aquellas cuestiones 
que habiendo sido atribuidas al conotimiento de las 
Secciones, entiendan que por su importancia deba 
resolver la propia Sala. 

12. La distribution de asuntos entre las Salas del 
Tribunal se efectuarâ segûn un turno establecido por el 
Pleno a propuesta de su Presidente. 

13. Cuando una Sala considère necesario apartarse en 
cualquier punto de la doctrina constitucional précédente 
sentada por el Tribunal, la cuestión se someterâ a la 
decision del Pleno. 

14. El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos 
cuando estén présentes, al menos, dos tercios de los 
miembros que en cada momento lo compongan. Los 
acuerdos de las Salas requerirân asimismo la presentia de 
dos tercios de los miembros que en cada momento las 
compongan. En las Secciones se requerirâ la presencia de 
dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose 
entonces la de sus tres miembros. 

15. El Presidente del Tribunal Constitucional ostenta 
la representation del mismo, convoca y preside el 
Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas 
précisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas 
y de las Seccionas; comunica a las Câmaras, al Gobierno o 

President te vervangen ingeval van vacature, afwezigheid 
of een andere wettige reden, en de Tweede Kamer voor 
te zitten. 

10. Het Hof in Voltallige Vergadering bijeen neemt 
kennis van de volgende zaken: 

a) Van beroepen en vragen inzake 
ongrondwettigheid. 

b) Van grondwetsgeschillen inzake bevoegdheid 
tussen de Staat en de Autonome Gemeenschappen of 
die tussen deze onderling 

c) Van de geschillen tussen grondwettelijke organen 
van de Staat. 

d) Van de voorafgaande grondwetstoetsing. 
e) Van het aanvechten bedoeld in lid 2 van artikel 

161 van de Grondwet. 
f) Van de verificatie van de vervulling van de 

voorwaarden voor de benoeming tot Magistraat van het 
Constitutionele Hof. 

g) Van de benoeming van de Magistraten die deel 
uitmaken van ieder der Kamers. 

h) Van de wraking van Magistraten van het 
Constitutionele Hof. 

i) Van het ontslag van de Magistraten van het 
Constitutionele Hof in de gevallen bepaald in artikel 23 
van deze Wet. 

j) Van de goedkeuring en wijziging van de 
reglementen van het Hof. 

k) Van iedere andere zaak die, tot de bevoegdheid 
van het Hof behorend, door de Voltallige Vergadering 
naar zich toetrekt, evenals de overige zaken die 
uitdrukkelijk door een organieke Wet aan het Hof 
kunnen worden toevertrouwd. 

11. 1. De Kamers van het Constitutionele Hof 
nemen kennis van de zaken die, toevertrouwd aan de 
constitutionele rechtspraak, niet onder e bevoegdheid 
van de Voltallige Vergadering behoren. 

2. Ook nemen de Kamers kennis van de zaken 
waarvan, ofschoon de kennisneming ervan aan de 
Afdelingen is toevertrouwd, deze menen dat zij gelet op 
hun belang door de Kamer zelf moeten worden beslist. 

12. De verdeling van de zaken onder de Kamers van 
het Hof gebeurt op toerbeurt zoals door de Voltallige 
Vergadering bijeen op voordracht van de President heeft 
bepaald. 

13. Wanneer een Kamer het noodzakelijk acht af te 
moeten wijken op enig punt van de door het Hof in een 
precedent neergelegde constitutionele leer, wordt de 
vraag voor beslissing aan de Voltallige Vergadering 
voorgelegd. 

14. Het Hof in Voltallige Vergadering bijeen kan 
besluiten aannemen wanneer ten minste twee derden van 
de leden waar het op dat moment uit bestaat aanwezig 
zijn. De besluiten van de Kamers vereisen eveneens de 
aanwezigheid van twee derden van de leden uit wie zij op 
dat moment is samengesteld. In de Afdelingen moeten 
twee leden aanwezig zijn, behoudens onenigheid, in welk 
geval alle drie de leden aanwezig moeten zijn. 

15. De President van het Constitutionele Hof 
vertegenwoordigt het Hof, roept het Hof in Voltallige 
Vergadering bijeen en zit het voor en roept de Kamers 
bijeen; hij treft de noodzakelijke maatregelen opdat het 
Hof, de Kamers en de Afdelingen te werk kunnen gaan; 
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al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las 
vacantes; ejerce las potestades administrativas sobre el 
personal del Tribunal, e insta del Ministerio de Justicia la 
convocatoria para cubrir las plazas de Secretaries, 
Oficiales, Auxiliares y Subalternos. 

CAPÎTULO SEGUNDO 

De los Magistrados del Tribunal Constitucional 

16. 1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional 
serân nombrados por el Rey, a propuesta de las Cämaras, 
del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en 
las condicionas que establece el articulo 159.1 de la 
Constitución. 

2. La designación para el cargo de Magistrado del 
Tribunal Constitucional se harâ por nueve anos, 
renovândose el Tribunal por terceras partes cada tres. 
Ningun Magistrado podrâ ser propuesto al Rey para otro 
periodo inmediato salvo que hubiera ocupado el cargo 
por un plazo no superior a tres aflos. 

17. 1. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de 
expiración de los nombramientos, el Presidente del 
Tribunal solicitarâ de los Presidentes de los órganos que 
han de hacer las propuestas para la designación de los 
nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para 
eUo. 

2. Los Magistrados del Tribunal Constitucional 
continuarân en el ejercicio de sus funciones hasta que 
hayan tornado posesión quienes hubïeren de sucederles. 

18. Los miembros del Tribunal Constitucional 
deberân ser nombrados entre ciudadanos espanoles, que 
sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, 
funcionarios publicos o Abogados, todos ellos juristas de 
reconocida competencia con mâs de quince anos de 
ejercicio profesîonal o en activo en la respectiva función. 

19. 1. El cargo de Magistrado del Tribunal 
Constitucional es incompatible: Primero, con el de 
Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y 
Senador; tercero, con cualquier cargo politico o 
administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el 
ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la 
carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas 
clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden 
jurisdiccional; sexto, con el desempeno de funciones 
directivas en los partidos polrticos, sindicatos, 
asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con 
toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, 
con el desempeno de actividades profesionales o 
mercantiles. En lo demâs, los miembros del Tribunal 
Constitucional tendrân las incompatibilidades propias de 
los miembros del Poder Judicial. 

2. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en 
quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, 

hij brengt de Kamers van het Parlement, de Regering of 
onderscheidenlijk de Algemene Raad van de Rechterlijke 
Macht op de hoogte van vacatures; hij oefent de 
bestuurlijke bevoegdheden over het personeel van het 
Hof uit en verzoekt het Ministerie van Justitie om het 
openen van sollicitatieprocedures teneinde de plaatsen 
van Secretarissen, Griffiers, Medewerkers en Lager 
Personeel op te vullen. 

T W E E D E H O O F D S T U K 

Over de Magistraten van het Constitutionele Hof 

16. 1. De Magistraten van het Constitutionele Hof 
worden benoemd door de Koning, op voordracht van de 
Kamers van het Parlement, de Regering en de Algemene 
Raad van de Rechterlijke Macht, met inachtneming van 
de voorwaarden die in artikel 159.1 van de Grondwet 
zijn vastgelegd. 

2. De benoeming voor de functie van Magistraat 
van het Constitutionele Hof wordt voor negen jaar 
gedaan, terwijl een derde van het Hof om de drie jaar 
wordt vernieuwd. Geen Magistraat kan onmiddellijk aan 
de Koning worden voorgedragen voor nog een termijn 
tenzij hij voor de functie niet langer dan drie jaar heeft 
vervuld. 

17. 1. Ten minste vier maanden vóór de datum 
waarop de benoemingen verlopen, verzoekt de President 
van het Hof de Voorzitters van de organen die de 
voordrachten voor de benoeming van nieuwe 
Magistraten moeten doen om de procedure daartoe aan 
te vangen. 

2. De Magistraten van het Constitutionele Hof 
verblijven in functie tot degenen die hen opvolgen hun 
plaats hebben ingenomen. 

18. De leden van het Constitutionele Hof moeten 
worden benoemd uit Spaanse burgers, die Magistraten, 
Openbare Aanklagers, Universitaire Docenten, 
ambtenaren of Advocaten zijn, allen juristen van erkende 
bekwaamheid met meer dan vijftien jaar beroepservaring 
of vervulling van hun onderscheiden ambt. 

19. 1. Het ambt van Magistraat van het 
Constitutionele Hof is niet verenigbaar: Eerstens, met 
die van Nationale Ombudsman; tweedens, met die van 
Afgevaardigde of Senator; derdens, met welk politiek of 
bestuurlijk ambt van de Staat, de Autonome 
Gemeenschappen, de provincies of andere lokale 
lichamen dan ook; vierdens, met de uitoefening van 
welke rechtspraak of activiteit die de rechtspraak of het 
openbaar ministerie eigen is dan ook; vijfdens, met enig 
werk dan ook bij Rechtscolleges of Gerechten van welke 
rechtsprekende orde dan ook; zesdens, met de vervulling 
van leidinggevende functies bij politieke partijen, 
vakbonden, verenigingen, stichtingen en beroepscolleges 
en met welke soort van werkzaamheid ten dienste 
daarvan dan ook; ten zevende, met de uitoefening van 
beroepsmatige of commerciële activiteiten. Overigens is 
het lidmaatschap van het Constitutionele Hof 
onverenigbaar met alle werkzaamheden die 
onverenigbaar zijn met die van het lidmaatschap tot de 
Rechterlijke Macht. 

2. Indien degene die als Magistraat van het Hof 
wordt voorgedragen een onverenigbare werkzaamheid 
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deberâ, antes de tornar posesión, cesar en el cargo o en la 
actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez 
dias siguientes a la propuesta, se entenderâ que no acepta 
el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional. La 
misma régla se aplicarâ en el caso de incompatibilidad 
sobrevenida. 

20. Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y, en 
general, los funcionarios pûblicos nombrados Magistrados 
del Tribunal, pasarân a la situación de excedencia especial 
en su carrera de origen. 

21. El Presidente y los demâs Magistrados del 
Tribunal Constitucional, prestarân, al asumir su cargo ante 
el Rey, el siguiente juramento o promesa: "Juro (o 
prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo 
tiempo la Constitución espafïola, lealtad a la Corona y 
cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional". 

22. Los Magistrados del Tribunal Constitucional 
ejercerân su función de acuerdo con los principios de 
imparcialidad y dignidad inhérentes a la misma; no podrân 
ser perseguidos por las opiniones expresadas en el 
ejercicio de sus funciones; serân inamovibles y no podrân 
ser destituidos ni suspendidos sino por algunas de las 
causas que esta Ley establece. 

23. 1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional 
cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por 
renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; 
segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; 
tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las 
previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por 
incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de 
atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por 
violar la réserva de su función; séptimo, por haber sido 
declarado responsable civilmente por dolo o condenado 
por delito doloso o por culpa grave. 

2. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, 
asi como en el de fallecimiento, se decretarâ por el 
Presidente. En los restantes supuestos decidirâ el Tribunal 
en Pleno, por mayorfa simple en los casos tercero y cuarto 
y por mayoria de las tres cuartas partes de sus miembros 
en los demâs casos. 

24. Los Magistrados del Tribunal Constitucional 
podrân ser suspendidos por el Tribunal, como medida 
previa, en caso de procesamiento o por el tiempo 
indispensable para resolver sobre la concurrencia de 
alguna de las causas de cese establecidas en el articulo 
anterior. La suspension requière el voto favorable de las 
tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido 
en Pleno. 

25. 1. Los Magistrados del Tribunal que hubieran 
desempenado el cargo durante en minimo de tres anos 
tendrân derecho a una remuneración de transición por un 
aho, equivalente a la que percibieran en el momento del 

vervult, moet hij, voordat hij zijn plaats inneemt, het 
onverenigbare ambt of werkzaamheid beëindigen. Indien 
hij dit niet doet binnen tien dagen volgend op de 
voordracht, wordt verstaan dat hij het ambt van 
Magistraat van het Constitutionele Hof niet aanvaardt. 
Dezelfde regel is van toepassing wanneer de 
onverenigbare werkzaamheid tijdens het lidmaatschap bij 
het Hof rijst. 

20. De leden van de Rechterlijke Macht en het 
Openbaar Ministerie en, in het algemeen, de ambtenaren 
die tot Magistraat van het Hof zijn benoemd, verkrijgen 
buitengewoon verlof voor hun oorspronkelijke functie. 

21. De President en de overige Magistraten van het 
Constitutionele Hof leggen bij het aanvaarden van hun 
ambt ten overstaan van de Koning de volgende eed of 
belofte af: "Ik zweer (of beloof) trouw en te allen tijde de 
Spaanse Grondwet te bewaren en te doen bewaren, 
trouw te zijn aan de Kroon en mijn plichten als 
Constitutioneel Magistraat na te komen." 

22. De Magistraten van het Constitutionele Hof 
oefenen hun ambt uit overeenkomstig de beginselen van 
onpartijdigheid en waardigheid die daaraan inherent zijn; 
zij kunnen niet om de meningen die zij in de uitoefening 
van hun functies uiten worden vervolgd; zij zijn 
onafzetbaar en kunnen niet worden ontslagen noch 
geschorst anders dan op grond van een van de redenen 
die in deze Wet zijn vastgelegd. 

23. 1. De Magistraten van het Constitutionele Hof 
worden ontslagen op een van de volgende gronden: Ten 
eerste, op grond van opzegging na aanvaarding door de 
President van het Hof; ten tweede, op grond van het 
ontstaan van een reden van ongeschiktheid die voor de 
leden van de Rechterlijke Macht zijn vastgesteld; ten 
vierde, op grond van onverenigbaarheid van functies of 
werkzaamheden ontstaan tijdens de vervulling van het 
ambt; ten vijfde, op grond van het nalaten van het 
vervullen met zorgvuldigheid van de plichten van het 
ambt; ten zesde, op grond van het schenden van de aan 
het ambt verbonden geheimhoudingsplicht; ten zevende, 
op grond van een civielrechtelijke aansprakelijkstelling 
wegens opzet of van een strafrechtelijke veroordeling 
wegens een misdrijf met opzet of wegens grove schuld. 

2. Het ontslag of het onvervuld blijven van het ambt 
van Magistraat van het Constitutionele Hof in het eerste 
en het tweede geval, alsmede in het geval van overlijden, 
wordt door de President beschikt. In de overige gevallen 
besluit het Hof in Voltallige Vergadering bijeen, bij 
gewone meerderheid in het derde en vierde geval en bij 
drie vierden meerderheid van de leden in de overige 
gevallen. 

24. De Magistraten van het Constitutionele Hof 
kunnen door het Hof worden geschorst, bij wijze van 
voorlopige voorziening, ingeval van vervolging of voor 
de tijd die noodzakelijk is om te beslissen of zich een van 
de ontslagredenen voordoet die in het vorige artikel zijn 
vastgelegd. Het besluit tot schorsing wordt genomen met 
de stemmen van drie vierden van de leden het Hof in 
Voltallige Vergadering bijeen. 

25. 1. De Magistraten van het Hof die hun functie 
gedurende ten minste drie jaar hebben vervuld, hebben 
recht op een overgangsvergoeding gedurende één jaar, 
die gelijk staat aan de vergoeding die zij op het moment 
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2. Cuando el Magistrado del Tribunal procéda de 
cualquier Cuerpo de funcionarios con derecho a 
jubilación, se le computarâ, a los efectos de determinación 
del haber pasivo, el tiempo de desempeno de las 
funciones constitucionales y se calcularâ aquél sobre el 
total de las remuneraciones que hayan correspondido al 
Magistrado del Tribunal Constitucional durante el ultimo 

26. La responsabilidad criminal de los Magistrados 
del Tribunal Constitucional solo sera exigible ante la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo. 

TITULO II 
D E LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIóN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

van hun ontslag ontvingen. 
2. Indien de Magistraat van het Hof voortkomt uit 

enig ambtenarencorps met recht op pensioen, wordt, ten 
behoeve van de bepaling van de jaren waarover de 
rechten worden berekend, de tijd van vervulling van de 
constitutionele functies daarbij opgeteld en worden die 
rechten berekend op grond van het totaal aan 
vergoedingen die aan de Magistraat van het 
Constitutionele Hof ten goede kwamen gedurende het 
laatste jaar. 

26. De strafrechtelijke vervolging van de 
Magistraten van het Constitutionele Hof vindt alleen ten 
overstaan van de Strafkamer van het Hoogste 
Gerechtshof plaats. 

TITEL II 
O V E R D E PROCEDURES T O T VERKLARING VAN 

O N G R O N D W E T T I G H E I D 

CApiTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

27. 1. Mediante los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad regulados en este titulo, el Tribunal 
Constitucional garantiza la primacfa de la Constitución y 
enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las 
Leyes, disposiciones o actos impugnados. 

2. Son susceptibles de declaración de 
inconstitucionalidad: 

a) Los Estatutos de Autonomfa y las demâs Leyes 
orgânicas. 

b) Las demâs Leyes, disposiciones normativas y actos 
del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Décrètes 
legislativos, la competencia del Tribunal se endende sin 
perjuicio de lo previsto en el numéro 6 del artfculo 82 de 
la Constitución. 

c) Los tratados internadonales. 
d) Los Reglamentos de las Câmaras y de las Cortes 

Generales. 
e) Las Leyes, actos y disposiciones normativos con 

fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la 
misma salvedad formulada en el apartado b) respecte a los 
casos de delegación legislativa. 

j) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de 
las Comunidades Autónomas. 

28. 1. Para apreciar la conformidad o disconformidad 
con la Constitución de una Ley, disposición o acte con 
fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, el Tribunal considerarâ, ademâs de los 
préceptes constitucionales, las Leyes que, dentro del 
marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar 
las competencias del Estado y las diferentes Comunidades 
Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las 
competencias de estas. 

2. Asimismo el Tribunal podrâ declarar 
inconstitucionales por infracción del artfculo 81 de la 
Constitución los préceptes de un DecretoTey, Décrète 
legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carâcter 
de orgânica o norma legislativa de una Comunidad 
Autónoma en el caso de que dichas disposiciones 

EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene bepalingen 

27. 1. Door middel van de procedures van 
verklaring van ongrondwettigheid geregeld in deze titel, 
waarborgt het Constitutionele Hof het primaat van de 
Grondwet en oordeelt het over de verenigbaarheid of 
onverenigbaarheid met haar van de aangevochten 
Wetten, voorschriften of handelingen. 

2. Vatbaar voor een verklaring van 
ongrondwettigheid zijn: 

a) De Autonomiestatuten en de overige organieke 
Wetten. 

b) De overige Wetten, voorschriften en handelingen 
van de Staat met kracht van wet. Tn het geval van 
wettelijke Besluiten, wordt de bevoegdheid van het Hof 
verstaan te gelden onverminderd hetgeen in lid 6 van 
artikel 82 van de Grondwet is bepaald. 

c) De volkenrechtelijke verdragen. 
d) De Kamerreglementen van de Cortes Generales. 
e) De Wetten, handelingen en voorschriften met 

kracht van wet van de Autonome Gemeenschappen, 
onder hetzelfde voorbehoud dat onder b) is gemaakt 
voor de gevallen van delegatie van wetgeving. 

J) De Reglementen van de wetgevende 
Vergaderingen van de Autonome Gemeenschappen. 

28. 1. Teneinde de verenigbaarheid of 
onverenigbaarheid met de Grondwet van een Wet, 
voorschrift of handeling met kracht van wet van de Staat 
of van de Autonome Gemeenschappen te bepalen, 
neemt het Hof, naast de grondwettelijke bepalingen, de 
Wetten in overweging die, in het grondwettelijke kader, 
zijn vastgesteld om de bevoegdheden van de Staat en van 
de verschillende Autonome Gemeenschappen af te 
bakenen of om de uitoefening van de bevoegdheden van 
laatstgenoemden te regelen of te harmoniseren. 

2. Eveneens kan het Hof ongrondwettig verklaren 
wegens schending van artikel 81 van de Grondwet de 
bepalingen van een Wetsbesluit, een wettelijk Besluit, een 
Wet die niet is aangenomen als organieke Wet of 
wettelijk voorschrift van een Autonome Gemeenschap 
in het geval die voorschriften onderwerpen regelen die 
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hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgânica o 
impliquai modificación o derogación de una Ley 
aprobada con tal carâctet cualquiera que sea su contenido. 

29. 1. La declaración de inconstitucionalidad podrâ 
promoverse mediante: 

a) El recurso de inconstitucionalidad. 
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por 

Jueces o Tribunales. 
2. La desestimación, por razones de forma, de un 

recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley no sera obstâculo 
para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser 
objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con 
ocasión de su apücación en otro proceso. 

30. La admisión de un recurso o de una cuestión de 
inconstitucionalidad no suspenderâ la vigencia ni la 
apücación de la Ley, de la disposición normativa o del 
acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el 
Gobierno se ampare en lo dispuesto en el artîculo 161.2 
de la Constitución para impugnar, por medio de su 
Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con 
fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas. 

aan Organieke Wetgeving zijn voorbehouden of die de 
wijziging of afschaffing van zulk een Wet impliceren 
ongeacht de inhoud die zij heeft. 

29. 1. De verklaring van ongrondwettigheid kan 
worden bewerkstelligd door middel van: 

a) Het ongrondwettigheidsberoep. 
b) De ongrondwettigheidsvraag gesteld door 

Rechters of Rechtscolleges. 
2. De verwerping wegens vormverzuim van een 

ongrondwettigheidsberoep gericht tegen een Wet, 
voorschrift of handeling met kracht van Wet verhindert 
niet dat dezelfde Wet, voorschrift of handeling het 
voorwerp van een ongrondwettigheidsvraag kan zijn bij 
de toepassing ervan in een ander proces. 

30. De ontvankelijkverklaring van een 
ongrondwettigheidsberoep of -vraag schorst niet de 
werking noch de toepassing van de Wet, het voorschrift 
of de handeling met kracht van Wet, behoudens in het 
geval dat de Regering zich beroept op hetgeen in artikel 
161.2 van de Grondwet is bepaald om, door 
tussenkomst van haar President, Wetten, voorschriften 
of handelingen met kracht van Wet van de Autonome 
Gemeenschappen aan te vechten. 

CAPITULO II 
Del recurso de inconstitucionalidad 

31. El recurso de inconstitucionalidad contra las 
Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley 
podrâ promoverse a partir de su publicación ofïcial. 

32. 1. Estân legitimados para el ejercicio del recurso 
de inconstitucionalidad cuando se träte de Estatutos de 
Autonomia y demâs Leyes del Estado, orgânicas o en 
cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y 
actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con 
fuerza de Ley, tratados internacionales y Reglamentos de 
las Câmaras y de las Cortes Generales: 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) Cincuenta Diputados. 
d) Cincuenta Senadores. 

2. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad 
contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley 
del Estado que puedan afectar a su propio âmbito de 
autonomia, estân también legitimados los órganos 
colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades 
Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto. 

33. El recurso de inconstitucionalidad se formularâ 
dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación 
de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley 
impugnado mediante demanda presentada ante el 
Tribunal Constitucional, en la que deberân expresarse las 
circunstancias de identidad de las personas u órganos que 
ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, 
concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o 
en parte, y precisar el precepto constitucional que se 
entiende inftingido. 

HOOFDSTUK II 
Over het ongrondwettigheidsberoep 

31. Het ongrondwettigheidsberoep tegen Wetten, 
voorschriften of handelingen met kracht van Wet kan 
worden ingesteld vanaf het tijdstip van hun officiële 
publicatie. 

32. 1. Gerechtigd tot het uitoefenen van het 
ongrondwettigheidsberoep wanneer in het geding zijn 
Autonomiestatuten en de overige Wetten van de Staat, 
organiek of in welke andere vorm dan ook, en 
voorschriften en handelingen van de Staat of van de 
Autonome Gemeenschappen met kracht van Wet, 
volkenrechtelijke verdragen en reglementen van de 
Kamers en van de Cortes Generales: 

a) De Regeringspresident. 
b) De Ombudsman. 
c) Vijftig Afgevaardigden. 
d) Vijftig Senatoren. 
2. Tot het uitoefenen van het 

ongrondwettigheidsberoep tegen de Wetten, 
voorschriften of handelingen met kracht van Wet van de 
Staat die hun eigen autonomiesfeer kunnen aantasten, 
zijn ook de uitvoerende colleges en de Vergaderingen 
van de Autonome Gemeenschappen gerechtigd, na 
daartoe een besluit te hebben genomen. 

33. Het ongrondwettigheidsberoep wordt binnen 
een termijn van drie maanden na de publicatie van de 
bestreden Wet, voorschrift of handeling met kracht van 
Wet ingesteld doot de indiening van een beroepschrift 
bij het Constitutionele Hof, waarin de identiteitsgegevens 
zijn opgenomen van de personen of organen die de 
vordering instellen en, indien van toepassing, van hun 
vertegenwoordigers, de bestreden Wet, voorschrift of 
handeling, geheel of gedeeltelijk, wordt genoemd en de 
constitutionele bepaling die geacht wordt te zijn 
geschonden nader wordt aangeduid. 
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34. 1. Admitida a trâmite la demanda, el Tribunal 
Constitutional darâ traslado de la misma al Congreso de 
los Diputados y al Senado por conducto de sus 
Presidentes, al Gobiemo por conducto del Ministerio de 
Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una 
Ley o disposition con fuerza de Ley dictada por una 
Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y 
ejecutivo de las misma a fin de que puedan personarse en 
el procedimiento y formulât las alegaciones que estimaren 
oportunas. 

2. La personación y la formulation de alegaciones 
deberân hacerse en el plazo de quince dfas, transcurrido el 
cual el Tribunal dictarâ sentencia en el de diez, salvo que, 
mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime 
necesario un plazo mâs amplio que, en ningûn caso, podrâ 
excéder de treinta dias. 

CAPÎTULO I I I 

De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por 
Jueces o Tribunales 

35. 1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a 
instantia de parte, considère que una norma con rango de 
Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo 
pueda ser contraria a la Constitution, plantearâ la cuestión 
al Tribunal Constitutional con sujétion a lo dispuesto en 
esta Ley. 

2. El órgano judicial solo podrâ plantear la cuestión 
una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para 
dictar sentencia, debiendo concretat la Ley o norma con 
fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el 
precepto constitutional que se supone infringido y 
especificar y justificar en que medida la decision del 
proceso dépende de la validez de la norma en cuestión. 
Antes de adoptar mediante auto su decision definitiva, el 
órgano judicial oirâ a las partes y al Ministerio Fiscal para 
que en el plazo comùn e improrrogable de diez dlas 
puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad, resolviendo el 
Juez seguidamente y sin mâs trâmite en el plazo de tres 
dias. Dicho auto no sera susceptible de recurso de 
ninguna clase. No obstante, la cuestión de 
inconstitucionalidad podrâ ser intentada de nuevo en las 
sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a 
sentencia firme. 

36. El órgano judicial elevarâ al Tribunal 
Constitutional la cuestión de inconstitucionalidad junto 
con testimonio de los autos principales y de las 
alegaciones previstas en el artîculo anterior, si las hubiere. 

37. 1. Recibidas en el Tribunal Constitutional las 
actuaciones, el procedimiento se sustanciarâ por los 
trâmites del apartado segundo de este artîculo. No 
obstante, podrâ el Tribunal rechazar, en trâmite de 
admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del 
Fiscal General del Estado, la cuestión de 

34. 1. Nadat het beroepschrift ontvankelijk is 
verklaard, doet het Constitutionele Hof daarvan een 
afschrift toekomen aan het Congres van Afgevaardigden 
en de Senaat door tussenkomst van hun Voorzitters, de 
Regering door tussenkomst van het Ministerie van 
Justitie en, ingeval het voorwerp van het beroep een 
door een Autonome Gemeenschap uitgevaardigde Wet 
of voorschrift met kracht van Wet is, de wetgevende en 
uitvoerende organen daarvan, opdat zij zich in rechte 
kunnen stellen en de gronden kunnen aanvoeren die zij 
van pas achten. 

2. Het zich stellen in rechte en het aanvoeren van de 
gronden moeten gebeuren binnen een termijn van 
vijftien dagen, waarna het Hof binnen een termijn van 
tien dagen vonnis wijst, tenzij het Hof zelf, bij 
gemotiveerde beslissing, een langere termijn nodig acht 
die, in geen geval, de dertig dagen kan overschrijden. 

HOOFDSTUK I I I 

Over de ongrondwettigheidsvraag gesteld door Rechters 
en Rechtscolleges 

36. 1. Indien een Rechter of Rechtscollege, 
ambtshalve of op verzoek van een partij, van oordeel is 
dat een norm met rang van Wet die van toepassing is op 
de zaak en van welker geldigheid de uitspraak afhankelijk 
is, in strijd zou kunnen zijn met de Grondwet, stelt hij de 
vraag aan het Constitutionele Hof met inachtneming van 
hetgeen in deze Wet is bepaald. 

2. Het rechterlijke orgaan kan alleen de vraag stellen 
wanneer de procedure beëindigd is en binnen de termijn 
waarbinnen vonnis moet worden gewezen, waarbij het 
de Wet of norm met kracht van Wet waarvan de 
grondwettigheid in twijfel wordt getrokken [en] de 
grondwettelijke bepaling die verondersteld wordt te zijn 
geschonden nader moet noemen en moet toelichten en 
rechtvaardigden in hoeverre de beslissing van de 
procedure afhangt van de geldigheid van de norm in 
kwestie. Voordat het rechterlijke orgaan bij gemotiveerd 
tussenvonnis zijn eindbeslissing neemt, hoort het de 
partijen en het Openbaar Ministerie opdat zij binnen de 
gemeenschappelijke en onverlengbare termijn van tien 
dagen de gronden kunnen aanvoeren die zij wensen over 
de vraag of het gepast is een ongrondwettigheidsvraag te 
stellen, waarna de Rechter onmiddellijk en zonder 
verdere behandeling binnen een termijn van drie dagen 
beslist. Tegen het voorgaande tussenvonnis staat geen 
enkele vorm van beroep open. Desalniettemin getracht 
worden de ongrondwettigheidsvraag in daaropvolgende 
instanties of aanleggen op te werpen zolang er geen 
uitspraak met kracht van gewijsde ligt. 

36. Het rechterlijke orgaan dient de 
ongrondwettigheidsvraag in bij het Constitutionele Hof 
tezamen met het afschrift van de belangrijkste 
processtukken en, eventueel, met de gronden die op 
grond van het voorgaande artikel zijn aangevoerd. 

37. 1. Nadat het Constitutionele Hof de stukken 
heeft ontvangen, wordt de procedure afgelegd op de 
wijze zoals in het tweede lid van dit artikel is bepaald. 
Desalniettemin kan het Hof, tijdens de behandeling van 
de ontvankelijkheidsvraag, de ongrondwettigheidsvraag 
bij beschikking en na uitsluitend de Algemene Openbare 
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inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones 
procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión 
suscitada. Esta decision sera motivada. 

2. El Tribunal Constitucional darâ traslado de la 
cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado pot 
conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, 
al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia y, en 
caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa 
con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad 
Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutdvo de la 
misma, todos los cuales podrân personarse y formular 
alegaciones sobre la cuestión planteada en plazo comûn 
improrrogable de quince dias. Concluido este, el Tribunal 
dictarâ sentencia en el plazo de quince dias, salvo que 
estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo 
mâs amplio, que no podrâ excéder de treinta dîas. 

CAPÎTULO IV 

De la sentencia en procedimientos de 
inconstitucionalidad y de sus efectos 

38. 1. Las sentencias recaîdas en procedimientos de 
inconstitucionalidad tendrân el valor de cosa juzgada, 
vincularân a todos los Poderes Pûblicos y producirân 
efectos generales desde la fecha de su publicación en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos 
de inconstitucionalidad impedirân cualquier 
planteamiento ulterior de la cuestión en la misma via, 
fundado en infracción de idéntico precepto constitucional. 

3. Si se tratare de sentencias recaidas en cuestiones de 
inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo 
comunicarâ inmediatamente al órgano judicial competente 
para la decision del proceso. Dicho órgano notificarâ la 
sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal 
quedarâ vinculado desde que tuviere conocimiento de la 
sentencia constitucional y las partes desde el momenta en 
que sean notificadas. 

39. 1. Cuando la sentencia declare la 
inconstitucionalidad, declararâ igualmente la nulidad de 
los preceptos impugnados, asi como, en su caso, la de 
aquellos otros de la misma Ley, disposición o acta con 
fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o 
consecuencia. 

2. El Tribunal Constitucional podrâ fundar la 
declaración de inconstitucionalidad en la infracción de 
cualquier precepto constitucional, haya o no sido 
invocado en el curso del proceso. 

40. 1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con 
fuerza de Ley no permitirân revisar procesos fenecidos 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o 
actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos 
pénales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia 

Aanklager van de Staat te hebben gehoord, verwerpen, 
wanneer niet aan de procedurele voorwaarden is voldaan 
of de opgeworpen vraag kennelijk ongegrond is. Deze 
beslissing wordt gemotiveerd. 

38. Het Constitutionele Hof doet een afschrift van 
de vraag aan het Congres van Afgevaardigden en aan de 
Senaat, door tussenkomst van hun Voorzitters, aan de 
Algemene Openbare Aanklager van de Staat, aan de 
Regering, door tussenkomst van het Ministerie van 
Justitie en, ingeval het een door een Autonome 
Gemeenschap uitgevaardigde Wet of ander voorschrift 
met kracht van Wet betreft, aan de wetgevende en 
uitvoerende organen daarvan, die zich allen in rechte 
kunnen stellen en gronden kunnen aanvoeren over de 
gestelde vraag binnen de gemeenschappelijke en 
onverlengbare termijn van vijftien dagen. Daarna wijst 
het Hof vonnis binnen de termijn van vijftien dagen, 
tenzij het Hof zelf, bij gemotiveerde beslissing, een 
langere termijn nodig acht die, in geen geval, de dertig 
dagen kan overschrijden. 

HOOFDSTUK rv 

Over de uitspraak in ongrondwettigheidsprocedures 
en hun gevolgen 

38. 1. De einduitspraken die gewezen worden in 
ongrondwettigheidsprocedures hebben kracht van 
gewijsde, binden alle Openbare Gezagsdragers en 
hebben algemene gevolgen vanaf hun publicatie in het 
"Officiële Staatsblad". 

2. De einduitspraken strekkende tot verwerping van 
een ongrondwettigtieidsberoep verhinderen de latere 
opwerping van de vraag langs dezelfde weg, gegrond op 
schending van dezelfde grondwettelijke bepaling. 

3. Indien het einduitspraken gewezen bij 
ongrondwettigheidsvragen betreft, deel het 
Constitutionele Hof dit onmiddellijk mede aan het 
bevoegde rechterlijke orgaan met het oog op de 
beslissing van het proces. Dit orgaan betekent de 
constitutionele uitspraak aan de partijen. De Rechter of 
het Rechtscollege is eraan gebonden vanaf het tijdstip 
waarop hij kennis heeft van de constitutionele uitspraak 
en de partijen vanaf het tijdstip waarop het aan hen is 
betekend. 

39. 1. Indien de uitspraak de ongrondwettigheid 
verklaart, verklaart zij eveneens de nietigheid van de 
bestreden bepalingen, alsmede, indien van toepassing, 
van de andere bepalingen van diezelfde Wet, voorschrift 
of handeling met kracht van Wet waarnaar de verklaring 
moet worden uitgestrekt wegens verbinding of gevolg. 

2. Het Constitutionele Hof kan de verklaring van 
ongrondwettigheid op de schending van welke 
grondwettelijke bepaling dan ook gronden, of deze nu 
wel of niet tijdens het proces is aangevoerd. 

40. 1. De uitspraken waarbij Wetten, voorschriften 
of handelingen met kracht van Wet ongrondwettig 
worden verklaard, staan de herziening niet toe van bij 
vonnis met kracht van gewijsde beëindigde procedures 
waarin de ongrondwettige Wetten, voorschriften of 
handelingen zijn toegepast, behoudens in het geval van 
strafrechtelijke procedures of bestuursrechtelijke 
sanctieprocedures, waarin, als gevolg van de nietigheid 
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de la nuiïdad de la norma aplicada, résulte una reducción 
de la pena o de la sanrión o una exclusion, exención o 
limitación de la responsabüidad. 

2. En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales 
de Justicia recaida sobre Levés, disposiciones o actos 
enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrâ de 
entenderse corregida por la doctrina derivada de las 
sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones 
de inconstitucionalidad. 

van de toegepaste norm, de straf of de sanctie wordt 
verminderd of die tot de uitsluiting, vrijstelling of 
beperking van de verantwoordelijkheid leiden. 

2. In ieder geval, moet de jurisprudentie van de 
Rechtscolleges met betrekking tot Wetten, voorschriften 
of handelingen die door het Constitutionele Hof zijn 
getoetst, worden verstaan te zijn gecorrigeerd door de 
leer die wordt afgeleid van de einduitspraken en 
beschikkingen waarmee ongrondwettigheidsberoepen en 
-vragen zijn beslist. 

TITULO III 
D E L RECURSO D E AMPARO CONSTITUCIONAL 

TITEL III 
O V E R H E T BEROEP OP GRONDWETTELIJKE 

BESCHERMING 

CAPÎTULO PRIMERO 

De la procedencia e interposición del recurso 
de amparo constitucional 

41. 1. Los derechos y übertades reconocidos en los 
articulos 14 a 29 de la Constitución serân susceptibles de 
amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley 
establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a 
los Tribunales de Justicia. 

2. El recurso de amparo constitucional protege a 
todos los ciudadanos, en los términos que la presente Ley 
establece, frente a las violaciones de los derechos y 
Übertades a que se reftere el apartado anterior, originadas 
por disposiciones, actos juricÜcos o simple via de hecho 
de los poderes pubÜcos del Estado, las Comunidades 
Autónomas y demâs entes pûblicos de carâcter territorial, 
corporativo o institucional, asi como de sus funcionarios 
o agentes. 

3. En el amparo constitucional no pueden hacerse 
valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o 
preservar los derechos o übertades por razón de los cuales 
se formuló el recurso. 

42. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados 
de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las 
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o 
de sus órganos, que violen los derechos y übertades 
susceptibles de amparo constitucional, podrân ser 
recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con 
arreglo a las normas internas de las Câmaras o Asambleas, 
sean firmes. 

43. 1. Las violaciones de los derechos y übertades 
antes referidos originadas por disposiciones, actos 
juridkos o simple via de hecho del Gobierno o de sus 
autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos 
colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus 
autoridades o funcionarios o agentes, podrân dar lugar al 
recurso de amparo una vez que se haya agotado la via 
judicial procedente, de acuerdo con el aflïculo 53.2 de la 
Constitución. 

2. El plazo para interponer el recurso de amparo 
constitucional sera el de los veinte dîas siguientes a la 
notiftcación de la resolución recaida en el previo proceso 

EERSTE HOOFDSTUK 

Over de ontvankeÜjkheid en het insteüen van het beroep 
op grondwetten)ke bescherming 

41. 1. De rechten en vrijheden die worden erkend in 
de artikelen 14 tot en met 29 van de Grondwet zijn 
vatbaar voor grondwetteÜjke bescherming, in de gevallen 
en op de wijze die deze Wet vaststelt, onverminderd de 
aan de Rechtscoüeges toevertrouwde algemene 
bescherming ervan. 

2. Het beroep op grondwetteÜjke bescherming 
beschermt alle burgers, op de wijze cÜe deze Wet 
vaststelt, tegen de schendingen van de rechten en 
vrijheden waar het vorige üd op doelt, als gevolg van 
voorschriften, rechtshandeüngen of feiteüjk handelen 
van de openbare gezagsdragers van de Staat, de 
Autonome Gemeenschappen en de overige openbare 
Bchamen van territoriale, corporatieve o institutionele 
aard, alsmede van hun ambtenaren en agenten. 

3. In de procedure van grondwetteÜjke bescherming 
kunnen geen andere eisen worden gedaan dan welke 
gericht zijn op het hersteüen of bewaren van rechten of 
vrijheden om wille waarvan het beroep werd ingesteld. 

42. Tegen de besluiten of handelingen zonder 
waarde van Wet, die genomen zijn door de Cortes of een 
van hun organen, of door de wetgevende Vergaderingen 
van de Autonome Gemeenschappen, of door hun 
organen, die de voor grondwetteÜjke bescherming 
vatbare rechten en plichten schenden, kan beroep 
worden ingesteld binnen de termijn van drie maanden 
vanaf het tijdstip waarop zij, overeenkomstig de interne 
regels van de Kamers of Vergaderingen, onherroepeÜjke 
rechtskracht bezitten. 

43. 1. Tegen de schendingen van de bedoelde 
rechten en vrijheden die het gevolg zijn van 
voorschriften, rechtshandeüngen of feiteÜjke 
gedragingen van de Regering of van haar gezagsdragers 
of ambtenaren, dan wel van de coUegiale uitvoerende 
organen van de Autonome Gemeenschappen of van hun 
gezagsdragers, ambtenaren of agenten, kan het 
beschermingsberoep worden ingesteld zodra de van 
toepassing zijnde rechtsmiddelen bij de rechter zijn 
uitgeput, in overeenstemming met artikel 53.2 van de 
Grondwet. 

2. De termijn om het beroep op grondwetteÜjke 
bescherming in te steüen is twintig dagen na de 
betekening van de besüssing die is genomen in de 
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judicial. 
3. El recurso solo podrâ fundarse en la infracción por 

una resolución firme de los preceptos constitucionales 
que reconocen los derechos o libertades susceptibles de 
amparo. 

44. 1. Las violaciones de los derechos y libertades 
susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su 
origen inmediato y directo en un acto u omisión de un 
órgano judicial podrân dar lugar a este recurso siempre 
que se cumplan los requisitos siguientes: 

a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables 
dentro de la via judicial. 

b) Que la violación del derecho o libertad sea 
imputable de modo inmediato y directe a una acción u 
omisión del órgano judicial con independencia de los 
hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se 
produjeron acerca de los que, en ningûn caso, entrarâ a 
conocer el Tribunal Constitucional. 

c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el 
derecho constitucional vulnerado, tan ptonto como, una 
vez conocida la violación, hubiera lugar para ello. 

2. El plazo para interponer el recurso de amparo sera 
de veinte dias a partir de la notificación de la resolución 
recaida en el proceso judicial. 

45. [Derogado.]9 

46. 1. Estân legitimados para interponer el recurso de 
amparo constitucional: 

a) En los casos de los artfculos 42 y 45, la persona 
directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el 
Ministerio Fiscal. 

b) En los casos de los articules 43 y 44, quienes hayan 
sido parte en el proceso judicial correspondiente, el 
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. Si el recurso se promueve por el Defensor del 
Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para 
conocer del amparo constitucional lo comunicarä a los 
posibles agraviados que fueran conocidos y ordenarâ 
anunciar la interposición del recurso en el "Boletin Oficial 
del Estado" a efectos de comparecencia de otros posibles 
interesados. Dicha publicación tendra carâcter preferente. 

47. 1. Podrân comparecer en el proceso de amparo 
constitucional, con el carâcter de demandado o con el de 
coadyuvante, las personas favorecidas por la decision, 
acto o hecho en razón del cual se formule el recurso o que 
ostenten un interés legftimo en el mismo. 

2. El Ministerio Fiscal intervendrâ en todos los 
procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los 
derechos de los ciudadanos y del interés publico tutelado 
por la Ley. 

voorgaande rechterlijke procedure. 
3. Het beroep kan alleen worden gegrond op de 

schending door een onherroepelijke beslissing van de 
grondwettelijke bepalingen die de rechten en plichten 
erkennen die voor bescherming vatbaar zijn. 

44. 1. Tegen de schendingen van de voor 
grondwettelijke bescherming vatbare rechten en 
vrijheden die hun onmiddellijke en directe oorzaak in 
een handelen of nalaten van een rechterlijk orgaan 
vinden, kan dit beroep worden ingesteld, mits aan de 
volgende vereisten is voldaan: 

a) Dat alle rechterlijke rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn, zijn uitgeput. 

b) Dat de schending van het recht of de vrijheid op 
onmiddellijke en directe wijze te wijten is aan een 
handeling of nalaten van het rechterlijke orgaan los van 
de feiten die aanleiding waren voor de procedure waarin 
zij gebeurden, waar het Constitutionele Hof, in geen 
geval, kennis van zal nemen. 

e) Dat er tijdens de procedure formeel een beroep is 
gedaan op het geschonden grondrecht, zodra, nadat de 
schending bekend was, daar gelegenheid toe was. 

2. De termijn om het beroep op grondwettelijke 
bescherming in te stellen is twintig dagen na de 
betekening van de beslissing die is genomen in de 
rechterlijke procedure 

45. [Afgeschaft.] 

46. 1. Gerechtigd tot het instellen van het beroep op 
grondwettelijke bescherming zijn: 

a) In de gevallen van de artikelen 42 en 45, de direct 
getroffen persoon, de Ombudsman en het Openbaar 
Ministerie. 

b) In de gevallen van de artikelen 43 en 44, degenen 
die partij zijn geweest bij de betreffende rechterlijke 
procedure, de Ombudsman en het Openbaar Ministerie. 

2. Indien het beroep wordt ingesteld door de 
Ombudsman of het Openbaar Ministerie, geeft de 
Kamer die bevoegd is tot de kennisneming van het 
grondwettelijke beschermingsberoep hiervan kennis aan 
de mogelijke benadeelden die bekend zijn en geeft het 
last tot de bekendmaking van het instellen van het 
beroep in het "Officiële Staatsblad" opdat andere 
mogelijke belanghebbenden zich kunnen stellen. Deze 
publicatie heeft voorrang boven andere. 

47. 1. In de procedure van grondwettelijke 
bescherming kunnen degenen die door de in het beroep 
bestreden beslissing, handeling of feit zijn begunstigd 
ofwel een legitiem belang daarbij hebben, zich als 
gedaagde of als steunende partij stellen. 

2. Het Openbaar Ministerie neemt deel aan alle 
beschermingsprocedures, ter verdediging van de 
wettigheid, van de rechten van de burgers en in het 
openbaar belang dat de Wet beschermt. 

9 Vóór de afschaffing bij LO 8/1984, van 26 december, luidde art. 45: " 1 . El recurso de amparo constitucional 
contra las violaciones del derecho a la objeción de conciencia solo podrâ interponerse una vez que sea ejecutiva la 
resolución que impone la obligación de prestar el servicio militar. 2. El plazo para interponer el recurso de amparo sera 
de veinte dïas a partir de la notificación de la resolución recaida. [1. Het beroep op grondwettelijke bescherming tegen 
schendingen van het recht op gewetensbezwaren kan eerst worden ingesteld nadat de beslissing die de verplichting om 
militaire dienst te vervullen uitvoerbaar is geworden. 2. De termijn om het beroep op bescherming in te stellen is 
twintig dagen vanaf de betekening van de genomen beslissing.]" 
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CAPlTULO II 
De la tramitación de los recursos de amparo 

constitutional 

48. El conotimiento de los recursos de amparo 
constitutional corresponde a las Salas del Tribunal 
Constitutional. 

49. 1. El recurso de amparo constitutional se iniciarâ 
mediante demanda en la que se expondrân con claridad y 
concision los hechos que la fundamenten, se citarân los 
preceptos constitucionales que se estimen mfringidos y se 
fijarâ con precision el amparo que se solicita para 
preservar o restablecer el derecho o libertad que se 
considère vulnerado. 

2. Con la demanda se acompanarân: 
a) El documente que acredite la representation del 

solicitante del amparo. 
b) En su caso, la copia, traslado o certification de la 

resolution recaida en el procedimiento judicial o 
admini strati vo. 

3. A la demanda se acompanarân también tantas 
copias Iiterales de la misma y de los documentes 
presentados como partes en el previo proceso, si lo 
hubiere, y una mâs para el Ministerïo Fiscal. 

50. 1. La Section, por unanimidad de sus miembros, 
podrâ acordar mediante providencia la inadmisión del 
recurso cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e 
insubsanable alguno de los requisites contenidos en los 
artïculos 41 a 46 o concurra en la misma el caso al que se 
refiere el artïculo 4.2. 

b) Que la demanda se deduzca respecte de derechos 
o libertades no susceptibles de amparo constitutional. 

c) Que la demanda carezca manifie stamen te de 
contenido que justifique una decision sobre el fondo de la 
misma por parte del Tribunal Constitutional. 

d) Que el Tribunal Constitutional hubiera ya 
desestimado en el fondo un recurso o cuestión de 
inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto 
sustancialmente igual, senalando expresamente en la 
providencia la resolution o resoluciones desestimatorias. 

2. La providencia a que se refiere el apartado anterior, 
que indicarâ el supuesto en el que se encuentra el recurso, 
se notificarâ al demandante y al Ministerio Fiscal. Contra 
dicha providencia solamente podrâ recurrir el Ministerio 
Fiscal, en sûplica, en el plazo de tres dfas. El recurso se 
resolverâ mediante auto. 

3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado 
primero no hubiere unanimidad, la Section, previa 
audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, 
por plazo comun que no excédera de diez dias, podrâ 
acordar mediante auto la inadmisión del recurso. 

HOOFDSTUK II 
Over de behandeling van de beroepen op 

grondwettelijke bescherming 

48. De Kamers van het Constitutionele Hof zijn 
bevoegd tot de kennisneming van de beroepen op 
grondwettelijke bescherming. 

49. 1. Het beroep op grondwettelijke bescherming 
wordt ingesteld door middel van een beroepschrift 
waarin duidelijk en beknopt de feiten waar het op steunt 
worden uiteengezet, de grondwettelijke bepalingen 
worden genoemd die geacht worden te zijn geschonden 
en nauwgezet de bescherming wordt omschreven 
waarom wordt verzocht teneinde de vermeend 
geschonden recht of vrijheid te bewaren ofte herstellen. 

2. Bij het beroepschrift worden gevoegd: 
a) Het stuk waaruit de volmacht blijkt van de 

verzoeker tot bescherming. 
b) Indien van toepassing, het afschrift, de 

kennisgeving of het bewijsstuk van de beslissing die in de 
rechterlijke of bestuurlijke procedure is genomen. 

3. Bij het beroepschrift worden ook evenzovele 
letterlijke afschriften van het beroepschrift zelf en van de 
overgelegde stukken gevoegd, als er partijen in de 
voorgaande procedure waren, als die er waren, en een 
meer voor het Openbaar Ministerie. 

50. 1. De Afdeling kan, bij eenparigheid van haar 
leden, bij ongemotiveerde beschikking tot de niet-
ontvankelijkheid van het beroep besluiten, wanneer een 
van de volgende gevallen zich voordoet: 

a) Dat het beroepschrift kennelijk en 
onverschoonbaar een van de vereisten die in de artikelen 
41 tot 46 zijn opgenomen, niet vervult ofwel zich het in 
artikel 4.2 voorziene geval voordoet. 

b) Dat het beroepschrift betrekking heeft op rechten 
en vrijheden die niet voor grondwettelijke bescherming 
vatbaar zijn. 

c) Dat het beroepschrift kennelijk de strekking mist 
om een inhoudelijke beslissing van de kant van het 
Constitutionele Hof te rechtvaardigen. 

d) Dat het Constitutionele Hof reeds inhoudelijk een 
ongrondwettightidsberoep of -vraag dan wei een beroep 
op bescherming in een wezenlijk gelijk geval ongegrond 
heeft verklaard, onder uitdrukkelijke verwijzing in de 
ongemotiveerde beschikking naar de afwijzende 
beslissingen of beslissingen. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde 
ongemotiveerde beschikking, waarin genoemd wordt 
onder welk van de gevallen het beroep valt, wordt aan de 
eiser en aan het Openbaar Ministerie betekend. Alleen 
het Openbaar Ministerie kan tegen die ongemotiveerde 
beschikking in beroep, tot herziening, binnen de termijn 
van drie dagen. Op het beroep wordt bij gemotiveerde 
beschikking beslist. 

3. Wanneer in de in het eerste lid bedoelde gevallen 
geen eenparigheid van stemmen is, kan de Afdeling, na 
de verzoeker tot bescherming en het Openbaar 
Ministerie gehoord te hebben, tijdens een 
gemeenschappelijke termijn van niet langer dan tien 
dagen, tot de niet-ontvankelijkheid besluiten van het 
beroep bij gemotiveerde beschikking. 
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4. Contra los autos a los que se refieren los apartados 
2 y 3 anteriores no cabra recurso alguno. 

5. Cuando en la demanda de amparo concurran uno 
o varios defectos de naturaleza subsanable, la Sección 
procédera en la forma prevista en el articulo 85.2; de no 
producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho 
precepto, la Sección acordarâ la inadmisión mediante 
providencia, contra la cual no cabra recurso alguno.10 

SI. 1. Admitida la demanda de amparo, la Sala 
requerirâ con carâcter urgente al órgano o a la autoridad 
de que dimane la decision, el acto o el hecho, o al Juez o 
Tribunal que conoció del procedimiento précédente para 
que, en plazo que no podrâ excéder de diez dias, remita 
las actuaciones o testimonio de ellas. 

2. El órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusarâ 
inmediato recibo del requerimiento, cumplimentarâ el 
envio dentro del plazo senalado y emplazarâ a quienes 
fueron parte en el procedimiento antécédente para que 
puedan comparecer en el proceso constitucional en el 
plazo de diez dias. 

52. 1. Recibidas las actuaciones y transcurrido el 
tiempo de emplazamiento, la Sala darâ vista de las mismas 
a quien promovió el amparo, a los personados en el 
proceso, el Abogado del Estado, si estuviera interesada la 
Administración Publica, y al Ministerio Fiscal. La vista 
sera por plazo comûn que no podrâ excéder de veinte 
dias, y durante él podrân presentarse las alegaciones 

4. De in de voorgaande leden 2 en 3 bedoelde 
gemotiveerde beslissingen zijn niet vatbaar voor enig 
beroep. 

5. Wanneer er zich een of meer herstelbare gebreken 
voordoen in het beroepschrift, handelt de Afdeling 
overeenkomstig artikel 85.2; worden de gebreken niet 
hersteld binnen de in die bepaling vastgestelde termijn, 
dan besluit de Afdeling tot niet-ontvankelijkheid bij 
ongemotiveerde beschikking waartegen geen enkel 
beroep open staat. 

51. 1. Nadat het beroepschrift tot bescherming 
ontvankelijk is verklaard, vordert de Kamer met spoed 
het orgaan of de gezagsdrager van wie de beslissing, de 
handeling of het feit afkomstig is, of de Rechter die of 
het Rechtscollege dat kennis nam van de voorgaande 
procedure tot het doorsturen van de stukken of de 
bewijsstukken daarvan binnen een termijn die de tien 
dagen niet kan overschrijden. 

2. Het orgaan, de gezagsdrager, Rechter of 
Rechtscollege geeft onverwijld kennis van ontvangst, 
verricht de verzending binnen de aangegeven termijn en 
roept degenen die partij waren in de voorgaande 
procedure op opdat zij zich binnen de termijn van tien 
dagen kunnen stellen in het constitutionele geding. 

5 2 . 1 . Na de gedingstukken te hebben ontvangen en 
nadat de oproepingstermijn is verstreken, geeft de 
Kamer inzage in de stukken aan degene die om 
bescherming verzoekt, aan de partijen die zich in het 
geding hebben gesteld, aan de Landsadvocaat, indien het 
Openbaar Bestuur belanghebbende is, en aan het 
Openbaar Ministerie. De inzage vindt plaats tijdens een 

10 Vóór de wijziging bij LO 6/1988, van 9 juni, luidde art. 50: " 1 . La Sala, previa audiencia del solicitante de 
amparo y del Ministerio Fiscal, por el plazo comûn que no excédera de diez dias, podrâ acordar motivadamente la 
inadmisibilidad del recurso si concurre alguno de los siguientes supuestos; 

a) Que la demanda se haya presentado fuera de plazo. 
b) Que la demanda presentada sea defectuosa por carecer de los requisitos legales o no ir acompanada de los 

documentos preceptivos, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 85, 2. 
2. También podrâ acordarse la inadmisibilidad, con los requisitos de audiencia senalados en el numero anterior, en 

los siguientes supuestos: 
a) Si la demanda se deduce respecta de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional. 
b) Si la demanda carede manifïestamente de contenido que justifique una decision por parte del Tribunal 

Constitucional. 
c) Si el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o 

un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual. 
3. Contra el acuerdo de inadmisión de una demanda de amparo constitucional no cabra recurso alguno. 
[1. De Kamer, na de verzoeker om bescherming en het Openbaar Ministerie gehoord te hebben, tijdens een 

gemeenschappelijke termijn van niet langer dan tien dagen, kan gemotiveerd besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van 
het beroep als zich een van de volgende gevallen voordoet: 

a) Dat het beroepschrift buiten de termijn is overgelegd. 
b) Dat het overgelegde beroepschrift gebrekkig is omdat het niet voldoet aan de wettelijke vereisten of de 

voorgeschreven stukken niet zijn bijgevoegd, onverminderd hetgen is vastgesteld in artikel 85.2. 
2. Tevens kan zij besluiten tot de niet-ontvankelijkheid, met de vereiste om te horen die in het voorafgaande lid zijn 

gesteld, in de volgende gevallen: 
a) Indien het beroepschrift betrekking heeft op rechten en vrijheden die niet vatbaar zijn voor grondwettelijke 

bescherming. 
b) Indien het beroepschrift kennelijk niet van zodanig belang is om een beslissing van de kant van het 

Constitutionele Hof te rechtvaardigen. 
c) Indien het Constitutionele Hof reeds inhoudelijk een ongrondwettigheidsberoep of -vraag dan wel een beroep op 

bescherming in een wezenlijk gelijk geval ongegrond heeft verklaard. 
3. Het besluit inhoudende de niet-ontvankelijkheid van een beroep op grondwettelijke bescherming is niet vatbaar 

voor enig beroep.]" 
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procedentes. 

2. La Sala, de oficio o a instancia de parte, podrâ 
acordar la sustitución del trâmite de alegaciones por la 
celebración de vista oral. 

3. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo 
otorgado sin otros trâmites, la Sala pronunciarâ la 
sentencia que procéda en el plazo de diez di'as. 

CAPITULO III 

De la resolución de los recursos de amparo 
constitucional y sus efectos 

53. La Sala, al conocer del fondo del asunto, 
pronunciarâ en su sentencia alguno de estos fallos: 

a) Otorgamiento de amparo 
b) Denegación de amparo 
54. Cuando la Sala conozca del recurso de amparo 

respecte de decisiones de los Jueces y Tribunales limitarâ 
su funtión a concretar si se han violado derechos o 
libertades del demandante y a preservar o restablecer estos 
derechos o libertades y se abstendrâ de cualquier otra 
consideración sobre la actuation de los órganos 
jurisdiccionales. 

55. 1. La sentencia que otorgue el amparo contendrâ 
alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: 

a) Declaración de nulidad de la decision, acto o 
resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los 
derechos o libertades protegidos, con determination en su 
caso de la extension de sus efectos. 

b) Reconocimiento del derecho o libertad publica, de 
conformidad con su contenido constitucionalmente 
declarado. 

c) Restablecimiento del récurrente en la integridad de 
su derecho o libertad con la adopción de las medidas 
apropiadas, en su caso, para su conservation. 

2. En el supuesto de que se estime el recurso de 
amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos 
fundamentales o libertades püblicas, la Sala elevarâ la 
cuestión al Pleno, que podrâ declarar la 
inconstitutionalidad de dïcha Ley en nueva sentencia con 
los efectos ordinarios previstos en los arriculos 38 y 
siguientes. La cuestión se sustanciarâ por el procedimîento 
establecido en los arti'culos 37 y concordantes. 

56. 1. La Sala que conozca de un recurso de amparo 
suspenderâ, de oficio o a instantia del récurrente, la 
ejecución del acto de los poderes pûblicos por razón del 
cual se reclame el amparo constitutional, cuando la 
ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haria 
perder al amparo su finalidad. Podrâ, no obstante, denegar 
la suspension cuando de esta pueda seguirse perturbation 
grave de los intereses generales, o de los derechos 
fundamentales o libertades püblicas de un tercero. 

gemeenschappelijke termijn van ten hoogste twintig 
dagen en gedurende welke men kan aanvoeren wat 
gepast is. 

2. De Kamer, ambtshalve of op verzoek van een 
partij, kan besluiten de behandeling door middel van het 
aanvoeren van gronden te vervangen door het houden 
van een mondelinge behandeling. 

3. Na het aanvoeren van de gronden of het 
verstrijken van de verleende termijn zonder verdere 
formaliteiten, doet de Kamer de einduitspraak die 
passend is, binnen de termijn van tien dagen. 

HOOFDSTUK III 

Over de beslissing van beroepen tot grondwettelijke 
bescherming en hun gevolg 

53. De Kamer, wanneer het inhoudelijk beslist, velt 
in haar uitspraak een van de volgende vonnissen: 

a) Verlening van bescherming. 
b) Onthouding van bescherming. 
54. Wanneer de Kamer het kennis neemt van een 

beschermingsberoep gericht tegen beslissingen van 
Rechters en Rechtscolleges, beperkt het zijn taak tot het 
bepalen of rechten dan wel vrijheden van de eiser zijn 
geschonden en tot het waarborgen dan wel herstelen van 
die rechten of vrijheden, en onthoudt zich van enige 
overweging over het optreden van de rechterlijke 
organen. 

55. 1. De uitspraak waarbij bescherming wordt 
verleend, bevat een of meer van de volgende 
verklaringen: 

a) Verklaring van nietigheid van de beslissing, 
handeling of besluit die de volledige uitoefening van de 
beschermde rechten of vrijheden hebben verhindert, met 
zo nodig de nadere bepaling van de uitbreiding van de 
gevolgen ervan. 

b) Erkenning van het recht of de openbare vrijheid, 
overeenkomstig de grondwettelijk vastgestelde strekking 
ervan. 

c) Hers te l van de eiser in zijn volledige r ech t o f 

vrijheid, z o nod ig vergezeld v a n de pas sende maat rege len 

om die te bewaren. 
2. In het geval dat het beschermingsberoep gegrond 

wordt verklaard omdat de toegepaste Wet grondrechten 
of openbare vrijheden schendt, legt de Kamer de vraag 
voor aan de Voltallige Vergadering, die de 
ongrondwettigheid van die Wet kan verklaren in een 
nieuwe uitspraak met de gewone gevolgen die zijn 
vastgelegd in de artikelen 38 en volgende. De vraag 
wordt behandeld langs de in de artikelen 37 en daarmee 
samenhangende procedure. 

56. 1. De Kamer die kennis neemt van een 
beschermingsberoep, schorst, ambtshalve of op verzoek 
van de eiser, de tenuitvoerlegging van de handeling van 
de openbare gezagsdragers op tegen welk de 
grondwettelijke bescherming is ingeroepen, wanneer de 
tenuitvoerlegging een nadeel zou berokkenen dat het 
doel van de bescherming zou wegnemen. Zij kan 
evenwel de schorsing weigeren, wanneer daaruit een 
ernstige verstoring volgt van de algemene belangen, 
ofwel van de grondrechten of openbare vrijheden van 
een derde. 
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2. La suspension podrâ pedirse en cualquier tiempo, 
antes de haberse pronunciado sentencia o decidirse el 
amparo de otro modo. El incidente de suspension se 
sustanciarâ con audiencia de las partes, y del Ministerio 
Fiscal, por plazo comün que no excédera de tres dias y 
con informe de las autoridades responsables de la 
ejecución, si la Sala lo creyera necesario. La suspension 
podrâ acordarse con o sin afianzamiento. La Sala podrâ 
condicionar la denegación de la suspension en el caso de 
que pudiere seguirse perturbation grave de los derechos 
de un tercero, a la constitución de caución suficiente para 
responder de los danos o perjuicios que pudieran 
originarse. 

57. La suspension o su denegación puede ser 
modificada durante el curso del juicio de amparo 
constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud 
de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser 
conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de 
suspension. 

58, 1. Serân compétentes para resolver sobre las 
peticiones de indemnización de los danos causados como 
consecuencia de la concesión o denegación de la 
suspension los Jueces o Tribunales, a cuya disposition se 
pondrân las fianzas constituidas. 

2. Las peticiones de indemnización, que se 
sustanciarân por el trâmite de los incidentes, deberân 
presentarse dentro del plazo de un ano a partir de la 
publication de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

TÎTULO IV 
D E LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

2. Om de schorsing kan te allen tijde worden 
verzocht voordat er uitspraak is gedaan ofwel op een 
andere wijze op het beschermingsberoep is beslist. Het 
schorsingsincident wordt behandeld door de partijen en 
het Openbaar Ministerie binnen een termijn van ten 
hoogste drie dagen te horen en door de met de 
tenuitvoerlegging belastte gezagsdragers verslag te laten 
doen, indien de Kamer dit nodig acht. De schorsing kan 
met of zonder borgstelling worden vastgesteld. De 
Kamer kan, in het geval dat een ernstige verstoring van 
de rechten van een derde zou kunnen volgen, de 
weigering te schorsen aan de voorwaarde onderwerpen 
dat voldoende borg wordt gesteld om de eventuele 
daaruit volgende schade te vergoeden. 

57. De schorsing of weigering kan worden gewijzigd 
tijdens de behandeling van het grondwettelijke 
beschermingsgeding, ambtshalve of op verzoek van een 
partij, op grond van latere omstandigheden of 
omstandigheden die niet bekend konden zijn ten tijde 
van de behandeling van het schorsingsincident. 

5 8 . 1 . Bevoegd tot het beslissen over verzoeken om 
vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van de 
verlening of onthouding van de schorsing, zijn de 
Rechters of Rechtscolleges, onder welke de vastgestelde 
borgen worden gebracht. 

2. De verzoeken tot schadevergoeding, die bij wijze 
van incident aanhangig moeten worden gemaakt, dienen 
binnen de termijn van een jaar vanaf de publicatie van de 
uitspraak van het Constitutionele Hof te worden gedaan. 

TITEL r v 
OVER DE GRONDWETTELIJKE GESCHILLEN 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

59. El Tribunal Constitucional entenderâ de los 
conflictos que se susciten sobre las competencias o 
atribuciones asignadas directamente por la Constitución, 
los Estatutos de Autonomïa o las Leyes orgânicas u 
ordinarias dotadas para délimitât los âmbitos propios del 
Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan: 

1. AL Estado con una o mâs Comunidades 
Autónomas. 

2. A dos o mâs Comunidades Autónomas entre si. 
3. Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el 

Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a 
cualquiera de estos órganos constitucionales entre si. 

CAPITULO II 

De los conflictos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas o de éstas entre si 

60. Los conflictos de competencia que opongan al 
Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre si, 
podrân ser suscitadas por el Gobierno o por los órganos 
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en 
la forma que determinan los artïculos siguientes. Los 

EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene bepalingen 

59. Het Constitutionele Hof neemt kennis van de 
geschillen die worden opgeworpen over bevoegdheden 
en taken die onmiddellijk door de Grondwet, door de 
Autonomiestatuten dan wel door de organieke of 
gewone Wetten die bedoeld zijn om de eigen sferen van 
de Staat en van de Autonome Gemeenschappen af te 
bakenen, zijn toegewezen, en waarbij het tot een treffen 
komt: 

1. Tussen de Staat en een of meer Autonome 
Gemeenschappen. 

2. Tussen twee of meer Autonome 
Gemeenschappen onderling. 

3. Tussen de Regering en het Congres van 
Afgevaardigden, de Senaat of de Algemene Raad van de 
Rechterlijke Macht, dan wel tussen deze grondwettelijke 
organen onderling. 

HOOFDSTUK II 

Over de geschillen tussen de Staat en de Autonome 
Gemeenschappen of tussen deze onderling 

60. De bevoegdheidsgeschillen tussen de Staat en 
een Autonome Gemeenschap of tussen meer van deze 
onderling, kunnen worden opgeworpen door de 
Regering of door de collegiale uitvoerende organen van 
de Autonome Gemeenschappen, op de wijze die in de 
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conflictos negarivos podrân ser instados también por las 
personas flsicas o juridicas interesadas. 

61. 1. Pueden dar lugar al planteamiento de los 
conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones 
y actos emanados de los órganos del Estado o de los 
órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de 
tales disposiciones, resoluciones o actos. 

2. Cuando se plantease un conflicto de los 
mencionados en el articulo anterior con motivo de una 
disposition, resolución o acto cuya impugnación estuviese 
pendiente ante cualquier Tribunal, este suspenderâ el 
curso del proceso hasta la decision del conflicto 
constitucional. 

3. La decision del Tribunal Constitucional vincularâ a 
todos los poderes püblicos y tendra plenos efectos frente 
a todos. 

Sección primera 
Conflictos positivus 

62. Cuando el Gobierno considère que una 
disposition o resolución de una Comunidad Autónoma 
no respeta el orden de competencia establecido en la 
Constitution, en los Estatutos de Autonomia o en las 
Leyes orgânicas correspondientes, podrâ formalizar 
directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo 
de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del 
previo requerimiento regulado en el arü'culo siguiente, 
todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar 
el arti'culo 161.2 de la Constitution, con los efectos 
correspondientes. 

63. 1. Cuando el órgano ejecutivo superior de una 
Comunidad Autónoma considerase que una disposition, 
resolución o acto emanado de la autoridad de otra 
Comunidad o del Estado no respeta el orden de 
competencia establecido en la Constitution, en los 
Estatutos de Autonomia o en las Leyes orgânicas 
correspondientes y siempre que afecte a su propio âmbito, 
requerirâ a aquélla o a este para que sea derogada la 
disposition o anulados la résolution o el acto en cuestion. 

2. El requerimiento de incompetencia podrâ 
formularse dentro de los dos meses siguientes al dia de la 
publication o comunicación de la disposition, resolución 
o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con 
motivo de un acto concreto de aplicación y se dirigirâ al 
Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra 
Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al 
Gobierno en este caso. 

3. En el requerimiento se especificarân con claridad 
los preceptos de la disposition o los puntos concretos de 
la résolution o actos viciados de incompetencia, asï como 
las disposiciones legales o constitucionales de las que vicio 
resuite. 

4. EI órgano requerido, si estima fundado el 
requerimiento, deberâ atenderlo en el plazo mâximo de un 
mes a partir de su reception, comunicândolo asi al 
requirente y al Gobierno, si este no actuara en tal 
condition. Si no lo estimara fundado, deberâ igualmente 

volgende artikelen is vastgesteld. De negatieve geschillen 
kunnen ook door de belanghebbende natuurlijke of 
rechtspersonen worden aangebracht. 

61. 1. Aanleiding tot het instellen van 
bevoegdheidsgeschillen kunnen zijn de voorschriften, 
besluiten en handelingen afkomstig van de organen van 
de Staat of van de organen van de Autonome 
Gemeenschappen dan wel het achterwege blijven van 
dergelijke voorschriften, besluiten of handelingen. 

2. Wanneer een van de in het vorige artikel 
genoemde geschillen wordt aangebracht met betrekking 
tot een voorschrift, besluit of handeling die is 
aangevochten ten overstaan van een Rechtscollege, 
schort deze de loop van het geding op totdat het 
grondwettelijke geschil is beslist. 

3. De beslissing van het Constitutionele Hof bindt 
alle openbare gezagsdragers en heeft volledige 
rechtsgevolgen tegenover een ieder. 

Eerste afdeling 
Positieve geschillen 

62. Wanneer de Regering meent dat een voorschrift 
of besluit van een Autonome Gemeenschap niet de in de 
Grondwet, de Autonomiestatuten of de betreffende 
organieke Wetten vastgelegde bevoegdheidsverdeling in 
acht neemt, kan zij onmiddellijk bij het Constitutionele 
Hof, binnen een termijn van twee maanden, het 
bevoegdheidsgeschil opwerpen, ofwel gebruik maken 
van de voorafgaande vordering die in het volgende 
artikel is geregeld, een en ander onverminderd het recht 
van de Regering om artikel 161.2 van de Grondwet in te 
roepen, met de betreffende gevolgen. 

63. 1. Wanneer het hoogste uitvoerende orgaan van 
een Autonome Gemeenschap meent dat een voorschrift, 
besluit of handeling afkomstig van een gezagsdrager van 
een andere Gemeenschap of van de Staat niet de in de 
Grondwet, de Autonomiestatuten of de betreffende 
organieke Wetten vastgelegde bevoegdheidsverdeling in 
acht neemt, vermits het zijn eigen sfeer aangaat, vordert 
het van deze of gene de afschaffing van het voorschrift 
of de vernietiging van het besluit of de handeling die in 
geding is. 

2. De vordering wegens onbevoegdheid kan binnen 
de twee maanden worden ingesteld die volgen op de dag 
van de publicatie of mededeling van het voorschrift, 
besluit of handeling die geacht worden aan een 
bevoegdheidsgebrek te lijden, dan wel op het moment 
van een concrete toepassingshandeling, en wordt gericht 
tot de Regering of het hoogste uitvoerende orgaan van 
de andere Autonome Gemeenschap, in welk geval de 
Regering eveneens wordt verwittigd. 

3. In de vordering worden duidelijk de bepalingen 
van het voorschrift of de concrete punten van het besluit 
of de handelingen die aan een bevoegdheidsgebrek 
lijdend, nader omschreven, evenals de wettelijke of 
grondwettelijke voorschriften die tot het gebrek leiden. 

4. Het gevorderde orgaan dient, indien het de 
vordering gegrond acht, gevolg er aan geven binnen de 
termijn van ten hoogste een maand na ontvangst ervan, 
daarbij degene die vordert op de hoogte hiervan stellend, 
alsmede de Regering indien deze niet het gevorderde 
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rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo térraino se 
entenderân en todo caso rechazados los requerimientos 
no atendidos. 

5. Dentro del mes siguiente a la notificación del 
rechazo o al término del plazo a que se refiere el apartado 
anterior, el órgano requirente, si no ha obtenido 
satisfacción, podrâ plantear el conflicto ante el Tribunal 
Constitucional, cerrificando el cumplimiento infructuoso 
del trâmite de requerimiento y alegando los fundamentos 
jurfdicos en que éste se apoya. 

64. 1. En el término de diez dïas, el Tribunal 
comunicarâ al Gobierno u órgano autonómico 
correspondiente la iniciación del conflicto, senalândose 
plazo, que en ningun caso sera mayor de veinte dfas, para 
que aporte cuantos documentos y alegaciones considère 
convenientes. 

2. Si el conflicto hubiere sido entablado por el 
Gobierno una vez adoptada decision por la Comunidad 
Autónoma y con invocación del arü'culo 161.2 de la 
Constitución, su formalization comunicada por el 
Tribunal suspenderâ inmediatamente la vigencia de la 
disposition, resolution o acto que hubiesen dado origen al 
conflicto. 

3. En los restantes supuestos, el órgano que formalice 
el conflicto podrâ solicitât del Tribunal la suspension de la 
disposition, resolución o acto objeto del conflicto, 
invocando perjuicios de imposible o difi'ril reparation, el 
Tribunal acordarâ o denegarâ übremente la suspension 
solicitada. 

4. El planteamiento del conflicto iniciado por el 
Gobierno y, en su caso, el Auto del Tribunal por el que se 
acuerde la suspension de la disposition, resolución o acto 
objeto del conflicto serân notificados a los interesados y 
publicados en el correspondiente «Diario Oficial» por el 
propio Tribunal. 

65. 1. El Tribunal podrâ solicitât de las partes cuantas 
informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue 
necesarias para su decision y resolverâ dentro de Ios 
quince di'as siguientes al término del plazo de alegaciones 
o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, 
aclaraciones o precisiones complementarias antes 
aludidas. 

2. En el caso previsto en el numero 2 del arriculo 
anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los 
cinco meses desde la initiation del conflicto, el Tribunal 
deberâ resolver dentro de este plazo, pot auto motivado, 
acerca del mantenimiento o levantamiento de la 
suspension del acto, resolution o disposition impugnados 
de incompetencia por el Gobierno. 

66. La sentencia declararâ la titularidad de la 
competencia controvertida y acordarâ, en su caso, la 
anulación de la disposition, resolución o actos que 
originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de 
incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera 
procedente respecte de las situaciones de hecho o de 

orgaan was. Indien het de vordering niet gegrond acht, 
dient het deze op dezelfde wijze te verwerpen, binnen 
dezelfde termijn haar te verwerpen, na welks verstrijken 
de niet opgevolgde vorderingen in elk geval worden 
geacht te zijn verworpen. 

5. Binnen een maand na de mededeling van de 
verwerping of na het verstrijken van de in het vorige lid 
genoemde termijn, kan het vorderende orgaan, indien hij 
geen genoegdoening heeft verkregen, het geschil aan het 
Constitutionele Hof voorleggen, daarbij aantonend dat 
de vorderingsprocedure onvruchtbaar is doorlopen en de 
rechtsgronden waar het zich op beroept aanvoerend. 

64. 1. Binnen een termijn van den dagen, geeft het 
Hof de Regering of het orgaan van de betreffende 
Autonome Gemeenschap kennis van aanvang van het 
geschil, daarbij een termijn vaststellend, die in geen geval 
de twintig dagen kan overschrijden, waarin de stukken 
kunnen worden overgelegd en de gronden aangevoerd 
die gepast worden geacht. 

2. Indien het geschil aanhangig is gemaakt door de 
Regering nadat de beslissing eenmaal door de Autonome 
Gemeenschap is uitgevaardigd, en met een beroep op 
artikel 161.2 van de Grondwet, leidt de mededeling van 
het aanhangig maken door het Hof tot de onmiddellijke 
schorsing van de werking van het voorschrift, besluit of 
handeling die aanleiding tot het geschil geeft. 

3. In de overige gevallen, kan het orgaan dat het 
geschil aanhangig maakt het Hof verzoeken het 
voorschrift, besluit of handeling dat voorwerp van 
geschil is, te schorsen, met een beroep op onherstelbare 
of moeilijk te herstellen schade, [waarop] het Hof 
vrijelijk beslist de verzochte schorsing toe te kennen of 
te ontzeggen. 

4. Het aanhangig maken van het geschil dat is 
aangevangen door de Regering en, indien van toepassing, 
de Beschikking van het Hof waarbij tot de schorsing van 
het voorschrift, besluit of handeling dat voorwerp van 
geschil is, is beslist, worden door het Hof zelf betekend 
aan de belanghebbenden en gepubliceerd in het 
betreffende "Officiële Dagblad". 

65. 1. Het Hof kan de partijen om zoveel 
inlichtingen, ophelderingen of bijzonderheden verzoeken 
als het noodzakelijk acht voor zijn beslissing en besluit 
binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn 
voor het aanvoeren van de gronden of van de termijn, 
indien van toepassing, die is vastgesteld voor de eerder 
genoemde aanvullende inrichtingen, ophelderingen of 
bijzonderheden. 

2. In het in het tweede lid van het vorige artikel 
genoemde geval, indien de uitspraak niet binnen vijf 
maanden vanaf de aanvang van het geschil plaatsvindt, 
dient het Hof binnen die termijn, bij gemotiveerde 
beschikking, te beslissen de schorsing van de wegens 
onbevoegdheid door de Regering aangevochten 
handeling, besluit of voorschrift te handhaven of op te 
heffen. 

66. In de uitspraak wordt verklaard aan wie de in 
geding zijnde bevoegdheid toekomt en worden, indien 
van toepassing, het voorschrift, besluit of handelingen 
die aanleiding waren voor het geschil vernietigd, voor 
zover zij wegens onbevoegdheid gebrekkig zijn, waarbij 
beslist kan worden wat gepast is ten aanzien van de 
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derecho creadas al amparo de la misma. 

67. Si la competencia controvertida hubiera sido 
atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el 
conflicto de competencias se tramitarâ desde su inicio o, 
en su caso, desde que en defensa de la competencia 
ejercida se invocare la existencia de la norma legal 
habilitante, en la forma prevista para el recurso de 
inconstitucionalidad. 

Section segunda 
Conflictos negarivos 

68. 1. En el caso de que un órgano de la 
Administración del Estado declinare su competencia para 
resolver cualquier pretension deducida ante el mismo por 
persona fisica o juridica, por entender que la competencia 
corresponde a unas Comunidad Autónoma, el interesado, 
tras haber agotado la via administrativa mediante el 
recurso ante el Ministerio correspondiente, podrâ 
reproducir su pretension ante el órgano ejecutivo 
colegiado de la Comunidad Autónoma que la resolution 
declare competente. De anâlogo modo se procédera si la 
solicitud se promueve ante una Comunidad Autónoma y 
esta se inhibe por entender competente al Estado o a orra 
Comunidad Autónoma. 

2. La Administración solicitada en segundo lugar 
deberâ admitir o declinar su competencia en el plazo de 
un mes. Si la admitiere, procédera a tramitar la solicitud 
ptesentada. Si se inhibiere, deberâ notiftcarlo al requirente, 
con indicación précisa de los preceptos en que se fonda su 
resolution. 

3. Si la Administration a que se refiere el apartado 
anterior declinare su competencia o no pronunciare 
decision afirmativa en el plazo establecido, el interesado 
podrâ acudir al Tribunal Constitutional. A tal efecto, 
deducirâ la oportuna demanda dentro del mes siguiente a 
la notification de la declinatoria, o si transcurriese el plazo 
establecido en el apartado dos del presente arti'culo sin 
resolución expresa, en solicitud de que se tramite y 
resuelva el conflicto de competencia negativo. 

69. 1. La solicitud de planteamiento de conflicto se 
formularâ mediante escrito, al que habrân de acompanarse 
los documentos que acrediten haber agotado el trâmite a 
que se refiere el artîculo anterior y las resoluciones 
recaidas durante el mismo. 

2. Si el Tribunal entendiere que la negativa de las 
Administraciones implicadas se basa precisamente en una 
diferencia de interpretation de preceptos constitucionales 
o de los Estatutos de Autonomia o de Leyes orgânicas u 
ordinarias que delimiten los âmbitos de competencia del 
Estado y de las Comunidades Autónomas declararâ, 
mediante auto que habrâ de ser dictado dentro de los diez 
di'as siguientes al de la presentation del escrito, planteado 
el conflicto. Darâ inmediato traslado del auto al solicitante 
y a las Administraciones implicadas, asf como a 

feitelijke of juridische toestanden die op grond ervan 
waren ontstaan. 

67. Indien de omstreden bevoegdheid toegekend is 
door een Wet of door een norm met rang van Wet, 
wordt het bevoegdheidsgeschil vanaf zijn aanvang of, 
indien van toepassing, vanaf het tijdstip waarop ter 
verdediging van de uitgeoefende bevoegdheid er een 
beroep op de toekennende wettelijke bepaling is 
ingeroepen, behandeld op de wijze die voor het 
ongrondwettigheidsberoep is bepaald. 

Tweede afdeling 
Negatieve geschillen 

68. 1. In het geval dat een orgaan van het Bestuur 
van de Staat ontkent bevoegd te zijn om een beslissing te 
nemen over een bepaalde aanspraak die wordt gedaan 
door een natuurlijke of een rechtspersoon, op de grond 
dat de bevoegdheid aan een van de Autonome 
Gemeenschappen toekomt, kan de belanghebbende, na 
de bestuurlijke procedure te hebben uitgeput door 
middel van de beroepsprocedure bij het betreffende 
Ministerie, zijn aanspraak herhalen bij het collegiale 
uitvoerende orgaan van de Autonome Gemeenschap dat 
bevoegd wordt verklaard door de beslissing. Op gelijke 
wijze wordt gehandeld indien het verzoek bij een 
Autonome Gemeenschap wordt gedaan en deze zich 
onthoudt op de grond de bevoegdheid aan de Staat of 
aan een andere Autonome Gemeenschap toekomt. 

2. Het Bestuur dat als tweede wordt aangezocht, 
moet zijn bevoegdheid binnen de termijn van een maand 
bevestigen of ontkennen. Indien het de bevoegdheid 
toegeeft, neemt het het verzoek in behandeling. Indien 
het zich onthoudt, dient het dit aan de verzoeker mede 
te delen, onder vermelding van de bepalingen waarop 
zijn beslissing berust. 

3. Indien het in het voorgaande lid genoemde 
Bestuur zijn bevoegdheid afwijst of geen beslissing 
neemt binnen de vastgestelde termijn, kan de 
belanghebbende zich richten tot het Constitutionele Hof. 
Daarvoor brengt hij het gepaste beroepschrift aan 
binnen een maand na de mededeling van de onthouding 
of, indien de in het tweede lid van dit artikel vastgestelde 
termijn is verstreken zonder uitdrukkelijke beslissing, 
met het verzoek dat het negatieve bevoegdheidsgeschil in 
behandeling wordt genomen en beslist. 

69. 1. Het verzoek tot het aanhangig maken van een 
geschil, wordt in een geschrift opgemaakt, waarbij de 
stultken moeten worden toegevoegd waaruit blijkt dat de 
procedure waarnaar het vorige artikel verwijst, is 
uitgeput, alsmede de beslissingen die tijdens de 
procedure zijn genomen. 

2. Indien het Hof van oordeel is dat de afwijzing 
van de betrokken Besturen gegrond is op een verschil in 
lezing van de grondwettelijke bepalingen dan wel van de 
Autonomiestatuten of organieke of gewone Wetten die 
de bevoegdheidssferen afbakenen van de Staat en van de 
Autonome Gemeenschappen, verklaart het bij 
gemotiveerde beschikldng die binnen tien dagen na de 
indiening van het geschrift moet worden genomen, dat 
het geschil aanhangig is gemaakt. Het geeft onmiddellijk 
kennis van de beschikking aan de verzoeker en aan de 
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cualesquiera otras que el Tribunal considère compétentes, 
a las que remitirâ ademâs copia de la solicitud de su 
planteamiento y de los documentos acompanados a la 
misma y fijarâ a todos el pla2o comûn de un mes para que 
aleguen cuanto estimen conducente a la solution del 
conflicto planteado. 

70. 1. Dentro del mes siguiente a la conclusion del 
plazo sefialado en el artîculo anterior o, en su caso, del 
que sucesivamente el Tribunal hubiere concedido para 
responder a las peticiones de aclaración, ampliation o 
precision que les hubiere dirigido, se dictarâ sentencia que 
declararâ cuâl es la Administration competente. 

2. Los plazos administrarivos agotados se entenderân 
nuevamente abiertos por su duration ordinaria a partir de 
la publication de la sentencia. 

71. 1. El Gobierno podrâ igualmente plantear 
conflicto de competencias negativo cuando habiendo 
requerido el órgano ejecutivo superior de una Comunidad 
Autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la 
competencia que a la Comunidad confieran sus propios 
estatutos o una Ley orgânica de delegation o 
transferencia, sea desatendida su requerimiento por 
declararse incompetente. 

2. La declaration de incompetencia se entenderâ 
impiïcita por la simple inacüvidad del órgano ejecutivo 
requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere 
fijado para el ejerticio de sus atribuciones, que en ningun 
caso sera inferior a un mes. 

72. 1. Dentro del mes siguiente al di'a en que de 
manera expresa o tâtita haya de considerarse rechazado el 
requerimiento a que se refiere el aru'culo anterior, el 
Gobierno podrâ plantear ante el Tribunal Constitutional 
el conflicto negativo mediante escrito en el que habrân de 
indicarse los préceptes constitucionales, estatutarios o 
legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autónoma 
a ejercer sus atribuciones. 

2. El Tribunal darà traslado del escrito al órgano 
ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma, al que 
fijarâ un plazo de un mes para presentar las alegaciones 
que entienda oportunas. 

3. Dentro del mes siguiente a la conclusion de tal 
plazo o, en su caso, del que sucesivamente hubiere fijado 
al Estado o a la Comunidad Autónoma para responder a 
las peticiones de aclaración, ampliation o precisiones que 
les hubiere dirigido, el Tribunal dictarâ sentencia, que 
contendrâ alguno de los siguientes pronunciamientos: 

a) La declaration de que el requerimiento es 
procedente, que conllevarâ al establecimiento de un plazo 
dentro del cual la Comunidad Autónoma deberâ ejercitar 
la atribución requerida. 

b) La declaration de que el requerimiento es 
improcedente. 

betrokken Besturen, alsmede aan eenieder die het Hof 
bevoegd acht, aan wie het bovendien een afschrift doet 
toekomen van het verzoek tot aanhangig maken en van 
de stukken die erbij gevoegd waren, en stelt het voor 
allen de gemeenschappelijke termijn van een maand vast 
opdat zij kunnen aanvoeren wat zij menen dat tot de 
oplossing van het aanhangige geschil kan leiden. 

70. 1. Binnen een maand na het einde van de in het 
vorige artikel genoemde termijn of, indien van 
toepassing, na de termijn die het Hof daarop mocht 
hebben verleend om te antwoorden op de verzoeken die 
het aan hen heeft gericht om opheldering, toelichting of 
precisering, doet het uitspraak over welk Bestuur 
bevoegd is. 

2. De termijnen van de uitgeputte bestuurlijke 
procedures worden verstaan te zijn heropend voor hun 
gewone duur vanaf de publicatie van de uitspraak. 

71. 1. De Regering kan op dezelfde wijze een 
negatief bevoegdheidsgeschil aanhangig maken wanneer, 
nadat zij van het hoogste uitvoerende orgaan van een 
Autonome Gemeenschap heeft gevorderd dat deze de 
taken uitvoert die eigen zijn aan de bevoegdheid die de 
eigen statuten of een organieke Wet van delegatie of van 
overdracht aan de Gemeenschap toekennen, haar 
vordering niet in acht wordt genomen op grond van een 
verklaring van onbevoegdheid. 

2. De verklaring van onbevoegdheid wordt 
verondersteld op grond van het loutere niets doen van 
het aangezochte uitvoerende orgaan binnen de termijn 
die door de Regering is vastgesteld voor de uitoefening 
van haar taken, die in geen geval korter dan een maand 
is. 

72. 1. Binnen een maand na de dag waarop 
uitdrukkelijk of stilzwijgend moet worden verstaan dat 
de vordering is verworpen waar het vorige artikel op 
doelt, kan de Regering het negatieve geschil aanhangig 
maken door middel van een geschrift waarin de 
grondwettelijke, statutaire of wettelijke bepalingen 
moeten worden aangegeven die naar haar oordeel de 
Autonome Gemeenschap ertoe verplichten haar taken 
uit te voeren. 

2. Het Hof geeft kennis van het geschrift aan het 
hoogste uitvoerende orgaan van de Autonome 
Gemeenschap, waarvoor het een termijn van een maand 
vaststelt om de gronden aan te voeren die zij passend 
acht. 

3. Binnen een maand na het verstrijken van die 
termijn of, indien van toepassing, na de termijn die het 
daarop mocht hebben vastgesteld opdat de Staat of de 
Autonome Gemeenschap antwoorden op de verzoeken 
tot opheldering, toelichting of precisering die het tot hen 
gericht heeft, doet het Hof uitspraak, die een van de 
volgende verklaringen bevat: 

a) De verklaring dat de vordering gegrond is, die 
meebrengt dat er een termijn wordt vastgesteld 
waarbinnen de Autonome Gemeenschap de gevorderde 
taak moet uitvoeren. 

b) De verklaring dat de vordering ongegrond is. 
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CAPITULO III 

De los conflictos entre órganos 
constitucionales del Estado 

73. 1. En el caso en que alguno de los órganos 
constitucionales a los que se refiere el arü'culo 59.3 de esta 
Ley, por acuerdo de sus respectives Plenos, estime que 
otto de dichos órganos adopta decisiones asumiendo 
atribuciones que la Constitución o las Leyes orgânicas 
confieren al primero, este se lo harâ saber asi dentro del 
mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la 
decision de la que se infiera la indebida asunción de 
atribuciones y solicitarâ de él que la révoque. 

2. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmare 
que actûa en el ejercicio constitucional y legal de sus 
atribuciones o dentro del plazo de un mes a partir de la 
recepción de aquélla, no rectificare en el sentido que le 
hubiere sido solicitado, el órgano que estime 
indebidamente asumidas sus atribuciones plantearâ el 
conflicto ante el Tribunal Constitucional. A tal efecto, 
presentarâ escrito en el que se especifîcarân los préceptes 
que considéra vulnerados y formularâ las alegaciones que 
estime oportunas. A este escrito acompanarâ certificación 
de los antécédentes que repute necesarios y de la 
comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido 
en el numero anterior de este arrfculo. 

74. Recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez 
di'as siguientes, darâ traslado del mismo al órgano 
requerido y le fijarâ el plazo de un mes para formular las 
alegaciones que estime procedentes. Idénticos traslados y 
emplazamientos se harân a todos los demâs órganos 
legitimados para plantear este género de conflictos, los 
cuales podrân comparecer en el procedimiento, en apoyo 
del demandante o del demandado, si entendieren que la 
solución del conflicto planteado afecta de algun modo a 
sus propias atribuciones. 

75. 1. El Tribunal podrâ solicitar de las partes cuantas 
informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue 
necesarias para su decision y resolverâ dentro del mes 
siguiente a la expiración del plazo de alegaciones a que se 
reflere el artfculo anterior o del que, en su caso, se fîjare 
para las informaciones, aclaraciones o precisiones 
complementarias que no sera superior a otros treinta dias. 

2. La sentencia del Tribunal determinarâ a que 
órgano corresponden las atribuciones constitucionales 
controvertidas y declararâ nulos los actes ejecutados por 
invasion de atribuciones y resolverâ, en su caso, lo que 
procediere sobre las situaciones jurîdicas producidas al 
amparo de los mismos. 

HOOFDSTUK III 
Over de geschillen tussen de grondwettelijke 

organen van de Staat 

73. 1. In het geval dat een van de grondwettelijke 
organen die worden genoemd in artikel 59.3 van deze 
Wet, krachtens een besluit van hun onderscheiden 
Voltallige Vergaderingen, van mening is dat een ander 
van die organen beslissingen neemt waarmee het taken 
vervult die de Grondwet of de organieke Wette aan 
eerstgenoemde toewijzen, geeft dit orgaan daarvan 
kennis binnen een maand na de dag waarop het kennis 
neemt van de beslissing die tot de ongeoorloofde 
vervulling van taken leidt en verzoekt het de beslissing te 
herroepen. 

2. Indien het orgaan tot welk de kennisgeving zich 
richt, bevestigt dat het in de grondwettelijke en wettelijke 
uitoefening van zijn taken optreedt dan wel binnen een 
maand na de ontvangst ervan niet tot rechtzetting in de 
verzochte zin komt, maakt het orgaan dat meent dat zijn 
taken ongeoorloofd zijn vervult, het geschil aanhangig bij 
het Constitutionele Hof. Daarvoor legt het een geschrift 
over waarin de bepalingen worden aangeduid die het 
geschonden beschouwt en de gronden aanvoert die het 
passend acht. Bij dit geschrift wordt een verklaring 
toegevoegd van de ter zake geachte feiten en van de 
mededeling die is gedaan ter naleving van hetgeen in het 
voorgaande lid van dit artikel is vastgelegd. 

74. Na ontvangst van het geschrift, geeft het Hof 
binnen tien dagen daarna daarvan kennis aan het 
aangezochte orgaan en stelt het daarbij een termijn van 
een maand vast opdat het de gronden kan aanvoeren die 
het ter zake acht. Overeenkomstige mededelingen en 
oproepingen doet het ten aanzien van alle andere 
organen die gerechtigd zijn tot het aanhangig maken van 
deze soort geschillen, welke zich kunnen stellen in het 
geding, ter ondersteuning van de eiser of van de 
gedaagde, indien zij van mening zijn dat de beslissing van 
het aanhangig gemaakte geschil op enigerlei wijze hun 
eigen taken aangaat. 

75. 1. Het Hof kan van de partijen om zoveel 
inlichtingen, ophelderingen en preciseringen verzoeken 
als het noodzakelijk acht voor zijn beslissing en beslist 
binnen een maand na het verstrijken van de in het vorige 
artikel bedoelde termijn voor het aanvoeren van de 
gronden of, indien van toepassing, van de termijn die het 
heeft vastgesteld voor de aanvullende inlichtingen, 
ophelderingen en preciseringen en die niet langer dan 
nog eens dertig dagen is. 

2. In de uitspraak van het Hof wordt bepaald aan 
welk orgaan de omstreden grondwettelijke taken 
toebehoren en worden de handelingen die met 
overschrijding van taken zijn uitgevoerd nietig verklaard 
en, indien van toepassing, wordt er beslist over de 
rechtstoestanden die op grond daarvan zijn ontstaan. 
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TITULO V 
DE LA IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES SIN 

FUERZA DE L E Y Y RESOLUCIONES DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PREVISTA E N EL 

ARTiCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIÓN 

TITEL V 
O V E R H E T A A N V E C H T E N VAN VOORSCHRIFTEN 

Z O N D E R KRACHT VAN W E T E N VAN BESLUITEN VAN 

D E A U T O N O M E G E M E E N S C H A P P E N V O O R Z I E N I N 

ARTIKEL 161.2 VAN D E G R O N D W E T 

76. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
su publication o, en defecto de la misma, desde que 
llegare a su conocimiento, el Gobierno podrâ impugnar 
ante el Tribunal Constitutional las disposiciones 
normativas sin fuerza de ley y tesoluciones emanadas de 
cualquier órgano de las Comunidades Autónomas. 

77. La impugnación regulada en este ü'tulo, sea cual 
fuere el motivo en que se base, se formularâ y sustanciarâ 
por el procedimiento previsto en los articulos 62 a 67 de 
esta Ley. La formulation de la impugnación comunicada 
por el Tribunal producirâ la suspension de la disposition 
o resolution recurrida hasta que el Tribunal resuelva 
ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, 
salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia. 

TITULO VI 
DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES" 

76. Binnen twee maanden na de dag van publicatie 
of, bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip waarop zij er 
kennis van neemt, kan de Regering de bepalingen zonder 
kracht van wet en besluiten afkomstig van enig orgaan 
van de Autonome Gemeenschappen bij het 
Constitutionele Hof aanvechten. 

77. Het aanvechten zoals geregeld in deze titel, 
ongeacht grond waar het op berust, wordt aanhangig 
gemaakt en behandeld door middel van het geding dat is 
vastgesteld in de artikelen 62 tot en met 67 van deze 
Wet. De kennisgeving door het Hof van het aanhangig 
maken van het aanvechten heeft de schorsing van het 
bestreden voorschrift of besluit tot gevolg, totdat het 
Hof beslist deze te bekrachtigen of op te heffen binnen 
een termijn van ten hoogste vijf maanden, behoudens 
het daarvoor uitspraak heeft gedaan. 

TITEL VI 
OVER DE VERKLARING INZAKE DE 

GRONDWETTIGHEID VAN VOLKENRECHTELIJKE 

VERDRAGEN 

78. 1. El Gobierno o cualquiera de ambas Câmaras 
podrân requérir al Tribunal Constitutional para que se 
pronuncie sobre la existencia o inexistencia de 
contradiction entre la Constitution y las estipulaciones de 
un tratado international cuyo texto estuviera ya 
definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado 
aûn el consentimiento del Estado. 

2. Recibido el requerimiento, el Tribunal 
Constitutional emplazarâ al solicitante y a los restantes 
órganos legitimados, segûn lo previsto en el apartado 
anterior, a fin de que en el término de un mes, expresen 
su opinion fundada sobre la cuestión. Dentro del mes 
siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto 
en el apartado siguiente, el Tribunal Constitutional emitirâ 
su declaration, que, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 95 de la Constitution, tendra carâcter vinculante. 

3. En cualquier momento podrâ el Tribunal 
Constitutional solicitar de los órganos mencionados en el 
apartado anterior o de otras personas fîsicas o jurîdicas u 
otros órganos del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o 
precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un 
mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese 
concedido para responder a sus consultas, que no podrâ 

78. 1. De Regering of elk van beide parlementaire 
Kamers kunnen het Constitutionele Hof verzoeken zich 
uit te spreken over de verenigbaarheid of 
onverenigbaarheid van de bedingen in een 
volkenrechtelijk verdrag waarvan de tekst definitief is 
vastgesteld, maar waar de Staat nog niet mee heeft 
ingestemd, en de Grondwet. 

2. Na ontvangst van het verzoek, roept het 
Constitutionele Hof de verzoeker en de overige organen 
op die, overeenkomstig het vorige lid, tot het verzoeken 
gerechtigd zijn, opdat zij binnen de termijn van een 
maand hun gemotiveerde opvatting over de vraag uiten. 
Binnen een maand na het verstrijken van deze termijn en 
behoudens hetgeen is bepaald in het volgende lid, geeft 
het Constitutionele Hof zijn verklaring uit, die, 
overeenkomstig artikel 95 van de Grondwet, bindende 
kracht heeft. 

3. Het Constitutionele Hof kan te allen tijde de in 
het vorige lid genoemde organen of andere natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel andere organen van de Staat of 
van de Autonome Gemeenschappen verzoeken zoveel 
ophelderingen, toelichtingen of preciseringen te 
verstrekken als zij noodzakelijk achten, daarvoor de 
eerder genoemde termijn van een maand voor dezelfde 
tijd te verlengen die het had verleend om op zijn 

11 Vóór de wijziging bij LO 4/1985, van 7 juli, luidde Titel VI: "Del control previo de inconstitucionalidad. [Over 
de voorafgaande ongrondwettigheidstoetsing.]" Deze Titel was verdeeld in twee hoofdstuk, waarvan het eerste heette 
"Declaration sobre la constitucionalidad de los tratados internationales [Verklaring inzake de grondwettigheid van 
volkenrechtelijke verdragen.]", inhoudende het ongewijzigd gebleven art. 78, en waarvan het tweede luidde: "Del 
recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomfa y de Leyes orgânicas [Over het 
voorafgaande ongrondwettigheidsberoep tegen ontwerpen van Autonomiestatuten en van organieke Wetten]", 
inhoudende het afgeschafte art. 79. 
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excéder de treinta dias. verzoeken te antwoorden, doch niet langer dan dertig 
dagen. 

79. (Derogado.]12 79. [Afgeschaft] 

TÎTULO VII TITEL VII 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES SOBRE OVER D E GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN 

PROCEDIMIENTO INZAKE PROCESVOERING 

80. Se apEcarân, con carâcter supletorio de la 80. Als aanvullend recht op deze Wet, worden de 
presente Ley, los preceptos de la Ley Orgânica del Poder bepalingen van de Organieke Wet op de Rechterlijke 
Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de Macht en van de Wet op Burgerlijke Rechtsvordering 
comparecencia en juicio, recusación y abstención, toegepast met betrekking tot het zich stellen in het 
publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos geding, wraking en verschoning, openbaarheid en de 
de auxilio jurisdictional, dia y horas habiles, cómputo de vorm van de handelingen, mededelingen en daden van 
plazos, deliberation y votación, caducidad, renuncia y rechtshulp, de voor handelingen in rechte geschikte 
desistimiento, lengua oficial y policia de estrados. dagen, de berekening van termijnen, beraadslaging en 

stemming, verval en afstand doen van instantie, officiële 

12 Vóór de afschaffing bij LO 4/1985, van 7 juni, luidde artikel 79: " 1 . Son susceptibles de recurso de 
inconstitucionalidad, con carâcter previo, los proyectos de Estatutos de Autonomia y de Leyes orgânicas. El recurso 
tendra por objeto la impugnación de: 

a) El texto definitivo del proyecto de Estatuto que haya de ser somerido a referendum en el territorio de la 
respectiva Comunidad autónoma en el supuesto previsto por el artfculo 151, 2, tercero, de Ia Constitution. En los 
demâs casos se entenderâ que es texto definitivo del Estatuto de Autonomia el que, con arreglo al apartado siguiente, 
se establece para los demâs proyectos de Leyes orgânicas. 

b) El texto definitivo del proyecto de Ley orgânica tras su tramitación en ambas Câmaras y una vez que el Congreso 
se haya pronunciado, en su caso, sobre las enmiendas propuestas por el Senado. 

2. Estân legitimados para entablar el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con esta Ley, estân 
legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomia y Leyes orgânicas del 
Estado. El plazo para la interposition del recurso sera el de tres dias desde que el texto definitivo del proyecto 
recurrible estuviere concluido. La interposition del recurso suspenderâ automâticamente la tramitación del proyecto y 
el transcurso de los plazos. 

3. El recurso se sustanciarâ en la forma prevista en el capitulo II del titulo II de esta Ley. 
4. a) Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirâ su 

curso el correspondiente procedimiento. 
b) Si, por el contrario, déclara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberâ concretar esta y el precepto o 

preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrâ proseguk sin que taies preceptos 
hayan sido suprimidos o modificados por el órgano competente. 

5. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decision del Tribunal en los recursos que pudieren 
interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de Ley del texto impugnado en la via previa. 

[1. Vatbaar voor ongrondwettigheidsberoep, van voorafgaande aard, zijn de ontwerpen van Autonomiestatuten en 
van organieke Wetten. Het beroep heeft als voorwerp de bestrijding van: 

a) De definitieve tekst van het ontwerp van Statuut dat aan een referendum moet worden onderworpen in het 
gebied van de onderscheiden autonome Gemeenschap in het geval voorzien in artikel 151.2, derde, van de Grondwet. 
In de overige gevallen wordt verstaan dat de tekst van het Autonomiestatuut definitief is het welk, overeenkomstig het 
volgende lid, wordt vastgesteld voor de overige van organieke Wetsontwerpen. 

b) De definitieve tekst van het organieke Wetsontwerp na de behandeling ervan in beide Kamers en nadat het 
Congres zich, zo nodig, heeft uitgesproken over de amendementen die door de Senaat zijn voorgesteld. 

2. Gerechtigd tot het instellen van het voorafgaande ongrondwettigheidsberoep zijn degenen die, overeenkomstig 
deze Wet, gerechtigd zijn tot het instellen van het ongrondwettigheidsberoep tegen Autonomiestatuten en organieke 
Wetten van de Staat. De termijn om het beroep in te stellen is drie dagen nadat de definitieve tekst van het voor 
beroep vatbare ontwerp voltooid is. Het instellen van het beroep schorst uit zichzelf de behandeling van het ontwerp 
en het verloop van de termijnen. 

3. Het beroep wordt behandeld op de wijze die is voorzien in hoofdstuk II van titel II van deze Wet. 
4. a) Wanneer de uitspraak van het Gerechtshof verklaart dat de beweerde ongrondwettigheid zich niet voordoet, 

wordt de daarop betrekking hebbende procedure hervat. 
b) Als, daarentegen, het de ongrondwettigheid van de bestreden tekst verklaart, dient het deze alsmede de 

grondwettelijke bepaling of bepalingen die zijn geschonden nader aan te geven. In dit geval kan de behandeling niet 
hervat worden zolang die bepalingen niet zijn doen vervallen of gewijzigd door het bevoegde orgaan. 

5. De uitspraak in een voorafgaand beroep hebben geen invloed op de beslissing van het Gerechtshof in de 
beroepen die zouden kunnen worden ingesteld na de inwerkingtreding met kracht van Wet van de tekst die langs de 
voorafgaande procedure is bestreden.]" 
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81. 1. Las personas flsicas o juridicas cuyo interés les 
legitime para comparecer en los procesos constitutionals, 
como actores o coadyuvantes, deberân conferir su 
representación a un Procurador y actuar bajo la dirección 
de Letrado. Podrân comparecer por si mismas, para 
defender derechos o intereses propios, las personas que 
tengan tftulo de Iicenciado en Derecho, aunque no 
ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado. 

2. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en 
calidad de Abogado, se requerirâ estar incorporado a 
cualquiera de los Colegios de Abogados de Esparia en 
calidad de ejerciente. 

3. Estarân inhabüitados para actuar como Abogado 
ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido 
Magistrados o Letrados del mismo. 

82. 1. Los órganos o el conjunto de Diputados o 
Senadores investidos por la Constitution y por esta Ley 
de legitimation para promover procesos constitucionales 
actuarân en los mismos representados por el miembro o 
miembros que designen o por un comisionado nombrado 
al efecto. 

2. Los órganos ejecutivos, tanto del Estado como de 
las Comunidades Autónomas, serân representados y 
defendidos por sus Abogados. Por los órganos ejecutivos 
del Estado actuarâ el Abogado del Estado. 

83. El Tribunal podrâ, a instantia de parte o de 
oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los 
comparetidos en el proceso constitucional, disponer la 
acumulación de aquellos procesos con objetos conexos 
que justifiquen la unidad de tramitación y decision. La 
audiencia se harâ por plazo que no excéda de die2 dias. 

84. El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la 
decision, podrâ comunicar a los comparetidos en el 
proceso constitucional la eventual existencia de otros 
motivos distintos de los alegados, con relevantia para 
acordar lo procedente sobre la admisión o inadmisión y, 
en su caso, sobre la estimation o desestimación de la 
pretension constitucional. La audiencia sera comün, por 
plazo no superior al de diez dias con suspension del 
término para dictar la resolution que procediere. 

85. 1. La initiation de un proceso constitucional 
debera hacerse por escrito fundado en el que se fijarâ con 
precision y claridad lo que se pida. 

2. En los supuestos subsanables a que se refiere el 
articulo 50 de la presente Ley, el Tribunal deberâ notificar 
al récurrente los motivos de inadmisión que hubiere, con 
objeto de que, dentro del plazo de diez dias, pueda 
subsanar los defectos advertidos. 

86. 1. La decision del proceso constitucional se 
producirâ en forma de sentencia. Sin embargo, las 
decisiones de inadmisión initial, desistimiento y caducidad 
adoptarân la forma de auto, salvo que la presente Ley 
disponga expresamente otra forma.13 Las otras 

taal en gerechtspolitie. 
81. 1. De natuurlijke of rechtspersonen wier belang 

rechtvaardigt dat zij zich stellen in constitutionele 
gedingen, als eisers of als ondersteunende partijen, 
dienen hun vertegenwoordiging op te dragen aan een 
Procureur en op te treden onder het toezicht van een 
Jurist. Zij die de titel van Meester in de Rechten dragen 
kunnen zich onafhankelijk stellen, teneinde eigen rechten 
en belangen te verdedigen, zelfs als zij niet het beroep 
van Procureur of Advocaat uitoefenen. 

2. Om in de hoedanigheid van Advocaat bij het 
Constitutionele Hof op te treden, dient men in de 
hoedanigheid van actief lid ingeschreven te staan bij een 
van de Ordes van Advocaten van Spanje. 

3. Zij die Magistraten of Stafjurist bij het 
Constitutionele Hof zijn geweest, zijn niet gerechtigd als 
Advocaat voor het Hof op te treden. 

82. 1. De organen of de gezamenlijke 
Afgevaardigden of Senatoren die krachtens de Grondwet 
en deze Wet gerechtigd zijn constitutionele gedingen 
aanhangig te maken, handelen door middel van het lid of 
de leden die zij als vertegenwoordigers aanwijzen, dan 
wel door middel van een daartoe benoemde 
gecommitteerde. 

2. De uitvoerende organen, zowel van de Staat als 
van de Autonome Gemeenschappen, worden 
vertegenwoordigd en verweerd door hun Advocaten. 
Voor de uitvoerende organen van de Staat treedt de 
Landsadvocaat op. 

83. Het Hof kan, op verzoek van een partij of 
ambtshalve, te allen tijde, en na degenen die zich in het 
constitutionele geding gesteld hebben te hebben 
gehoord, bepalen dat de procedures met samenhangende 
onderwerpen die een behandeling en beslissing 
rechtvaardigen, worden gevoegd. Voor het horen wordt 
een termijn gesteld van ten hoogste tien dagen. 

84. Het Hof kan te allen tijde voordat de 
eindbeslissing is genomen, degenen die zich in het 
constitutionele geding gesteld hebben, verwittigen over 
de mogelijke aanwezigheid van andere gronden dan de 
aangevoerde die ter zake doen om over de 
ontvankelijkheidsvraag en, indien van toepassing, over 
de toewijzing of afwijzing van de constitutionele eis te 
besluiten. De termijn om te horen is gemeenschappelijk 
en van ten hoogste tien dagen met opschorting van de 
termijn om de voorgeschreven eindbeslissing te nemen. 

85. 1. De aanvang van een constitutioneel geding 
moet gebeuren bij een gemotiveerd geschrift waarin 
nauwkeurig en helder staat wat men eist. 

2. In de gevallen van herstelbare verzuimen bedoeld 
in artikel 50 van deze Wet, moet het Hof de eiser 
verwittigen van de aanwezige gronden van niet-
ontvankeüjkheid, opdat hij binnen een termijn van tien 
dagen de aangewezen gebreken kan herstellen. 

86. 1. De beslissing van het constitutionele geding 
geschiedt bij uitspraak. Desalniettemin nemen de 
beslissingen van aanvankelijke niet-ontvankelijkheid en 
van afstand en verval van instantie de vorm van een 
gemotiveerde beschikking aan, behoudens de gevallen 

13 De woorden "salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma [behoudens de gevallen waarin in de 
Wet uitdrukkelijk anders is bepaald]" zijn ingevoegd krachtens de wijziging bij LO 6/1988, van 9 juni. 
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resoluciones adoptarân la forma de auto si son motivadas 
o de providencia si no lo son, segûn ta indole de su 
contenido. 

2. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el 
Tïtulo VI de esta Ley se publicarân en el «Boletin Oficial 
del Estado» dentro de los treinta dias siguientes a la fecha 
del fallo. 

87. 1. Todos los poderes pûblicos estân obligados al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional 
resuelva. 

2. Los Juzgados y Tribunales prestarân con carâcter 
preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio 
jurisdiccional que este solicite. 

88. 1. El Tribunal Constitucional podrâ recabar de los 
Poderes Pûblicos y de los órganos de cualquier 
Administración Publica la remisión del expediente y de los 
informes y documentos relativos a la disposition o acto 
origen del proceso constitucional. En tal caso, el Tribunal 
habilitarâ un plazo para que el expediente, la información 
o los documentos puedan ser conocidos por las partes 
para que estas aleguen lo que a su derecho convenga. 

2. El Tribunal dispondrâ las medidas necesarias para 
preservar el secreto que legalmente afecte a determinada 
documentación y el que por decision motivada acuerde 
para determinadas actuaciones. 

89. 1. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
podrâ acordar la practica de prueba cuando lo estime 
necesario y resolverâ libremente sobre la forma y el 
tiempo de su realization, sin que en ningùn caso pueda 
excéder de treinta dias. 

2. Si un testigo, citado por el Tribunal, solo puede 
comparecer con autorización superior, la autoridad 
competente para otorgarla expondrà al Tribunal, en su 
caso, las razones que justifican su dénégation. El 
Tribunal, oîdo este informe, resolverâ en definitiva. 

90. 1. Salvo en los casos para que esta Ley establece 
ottos requisites, las decisiones se adoptarân por la 
mayorfa de los miembros del Pleno, Sala o Section que 
participen en la deliberation. En caso de empâte, decidirâ 
el voto del Presidente. 

2. El Presidente y los Magistrados del Tribunal 
podrân reflejar en un voto particular su opinion 
discrepante defendida en la deliberation, tanto por lo que 
se refiere a la decision como a su fundamentación. Los 
votos particulares se incorporarân a la resolution y, 
cuando se träte de sentencias o de declaraciones, se 
publicarân con estas en el «Boletin Oficial del Estado». 

91. El Tribunal podrâ suspender el procedimiento 
que se sigue ante el mismo hasta la resolution de un 
proceso penal pendiente ante un Juzgado o Tribunal de 
este orden. 

92. El Tribunal podrâ disponer en la sentencia, o en 
la resolution, o en actos posteriores, quién ha de 

waarin in de Wet uitdrukkelijk anders is bepaald. De 
overige beslissingen nemen de vorm van een 
gemotiveerde beschikking aan indien zij op 
rechtsoverwegingen berusten of die van een 
ongemotiveerde beschikking indien zij dit niet doen, 
zulks al naar gelang de aard van hun inhoud. 

2. De uitspraken en verklaringen waar Titel VI van 
deze Wet betrekking op heeft, worden in het "Officiële 
Staatsblad" gepubliceerd binnen dertig dagen na de dag 
van de uitspraak. 

87. 1. Alle openbare gezagsdragers zijn gehouden na 
te leven hetgeen het Constitutionele Hof beslist. 

2. De Gerechten en Rechtscolleges verlenen met 
voorrang en spoed de rechtshulp waar het 
Constitutionele Hof hun om verzoekt. 

88. 1. Het Constitutionele Hof kan van de 
Openbare Gezagsdragers en van de organen van ieder 
Openbaar Bestuurslichaam de toezending van het 
dossier en van de verslagen en stukken verlangen die 
betrekking hebben op het voorschrift of de handeling die 
aanleiding van het constitutionele geding is. Alsdan stelt 
het Hof een termijn vast waarbinnen het dossier, de 
inlichtingen of de stukken kunnen worden ingezien door 
de partijen opdat dezen kunnen aanvoeren wat hun recht 
ten goede komt. 

2. Het Hof treft de maatregelen die nodig zijn om 
het geheim te bewaren dat bij wet op bepaalde stukken 
ligt en dat bij gemotiveerde beslissing voor bepaalde 
handelingen wordt bepaald. 

89. 1. Het Hof kan, ambtshalve of op verzoek van 
een partij, bepalen dat bewijsvoering plaatsvindt wanneer 
het dit noodzakelijk acht alsmede de geboden tijdsduur 
hiervoor, mits deze niet langer dan dertig dagen duurt. 

2. Indien een door het Hof opgeroepen getuige 
alleen met toestemming van zijn meerdere kan 
verschijnen, zet het bevoegde gezag aan het Hof uiteen 
wat de redenen zijn om, indien van toepassing, de 
toestemming te onthouden. Het Hof, na kennis te 
hebben van dit verslag, neemt de eindbeslissing. 

90. 1. Behoudens de gevallen waarvoor deze Wet 
andere vereisten vaststelt, worden de beslissingen 
genomen bij meerderheid van de leden van de Voltallige 
Vergadering, Kamer of Afdeling die deelnemen aan de 
beraadslaging. In het geval dat de stemmen staken, geeft 
de stem van de President de doorslag. 

2. De President en de Magistraten van het Hof 
kunnen in een afwijkende mening de verschillende 
opvatting die zij tijdens de beraadslaging verdedigden 
vastleggen, zowel waar het de beslissing als waar het de 
rechtsoverwegingen ervan betreft. De afwijkende 
meningen worden toegevoegd aan de beslissing en zij 
worden, wanneer het uitspraken of verklaringen betreft, 
tezamen met deze in het "Officiële Staatsblad" 
gepubliceerd. 

91. Het Hof kan een lopend constitutioneel geding 
schorsen totdat een bij een Gerecht of Rechtscollege 
hangend strafproces is beëindigd. 

92. Het Hof kan in de uitspraak, in de beslissing of 
in latere handelingen bepalen wie tot de 
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ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de Ia 
ejecución. 

93. 1. Contra las sentencias del Tribunal 
Consritucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo 
de dos dias a contar desde su notificación, las partes 
podrân solicitar la aclaración de las mismas. 

2. Contra las providencias y los autos que dicte el 
Tribunal Consritucional solo procédera, en su caso, el 
recurso de suplica, que no tendra efecto suspensivo. El 
recurso podrâ interponerse en el plazo de tres dias y se 
resolverâ previa audiencia comün de las partes por igual 
tiempo, en los dos siguientes. 

94. El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, 
deberâ antes de pronunciar sentencia, subsanar o 
convalidar los defectos que hubieran podido producirse 
en el procedimiento. 

95. 1. El procedimiento ante el Tribunal 
Consritucional es gratuito. 

2. El Tribunal podrâ imponer las costas que se 
derivaren de la tramitación del proceso a la parte o partes 
que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare 
temeridad o mala fe. 

3. El Tribunal podrâ imponer a quien formulare 
recurs os de i neons titucionalidad o de amparo, con 
temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria de 
cinco mil a cien mil pesetas. 

4. Podrâ imponer multas coercitivas de cinco mil a 
cien mil pesetas a cualquier persona, investida o no de 
poder publico, que incumpla los requerimientos del 
Tribunal dentro de los plazos senalados y reiterar estas 
multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabüidad a que hubiere 
lugar. 

5. Los limites de la cuantïa de estas sanciones o 
multas podrân ser revisados, en todo momento, mediante 
Ley ordinaria. 

tenuitvoerlegging ervan gehouden is en, zo nodig, 
beslissen over de executiegeschillen. 

93. 1. Er staat geen rechtsmiddel open tegen de 
uitspraken van het Constitutionele Hof, maar binnen een 
termijn van twee dagen te rekenen vanaf de betekening 
ervan, kunnen de partijen om een nadere toelichting 
erop verzoeken. 

2. Tegen de ongemotiveerde en gemotiveerde 
beschikkingen die het Constitutionele Hof uitvaardigt, 
kan alleen, indien van toepassing, een herzieningsberoep 
worden ingesteld dat geen schorsende werking heeft. Het 
beroep kan binnen drie dagen worden ingesteld en er 
wordt op beslist na de partijen te hebben gehoord tijdens 
een gemeenschappelijk en gelijktijdige termijn de daarop 
volgende twee dagen. 

94. Het Hof, op verzoek van een partij of 
ambtshalve, kan voordat de uitspraak wordt gedaan, de 
gebreken herstellen of bekrachtigen die tijdens het 
geding mochten zijn ontstaan. 

95. 1. De procedure bij het Constitutionele Hof is 
vrijblijvend. 

2. Het Hof kan de betaling van de kosten die het 
gevolg zijn van de behandeling van het geding, opleggen 
aan de partij of partijen die ongegronde stellingen 
hebben ingenomen, indien het lichtvaardigheid of kwade 
trouw opmaakt. 

3. Het Hof kan aan degene die lichtvaardig of met 
misbruik van recht ongrondwettigheids- of 
beschermingsberoepen instelt, een geldelijke sanctie van 
vijf duizend tot honderd duizend peseta opleggen. 

4. Het kan dwangsommen van vijf duizend tot 
honderd duizend peseta opleggen aan eenieder, wel of 
niet met openbaar gezag bekleed, die de vorderingen van 
het Hof niet naleeft binnen de bepaalde termijnen en die 
dwangsommen herhalen tot de volledige naleving door 
de belanghebbenden, onverminderd enig andere 
aansprakelijkheid of strafbaarheid. 

5. De hoogte van deze sancties of dwangsommen 
kan te allen tijde bij gewone Wet worden herzien. 

TITULO VIII 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

TITEL VIII 
O V E R H E T P E R S O N E E L I N D I E N S T VAN 

C O N S T I T U T I O N E L E H O F 

96. 1. Son funcionarios al servicio del Tribunal 
Consritucional: 

— El Secretario general. 
— Los Letrados. 
— Los Secretarios de Justicia. 
— Los Oficiales, los Auxiliares y los Agentes. 

2. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley 
y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con 
carâcter supletorio, en lo que sea aplicable por la 
legislación vigente para el personal al servicio de la 
Administración de justicia. 

3. Los cargos relacionados en este articulo son 
incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, 
asi como con el ejercicio profesional y con la intervención 
en actividades industriales, mercantiles o profesionales, 

96. 1. Ambtenaren in dienst van het Constitutionele 
Hof zijn: 

— De Secretaris-Generaal 
— De Stafjuristen. 
— De Gerechtssecretarissen. 
— De Griffiers, Ondersteunend Personeel en 

Agenten. 
2. Dit personeel wordt geregeerd door hetgeen in 

deze Wet en in het Reglement dat ter uitvoering ervan 
wordt vastgesteld, is bepaald, alsmede, als aanvullend 
recht, door hetgeen volgens de van kracht zijnde 
wetgeving van toepassing is op het personeel dat in 
dienst van de Rechtspraak is. 

3. De ambten die in dit artikel worden genoemd, 
zijn onverenigbaar met elke andere functie, bestemming 
of ambt, alsmede met de uitoefening van een beroep en 
met de tussenkomst in industriële, commerciële of 
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incluso las consultivas y las de asesoramiento. No 
obstante, podrân ejercer aquellas funciones docentes o de 
investigation que, a juicio del Tribunal, no resulten 
incompatibles con el mejor servicio de éste. 

97. 1. El Tribunal Constitutional estarâ asistido por 
un Cuerpo de Letrados constituido por medio de 
concurso-oposición, que se ajustarâ a las normas que 
establezca el reglamento del Tribunal. 

2. En su caso, los nombrados quedarân en su carrera 
de origen en situation de supernumerarios por todo el 
tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal 
Constitutional. 

3. El concurso se ajustarâ a las normas que establezca 
el Reglamento del Tribunal, valorândose especialmente la 
especialización en Derecho publico de los aspirantes. 

98. El Tribunal Constitutional tendra un Secretario 
general elegido por el Pleno del Tribunal y nombrado por 
el Presidente entre los Letrados, que desempenarâ la 
Secretaria General del Tribunal y ostentarâ la Jefatura de 
los Letrados, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas. 

99. 1. Corresponde al Secretario general organizar, 
dirigir y distribuir los servicios juridicos, administrativos y 
subalternos del Tribunal, dando conocimiento al 
Presidente, y dirigir, coordinar y ejercer la Jefatura de los 
funcionarios del Tribunal y desempefiar la Secretaria 
General del mismo. 

2. Corresponde igualmente a la Secretaria General la 
recopilación, clasificación y publication de la doctrina 
constitutional del Tribunal. 

3. Las resoluciones del Secretario general en materia 
de personal serân recurribles en alzada ante el Presidente 
del Tribunal, cuya decision agotarâ la vfa administrativa. 
Esta decision sera susceptible de ulterior recurso 
contencioso administrativo. 

100. El Tribunal y las Salas tendrân el numero de 
Secretarios de Justicia que se determinen. Los Servicios de 
Justicia procederân del Cuerpo de Secretarios de la 
Administration de Justicia y las vacantes se cubrirân por 
concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza 
en el Tribunal Supremo. 

101. Los Secretarios de Justicia ejercerân en el 
Tribunal o en las Salas la fe publica judicial y 
desempenarân, respecta del Tribunal o Sala a la que estén 
adscritos, las funciones que la legislation orgânica y 
procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los 
Secretarios. 

102. Se adscribirân al Tribunal Constitutional 
Oficiales, Auxiliares, Agentes y demâs personal en la 
medida necesaria para atender el servicio. 

El Reglamento fijarâ las condiciones necesarias para 
el acceso a estos cargos. 

beroepsmatige activiteiten, daarbij inbegrepen die van 
raadgeving en advisering. Desalniettemin kunnen zij de 
functies in het onderwijs of de wetenschap uitoefenen 
welke, naar het oordeel van het Hof, niet onverenigbaar 
zijn met zijn betere dienstverlening. 

97. 1. Het Constitutionele Hof wordt bijgestaan 
door een Corps van Stafjuristen tot welk men toegang 
heeft op grond van toelatingsexamens, die geregeld 
worden in het reglement van het Hof. 

2. Indien van toepassing, verblijven de benoemden 
in hun oorspronkelijke loopbaan in een toestand van 
buitengewoon verlof voor de gehele duur dat zij hun 
diensten bieden aan het Constitutionele Hof. 

3. Het toelatingsexamen voldoet aan de regels die in 
het Reglement van het Hof zijn vastgelegd, waarbij in het 
bijzonder de specialisatie van de kandidaten in het 
Publiekrecht in overweging wordt genomen. 

98. Het Constitutionele Hof beschikt over een 
Secretaris-Generaal die uit de Stafjuristen door de 
Voltallige Vergadering van het Hof bijeen wordt gekozen 
en wordt benoemd door de President, en die het 
Algemeen Secretariaat van het Hof vervult en aan het 
Hoofd van de Stafjuristen staat, onverminderd de 
bevoegdheden die aan de President, het Hof en de 
Kamers toekomen. 

99. 1. De Secretaris-Generaal heeft tot taak de 
juridische en administratieve diensten, alsmede het lagere 
personeel van het Hof te organiseren, te besturen en te 
verdelen, daarbij de President kennend, en leiding te 
geven, te coördineren en aan het hoofd van de 
ambtenaren van het Hof te staan en het Algemeen 
Secretariaat ervan uit te oefenen. 

2. Het Algemeen Secretariaat heeft ook tot taak de 
constitutionele jurisprudentie van het Hof te verzamelen, 
te classificeren en te publiceren. 

3. De besluiten van de Secretaris-Generaal inzake 
personeel zijn vatbaar voor administratief beroep bij de 
President van het Hof, wiens beslissing in de hoogste 
administratieve instantie wordt genomen. Deze 
beslissing is daarop vatbaar voor een bestuursrechtelijk 
beroep. 

100. Het Hof en de Kamers beschikken over een 
vastgesteld aantal Gerechtssecretarissen. De 
Gerechtelijke Diensten worden bemand uit het Corps 
van Secretarissen van de Rechterlijke Macht en de open 
functies worden opgevuld door middel van 
sollicitatieprocedures op grond verdiensten onder hen 
die een plaats zouden kunnen vervullen bij het Hoogste 
Gerechtshof. 

101. De Gerechtssecretarissen zijn bevoegd in het 
Hof of in de Kamers op ambtseed processen-verbaal 
naar waarheid op te maken en vervullen, bij het Hof of 
de Kamer waaraan zij zijn toegewezen, de taken die de 
organieke en proceswetgeving over Gerechten en 
Rechtscolleges opdraagt aan de Secretarissen. 

102. Aan het Constitutionele Hof worden Griffiers, 
Ondersteunend Personeel, agenten en overig personeel 
toegewezen in de mate waarin het nodig is om de dienst 
te bemannen. 

In het Reglement worden de voorwaarden 
vastgelegd waaraan moet worden voldaan om tot deze 
ambten te worden toegelaten. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 1. Dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el 
Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el 
Consejo General de Poder Judicial elevarân al Rey las 
propuestas de designación de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Este plazo se interrumpirâ para las 
Câmaras por el tiempo correspondiente a los periodos 
intersesiones. 

2. El Tribunal se constituirâ dentro de los quince dïas 
siguientes a la fecha de publication de los Ultimos 
nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro 
del mismo periodo de sesiones. En otro caso se 
constituirâ y comenzarâ a ejercer sus competencias, en los 
quince dl'as siguientes, al término del periodo de sesiones 
dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeras 
nombramientos, cualquiera que sea la razón que motive la 
falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados 
previstos en el arü'culo 5 de esta Ley. 

3. En el primer concurso-oposición la selection de 
los Letrados del Tribunal Constitucional se realizarà por 
una Comisión del propio Tribunal designada por el Pleno 
de este y presidida por el Presidente del Tribunal. 

Segunda. 1. Los plazos previstos en esta Ley para 
interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo 
o promover un conflicto constitucional comenzarân a 
contarse desde el dîa en que quede constituido el Tribunal 
de acuerdo con la disposition transitoria anterior, cuando 
las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen 
el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y 
no hubieran agotado sus efectos. 

2. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del 
artfculo 53.2 de la Constitution para configurât el 
procedimiento judicial de protection de los derechos y 
libertades fundamentales se entenderâ que la via judicial 
previa a la interposition del recurso de amparo sera la 
contencioso-administrariva ordinaria o la configurada en 
la Section segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
sobre la protection jurisdictional de los derechos 
fundamentales, a cuyos efectos el âmbito de la misma se 
endende extendido a todos los derechos y libertades a que 
se refiere el expresado arü'culo 53.2 de la Constitution. 

Tercera. 1. Los sorteos a que se refiere la disposition 
transitoria novena de la Constitution se efectuarân dentro 
del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, 
respectivamente, los tres o los seis aflos de aquella otra en 
que se produjo la initial designación de los Magistrados 
del Tribunal Constitucional. 

2. No sera aplicable la limitation establecida en el 
arü'culo 16.2 de esta Ley a los Magistrados del Tribunal 
que cesarân en sus cargos, en virtud de lo establecido en la 
disposition transitoria novena de la Constitution, a los 
tres aflos de su designación. 

Cuarta. El Gobierno habilitatâ los créditos 
necesarios para el funcionamiento del Tribunal 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Eerste. 1. Binnen drie maanden na de dag waarop 
deze Wet in werking treedt, doen het Congres van 
Afgevaardigden, de Senaat, de Regering en de Algemene 
Raad van de Rechterlijke Macht de voordrachten aan de 
Koning voor de benoeming van de Magistraten van het 
Constitutionele Hof. Deze termijn wordt onderbroken 
voor de parlementaire Kamers voor de tijdsduur tussen 
de zittingsperioden door. 

2. Het Hof wordt in functie gesteld binnen vijftien 
dagen na de dag van de publicatie van de laatste 
benoemingen, indien alle voordrachten zijn gedaan 
binnen dezelfde zittingsperiode. Overigens wordt het in 
functie gesteld en vangt het met het uitoefenen van zijn 
bevoegdheden aan, binnen de vijftien dagen na het einde 
van de zittingsperiode waarbinnen de eerste acht 
benoemingen hebben plaatsgevonden, ongeacht de 
reden waarom de benoeming van alle Magistraten die in 
artikel 5 van deze Wet zijn voorzien, achterwege is 
gebleven. 

3. Tijdens het eerste toelatingsexamen wordt de 
selectie van de Stafjuristen van het Constitutionele Hof 
uitgevoerd door een Commissie van het Hof zelf, die is 
aangewezen door de Voltallige Vergadering bijeen en 
wordt voorgezeten door de President van het Hof. 

Tweede. 1. De in deze Wet vastgestelde termijnen 
om ongrondwetrigheids- of beschermingsberoepen in te 
stellen, dan wel om een grondwettelijk geschil aanhangig 
te maken, vangen aan vanaf de dag waarop het Hof 
overeenkomstig de vorige overgangsbepaling in functie is 
gesteld, wanneer de Wetten, voorschriften, besluiten of 
handelingen die aanleiding voor het beroep of geschil 
zijn, van eerdere datum zijn en hun gevolgen nog niet 
zijn uitgewerkt. 

2. Zolang de bepalingen van artikel 53.2 van de 
Grondwet niet zijn uitgewerkt in nadere wetgeving 
waarin de gerechtelijke procedure tot bescherming van 
de grondrechten en -vrijheden is vormgegeven, wordt 
verstaan dat de gerechtelijke procedure die vooraf gaat 
aan de instelling van het beroep op bescherming de 
gewone bestuursrechtelijke is of welke is vormgegeven in 
de tweede Afdeling van de Wet 62/1978, van 26 
december, over de gerechtelijke bescherming van de 
grondrechten, waartoe de werkingssfeer van die wet 
wordt verstaan te zijn uitgebreid tot alle rechten en 
vrijheden waar in artikel 53.2 van de Grondwet naar 
wordt verwezen. 

Derde. 1. De lotingen bedoeld in de negende 
overgangsbepaling van de Grondwet vinden binnen de 
vierde maand plaats voor de dag waarop, 
onderscheidenlijk, de drie en de zes jaren verstrijken van 
de dag waarop de eerste benoeming van de Magistraten 
van het Constitutionele Hof plaatsvonden. 

2. De in artikel 16.2 van deze Wet vastgestelde 
beperking is niet van toepassing op de Magistraten van 
het Hof wier ambtstermijn eindigt krachtens hetgeen is 
vastgesteld in de negende overgangsbepaling van de 
Grondwet, na drie jaar vanaf hun benoeming. 

Vierde. De Regering stelt de middelen beschikbaar 
die nodig zijn voor het functioneren van het 
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Constitucional hasta que éste disponga de presupuesto 
ptopio. 

Quinta. En el caso de Navarra, y salvo que de 
conformidad con la disposición transitoria cuarta de la 
Constitución ejerciera su der echo a incorporate al 
Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco 
que Ie sustituya, la legitimation para suscitar los conflictos 
previstos en el articulo 2A.c), y para promover el recurso 
de inconstitucionalidad que el articulo 32 confiere a los 
órganos de las Comunidades Autónomas se entenderâ 
conferida a la Dïputación y al Parlamento Forai de 
Navarra. 

Constitutionele Hof totdat deze over zijn eigen 
begroting beschikt. 

Vijfde. ïn het geval van Navarra, tenzij het 
overeenkomstig de vierde overgangsbepaling van de 
Grondwet haar recht uitoefent om deel uit te maken van 
de Algemene Baskische Raad of van het autonome 
lichaam dat deze vervangt, wordt verstaan dat het recht 
om de in artikel 2.1 .ç) voorziene geschillen aanhangig te 
maken en om het beroep op ongrondwettigheid dat 
artikel 32 toekent aan de organen van de Autonome 
Gemeenschappen, gelegen is bij de Deputatie en bij het 
Forale Parlement van Navarra. 

DISPOSICIONES ADICIONAJ.ES ADDITIONELE BEPALINGEN 

Primera. 1. El Tribunal Constitucional dispondrâ 
inicialmente de dieciséis Letrados y de tres Secretarios de 
Justicia. 

2. El Tribunal una vez instituido, establecerâ la 
plantilla de su personal, que solo podrâ ser modificada a 
través de la Ley de Presupuestos. 

Segunda. 1. El Tribunal elaborarâ su presupuesto, 
que figurata como una sección dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

2. El Secretario general, asistido de personal técnico, 
asumirâ la preparación, ejecución y liquidación del 
presupuesto. 

Eerste. 1. Het Constitutionele Hof beschikt 
aanvankelijk over zestien Stafjuristen en drie 
Gerechtssecretarissen. 

2. Nadat het Hof eenmaal is in functie is getreden, 
stelt het zijn personeelsbestand samen, die alleen bij de 
Begrotingswet kan worden gewijzigd. 

Tweede. 1. Het Hof stelt zijn begroting vast, die als 
een afdeling in de Algemene Begrotingen van de Staat 
wordt opgenomen. 

2. De Secretaris-Generaal, bijgestaan door het 
technisch personeel, is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding, de tenuitvoerlegging en de uitgaven van 
de begroting. 
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L E Y ORGANICA 6/1985, D E 1 D E J U L I O , 

DEL PODERjUDICIAL 

(BOE num. 157, de 2 de julio de 1985) 

O R G A N I E K E W E T 6/1985, VAN 1 JULI, 

O P D E RECHTERLIJKE M A C H T 1 4 

(BOE nr. 157, 2 juli 1985) 

TITULO PRELIMINAR 
D E L PODERjUDICIAL Y DEL EJERCICIO DE LA 

POTESTAD JURISDICCIONAL 

1. La Jusücia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados intégrantes del 
Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables 
y someüdos ünicamente a la Constitution y al imperio de 
la ley. 

2. 1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados 
en las leyes y en los tratados internacionales. 

2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerân mâs 
funciones que las senaladas en el pârrafo anterior, las de 
Registro Civil y las demis que expresameme les sean 
atribuidas por ley en garanü'a de cualquier derecho. 

3. 1. La jurisdicción es ûnica y se ejerce por los 
Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio 
de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 
Constitución a otros órganos. 

2. La competencia de la jurisdicción militar quedarâ 
limitada al âmbito estrictamente castrense respecta de los 
hechos ripiftcados como délitas militares por el Código 
Penal Militar y a los supuestos de estado de siùo, de 
acuerdo con la declaración de dicho estado y la Ley 
Orgânica que lo régula, sin perjuicio de lo que se establece 
en el arn'culo 9, apartado 2, de esta Ley. 

4. La jurisdicción se extiende a todas las personas, a 
todas las materias y a todo el territorio espanol, en la 
forma establecida en la Constitución y en las leyes. 

5. 1. La Constitución es la norma suprema del 
ordenamiento juridico, y vincula a todos los Jueces y 
Tribunales, quienes interpretarân y aplicarân las leyes y los 
reglamentos segun los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretation de los 
mismos que resuite de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Consritucional en todo tipo de procesos. 

2. Cuando un órgano judicial considère, en algùn 
proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al 

PRELIMINAIRE TITEL 
V A N D E R E C H T E R L I J K E M A C H T E N D E 

U I T O E F E N I N G V A N D E R E C H T S M A C H T 

1. De Rechtspraak vloeit voort uit het volk en wordt 
in naam van de Koning uitgeoefend door Rechters en 
Magistraten die deel uitmaken van de Rechterlijke Macht 
en onafhankelijk, onafzetbaar, verantwoordelijk en 
slechts onderworpen aan de Grondwet en het gezag van 
de wet zijn. 

2. 1. De uitoefening van de rechtsprekende 
bevoegdheid, door te vonnissen en het gevonniste ten 
uitvoer te doen leggen, komt uitsluitend de Gerechten en 
Rechtscolleges toe die in de wetten en in de 
volkenrechtelijke verdragen zijn bepaald. 

2. De Gerechten en Rechtscolleges vervullen geen 
andere taken dan die genoemd in het vorige lid, die van 
de Burgerlijke Stand en de overige die uitdrukkelijk aan 
hen zijn opgedragen door de wet ter bescherming van 
enig recht. 

3. 1. Er is slechts één rechtspraak en zij wordt 
uitgeoefend door de Gerechten en Rechtscolleges die 
zijn voorzien in de Wet, onverminderd de 
rechtsprekende bevoegdheden die de Grondwet aan 
andere organen toekent. 

2. De bevoegdheid van de militaire rechtspraak is 
beperkt tot de strikt militaire sfeer met betrekking tot de 
door het Militaire Strafwetboek als militaire misdrijven 
strafbaar gestelde feiten en tot de gevallen van staat van 
beleg, overeenkomstig de verklaring van die staat en de 
Organieke Wet die dit regelt, onverminderd hetgeen is 
vastgesteld in artikel 9, lid 2, van deze Wet. 

4. De rechtspraak strekt uit over alle personen, over 
alle onderwerpen en over het gehele Spaanse 
grondgebied, in de vorm die in de Grondwet en de 
wetten is vastgesteld. 

5. 1. De Grondwet is de hoogste norm van de 
rechtsorde, en zij verbindt alle Rechters en 
Rechtscolleges, die de wetten en reglementen 
interpreteren en toepassen volgens de grondwettelijke 
bepalingen en beginselen, overeenkomstig de 
interpretatie daarvan die blijkt uit de beslissingen die zijn 
uitgesproken door het Constitutionele Hof ongeacht het 
soort procedure. 

2. Wanneer een rechterlijk orgaan overweegt, in enig 

Bepaalde artikelen en artikelleden zijn niet opgenomen. Deze zijn aangegeven als: (...). 
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caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda sef contraria 
a la Constitution, plantearâ la cuesuon ante el Tribunal 
Constitutional, con arreglo a lo que establece su Ley 
Orgânica. 

3. Procédera el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad cuando por via interpretativa no sea 
posible la acomodatión de la norma al ordenamiento 
constitutional. 

4. En todos los casos en que, segûn la ley, procéda 
recurso de casacioo, sera suficiente para fundamentarlo la 
infraction de precepto constitutional. En este supuesto, la 
competencia para decidir el recurso corresponderâ 
siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la 
materia, el derecho aplicable y el orden jurisdictional 

6. Los Jueces y Tribunales no aplicarân los 
reglamentos o cualquier otra disposition contrarios a la 
Constitution, a la ley o al prîntipio de jerarquîa normativa. 

7. 1. Los derechos y libertades reconotidos en el 
Capi'tulo IT del Tîtulo I de la Constitution vinculan, en su 
integridad, a todos los Jueces y Tribunales y estân 
garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. 

2. En especial, los derechos enunciados en el artïculo 
53.2 de la Constitution se reconocerân, en todo caso, de 
conformidad con su contenido constitucionalmente 
declarado, sin que las resolutiones judiciales puedan 
restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. 

3. Los Juzgados y Tribunales protegerân los derechos 
e intereses legitimos, tanto individuales como colectivos, 
sin que en ningûn caso pueda produtirse indefensión. 
Para la defensa de estos Ultimos se reconocerâ la 
legitimation de las corporaciones, asotiationes y grupos 
que resuiten afectados o que estén legalmente habilitados 
para su defensa y promotion. 

8. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria 
y la legalidad de la actuation administrativa, asî como el 
sometimiento de esta a los fines que la justifican. 

9. 1. Los Juzgados y Tribunales ejercerân su 
jurisdiction exclusivamente en aquellos casos en que les 
venga atribuida por esta u otra Ley. 

2.-6.(...) 
10.(.. .) 
U. 1. En todo tipo de procedimiento se respetarân 

las reglas de la buena fe. No surtirän efecto las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los 
derechos o libertades fundamentales. 

2. Los Juzgados y Tribunales rechazarân 
fundadamente las petitiones, incidentes y exceptiones que 
se formulen con manifiesto abuso de derecho o que 
entranen fraude de ley o procesal. 

3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el 
principio de tutela efectiva consagrado en el artïculo 24 de 
la Constitution, deberàn resolver siempre sobre las 
pretensiones que se les formulen, y solo podrân 
desestimarlas por motivos formales cuando el defecto 

proces, dat een norm met rang van wet, die toepasselijk 
is op het geval, van welks geldigheid het vonnis afhangt, 
in strijd zou kunnen zijn met de Grondwet, legt het de 
vraag voor aan het Constitutionele Hof, op de wijze die 
de Organieke Wet op dat Hof voorschrijft. 

3. De ongrondwettigheidsvraag dient voorgelegd te 
worden wanneer langs interpretatieve weg het niet 
mogelijk is de norm in te bedden in de grondwettelijke 
orde. 

4. In alle gevallen waarin, volgens de wet, 
cassatieberoep mogelijk is, is het voldoende om zich 
daarbij te beroepen op de schending van een 
grondwettelijke bepaling. In zulk geval, komt de 
bevoegdheid om te beslissen op dat beroep te allen tijde 
aan het Hoogste Gerechtshof toe, ongeacht het 
onderwerp, het toepasselijke recht en het rechterlijke 
sector. 

6. De Rechters en Rechtscolleges passen niet de 
reglementen of welke andere bepaling dan ook toe die 
strijdig zijn met de Grondwet, de wet of het beginsel van 
normenhiërarchie. 

7. 1. De rechten en vrijheden die in Hoofdstuk II 
van Titel I van de Grondwet worden erkend, verbinden 
volledig alle Rechters en Rechtscolleges en worden 
gewaarborgd door hun effectieve rechtsbescherming. 

2. De rechten genoemd in artikel 53.2 van de 
Grondwet in het bijzonder worden erkend, in ieder 
geval, overeenkomstig de grondwettelijk vastgestelde 
strekking ervan, terwijl de rechterlijke beslissingen niet 
die strekking kunnen beperken, aantasten of buiten 
toepassing laten. 

3. De Rechters en Rechtscolleges beschermen zowel 
de individuele als de collectieve rechten en legitieme 
belangen, terwijl in geen geval weerloosheid kan 
ontstaan. Ten behoeve van de bescherming van de 
laatstgenoemde rechten en belangen worden als 
belanghebbenden aangemerkt de corporaties, 
verenigingen en groepen waar zij betrekking op hebben 
of die wettelijk gemachtigd zijn voor de verdediging en 
bevordering daarvan. 

8. De Rechtscolleges houden toezicht op de 
reglementaire macht en op de wettigheid van het 
bestuurlijke optreden, evenals op de onderwerping 
daarvan aan de doelstellingen die het rechtvaardigen. 

9. 1. De Gerechten en Rechtscolleges oefenen hun 
rechtsmacht uitsluitend uit in die gevallen waarin zij aan 
hen is opgedragen door deze of een andere Wet. 

2 ,6 . ( . . . ) 
10.(.. .) 
11. 1, In alle soorten procedures worden regels van 

de goede trouw in acht genomen. De bewijzen die zijn 
verkregen, direct of indirect, door de grondrechten en -
vrijheden te schenden, sorteren geen gevolg. 

2. De Gerechten en Rechtscolleges verwerpen 
gemotiveerd de verzoeken, incidenten en excepties die 
worden ingediend met kennelijk misbruik van recht of 
die fraude aan de wet of procedurele fraude meebrengen. 

3. De Gerechten en Rechtscolleges dienen, 
overeenkomstig het beginsel van effectieve 
rechtsbescherming dat in artikel 24 van de Grondwet is 
bevestigd, te allen tijde te beslissen over de eisen die aan 
hen worden voorgelegd, en kunnen deze alleen 
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fuese insubsanable o no se subsanare por el 
procedimiento establecido en las leyes. 

12. 1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los 
Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos 
los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. 

2. N o podrân los Jueces y Tribunales corregir la 
aplicación o interpretación del ordenamiento juridico 
hecha por sus inferiores en el orden jerârquico judicial 
sino cuando administren jusücia en virtud de los recursos 
que las leyes establezcan. 

3. Tampoco podrân los Jueces y Tribunales, órganos 
de gobierno de los mismos o el Consejo General del 
Poder Judicial dictar instrucciones, de carâcter general o 
particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o 
interpretación del ordenamiento juridico que lieven a cabo 
en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

13. Todos estân obligados a respetar la independencia 
de los Jueces y Magistrados. 

14. 1. Los Jueces y Magistrados que se consideren 
inquietados o perturbados en su independencia lo 
pondrân en conocimiento del Consejo General del Poder 
Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal 
competente para seguir el procedimiento adecuado, sin 
perjuicio de practicar por si' mismos las diligencias 
estrictamente indispensables para asegurar la acción de la 
justicia y restaurar el orden juridico. 

2. El Ministerio Fiscal, por si o a petición de aquéllos, 
promoverâ las acciones pertinentes en defensa de la 
independencia judicial. 

15. Los Jueces y Magistrados no podrân ser 
separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por 
alguna de las causas y con las garantias previstas en esta 
Ley. 

16. 1. Los Jueces y Magistrados responderân penal y 
civilmente en los casos y en la forma determinada en las 
leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 

2. Se prohiben los Tribunales de Honor en la 
Administraciôn de Justicia. 

17. 1. Todas las personas y entidades pûblicas y 
privadas estân obligadas a prestar, en la forma que la Ley 
establezca, la colaboración requerida por los Jueces y 
Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo 
resuelto, con las excepciones que establezcan la 
Constirución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento 
de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas 
que procedan conforme a la ley. 

2. Las Administraciones Pûblicas, las Autoridades y 
funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades 
pûblicas y privadas, y los particulares, respetarân y, en su 
caso, cumplirân las sentencias y las demâs resoluciones 
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de 
acuerdo con las leyes. 

18. 1. Las resoluciones judiciales solo podrân dejarse 
sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes. 

verwerpen op formele gronden wanneer het verzuim 
onherstelbaar is of niet wordt hersteld op de in de wet 
vastgestelde procedure. 

12. 1. In de uitoefening van de rechtsprekende 
bevoegdheid zijn de Rechters en Magistraten 
onafhankelijk ten opzichte van alle rechterlijke organen 
en van het bestuur van de Rechterlijke Macht. 

2. De Rechters en Rechtscolleges kunnen niet de 
toepassing of interpretatie van de rechtsorde zoals deze 
door hun ondergeschikten in de rechterlijke rangorde 
verbeteren, anders dan wanneer zij recht spreken 
krachtens de rechtsmiddelen die in de wetten zijn 
vastgelegd. 

3. Evenmin kunnen de Rechters en Rechtscolleges, 
hun bestuursorganen of de Algemene Raad van de 
Rechterlijke Macht instructies afkondigen, van algemene 
of bijzondere strekking, gericht tot hun ondergeschikten, 
over de toepassing of interpretatie van de rechtsorde die 
dezen realiseren in de vervulling van hun rechterlijke 
taak. 

13. Allen zijn verplicht de onafhankelijkheid van de 
Rechters en Magistraten in acht te nemen. 

14. 1. De Rechters en Magistraten die van mening 
zijn dat zij worden lastig gevallen of verstoord in hun 
onafhankelijkheid, stellen de Algemene Raad van de 
Rechterlijke Macht hiervan in kennis, terwijl zij de 
bevoegde Rechter of Rechtscollege op de hoogte stellen 
van de feiten opdat de nodige stappen worden genomen, 
onverminderd de strikt onvermijdelijke handelingen die 
zij zelf kunnen nemen teneinde de werkzaamheid van de 
rechtspraak te verzekeren en de rechtsorde te herstellen. 

2. Het Openbaar Mnisterie onderneemt, uit zichzelf 
of op verzoek van hen, de nodige acties ter bescherming 
van de rechterlijke onafhankelijkheid. 

15. De Rechters en Magistraten kunnen niet worden 
ontslagen, geschorst, overgeplaatst noch gepensioneerd, 
anders dan wegens een van de gronden en omkleed met 
de waarborgen die in deze Wet zijn bepaald. 

16. 1. De Rechters en Magistraten zijn straf- en 
civielrechtelijk verantwoordelijk in de gevallen en op de 
wijze vastgesteld in de wetten, en tuchtrechtelijk in 
overeenstemming met hetgeen in deze wet is bepaald. 

2. De Gerechten van Eer zijn binnen de rechtspraak 
verboden. 

17. 1. Alle openbare en privé-personen en lichamen 
zijn verplicht op de in de Wet bepaalde wijze de 
medewerking te verlenen die de Rechters en 
Rechtscolleges vorderen in de loop van het proces en 
tijdens de tenuitvoerlegging van hetgeen is beslist, met de 
uitzonderingen die de Grondwet en de wetten 
vasdeggen, en onverminderd de schadeloosstelling van 
de kosten en de voldoening van de verschuldigde 
vergoedingen die voortvloeien uit de wet. 

2. De Openbare Lichamen, de Gezagsdragers en 
ambtenaren, de Corporaties en alle openbare en 
particuliere instellingen, en de particulieren nemen in 
acht en, indien van toepassing, geven gevolg aan de 
uitspraken en overige rechterlijke beslissingen die in 
kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn 
overeenkomstig de wetten. 

18. 1. De rechterlijke beslissingen kunnen alleen 
buiten toepassing worden gelaten krachtens de 
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2. Las sentencias se ejecutarân en sus propios 
términos. (...) 

3. Lo dispuesto en este articule, se entiende sin 
perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes, corresponde al Rey. 

19. 1. Los ciudadanos de nacionalidad espanola 
podrân ejercer la acción popular, en los casos y formas 
establecidos en la ley. 

2. Asimismo, podrân participar en la Administración 
de Justicia: mediante la institución del Jurado, en la forma 
y con respecto a aquellos procesos pénales que la ley 
determine; en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales y en los demâs casos previstos en esta Ley. 

3.(...) 

».(...) 

rechtsmiddelen die in de wetten zijn bepaald. 

2. De uitspraken worden volgens hun eigen 
bewoordingen ten uitvoer gelegd. (...) 

3. Hetgeen in dit artikel wordt bepaald, wordt 
verstaan onverminderd het gratierecht, waarvan de 
uitoefening, in overeenstemming met de Grondwet en 
de wette, aan de Koning toekomt. 

19. 1. De burgers van Spaanse nationaliteit kunnen 
de volksactie uitoefenen, in de gevallen en op de wijze 
als is vastgesteld in de wet. 

2. Eveneens kunnen zij deelnemen aan de 
rechtspraak: door middel van de instelling van de Jury, 
op de wijze en met betrekking tot de strafrechtelijke 
procedures die de wet bepaalt; in de gewoonterechtelijke 
of traditionele rechtscolleges en in de overige gevallen 
voorzien in deze Wet. 

3.(...) 
20.( . . . ) 



SPAANSE S T A A T S H O O F D E N SINDS 1474 

1474-1504 Isabella I van Castilië (Isabel de 
Castilla) en 

1474-1516 Ferdinand II van Aragon en V van 
Castilië (Katholieke Koningen) 

1504-1555 Johanna I van Castilië (de 
Waanzinnige) (Juana la Loca) en 

1504-1506 Filips I (de Schone) (Felipe el 
Hermoso) 

Huis van Habsburg 
1516-1556 Karel I van Spanje (V van 

Duitsland) (Carlos I) 
1556-1598 Filips II (Felipe II) 
1598-1621 Filips III (Felipe III) 
1621-1665 Filips rv (Felipe IV) 
1665-1700 Karel II (Carlos II) 

Huis van Borbón 
1700-1724 Filips V (Felipe V) 
1724 Lodewijk I (Luis I) 
1724-1746 Filips V (Felipe V) 
1746-1759 Ferdinand VI (Fernando VI) 
1759-1788 Karel III (Carlos III) 
1788-1808 Karel IV (Carlos IV) 
1808-1833 Ferdinand VII (Fernando VII) 
(1808-1813 Jozef I Bonaparte) (José I 

Bonaparte) 
1833-1868 Isabella II (Isabel II) 

Voorlopige regering 
1868-1871 generaal Francisco Serrano 

1871-1873 
Huis van Savqye 
Amadeus I 

Eerste Republiek 
1873 Estanisiao Figueras 
1873 Francisco Pi i Margall 
1873 Nicolas Salmerón 
1873-1874 Emilio Castelar 

Huis van Borbón 
1875-1885 Alfons XII (Alfonso XII) 
1885-1931 Alfons XIII (Alfonso XIII) 

Tweede Republiek 
1931 -1936 Niceto Alcalâ Zamora 
1936-1939 Manuel Azana 

Jefatura del Estado 
1936-1975 generaal Francisco Franco y 

Bahamonde 

Huis van Borbón 
1975- Jan Karel I (Juan Carlos I) 

R E G E R I N G E N E N P R E S I D E N T E S D E L G O B I E R N O V A N A F 

1900 

Monarchie onder Alfons XIII 1912 
1900 Marcelo de Azcârraga 
1901 Praxedes Mateo Sagasta 1912 
1902 Francisco Silvela 
1903 Raimundo Fernandez Villaverde 1913 
1903 Antonio Maura Montaner 1915 
1904 Marcelo de Azcârraga 
1905 Raimundo Fernandez Villaverde 1917 
1905 Eugenio Montera Rlos 1917 
1905 Segismundo Moret y Prendergast 1917 
1906 José Lopez Domfnguez 1918 
1906 Segismundo Moret y Prendergast 1918 
1906 Antonio Aquilar y Correa, marqués de la 

Vega de Armijo 
1918 

1907 Antonio Maura Montaner 1919 
1909 Segismundo Moret y Prendergast 1919 
1910 José Canalejas y Méndez 
1912 Manuel Garcia Prieto (voorlopige regering) 1919 

1919 

Alvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones (voorlopige regering) 
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones 
Eduardo Dato Iradier 
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones 
Manuel Garcia Prieto 
Eduardo Dato Iradier 
Manuel Garcia Prieto 
Antonio Maura Montaner 
Manuel Garcia Prieto 
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones 
Antonio Maura Montaner 
Manuel Allendesalazar (doet afstand zonder 
een regering samen te stellen) 
Joaquin Sanchez de Toca 
Manuel Allendesalazar 
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1920 Eduardo Dato Iradier 
1921 Gabino Bugallal Arâujo (voorlopig) 
1921 Manuel Allendesalazar 
1921 Antonio Maura Montaner 
1922 José Sanchez Guerra 
1922 Manuel Garcia Prieto 
1923 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja 
1925 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja 
1930 Dâmaso Berenguer Fusté 
1931 Juan Bautista Aznar y Cabanas 

Tweede Republiek 
1931 Niceto Alcalâ Zamora (voorlopige regering) 
1931 Manuel Azana Diaz (voorlopige regering) 
1931 Manuel Azana Diaz 
1933 Alejandro Lerroux Garcia 
1933 Diego Martinez Barrio 
1933 Alejandro Lerroux Garcia 
1934 Ricardo Samper Ibânez 
1934 Alejandro Lerroux Garcia 
1935 Joaquin Chapaprieta Torregrosa 
1935 Manuel Portela Valiadares 
1936 Manuel Azana Diaz 
1936 Santiago Casares Quiroga 
1936 Diego Martinez Barrios (wordt niet 

geïnstalleerd) 
1936 José Giral Pereira 
1936 Francisco Largo Caballero 
1937-1939 Juan Negrin Lopez 

Monarchie onder Juan Carlos I 
1975-XII-12 Carlos Arias Navarro 
1976-VII-7 Adolfe Suârez Gonzalez (ls,e regering) 
1977-VII-4 (2« regering) 
1979-IV-5 (3< regering) 
1980-IX-8 (4e regering) 
1981 -IL-25 Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1 •" 

regering) 
1981-XII-l (2= regering) 
1982-XII-3 Felipe Gonzalez Marquez (1ste regering) 
1985-VII-5 (2' regering) 
1986-VII-25 (3= regering) 
1988-V1I-7 (4' regering) 
1989-XII-6 (5« regering) 
1993-1-1 (6« regering) 
1993-V1I-13 (7« regering) 
1995- José Maria Aznar Lopez 

Nationale Staat (franquisme) 
1936 Mguel Cabanellas Ferrer Qunta de Defensa 

Nacional) 
1936 Fidel Dâvila Arrondo (Junta Técnica de 

Estado) 
1937 Francisco Gómez Jordana (Junta Técnica de 

Estado) 
1938 Francisco Franco Bahamonde (1 !K regering) 
1939 (2C regering) 
1940 (3e regering) 
1941 (4C regering) 
1942 (5C regering) 
1945 (6C regering) 
1951 (7e regering) 
1957 (8'regering) 
1962 (9= regering) 
1965 (10= regering) 
1969-X-29 (11« regering) 
1973-VI-8 Luis Carrero Blanco 
1974-1-3 Carlos Arias Navarro 
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De gegevens hebben betrekking op de verkiezingen voor het Congres van 
Afgevaardigden. 

UCD' 6 

A P / P P " 
UN (Union National) 
CDS 

tot. landelijk (centrum) rechts 
PSOE'8 
PCE-PSUC/IU« 
PSP-US20 

tot. landelijk (centrum) links 
Baskisch (PNV-EAJ) 
Catalaans (vanaf 1979: CiU) 
Canarisch21 

Aragonees (Partido A ragonés Regionalista) 
Navarrees22 

Valenciaans (Unió Valentiana) 
tot. rechts nationalistisch/regionalistisch 

Baskisch gematigd23 

Baskisch radicaal (Herri Batasuna) 
Catalaans24 

Canarisch (Union del Pueblo Canario) 
Galicisch (Coalition Galega) 
Andalusisch (Partido Socialista Andalu^j 

tot. links nationalistisch/regionalistisch 
Overige partijen 

Totaal zetels (opkomst x 1000) 
Opkomst (%) 

15 juni 1977 
167 (6.377) 

16 (1.472) 

183 (7.849) 
118(5.338) 
20 (1.712) 

6 (817) 

144 (7.867) 
8 (296) 

13 (688) 

21 (984) 
1(61) 

1 (144) 

2 (205) 
-(1.374) 

1 maart 1979 
168(6.269) 

9 (1.068) 
1 (371) 

178(7.508) 
122(5.470) 
22(1.911) 

144 (7.381) 
7 (275) 
8 (483) 

1(38) 
1 (28) 

17(824) 
1(86) 

3 (172) 
1 (123) 

1(59) 

5 (326) 
11 (766) 
-(1.255) 

350 (18.278) 350 (17.934) 
78,83 68,04 

28 okt. 1982 
11 (1.355) 

107 (5.543) 

2 (601) 
120 (7.499) 
202(10.128) 

4 (845) 

206 (10.973) 
8 (396) 

12 (773) 

20 (1.169) 
1 (100) 
2 (211) 
1 (138) 

4(449) 
- (863) 

350 (20.952) 
70,49 

22 juni 1986 

105 (5.248) 

19 (1.839) 

124 (7.087) 
184 (8.909) 

7 (892) 

191 (9.801) 
6 (310) 

18 (1.014) 
1(66) 
1(73) 

1(64) 
27(1.527) 

2(107) 
5 (215) 

1 (80) 

8 (402) 
-(1.272) 

350 (20.082) 
69,74 

15 Bronnen: F E R N A N D E Z S E G A D O 1993c; G U T I E R R E Z D E L CASTILLO 1997. 

'<> In 1977: inclusief stemmen en zetel van CICC, Candidatura Independiente del Centro de Castellan (CICC) en 
stemmen en zetel van Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC). 

17 Alian^a Popular (AP) heeft onder veschillende namen aan verkiezingen meegedaan als gevolg van 
coalitievorming met andere veel kleinere partijtjes en is vanaf de verkiezingen van 1989 definitief PP (Partido Popular) 
gaan heten. Bij de uitslag van 1982 zijn 139 duizend stemmen en twee zetels opgeteld die de AP in de Baskische 
pronvincies won met een lijstverbinding met de UCD. Bij de uitslagen vanaf 1989 zijn de stemmen en (gemiddeld 
twee) zetels van UPN-PP (Union del Pueblo Navarro- Partido Popular) inbegrepen. Bij de uitslag van 1996 zijn ook de 
stemmen en acht zetels van de coalitie in Aragon opgenomen, PAR-PP. 

18 Inclusief PSC-PSOE (Partit dels Soäalistes de Catatunya-PSOE). 
" De landelijke communistische partij PCE (Partido Comunista de Espana) en de Catalaanse communisten (Partit 

Socialista Unificat de Catalunya) hebben aan de verkiezingen met verschillende lijstverbindingen meegedaan. Vanaf de 
verkiezingen van 1986 is de PCE als belangrijkste partij definitief opgegaan in de grote linkse coalitiepartij IU (lsgmerda 
Unida), inclusief de opvolgster van de PSUC, een nieuwe coalitie die in 1986 Unió de LEsquerra Catalana (UEC) heette 
en daarna voortaan Initiativaper Catalunya is gaan heten. 

20 Partido Socialista Popular - Unidad Socialista. 
21 Bij de verkiezingen van 1986 en 1989: Agrupaüones Indépendantes da Canarias (AIC). Vanaf 1993: Coalition Canaria. 
22 Union del Pueblo Navarro (UPN), vanaf 1989 in het Congres deel uitmakend van de PP onder de naam UPN-PP. 
23 Van 1977 tot en met 1989: Euskadiko Echerra (EE). Bij de verkiezingen van 1993: Coalition Eusko Alkartasuna-

Euskal Echerra. Bij de verkiezingen van 1996 heeft EE zich aangesloten bij de Baskische afdeling van de PSOE, en is 
de rest van de coalitie van 1993 doorgegaan en heeft onder de naam Eusko Alkartasuna (EA) één zetel gehaald m 1996. 

2" In 1977: Esquerra de Catalunya - Eront Electoral Democratie (EC-FED). Vanaf 1979: Esquerra Reßublicana de Catalunya 

(ERC). 
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PP25 

CDS 
tot. landelijk (centrum) rechts 

PSOE26 

IU-IC27 

tot. landelijk (centrum) links 
Catalaans (CiU) 
Baskisch (PNV) 
Canarisch28 

/Aragonees29 

Valenciaans (Ufiió Valennand) 
Andalusisch (Partido Andaluästa) 

tot. rechts nationalistisch/regionalistisch 
Baskisch gematigd30 

Baskisch radicaal (Herri Batasuna) 
Catalaans (ERC) 
Galicisch (Bloque Naäonalista Galego) 

tot. links nationalistisch/regionalistisch 
Overige partijen 

Totaal zetels (opkomst x 1.000) 
Opkomst (%) 

29 okt. 1989 6 juni 1993 3 maart 1996 
107 (5.286) 141 (8.201) 156 (9.715) 

14(1.618) - -
121 (7.904) 141 (8.201) 156(9.715) 
175 (8.116) 156 (9.150) 141 (9.425) 

17 (1.858) 18(2.179) 21 (2.639) 
192 (9.974) 174(11.329) 162 (12.054) 

18 (1.032) 20(1.166) 16(1.152) 
5 (252) 5 (291) 5 (319) 

1(65) 4(207) 4 (220) 
1(72) 1 (145) -

2 (145) 1 (112) 1(92) 
2 (213) - -

29(1.779) 31 (1.921) 26(1.783) 
4 (242) 1 (129) 1 (116) 
4(217) 2 (207) 2 (181) 

- 1 (190) 1 (168) 

- - 2 (220) 
8 (459) 4(526) 6 (685) 

- (1.236) - (1.426) - (554) 

350 (20.352) 350 (23.403) 350 (24.249) 
69,74 76,44 77,38 

25 Bij de uitslag van 1989 zijn de 77 duizend stemmen en drie zetels van PV-Coalidón Centristas de Galida (PP-CG) 
opgeteld. Bij de uitslagen vanaf 1989 zijn de stemmen en (gemiddeld twee) zetels van UPN-PP {Union del Pueblo 
Navarro- Partido Popular) inbegrepen. Bij de uitslag van 1996 zijn ook de stemmen en acht zetels van de coalitie in 
Aragon opgenomen, PAR-PP. 

26 Inclusief PSC-PSOE {Partit dels Socialistes de Catalunya-VSOB). 
27 I^uierda Unida - Initiativaper Catalunya. 
28 Bij de verkiezingen van 1979: Union del Pueblo Canario (UPC). Bij de verkiezingen van 1986 en 1989: Agrupadones 

Independientes de Canarias (AIC). Vanaf 1993: Coalidón Canaria. 
29 Partido A ragonés Kegionalista (PAR), met de verkiezingen van 1996 in coalitie met de PP. 
30 In 1993 haalden twee partijen los van elkaar zetels: twee zetels voor Buskadiko E^kerra (EE) en twee zetels voor 

EuskadiAlkartasuna (EA). Bij de verkiezingen van 1993: Coalidón Eusko Alkartasuna-Euskal E^kerra. Bij de verkiezingen 
van 1996 heeft EE zich aangesloten bij de Baskische afdeling van de PSOE, en is de rest van de coalitie van 1993 
doorgegaan en heeft onder de naam Eus ko Alkartasuna (EA) één zetel gehaald in 1996. 
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Zetels (aantal stemmen in duizenden)3 

9-3-1980 26-2-1984 30-11-1986 28-10-1990 23-10-1994 25-10-1998 
PNV 25 (349) 32 (451) 17 (271) 22 (289) 22 (304) 21 (348) 
PSE-PSOE 9 (130) 19 (248) 19 (252) 16(202) 12 (175) 14 (219) 
H B / E H 11 (152) 11 (157) 13 (200) 13 (186) 11 (166) 14 (223) 
EA - - 13 (181) 9(116) 8 (105) 6 (108) 
EE 6(90) 6(86) 9 (124) 6(79) - -
UCD -
AP/PP 2(44) 7 (101) 2(56) 6(83) 11 (147) 16 (251) 
CDS - - 2(40) - - -
UA - - - 3(14) 3(28) 2(16) 
PCE/IU - - - - 6(93) 2(71) 

Totaal zetels 60 75 75 75 75 75 
Opkomst (%) 58,8 68,5 69,6 59,7 70,7 

V E R K I E Z I N G S U I T S L A G E N V O O R H E T C A T A L A A N S E 

P A R L E M E N T 

Zetels (aantal stemmen in duizenden) 32 

20-10-1981 30-11-1986 29-5-1988 15-3-1992 19-11-1995 
CiU 43(755) 73(1.347) 69(1.233) 70(1.218) 60(1.320) 
PSC-PSOE 33(609) 40(866) 42(803) 40(726) 34(802) 
PSUC/IC33 

CC-UCD 
ERC 
A P / C P / P P 
PSA 
CDS 

Totaal zetels 

Opkomst (%) 62,2 60,2 59,4 54,9 64,0 

25 (509) 6 (161) 9 (209) 7 (172) 11 (313) 
18 (288) - - - -
14 (247) 5 (127) 6 (112) 11 (210) 13 (306) 

- 11 (222) 6 (143) 7 (157) 17 (422) 
2(72) - - - -

- - 3 (103) - -

135 135 135 135 135 

31 Bron: wwwl.euskadi.net/emaitzak/datuak (juli 1998). 
32 Bron: documentatiemap van Centro de Hstudios Constituâonaks. 
33 Bij verkiezingen van 1981 en 1986: PSUC. Bij die van 1988 en 1992: ïniciativa per Catalunya (IC). Bij de 

verkiezingen van 1995: Initiativaper Catalunya - E/s lieras (IC-EV). 
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L E D E N VAN H E T C O N S T I T U T I O N E L E H O F 

Benoemingen en aftreden van de leden van het Constitutionele Hof 

Magistraat Voor-
Dracht van 

Oorspronkelijk beroep ]aar in Jaar uit 

Senaat Docent in rechten en 1980 1986 
sociale wetenschappen afstand 

Regering Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

1980 1986 

Congres Hoogleraar 
rechtsgeschiedenis 

1980 1992 

Congres Hoogleraar staatsrecht 1980 1992 

Senaat Hoogleraar 
staatshuishouding 

1980 1992 

Congres Hoogleraar volkenrecht 1980 1986 
afstand 

Senaat Hoogleraar burgerlijk recht 1980 1989 
Regering Hoogleraar bestuursrecht 1980 1986 

Senaat Hoogleraar Romeins recht 1980 1989 
Congres Hoogleraar handelsrecht 1980 1980 

afstand 
CGPJ Magistraat van het Hoogste 

Gerechtshof 
1980 1986 

CGPJ Magistraat 1980 1982 
overl. 

Congres Hoogleraar volkenrecht 1981 1990 
afstand 

CGPJ Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

1983 1986 

Regering Hoogleraar arbeidsrecht 1986 1995 

Regering Hoogleraar staatsrecht 1986 1995 

CGPJ Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

1986 1995 

Congres Hoogleraar bestuursrecht 1986 1992 

Senaat Advocaat 1986 
1989 

CGPJ Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

1986 1995 

Senaat Hoogleraar burgerlijk recht 1989 1992 
afstand 

Senaat Hoogleraar procesrecht 1989 1998 
Senaat Hoogleraar belastingrecht 1989 1998 

Congres in Magistraat van het Hoogste 1990 1998 
1990 Gerechtshof 1992 

Senaat in 
1992 

Congres Hoogleraar volkenrecht 1992 
Congres Hoogleraar staatsrecht 1992 

1. D. Manuel GARCÎA-PELAYO. 
President 1980-1986 

2. D. Jerónimo AROZAMENA SIERRA. 
Vice-president 1980-1986 

3. D. Francisco TOMAS Y VALIENTE. 
President 1986-1992 

4. D. Francisco RUBIO LLORENTE. 
Vice-president 1989-1992 

5. D." Gloria BEGUE CANTON. 
Vice-president 1986-1989 

6. D. Manuel DÎEZ DE VELASCO VALLEJO 

7. D. Luis DiEZ-PicAzo Y P O N C E D E L E ó N 

8. D. Rafael GOMEZ-FERRER MORANT 
9. D. Ângel LATORRE SEGURA 
10. D. Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ 

11. D. Ângel ESCUDERO DEL CORRAL 

12. D. Placido FERNANDEZ VIAGAS 

13. D. Antonio TRUYOL SERRA 
(i.p.v. D. Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ) 

14. D. Francisco FERA V E R D A G U E R 
(i.p.v. D. Placido FERNANDEZ VlAGAS) 

15. D. Miguel RODRIGUEZ-PlNERO Y BRAVO-
FERRER. 
President 1992-1995 

16. D. Luis Maria LOPEZ GUERRA. 
Vice-president 1992-1995 

17. D. Eugenio DIAZ ElMIL 

18. D. Jesus L E G U I N A VILLA 

(i.p.v. D. Manuel DiEZ DE VELASCO 
VALLEJO) 

19. D. Fernando GARCIA-MON Y GONZALEZ-
REGUERAL 
(i.p.v. D. Manuel GARCÎA-PELAYO en daarna 
herkozen door de Senaat) 

20. D. Carlos DE LA VEGA BENAYAS 

21. D. José Luis DE LOS MOZOS Y DE LOS 
MOZOS 

22. D. Vicente GlMENO SENDRA 
23. D. Âlvaro RODRIGUEZ BEREIJO. 

President 1995-1998 
24. D. José GABALDÓN LOPEZ. 

Vice-president 1995-1998 
(i.p.v. D. Antonio TRUYOL SERRA en daarna 
gekozen door de Senaat) 

25. D. Julio Diego GONZALEZ CAMPOS 
26. D. Pedro CRUZ VlLLAI.ÓN 
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27. 

28. 

President 1998-
D. Carles VlVER Pl-SUNYER 
Vice-president 1998-
D. Rafael de MENDIZÄBAI. ALLENDE 

Congres 

Congres 

29. 
30. 
31. 

D. Manuel J I M E N E Z D E PARGA 

D. Tomas VIVES ANTÓN 
D. Enrique RuiZ VADILLO 

Regering 
Regering 

CGPJ 

32. D. Francisco Javier D E L G A D O BARRIO CGPJ 

33. D. Pablo GARCIA M A N Z A N O CGPJ 

Hoogleraar staatsrecht 

Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

Hoogleraar staatsrecht 
Hoogleraar strafrecht 

Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

Magistraat van het Hoogste 
Gerechtshof 

(i.p.v. D. Francisco Javier DELGADO 
BARRIO) 

34. D. Pablo Manuel CACHÓN VILLAR CGPJ 
(i.p.v. D. Enrique RUIZ VADILLO) 

35. D." Maria Emilia CASAS B A A M O N D E Senaat 
36. D. Vicente CONDE MARTiN DE HlJAS Senaat 
37. D. Fernando GARRIDO FALLA Senaat 
38. D. Guillermo JIMENEZ SANCHEZ Senaat 

1992 

1992 

1995 
1995 
1995 

1995 

1996 

1998 

1998 
1998 
1998 
1998 

1998 

1996 
afstand 
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SCHEMA: G R O N D W E T T I G H E I D S P R O C E D U R E S 

NB: Klein cursief duidt op afgeschafte bepalingen 

Rechts Wie is ontvankelijk Op grond waarvan Termijn voor Procedure 
ingang (legirimados) (toetsobject) beroep 
RI a) Presidente del Gobierno 1. autonomiestatuten Binnen drie Art. 29-30; 33-

b) Defensor del Puebk 2. wetten en besluiten met maanden na 34; 38-40 
(Titel II, c) 50 Diputados del Congreso kracht van wet van de publicatie van LOTC 
hoofdstuk II d) 50 Senadores staat en de CCAA toetsobject 
LOTC) e) het uitvoerende orgaan 

van een CA 
f) de wetgevende 

vergadering van een CA 
(Art. 32 LOTC) 

NB: De Presidente del 
Gobiemo kan de wet of 
besluit met kracht van wet 
afkomstig van een CA en 
waartegen RI is ingesteld 
schorsen 
(Art. 161.2 C E > art. 30 
LOTC) 

3. internationale verdragen 
4. reglementen van de 

wetgevende organen van 
de staat en van de CCAA 

(Art. 27.2 LOTC) 

NB: De legitimados e) enß 
mogen slechts beroep instellen 
tegen wetten en besluiten met 
kracht van wet van de staat die 
hun eigen autonomiesfeer 
zouden kunnen aantasten (que 
puedan afectar a su propio âmbito 
de autonomià) 
(Art. 32.2 LOTC) 

(Art. 33 LOTC) 

Cl Jueees en Tribun a les Een rechtsnorm met 'rang van Geen Art. 29-30; 35-
(Art. 35.1 LOTC) wet' van welks geldigheid de 40 LOTC 

(Titel II, uitspraak afhangt 
hoofdstuk III (Art. 35.1 L O T Q 
LOTC) 
RT a) Gobiemo Internationale verdragen Nadat de tekst Art. 78.2 en 3 

b) Congreso de los Diputados waarvan de tekst definitief is definitief vast ligt LOTC 
(Titel VI) c) Senado vastgelegd maar waar de staat maar voordat de 

(Art. 78.1 LOTC) nog niet mee heeft ingestemd 
(78.1 LOTC) 

staat daarmee 
heeft ingestemd 
(78.1 LOTC) 

RP Dezelfden als bij RI 1. ontwerpen van autonomiestatuut Binnen drie dagen nadat Dezelfde als bij RI 
(Art. 79.2 LOTC (oud)) 2. organieke wetsontwerpen de tekst definitief is in 

(Art. 79 LOTC (Art. 79.1 LOTC (oud)) de %in van art. 79.1 
(md)) LOTC (oud) 

(Art. 79.2LOTC 
(oud)) 

AIS Sala del TC wetten (se. en bepalingen met Geen Art. 37-40 
(Art. 55.2 LOTC) kracht van wet) LOTC 

(Art. 55.2 (55.2 LOTC) 
LOTC) 
AIP Pleno del TC wetten en bepalingen en 

beschikkingen met kracht van 
Geen Art. 37-40 

LOTC 
(39.1 j a 67 wet 
LOTC) (67>. 39.1 LOTC) 
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S C H E M A : G R O N D R E C H T E N P R O C E D U R E S 

NB: Klein cursief duidt op afgeschafte bepalingen 

Rechts Wie is ontvankelijk Op grond waarvan Termijn voor Procedure 
ingang (legitimados,) (toetsobject) beroep 
RA a) ia persona directamente 1. besluiten of handelingen Ad 1. Binnen drie Ar t 48-58 

afectaâa zonder kracht van wet maanden nadat LOTC 
(Titel III b) Defensor del Pueblo afkomstig van de Cortes het besluit 
LOTC) c) Ministerio Fiscal Generales of een van de volgens de interne 

d) Indien de RA tegen wetgevende vergaderingen regels 
een rechterlijke van de CCAA onherroepelijk is 
uitspraak is gericht: (Art. 42 LOTC); (Art. 42 LOTC) 
alle betrokken partijen 2. bepalingen, 

rechtshandelingen of 
(Art. 46 LOTC), mits feiten van de regering van Ad 2 en 3. Binnen 
schending wordt de staat, het uitvoerend twintig dagen na 
aangevoerd van een van de orgaan van de CCAA of de kennisgeving 
grondrechten genoemd in van hun resp. van de rechterlijke 
de art. 14 t /m 29 CE of bestuursorganen of uitspraak 
het grondrecht op ambtenaren, mits (Art. 43.2 resp. 
gewetensbezwaar tegen bevestigd bij 44.2 LOTC) 
militaire dienst van art. 30 onherroepelijke 
CE (41.1 LOTC) rechterlijke uitspraak in 

een procedure ex art. 53.2 
CE 

(Art. 43 LOTC) 

3. elk handelen of nalaten 
van een rechterlijk orgaan, 
mits alle rechtsmiddelen 
zijn uitgeput 

(Art. 44 LOTC) « 
4. tegen rechterlijke 

uitspraken inzake 
verkiezingsuitslagen (Art. 
114.2 LOREG) 

5. tot invoering van de LO 8/1984 
(26 december 1984), ook direct 

Ad 4. Binnen drie 
dagen na de 
kennisgeving van 
de rechterlijke 
uitspraak 
(Art. 114.2 
LOREG) 

Ad5. Binnen twintig 
dagen na de 
kennisgeving van de 
beschikking 
(Art. 45.2 LOTC 
(oud)) 

tegen de uitvoerbare beschikking 

Ad 4. Binnen drie 
dagen na de 
kennisgeving van 
de rechterlijke 
uitspraak 
(Art. 114.2 
LOREG) 

Ad5. Binnen twintig 
dagen na de 
kennisgeving van de 
beschikking 
(Art. 45.2 LOTC 
(oud)) 

waarbij de plicht militaire dienst te 
vervullen werd opgelegd 

(Art. 45.1 LOTC (oud)) 

34 In bepaalde gevallen is het zowel via art. 43 als via art. 44 LOTC mogelijk een amparo-betocp in te stellen tegen 
besluiten van bestuursorganen. De verhouding tussen de voorafgaande procedures voor de gewone rechter, 
respectievelijk de procedure voorzien in art. 53.2 CE en de gewone bestuursrechterüjke procedure, is in de 
jurisprudentie van het TC uitgemaakt. 
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SCHEMA: PROCEDURES OVER GRONDWETTELIJKE 
B E V O E G D H E D E N 

Rechts Wie is ontvankelijk Op grond waarvan Termijn voor beroep Procedure 
ingang (legitimados) (toetsobject) 
CV a) Gobierno Bepalingen, besluiten en - In geval van besluiten Art. 62-67 

(Art. 62 LOTC) handelingen van organen van de van CCAA: binnen twee LOTC 
(Titel IV, b) el órgano ejecutivo superior staat en van organen van CCAA maanden of binnen één 
hoofdstuk de una CA (Art. 61.1>. 62 LOTC); maand nadat requerimiento 
II, afd. 1) (Art. 63.1 LOTC) 

maar in het geval van b) alleen de 
bepaling of de beschikking van de 

negatief of niet 
beantwoord is (Art. 62 
LOTC); 

NB: De Gobierno kan de staat of een andere CA of het - In geval van besluiten 
bepalingen, besluiten en nalaten daarvan, mits daarmee de van CCAA: binnen één 
handelingen van CCAA eigen sfeer van autonomie wordt maand nadat requerimiento 
schorsen aangetast en nadat een negatief of niet is 
(Art. 77 LOTC). requerimiento is gedaan 

(Art. 63.1 LOTC) 
beantwoord (Art. 63.5 
LOTC) 

IM Gobierno Bepalingen zonder kracht van wet Binnen twee maanden Art. 11 jo. 
(Art. 76 LOTC) en besluiten van organen van de na publicatie of anders 62-67 

(Titel V) CCAA 
(Art. 76 LOTC) 

nadat de regering er 
kennis van genomen 
heeft (Art. 76.1 LOTC) 

LOTC 

CN a) el interesado De uitdrukkelijke dan wel Binnen een maand nadat Art. 68-72 
b) Gobierno stilzwijgende weigering van zowel van de (laatste) afwijzing LOTC 

(Titel IV, c) el órgano colegiado de staat als de autonome kennis is gegeven of 
hoofdstuk ejecutivo de la CA35 gemeenschap zich ten aanzien van uiterlijk had moeten zijn 
II, afd. 2) (Art. 60 LOTC) een bepaald verzoek bevoegd te 

verklaren 
(Art. 68>. 61.1 LOTC) 

gegeven 
(Art. 68.3 resp. 72.1 
LOTC) 

CC a) Gobierno Beslissingen van de Geen uitdrukkelijke Art. 73-75 
b) Congreso de los Diputados constitutionele organen die termijn LOTC 

(Titel IV, c) Senado legitimados zijn 
hoofdstuk d) Consejo General del Poder (Art. 73.1 LOTC) 
III) Judiäal 

(Art. 73.1>. 59.3 LOTC) 

35 Ondanks de verschillende omschrijving, gaat het hier om hetzelfde orgaan als de órgano superior 
die legitimado is bij positieve geschillen. 

'm de la CA 
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K A A R T : P R O V I N C I A L E I N D E L I N G 

Provinciale indeling sinds Javier de Burgos (1833) 

Lugo 

B i " go» Logiorio 
P.ilenci.i 

Valladolid S o ' ' " 

Lérül.i Oei oma i• .tl onn) 
(Lleidat 

Zniago7a 

Segovia Tai t .irjon.i 
Salamanca Guadalajara 

. , . .J Teruel 
Âvila M o r t , H l 

•- • Ca*tellón de 
Cuenca l a p , a n a 

Câceies roledo 
Valencia 

Palma de 
Mallorea 

Badajoz 
Ciuda<l Real Alhacete 

NB. De Canarische eilanden waren tot 1925 één provincie met de naam Santa Cruz de Tenerife. De 
Spaanse enclaves in Noord-Afrika, Ceuta en MelÜla, zijn geen provincies. 

108 



K A A R T : I N D E L I N G IN A U T O N O M E G E M E E N S C H A P P E N 

1. 

Spanje ( INE 1996) (km2) 505.992 (inw.) 39.563.000 C. Valenciana 
Andalucia 87.600 7.217.000 Extremadura 
Aragón 47.720 1.188.000 Galicia 
Asturias 10.604 1.088.000 Madrid 
Baléares, Islas 4.992 760.000 Murcia 
Canarias 7.447 1.606.000 Navarra 
Cantabria 5.321 527.000 Pafs Vasco 
Castilla y León 94.224 2.508.000 Rioja 
Castilla-La Mancha 79.642 1.713.000 Ceuta 
Cataluna 32.113 6.090.000 Melilla 

23.255 4.009.000 
41.635 1.070.000 
29.574 2.744.000 

8.028 5.022.000 
11.314 1.097.000 
10.391 521.000 

7.235 2.098.000 
5.045 265.000 

19 69.000 
13 60.000 
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âlmm mnterinsntÉcaàs ver samt. CAPITULO PRIMERO Delesesimiielesylesdf/mii/cresArticule il. i. Ln 

' emilijuterelm ceinliciéne circuiistmicin/ersemi'eMin/. SECC1ÓNPRIMERA De-kderecliesßiniUiuatidcs}ni- Ins lilerindesfäliau Articule 15. Teesliait»deweheah rida 

y it ïi iiitenridndfisiaiy mm/, sin i/ue, en niiyiin cnse,/uedm seramenés n terlurns iiijienns il trnlos iiihnimiiv e denmdmiles. Qieiln nké/n lijienn i/e muer/ç snlw le feßiieilnn 

ilispentiIns/eyes/min/es lui/itims/nm liempesdejuemi. Article 16. i. Sejumutizn In liliertml'ièenyioi, relijiesnydeculte île k iuiliriàesyks cemuiiidndessin mis limitneién, 

' ley. 2. Niulic pedrn ser eMifide u decliimr .vlire su ideeltgin, relifjiik ecrceiicins. 3. 

Ninifmn cênfesim tm/rii cnmcler estnlnl. Les/edeirs/ulilices Icm/rnii m ciientn Ins oeencins re/gims Je In seciedml'esnmiehy mmteiidrnii Ins centii/itieiites irlnciaies i/e cee/erucién 

-'"••'-'•mes. Articulé 17.1. Tednjierseim lieue dereclic n h/iliertndy n h sejuridad. Nnilie/imle serjirinide de sii likrlud, sine cen ln eliservnncin 

... .'uses y en In fennn previsies en In h 2. Ln deteiiciéu meventim m'm/mdiimr nié deliiem/'e cstriclnmcnle uccesnrie jnm/n ren/izncién de 

's fie /n lej' estéhen. ¥. Ln ley ren" 

383 
materios ratißcotlos/ur Eg/am. CAPI'TULO PRIMERO De los espanolcs y los atran/eros Artîcuh 

besbîMetidoforla ley. 2. Nin^in espaûol de or/jû/j>otlrd serj/..— 

™... .der otra emfhim o circunstnucia/ersomlo social. SECCIÓN PRIMERA De los derechosßindamentalesy de k< likrtadesfêkas Artiado 15. Tabs tienen dereelio a // vida 

. t If, , I .. I . . •. • , , . I J. .-..S—j.. J. .1.1: J. I. 1. .. -.1.. L *.. /-.. 
y a la iutffridadßsica y moraf, ' 

Niiflnm eonßsian ternira' cardeter estatal. LospederesjnMcn 

êligaiw a dechrar, St\çjarautiza ia twteucia de... .0 

de «hakas eotyms^fara^roducir la iitmediata i'uesta a disposition judicial ' 

vrisión provisional. Articula is. l. 'se aarauliza elderechû al honor, a la iutiw/aaa/en 

.,, ..' sus dereel/osy de lis razoues de su detention, nojnu 

idicialcs eu los ténuiuos f te la ley estaMezca. -t. la ley ir^uhrdun/roeedimiento 

u**mmv 

niiisl/cn, île le estnhlecii/e en este nrti'cn/ey en les disesy eu lnfermey... y. .. ~ ^ , . - ~ - ;,- ~  

îrnlizncién de lis nveri/jwicicurs tmleutes ni esclnreclmieiite à lesMw> M'i^hii'-^y^Ollmwmeje seleutnjr îles herns, el detenide dekm'ser/mrste en liliertml e n 

i/iMv/cieu île In iwlcriiiii/iut/icin/. 3. Teifa/crmin delciiidi dek sehnpniiunn defiriiin iiimedinln, y de meiiufte k sen cempreiisi/k, de m derecliesy de Ins mzmes de sii dehicién, 

m/reccdimieiile de «linkiis ce/pis»/nrn/m/ucir h MiiiedMlnjmestu n difesieieußdim^ 

de dnmcién de In/risién y < , 


