Constituţia federală a Confederaţiei
Elveţiene
din 18 aprilie 1999 (Starea de la 11 martie 2012)

Preambul
În numele lui Dumnezeu Atotputernicul!
Poporul şi cantoanele elveţiene,
conştienţi de responsabilitatea lor faţă de Creator,
hotărâţi să reînnoiască alianţa lor
pentru a consolida libertatea, democraţia şi pacea
în semn de solidaritate şi deschidere spre lume,
hotărâţi să trăiască cu toţii diversitatea lor
în respectul faţă de aproape şi în echitate,
conştienţi de bunurile comune şi de sarcina lor de a-şi asuma responsabilităţile
faţă de generaţiile viitoare,
ştiind că doar cel ce se foloseşte de libertatea sa este liber într-adevăr și că forţa
comunităţii se măsoară în funcţie de bunăstarea celui mai vulnerabil dintre
membrii acesteia,
dispun Constituţia1 care urmează:

Titlu 1

Dispoziţii generale

Art. 1
Confederaţia
Elveţiană
Poporul elveţian şi cantoanele Zurich, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Obwald şi
Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Basel-Oraş şi Basel-Provincie,
Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extern şi Appen- zell Rhodes-Intern, SaintGall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Geneva şi
Jura formează Confederaţia Elveţiană.
Art. 2
Scop
1 Confederaţia Elveţiană apără libertatea şi drepturile poporului, iar totodată
asigură independenţa şi siguranţa ţării.
2 Aceasta favorizează deopotrivă prosperitatea comună, dezvoltarea durabilă,
coeziunea internă şi diversitatea culturală a ţării.
RO 1999 2556
Aprobată prin vot popular la 18 aprilie 1999, în vigoare începând du 1 ian. 2000
(AF din 18 dec. 1998, ACF din 11 aug. 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).

1
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Constituţia federală

De asemenea veghează la garantarea unei egalităţi de şanse, cât mai mari posibile.
Se angajează în favoarea conservării durabile a resurselor naturale, precum şi în
favoarea unei ordini internaţionale juste şi paşnice.

3

4

Art. 3
Cantoane
Cantoanele sunt suverane atât timp cât suveranitatea acestora nu este limitată de
Constituţia federală, respectiv îşi exercită toate drepturile care nu sunt delegate
Confederaţiei.
Art. 4
Limbi naţionale
Limbile naţionale sunt germana, franceza, italiana şi romanşa.
Art. 5
Principii de activitate ale Statului reglementate de drept
1 Legea reprezintă baza şi limita activităţii Statului.
2 Activitatea Statului trebuie să îndeplinească un interes public şi trebuie să
fie proporţională cu scopul vizat.
3 Organele Statului şi persoanele particulare trebuie să acţioneze în conformitate
cu normele de bună credinţă.
4 Confederaţia şi cantoanele respectă dreptul internaţional.
Art. 5a2
Subsidiaritate
Atribuirea şi îndeplinirea sarcinilor de stat se bazează pe principiul de
subsidiaritate.
Art. 6
Responsabilitate individuală şi socială
Fiecare persoană este responsabilă pentru sine şi contribuie în funcţie de
capacitatea proprie la îndeplinirea sarcinilor Statului şi societăţii.

Titlul 2 Drepturi fundamentale, cetăţenie şi scopuri sociale
Capitol 1 Drepturi fundamentale
Art. 7
Demnitate umană
Demnitatea umană trebuie respectată şi protejată.

2

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare de la 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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Art. 8
Egalitate
1 Toţii oamenii sunt egali în faţa legii.
Nimeni nu trebuie să fie discriminat, mai ales pe motiv de origine, rasă, sex,
vârstă, limbă, situaţie socială, mod de viaţă, convingeri religioase, filozofice sau
politice, dar nici datorită unei deficienţe fizice, mentale sau psihice.
2

Bărbatul şi femeia sunt egali în drepturi. Legea prevede egalitatea de drept şi
de fapt, în special în sfera familială, cea educativă şi cea a muncii. Bărbatul şi
femeia au dreptul la un salariu egal pentru o muncă de valoare egală.
3

Legea prevede măsuri pentru eliminarea inegalităţilor care afectează persoanele
cu handicap.
4

Art. 9

Protecţie împotriva arbitrarului şi protejarea bunei credinţei

Orice persoană are dreptul de a fi tratată de organele Statului în mod nearbitrar,
respectiv conform normelor de bună credinţă.
Art. 10
Dreptul la viaţă şi libertate personală
1 Orice om are dreptul la viaţă. Pedeapsa cu moartea este interzisă.
Orice om are dreptul la libertate personală, mai ales la integritate fizică şi psihică,
respectiv la libertatea de mişcare.
2

3

Tortura şi orice tratament sau pedeapsă inumană sau degradantă sunt interzise.

Art. 11

Protecţia copiilor şi tinerilor

Copiii şi tinerii au dreptul la o protecţie specială a integrităţii lor și la o încurajare a
dezvoltării lor.
1

2

Aceştia îşi exercită ei înşişi drepturile lor în măsura în care au discernământ.

Art. 12

Dreptul de obţinere a unui ajutor în situaţii dificile

Oricine se află într-o situaţie dificilă şi nu este în stare să-şi asigure
subzistenţa, are dreptul de a fi ajutat şi asistat, respectiv are dreptul să
primească mijloacele indispensabile pentru a duce o existenţă în
conformitate cu demnitatea umană.
Art. 13

Protejarea vieţii private

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi a celei de familie, a
domiciliului personal, a corespondenţei şi a relaţiilor pe care le stabileşte prin poştă
şi serviciile de telecomunicaţie.
1

Orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva folosirii abuzive a datelor
personale.
2
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Art. 14
Dreptul la căsătorie şi întemeiere a unei familii
Dreptul la căsătorie şi întemeierea unei familii este garantat.
Art. 15
Libertate de conştiinţă şi credinţă
1 Libertatea de conştiinţă şi credinţă este garantată.
Orice persoană are dreptul de a-şi alege în mod liber religia personală, precum şi a-şi
crea propriile convingeri filozofice şi de a le profesa individual sau în comunitate.
2

Orice persoană are dreptul de a se alătura unei comunităţi religioase sau de a face
parte din aceasta şi de a urma un învăţământ religios.
3

Nimeni nu poate fi constrâns să se alăture unei comunităţi religioase sau de a face
parte dintr-o astfel de comunitate, de a efectua un act religios sau de a urma un
învăţământ religios.
4

Art. 16
Libertate de opinie şi informare
1 Libertatea de opinie şi cea de informare sunt garantate.
2

Fiecare persoană are dreptul de a forma, exprima şi difuza liber opinia sa personală.

Fiecare persoană are dreptul de a primi informaţii în mod liber, de a le obţine de la
surse accesibile în general şi de a le difuza.
3

Art. 17

Libertatea mijloacelor media

Libertatea presei, radio-ului şi a televiziunii, precum şi alte forme de producere şi
difuzare a informaţiilor corespunzătoare telecomunicaţiilor publice, sunt garantate.
2 Cenzura este interzisă.
3 Secretul de redactare este garantat.
1

Art. 18
Libertatea limbii
Libertatea limbii este garantată.
Art. 19
Drept la învăţământ de bază
Drept la un învăţământ de bază suficient şi gratuit este garantat.
Art. 20
Libertatea ştiinţei
Libertatea învăţământului şi cercetării ştiinţifice este garantată.
Art. 21
Libertatea artei
Libertatea artei este garantată.
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Art. 22
Libertatea de întrunire
1 Libertatea de întrunire este garantată.
2 Fiecare persoană are dreptul de a organiza reuniuni, de a lua sau nu parte la
acestea.
Art. 23
Libertatea de asociere
1 Libertatea de asociere este garantată.
Fiecare persoană are dreptul de a forma asociaţii, de a adera sau de a face parte
din acestea, și de a participa la activităţi asociative.
3 Nimeni nu poate fi constrâns să adere la o asociaţie sau să facă parte din aceasta.
2

Art. 24
Libertatea de stabilire
1 Elveţienii au dreptul să se stabilească oriunde în Elveţia.
2 Totodată au dreptul să părăsească Elveţia sau să intre pe teritoriul acesteia.
Art. 25

Protecţie împotriva expulzării, extrădării şi expatrierii

Elveţienii și elveţiencele nu pot fi expulzaţi din ţară; nu pot fi predaţi unei
autorităţi străine decât dacă consimt la acest lucru.
1

Refugiaţii nu pot fi expatriaţi pe teritoriul unui Stat unde sunt persecutaţi, nici nu
pot fi predaţi autorităţilor unui Stat asemănător.
2

Nimeni nu poate fi expatriat pe teritoriul unui Stat unde riscă să fie torturat sau să
fie supus unui tratament sau unei pedeapse nemiloase şi inumane.
3

Art. 26
Garantarea proprietăţii
1 Proprietatea este garantată.
Se datorează o despăgubire completă, în caz de expropriere sau de restrângere a
dreptului de proprietate care echivalează cu o expropriere.
2

Art. 27
Libertate economică
1 Libertatea economică este garantată.
Aceasta cuprinde, în special, libera alegere a profesiei, liberul acces la o activitate
economică lucrativă privată şi libera exercitare a acesteia.
2

Art. 28

Libertate sindicală

Angajaţii, angajatorii şi organizaţiile proprii acestora au dreptul să formeze
sindicate pentru apărarea intereselor acestora, respectiv să formeze asociaţii,
precum şi să adere sau nu la acestea.
2 Conflictele sunt, pe cât posibil, soluţionate prin negociere sau mediere.
1
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Greva şi suspendarea activităţii de muncă sunt legale când se raportează relaţiilor de
muncă şi sunt conforme obligaţiilor de menţinere a calmului la locul de muncă sau de a
recurge la o conciliere.
4 Legea poate interzice recursul la grevă anumitor categorii de persoane.
3

Art. 29

Garanţii generale de procedură

Fiecare persoană are dreptul, pe durata unei proceduri judiciare sau administrative,
să fie judecată într-un termen rezonabil, iar cauza să fie analizată în mod echitabil.
2 Părţile au dreptul să fie ascultate.
1

Orice persoană care nu dispune de mijloace financiare suficiente are dreptul, cu
excepţia cazului în care cauza sa este lipsită de orice şansă de reuşită, la asistenţă
juridică gratuită. În plus, are dreptul la asistenţa gratuită a unui apărător, în măsura în
care protejarea drepturilor sale impun acest lucru.
3

Art. 29a3

Garantarea accesului la justiţie

Orice persoană are dreptul ca dosarul conţinând cauza personală să fie judecat de o
autoritate judiciară. Confederaţia şi cantoanele pot, prin lege, să excludă accesul la
justiţie, în cazuri excepţionale.
Art. 30

Garanţii de procedură judiciară

Orice persoană, a cărei cauză trebuie să fie judecată într-o procedură judiciară are
dreptul ca dosarul conţinând cauza personală să fie adus în faţa unui tribunal stabilit
prin lege, competent, independent şi imparţial. Instanţele excepţionale sunt interzise.
1

Persoana care face obiectul unei acţiuni civile are dreptul ca dosarul conţinând cauza
personală să fie adus în faţa tribunalului de care aparţine. Legea poate să prevadă un
alt for.
2

3

Audienţa şi pronunţarea hotărârii sunt publice. Legea poate să prevadă excepţii.

Art. 31

Privare de libertate

Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa, dacă nu este vorba de cazurile prevăzute de
lege şi conform formelor pe care aceasta le prescrie.
1

Orice persoană care este privată de libertate are dreptul să fie informată de-ndată, în
limba pe care o înţelege, cu privire la motivele acestei privări şi drepturile pe care le are.
Totodată trebuie să i se ofere şansa de a-şi valorifica drepturile. Iar, în special, are
dreptul să-şi informeze rudele.
2

Orice persoană care este arestată preventiv are dreptul la un traducător în faţa unui
judecător sau judecătoare, care va pronunţa menţinerea în arest sau eliberarea.
Deopotrivă are dreptul să fie judecată într-un termen rezonabil.
3

3

Aprobat prin vot popular la 12 martie 2000, în vigoare din 1 ian. 2007
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(AF din 8 oct.1999, ACF din 17 mai 2000, AF din 8 martie 2005; RO 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
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Orice persoană care este privată de libertatea sa, fără ca o instanţă să fi hotărât
acest lucru, are dreptul, în orice moment, să sesizeze tribunalul. Acesta din urmă
statuează, în cel mai scurt termen posibil, legalitatea acestei privări.
4

Art. 32

Procedură penală

Orice persoană dispune de prezumţia de nevinovăţie până în momentul când face
obiectul unei condamnări definitive.
1

Orice persoană acuzată are dreptul să fie informată, în cel mai scurt termen
posibil și în detaliu, cu privire la acuzaţiile care i se aduc. Acesteia trebuie să i se
ofere şansa de a-şi valorifica drepturile de apărare.
2

Orice persoană condamnată are dreptul de a solicita examinarea hotărârii de către
o instanţă superioară. Cazurile în care Tribunalul federal statuează ca instanţă unică
sunt rezervate.
3

Art. 33

Drept de petiţie

Orice persoană are dreptul, fără a fi supusă unui prejudiciu, să adreseze petiţii
autorităţilor.
2 Autorităţile trebuie să ia la cunoştinţă aceste petiţii.
1

Art. 34
Drepturi politice
1 Drepturile politice sunt garantate.
Garantarea drepturilor politice protejează libera formare a opiniei cetăţenilor și
cetăţenelor şi exprimarea fidelă şi sigură a voinţei aceastora.
2

Art. 35
Înfăptuirea drepturilor fundamentale
1 Drepturile fundamentale trebuie să fie înfăptuite în ansamblul ordinii juridice.
Oricine îşi asumă o sarcină proprie Statului este obligat să respecte
drepturile fundamentale şi să contribuie la înfăptuirea acestora.
2

Autorităţile veghează ca drepturile fundamentale, în măsura în care se pretează la
acest aspect, să fie îndeplinite şi în relaţiile dintre persoanele particulare.
3

Art. 36

Limitarea drepturilor fundamentale

Orice limitare a unui drept fundamental trebuie să fie fondată pe o bază legală.
Limitările importante trebuie să fie prevăzute de lege. Cazurile de pericol grav,
direct şi iminent sunt rezervate.
1

Orice limitare a unui drept fundamental trebuie să fie justificată de un interes
public sau de protejarea dreptului fundamental al celorlalţi.
3 Orice limitare a unui drept fundamental trebuie să fie proporţională cu scopul
vizat.
4 Esenţa drepturilor fundamentale este inviolabilă.
2
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Capitol 2 Naţionalitate, drepturi de cetăţenie şi drepturi politice
Art. 37

Nationalitate şi drepturi de cetăţenie

Are cetăţenie elveţiană orice persoană care are un drept de cetăţenie comunal şi
dreptul de cetăţenie cantonal.
1

Nimeni nu trebuie să fie privilegiat sau dezavantajat datorită dreptului său de
cetăţenie. Este posibilă derogarea de la acest principiu pentru a reglementa drepturile
politice în burghezii şi corporaţii, precum şi participarea la bunurile acestora din urmă,
dacă legislaţia cantonală nu prevede altfel.
2

Art. 38

Dobândirea şi pierderea naţionalităţii şi a drepturilor de cetăţenie

Confederaţia reglementează dobândirea şi pierderea naţionalităţii şi a drepturilor de
cetăţenie prin filiaţie, prin căsătorie sau prin adopţie. Totodată reglementează pierderea
naţionalităţii elveţiene din alte motive, precum şi reintegrarea la aceasta.
1

Ea adoptă dispoziţii minime privind naturalizarea cetăţenilor străini de cantoane şi
conferă autorizaţia de naturalizare.
3 Deopotrivă facilitează naturalizarea copiilor apatrizi.
2

Art. 39

Exercitarea drepturilor politice

Confederaţia reglementează exercitarea drepturilor politice la nivel federal;
cantoanele reglementează aceste drepturi la nivel cantonal şi comunal.
1

Drepturile politice se exercită la locul de domiciliu. Confederaţia şi cantoanele pot să
prevadă excepţii.
3 Nimeni nu își poate exercita drepturile politice în mai multe cantoane.
2

Cantoanele pot să prevadă ca persoanele recent stabilite să nu beneficieze de dreptul
de vot la nivel cantonal şi comunal, decât într-un termen de cel mult trei luni.
4

Art. 40

Elveţienii din străinătate

Confederaţia contribuie la consolidarea legăturilor care unesc elveţienii și elveţiencele
din străinătate între ei și cu Elveţia. Aceasta poate sprijini organizaţiile care urmăresc
acest obiectiv.
1

Confederaţia legiferează cu privire la drepturile şi obligaţiile elveţienilor și
elveţiencelor din străinătate, în special cu privire la exercitarea drepturilor politice la
nivel federal, îndeplinirea serviciului militar şi a serviciului de înlocuire, asistarea
persoanelor aflate în dificultate şi asigurările sociale.
2
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Capitol 3 Scopuri sociale
Art. 41
Confederaţia şi cantoanele se asigură, în plus faţă de responsabilitatea individuală
şi iniţiativa privată, ca:
a. fiecare persoană să beneficieze de securitate socială;
b. fiecare persoană să beneficieze de îngrijiri medicale necesare sănătăţii
proprii;
1

c.

familiile, în calitate de comunităţi de adulţi şi copii, să fie protejate şi
încurajate;

d.

fiecare persoană capabilă să lucreze să-şi poată asigura întreţinerea
printr-un loc de muncă, pe care îl exercită în condiţii echitabile;

e.

orice persoană în căutarea unei locuinţe, să poată găsi, pentru ea şi familia
ei, o locuinţă corespunzătoare, în condiţii suportabile;

f.

copiii şi tinerii, precum şi persoanele cu vârsta corespunzătoare pentru a
munci, să poată beneficia de o formare iniţială şi de o formare continuă
adecvată propriilor aptitudini;

g.

copiii şi tinerii să fie încurajaţi să devină persoane independente şi
responsabile din punct de vedere social, respectiv să fie susţinuţi în ceea ce
priveşte integrarea lor socială, culturală şi politică.

Confederaţia şi cantoanele se asigură ca fiecare persoană să fie asigurată cu
privire la consecinţele economice din cauza vârstei, invalidităţii, bolii, accidentelor,
şomajului, maternităţii, condiţiei de orfan şi văduvie.
2

Deopotrivă se angajează în realizarea scopurilor sociale în ansamblul
competenţelor constituţionale proprii şi a mijloacelor disponibile.
3

Niciun drept supus prestaţiilor de Stat nu poate fi derivat direct din scopurile
sociale.
4
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Titlul 3
Confederaţia, cantoanele şi comunele
Capitolul 1 Relaţii între Confederaţie şi cantoane
Secţiunea 1 Sarcini ale Confederaţiei şi cantoanelor
Art. 42
Sarcini ale Confederaţiei
1 Confederaţia îndeplineşte sarcinile care-i sunt atribuite prin Constituţie.
2 ...4
Art. 43

Sarcini ale cantoanelor

Cantoanele definesc sarcinile pe care le îndeplinesc în cadrul competenţelor proprii.
Art. 43a5

Principii aplicabile la atribuirea şi
îndeplinirea sarcinilor de stat

Confederaţia nu-şi asumă decât sarcinile care depăşesc posibilităţile cantoanelor sau
care necesită o reglementare uniformă de către Confederaţie.
1

2

Orice colectivitate beneficiind de o prestaţie de Stat preia costurile acestei prestaţii.

Orice colectivitate care preia costurile unei prestaţii de Stat se face responsabilă de
această prestaţie.
3

4
5

Prestaţiile de bază trebuie să fie accesibile tuturor într-o măsură comparabilă.
Sarcinile Statului trebuie să fie îndeplinite, în mod raţional şi adecvat.

Secţiunea 2
Art. 44

Colaborarea între Confederaţie şi cantoane

Principii

Confederaţia şi cantoanele se ajută reciproc pentru îndeplinirea sarcinilor proprii şi
colaborează între ele.
1

Totodată îşi datorează respect şi asistenţă. Acestea îşi acordă reciproc întrajutorare
administrativă şi judiciară.
2

Neînţelegerile între cantoane sau între cantoane şi Confederaţie sunt, pe cât posibil,
soluţionate prin negociere sau mediere.
3

4

5

Abrogat prin vot popular la par la 28 noi. 2004, cu efect începând din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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Art. 45

Participarea la procesul de decizie în plan federal

Cantoanele participă, în cazurile prevăzute de Constituţia federală, la procesul de
decizie în plan federal, în particular la elaborarea legislaţiei.
1

Confederaţia informează cantoanele cu privire la proiectele sale în timp util și în
manieră detaliată; aceasta le consultă când interesele proprii le sunt afectate.
2

Art. 46
1

Punerea în aplicare a dreptului federal

Cantoanele pun în aplicare dreptul federal conform Constituţiei şi legii.

Confederaţia şi cantoanele pot stabili obiective, pe care cantoanele să le
îndeplinească pe parcursul punerii în aplicare a legislaţiei federale; în acest scop,
acestea implementează programe susţinute financiar de Confederaţie. 6
2

Confederaţia permite cantoanelor o libertate cât mai mare posibilă, ţinând cont de
particularităţile acestora.7
3

Art. 47
Autonomia cantoanelor
1 Confederaţia respectă autonomia cantoanelor.
Totodată conferă cantoanelor suficiente responsabilităţi proprii şi respectă
autonomia lor de organizare. Aceasta le atribuie surse de finanţare suficiente şi
contribuie la faptul ca acestea să dispună de mijloacele financiare necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor proprii.8
2

Art. 48

Convenţii intercantonale

Cantoanele pot încheia convenţii între ele şi pot crea organizaţii şi instituţii
comune. Pot, mai ales, să îndeplinească împreună sarcinile de interes regional.
2 Confederaţia poate participa la acestea în limitele competenţelor sale.
1

Convenţiile intercantonale nu trebuie să se opună legislaţiei şi intereselor
Confederaţiei, nici legislaţiei celorlalte cantoane. Acestea trebuie să fie aduse la
cunoştinţa Confederaţiei.
3

Cantoanele pot, printr-o convenţie, să împuternicească un organ intercantonal să
promulge punerea în aplicare a dispoziţiilor privind normele de drept, cu condiţia ca
această convenţie:
4

6

7

8

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
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a. să fie adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă legilor;
b. să stabilească direcţiile importante ale acestor dispoziţii.9
5 Cantoanele respectă legislaţia intercantonală. 10
Art. 48a11

Declaraţia cu caracter obligatoriu general şi
obligaţia de a adera la convenţii

La cererea cantoanelor interesate, Confederaţia poate conferi un caracter obligatoriu
general convenţiilor intercantonale sau poate obliga anumite cantoane să adere la
convenţiile intercantonale din următoarele domenii:
a. executarea pedepselor şi a măsurilor;
b.12 educaţia publică pentru domenile vizate de art. 62, alin. 4;
c.13 şcoli înalte cantonale;
d. instituţii culturale de importanţă supraregională;
e. gestionarea deşeurilor;
f. epurarea apelor reziduale;
g. transportul în aglomerările urbane;
h. medecină avansată şi clinici speciale;
i. instituţii care se ocupă de integrarea şi sprijinirea persoanelor handicapate.
2 Declaraţia cu caracter obligatoriu general ia forma unei hotărâri federale.
1

Legea defineşte condiţiile necesare cu privire la declaraţia cu caracter obligatoriu
general şi obligaţia de a adera la convenţii şi stabileşte procedura.
3

Art. 49
Întâietatea şi respectarea dreptului federal
1 Dreptul federal are prioritate asupra dreptului cantonal, care îi este contrar.
2 Confederaţia se asigură de respectarea dreptului federal de către cantoane.

9

10

11

12

13

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 janv. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 janv. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
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Secţiunea 3

Comune

Art. 50
1 Autonomia comunală este garantată în limitele stabilite de dreptul cantonal.
Confederaţia ia în considerare eventualele consecinţe ale activităţii sale pentru
comune.
2

Astfel, aceasta ia în considerare situaţia particulară a oraşelor, a aglomerărilor
urbane şi a regiunilor de munte.
3

Secţiunea 4
Art. 51

Garanţii federale

Constituţii cantonale

Fiecare canton adoptă o constituţie democratică. Aceasta din urmă trebuie să fie
acceptată de popor şi trebuie să poată fi revizuită dacă majoritatea corpului
electoral solicită acest aspect.
1

Constituţiile cantonale trebuie să fie garantate de Confederaţie. Această garanţie
este conferită dacă nu sunt contrare legislaţiei federale.
2

Art. 52
Ordine constituţională
1 Confederaţia protejează ordinea constituţională a cantoanelor.
Aceasta interviene atunci când ordinea este tulburată sau ameninţată într-un
canton, iar acesta din urmă nu este în măsură să menţină această ordine, singur sau
cu ajutorul altor cantoane.
2

Art. 53

Existenţa, statutul şi teritoriul cantoanelor

Confederaţia protejează existenţa şi statutul cantoanelor, precum şi teritoriul
acestora.
1

Orice modificare a numărului de cantoane sau a statutului acestora este supusă
aprobării corpului electoral în cauză şi a cantoanelor vizate, precum şi votului
poporului şi cantoanelor.
2

Orice modificare a teritoriului unui canton este supusă aprobării corpului electoral
în cauză şi cantoanelor vizate; aceasta este apoi supusă aprobării Adunării federale,
sub forma unei hotărâri federale.
3

Rectificarea graniţelor cantonale se face prin intermediul unei convenţii între
cantoanele în cauză.
4
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Capitolul 2 Competenţe
Secţiunea 1
Relaţii cu străinătatea
Art. 54
Afaceri externe
1 Afacerile externe depind de jurisdicţia Confederaţiei.
Confederaţia se obligă să menţină independenţa şi prosperitatea Elveţiei; ea
contribuie, în special, la ajutorarea păturilor sociale aflate în dificultate şi la lupta
împotriva sărăciei, precum şi la promovarea respectării drepturilor omului, a
democraţiei, a coexistenţei paşnice a popoarelor şi a conservării resurselor naturale.
3 Ea ţine cont de competenţele cantoanelor şi le protejează interesele.
2

Art. 55

Participarea cantoanelor la deciziile de politică externă

Cantoanele sunt implicate la pregătirea deciziilor de politică externă, care afectează
competenţele lor şi interesele lor esenţiale.
1

2

Confederaţia informează cantoanele în timp util și în detaliu şi le consultă.

Opinia cantoanelor are o importanţă deosebită atunci când competenţele
acestora sunt afectate. În acest caz, cantoanele sunt implicate, în mod
corespunzător, în negocierile internaţionale.
3

Art. 56

Relaţiile externe ale cantoanelor

Cantoanele pot încheia tratate cu ţările străine în domeniile ce ţin de competenţa
acestora.
1

Aceste tratate nu trebuie să fie contrare nici dreptului şi intereselor Confederaţiei, nici
dreptului celorlalte cantoane. Înainte de încheierea unui tratat, cantoanele trebuie să
informeze Confederaţia cu privire la acest aspect.
2

Cantoanele pot trata direct cu autorităţile străine de rang inferior; în alte cazuri,
relaţiile cantoanelor cu străinătatea se desfăşoară prin intermediul Confederaţiei.
3

Secţiunea 2
Art. 57

Siguranţă, apărare naţională, protecţie civilă

Siguranţă

Confederaţia şi cantoanele se asigură de siguranţa ţării şi protejarea populaţiei în
limitele competenţelor lor respective.
2 Totodată îşi coordonează eforturile în materie de siguranţă internă.
1

Proiect de Civism, Solidaritate si Responsablitate al www.reea.net , www.inmures.ro

15

101

Constituţia federală

Art. 58

Armata

Elveţia dispune de o armată. Aceasta este organizată, în mod esenţial, potrivit
principiului armatei miliţii.
1

Armata contribuie la prevenirea războiului şi menţinerea păcii; ea asigură
apărarea ţării şi a populaţiei acesteia. Totodată acordă sprijin autorităţilor
civile atunci când aceastea din urmă trebuie să facă faţă unei grave ameninţări
la adresa siguranţei interne sau în alte situaţii excepţionale. Legea poate să
prevadă şi alte sarcini.
3 Punerea pe picioare a armatei este de competenţa Confederaţiei. 14
2

Art. 59

Serviciul militar şi serviciul de înlocuire

Orice bărbat de naţionalitate elveţiană este obligat să efectueze serviciul militar.
Legea prevede un serviciu civil de înlocuire.
2 Elveţiencele pot servi în armată, cu titlu voluntar.
1

Orice bărbat de naţionalitate elveţiană care nu efectuează serviciul militar sau
serviciul de înlocuire plăteşte o taxă. Aceasta din urmă este percepută de
Confederaţie și stabilită şi încasată de cantoane.
3

Confederaţia legiferează cu privire la atribuirea unei juste compensaţii pentru
pierderea venitului.
4

Persoanele care se îmbolnăvesc pe parcursul îndeplinirii serviciului militar sau a
celui de înlocuire, au dreptul, pentru ele sau rudele lor, la un ajutor corespunzător
din partea Confederaţiei; dacă îşi pierd viaţa, rudele lor au dreptul la un ajutor
analog.
5

Art. 60

Organizarea, instruirea şi echiparea armatei

Legislaţia militară, precum şi organizarea, instruirea şi echiparea armatei intră sub
competenţa Confederaţiei.
2 ...15
1

Confederaţia poate păstra unităţile militare ale cantoanelor cu condiţia unei
indemnizări echitabile.
3

Art. 61

Protecţie civilă

Legislaţia privind protecţia civilă depinde de jurisdicţia Confederaţiei; protecţia
civilă are ca responsabilitate protejarea persoanelor şi a bunurilor în caz de conflict
armat.
1

14

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
15
Abrogat prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect începând din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
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FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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Confederaţia legiferează cu privire la intervenţia protecţiei civile în caz de catastrofă şi
în situaţiile de urgenţă.
2

Aceasta poate declara serviciul de protecţie civilă obligatorie pentru bărbaţi. Femeile
se pot angaja cu titlu voluntar.
3

Confederaţia legiferează cu privire la acordarea unei compensaţii echitabile
pentru pierderea venitului.
4

Persoanele care se îmbolnăvesc pe parcursul îndeplinirii serviciului de protecţie civilă
au dreptul, pentru ei înșiși sau pentru rudele lor, la un ajutor corespunzător din partea
Confederaţiei; dacă mor, rudele acestora au dreptul la un ajutor analog.
5

Secţiunea 3
Art. 61a16

Formare, cercetare şi cultură
Spaţiul elveţian de formare

În limita competenţelor lor respective, Confederaţia şi cantoanele veghează împreună
la calitatea şi permeabilitatea spaţiului elveţian de formare.
1

Acestea îşi coordonează eforturile şi asigură cooperarea lor prin intermediul
organelor comune și luând alte măsuri.
2

În îndeplinirea sarcinilor proprii, se obligă ca filierele de formare generală şi căile
de formare profesională să dispună de o recunoaştere socială echivalentă.
3

Art. 62
Educaţie publică*
1 Educaţia publică este responsabilitatea cantoanelor.
Cantoanele oferă un învăţământ de bază suficient, deschis pentru toţi copiii. Acest
învăţământ este obligatoriu şi se află sub conducerea sau supravegherea autorităţilor
publice. Acesta este gratuit în şcolile publice.17
2

Cantoanele oferă o formare specială suficientă pentru copiii şi adolescenţii
handicapaţi, până cel tâzriu la împlinirea a celei de-a 20-a aniversări.18
3

16

*
17

18

Aprobată prin vot popular 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
cu dispoziţie tranzitorie
Aprobată prin vot popular 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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În cazul în care eforturile de coordonare nu generează o armonizare a educaţiei
publice privind şcolarizarea obligatorie, vârsta de intrare la şcoală, durata şi
obiectivele nivelelor de învăţământ şi trecerea de la unul la altul, precum și
recunoaşterea diplomelor, Confederaţia legiferează în măsura necesară.19
5 Confederaţia reglementează începutul anului şcolar. 20
4

Cantoanele sunt implicate în elaborarea actelor Confederaţiei, care afectează
competenţele lor; opinia lor are o importanţă deosebită.21
6

Art. 6322
Formare profesională
1 Confederaţia legiferează cu privire la formarea profesională.
2 Totodată încurajează diversitatea şi permeabilitatea ofertei în acest domeniu.
Art. 63a23

Şcoli înalte

Confederaţia gestionează şcolile politehnice federale. Ea poate crea, restabili sau
gestiona şi alte şcoli înalte şi alte instituţii din sfera şcolilor înalte.
1

Aceasta susţine şcolile înalte cantonale și poate vira contribuţii spre alte instituţii
din sfera şcolilor înalte recunoscute de aceasta.
2

Confederaţia şi cantoanele veghează împreună la coordonarea şi garantarea
asigurării calităţii în spaţiul elveţian al şcolilor înalte. Astfel, iau în considerare
autonomia şcolilor înalte şi a diferitelor colective responsabile și veghează ca
instituţiile care au sarcini de aceeași natură să beneficieze de un tratament egal.
3

Pentru a îndeplini sarcinile lor, Confederaţia şi cantoanele încheie acorduri şi
deleagă anumite competenţe organelor comune. Legea defineşte competenţele
care pot fi delegate acestor organe şi stabileşte principiile aplicabile organizării şi
procedurii în materie de coordonare.
4

19

Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iul ie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
20
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iul ie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
21
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
22
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
23
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
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În cazul în care Confederaţia şi cantoanele nu ating obiectivele comune prin eforturile
lor de coordonare, Confederaţia legiferează cu privire la nivelurile de învăţământ şi
trecerea de la unul la celălalt, formarea continuă şi recunoaşterea instituţiilor şi a
diplomelor. În plus, Confederaţia poate asocia sprijinul pentru şcolile înalte principiilor
de finanţare uniforme şi să le subordoneze repartizării sarcinilor între şcolile înalte, în
special în domeniile costisitoare.
5

Art. 64
Cercetare
1 Confederaţia încurajează cercetarea ştiinţifică şi inovaţia. 24
Aceasta poate subordona sprijinul cu precădere asigurării calităţii şi punerii în aplicare
a măsurilor de coordonare.25
3 Aceasta poate gestiona, crea sau restabili centre de cercetare.
2

Art. 64a26
Formare continuă
1 Confederaţia stabileşte principiile aplicabile formării continue.
2 Totodată poate încuraja formarea continuă.
3 Legea stabileşte domeniile şi criterile.
Art. 65

Statistică

Confederaţia colectează datele statistice necesare privind stadiul şi evoluţia populaţiei,
economiei, societăţii, formării, cercetării, teritoriului şi mediului în Elveţia.27
1

Totodată poate legifera cu privire la armonizarea şi păstrarea registrelor oficiale în
scopul de a eficientiza colectarea datelor.
2

24

25

26

27

18

Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005
2006 6391).
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Ajutoare pentru formare

Confederaţia poate acorda contribuţii cantoanelor pentru atribuirea de ajutoare
pentru formare profesională destinate studenţilor din şcolile înalte şi din alte
instituţii de învăţământ superior. Totodată poate încuraja armonizarea între
cantoane în materie de ajutoare pentru formare și poate stabili principiile
aplicabile atribuirii acestora.28
1

În completarea măsurilor cantonale și respectând autonomia cantonală în materie
de educaţie publică Confederaţia poate, pe de altă parte, să ia ea însăşi măsuri
destinate să promoveze formarea.
2

Art. 67

Încurajarea copiilor şi tinerilor29

În îndeplinirea atribuţiilor care le revin, Confederaţia şi cantoanele ţin cont de
nevoile de dezvoltare şi de protecţie proprii copiilor şi tinerilor.
1

În completarea măsurilor cantonale, Confederaţia poate favoriza activităţile
extraşcolare a copiilor şi tinerilor.30
2

Art. 68
Sport
1 Confederaţia încurajează sportul, în special formarea sportivă.
2 Aceasta gestionează o şcoală de sport.
3 Aceasta

poate legifera cu privire la practica sportivă de către copii şi tineri și poate
declara obligativitatea disciplinei sportive în şcoli.
Art. 69
Cultură
1 Cultura este responsabilitatea cantoanelor.
Confederaţia poate promova activităţile culturale ce prezintă un interes naţional,
respectiv poate încuraja exprimarea artistică şi muzicală, în special prin promovarea
formării.
2

În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, aceasta ţine cont de diversitatea
culturală şi lingvistică a ţării.
3

28
29
30

Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
Aprobată prin vot popular la 21 mai 2006, în vigoare din 21 mai 2006
(AF din 16 dec. 2005, ACF din 27 iulie 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793,
2006 6391).
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Art. 70

Limbi

Limbile oficiale ale Confederaţiei sunt germana, franceza şi italiana. Romanşa este şi ea
limbă oficială, în special pentru relaţiile pe care Confederaţia le are cu persoanele
vorbitoare de limba romanşă.
1

Cantoanele determină limbile lor oficiale. Cu scopul de a menţine armonia între
comunităţile lingvistice, cantoanele se asigură de împărţirea teritorială tradiţională a
limbilor și iau în considerare minorităţile lingvistice autohtone.
2

Confederaţia şi cantoanele încurajează înţelegerea şi schimburile între comunităţile
lingvistice.
3

Confederaţia susţine cantoanele multilingvistice cu privire la îndeplinirea atribuţiilor
speciale.
4

Confederaţia susţine măsurile luate de cantoanele Grisons şi Tessin pentru protejarea
şi promovarea limbii romanşe şi a limbii italiene.
5

Art. 71

Cinema

Confederaţia poate promova producţia cinematografică elveţiană, precum şi cultura
cinematografică.
1

Totodată poate legifera cu privire la încurajarea unei oferte de filme diverse și de
calitate.
2

Art. 72
Biserică şi Stat
1 Reglementarea relaţiilor între Biserică şi Stat reprezintă responsabilitatea cantoanelor.
În limita competenţelor lor respective, Confederaţia şi cantoanele pot lua măsuri
corespunzătoare pentru menţinerea păcii între membrii diverselor comunităţi
religioase.
3 Construcţia de minarete este interzisă. 31
2

Secţiunea 4
Art. 73

Mediu înconjurător şi amenajare teritorială

Dezvoltare durabilă

Confederaţia şi cantoanele veghează la stabilirea unui echilibru durabil între natură,
în special capacitatea acesteia de regenerare şi utilizarea ei de om.

31

20
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(AF din 12 iunie 2009, ACF din 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923,
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Art. 74

101

Protejarea mediului înconjurător

Confederaţia legiferează cu privire la protejarea omului şi a mediului său natural
împotriva acţiunilor dăunătoare sau a poluării.
1

Totodată se asigură să prevină astfel de acţiuni. Cheltuielile de prevenire şi
reparaţie rămân în sarcina celor care le produc.
2

Executarea dispoziţiilor federale implică şi cantoanele, în măsura în care
această îndeplinire nu este rezervată Confederaţiei prin lege.
3

Art. 75

Amenajarea teritorială

Confederaţia stabileşte principiile aplicabile amenajării teritoriale. Aceasta
incumbă cantoanelor şi foloseşte o utilizare judicioasă şi atent măsurată a
terenului şi o ocupare raţională a teritoriului.
1

Confederaţia încurajează şi coordonează eforturile cantoanelor şi colaborează cu
aceastea.
2

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, Confederaţia şi cantoanele iau în
considerare imperativele privind amenjarea teritorială.
3

Art. 75a32
Măsurare
1 Măsurarea naţională este de competenţa Confederaţiei.
2 Confederaţia legiferează cu privire la măsurarea oficială.
3 Totodată poate legifera cu privire la armonizarea informaţiilor funciare oficiale.
Art. 75b33

Reşedinţe secundare *

Reşedinţele secundare constituie maxim 20 % din parcul de locuinţe, respectiv din
suprafaţa brută a terenului locuibil a fiecărei comune.
1

Legea obligă comunele să publice anual planul lor cu privire la cotele reşedinţelor
principale, precum şi stadiul detaliat privind executarea acestora.
2

Art. 76

Ape

În limita competenţelor sale, Confederaţia prevede o utilizare raţională a
resurselor de apă, protejarea acestora şi lupta împotriva acţiunilor dăunătoare
acestora.
1

32

33

*

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 11 martie 2012, în vigoare din 11 martie 2012
(AF din 17 iunie 2011, ACF din 20 iunie 2012 – RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011
4473, 2012 6149).
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Aceasta stabileşte principile aplicabile conservării şi punerii în valoare a resurselor de
apă, utilizarea acesteia în scopul producerii de energie şi răcire, precum şi alte
intervenţii în ciclul hidrologic.
2

Deopotrivă legiferează cu privire la protejarea apelor, menţinerea debitelor apelor
reziduale în mod corespunzător, amenajarea cursurilor de apă, siguranţa barajelor,
precum şi intervenţiile de natură să influenţeze precipitaţile.
3

Cantoanele dispun de resurse de apă. Pot percepe, în limitele prevăzute de legislaţia
federală, o taxă pentru utilizarea acestora. Confederaţia are dreptul să utilizeze aceste
ape pentru companiile sale de transport, caz în care achită o taxă şi o despăgubire.
4

Cu sprijinul cantoanelor în cauză, ea statuează cu privire la drepturile referitoare la
resursele de apă, care implică mai multe State și stabileşte utilizarea acestor resurse.
Totodată statuează, în mod egal, cu privire la aceste drepturi, atunci când resursele de
apă implică mai multe cantoane și când acestea din urmă nu ajung la un acord.
5

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Confederaţia ia în considerare interesele
cantoanelor de unde apa provine.
6

Art. 77

Păduri

Confederaţia se asigură că pădurile pot îndeplini funcţia lor de protecţie, economică şi
socială.
2 Ea stabileşte principile aplicabile protecţiei pădurilor.
3 Ea încurajează măsurile de conservare a pădurilor.
1

Art. 78
Protejarea naturii şi patrimoniului
1 Protejarea naturii şi patrimoniului reprezintă competenţa cantoanelor.
Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, Confederaţia ia în considerare obiectivele
privind protejarea naturii şi a patrimoniului. Ea protejează peisajele, aspectul
localităţilor, siturile istorice şi monumentele naturale şi culturale; totodată conservă
integritatea acestora, dacă interesul public impune acest lucru.
2

Aceasta poate susţine eforturile desfăşurate cu scopul de a proteja natura şi
patrimoniul şi de a obţine sau salva, prin intermediul unui contract sau a unei
exproprieri, obiectele ce prezintă un interes naţional.
3

Ea legiferează cu privire la protejarea faunei şi florei, precum şi cu privire la păstrarea
mediului natural a acestora în diversitatea sa. Ea protejează speciile pe cale de
dispariţie.
4

Mlaştinile şi locurile mlăştinoase de o frumuseţe aparte care prezintă un interes
naţional sunt protejate. Este interzisă amenajarea de instalaţii sau modificarea terenului
în aceste locuri. Fac excepţie amenajările care servesc la protejarea acestor zone și la
continuarea explotării lor în scopuri agricole.
5
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Art. 79
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Pescuit şi vânătoare

Confederaţia stabileşte principile aplicabile practicării prescuitului şi vânătorii, în
special conservarea diversităţii speciilor de peşte, de mamifere sălbatice şi de
păsări.
Art. 80
Protejarea animalelor
1 Confederaţia legiferează cu privire la protejarea animalelor.
2 În special reglementează:
a. deţinerea animalelor şi felul de a le trata;
b. experimentele pe animale şi atingerile aduse integrităţii animalelor vii;
c. folosirea animalelor;
d. importul de animale şi de produse de origine animală;
e. comercializarea şi transportul de animale;
f.
sacrificarea animalelor.
Respectarea dispoziţiilor federale incumbă cantoanelor în măsura în care
această responsabilitate nu este rezervată Confederaţiei prin lege.
3

Secţiunea 5 Lucrări publice şi transporturi
Art. 81

Lucrări publice

Confederaţia poate, în interesul ţării sau a unei părţi importante a acesteia, să
realizeze lucrări publice şi să exploateze lucrări publice sau să încurajeze
realizarea acestora.
Art. 82
Circulaţie rutieră
1 Confederaţia legiferează cu privire la circulaţia rutieră.
Aceasta exercită o supraveghere crescută asupra drumurilor de importanţă
naţională; ea poate determina drumurile de tranzit care trebuie să rămână deschise
traficului rutier.
2

Utilizarea drumurilor publice este scutită de taxe. Adunarea federală poate
autoriza excepţii.
3

Art. 83

Drumuri naţionale *

Confederaţia asigură crearea unei reţele de drumuri naţionale şi veghează ca
aceste drumuri să fie utilizabile.
1

*

cu dispoziţie tranzitorie
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Confederaţia construieşte, întreţine şi exploatează drumurile naţionale. Tot ea suportă
costurile aferente acestora. Aceasta poate încredinţa aceste atribuţii, parţial sau total,
organismelor publice, private sau mixte.34
3 ...35
2

Art. 84

Tranzit alpin*

Confederaţia protejează regiunile alpine împotriva efectelor negative ale traficului de
tranzit. Aceasta reduce noxele cauzate de traficul de tranzit cu scopul de a nu afecta
oamenii, animalele, plantele sau habitatele acestora.
1

Traficul de mărfuri de-a lungul Elveţiei pe axele alpine se efectuează pe calea ferată.
Consiliul federal ia măsurile necesare. Derogările nu sunt acordate decât dacă sunt
inevitabile. Acestea trebuie precizate în cadrul unei legi.
2

Capacitatea drumurilor de tranzit în regiunile alpine nu poate fi mărită. Drumurile
ocolitoare care deservesc localităţile traficului de tranzit nu se supun acestei dispoziţii.
3

Art. 85

Redevenţe pentru circulaţia privind traficul greu*

Confederaţia poate percepe pentru circualţia privind traficul greu o redevenţă
proporţională prestaţiilor sau consumului, dacă acest trafic cauzează comunităţii costuri
neacoperite de alte prestaţii sau redevenţe.
2 Produsul net al redevenţei serveşte la acoperirea cheltuielilor legate de circulaţia
rutieră.
1

Cantoanele primesc o parte a produsului net a acestei redevenţe. La calculul acestor
părţi, trebuie să fie luate în considerare consecinţele speciale privind perceperea
redevenţei pentru regiunile de munte şi cele periferice.
3

Art. 86

Impozitul pentru consumul de carburanţi şi alte
redevenţe privind circulaţia
1 Confederaţia poate percepe un impozit pentru consumul de carburanţi.
Totodată ea percepe o redevenţă pentru utilizarea drumurilor naţionale pentru
vehiculele motorizate şi remorcile acestora care nu sunt supuse redevenţei privind
circulaţia traficului greu.
2

Ea alocă jumătate din produsul net din impozitul pentru consumul de carburanţi, cu
excepţia carburanţilor de aviaţie, şi produsul net al redevenţei pentru
3

34

35

*
*
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Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155,
2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect începând din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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utilizarea drumurilor naţionale finanţării următoarelor sarcini şi cheltuieli,
care sunt strâns legate de circulaţia rutieră:36
a. construirea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor naţionale;
b.37

măsuri destinate promovării traficului combinat şi transportului de
vehicule rutiere însoţite;

bbis.38 măsuri destinate ameliorării infrastructurilor de transport în oraşe şi
aglomerări urbane;
c.39 contribuţii destinate drumurilor principale;
d.

contribuţii pentru realizarea lucrărilor de protecţie împotriva
dezastrelor cauzate de elementele naturale şi pentru măsurile de
protecţie a mediului şi a peisajului pe care circulaţia rutieră le
impune;

e.40 participarea generală a cantoanelor la finanţarea drumurilor deschise
circulaţiei vehiculelor cu motor;
41
f. contribuţii acordate cantoanelor lipsite de drumuri naţionale.
Ea alocă jumătate din produsul net din impozitul pentru consumul de carburanţi
de aviaţie finanţării următoarelor sarcini şi cheltuieli, care sunt strict legate de
traficul aerian:
3bis

36
37

38

39

40

41

42

a.

contribuţii pentru măsurile de protecţie a mediului, pe care traficul
aerian le impune;

b.

contribuţii pentru măsuri de siguranţă destinate protejării traficului
aerian împotriva infracţiunilor, mai ales împotriva atentatelor teroriste şi a
deturnărilor de avioane, atâta timp cât acestea nu revin autorităţilor
publice;

c.

contribuţii pentru măsuri privind promovarea unui nivel ridicat de
siguranţă tehnică în traficul aerian.42
Aprobat prin vot popular la 29 noi. 2009, în vigoare din 29 noi. 2009 (AF din 3 oct.
2008, ACF din 5 mai 2010; RO 2010 2159; FF 2007 6023, 2008 7471,
2010 3117).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 29 noi. 2009, în vigoare din 29 noi. 2009
(AF din 3 oct. 2008, ACF din 5 mai 2010; RO 2010 2159; FF 2007 6023, 2008 7471,
2010 3117).
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Dacă aceste mijloace nu sunt suficiente pentru finanţarea sarcinilor şi cheltuielilor
legate de circulaţia rutieră şi aeriană, Confederaţia percepe pentru carburanţii în cauză
un supliment la impozitul pentru consum.43
4

Art. 87

Transporturi*

Legislaţia privind transportul feroviar, telefericele, navigaţia, aviaţia şi navigaţia în
spaţiu sunt de competenţa Confederaţiei.
Art. 88
1

Drumuri şi poteci turistice

Confederaţia stabileşte principiile aplicabile reţelelor de drumuri şi poteci turistice.

Totodată poate sprijini şi coordona măsurile cantoanelor privind amenajarea şi
întreţinerea acestor reţele.
2

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, ia în considerare reţelele de drumuri şi
poteci turistice şi înlocuieşte drumurile şi potecile pe care trebuie să le elimine.
3

Secțiunea 6
Art. 89

Energie şi comunicaţii

Politică energetică

În limitele competenţelor lor respective, Confederaţia şi cantoanele se angajează să
promoveze o aprovizionare energetică suficientă, diversificată, sigură, optimă din
punct de vedere economic, şi care să respecte mediul înconjurător, precum şi o
consum economicos şi raţional de energie.
1

Confederaţia stabileşte principiile aplicabile utilizării de energii indigene şi
regenerabile, precum şi cele ale utilizării eficiente şi raţionale a energiei.
2

3 Confederaţia

legiferează cu privire la consumul de energie al instalaţiilor, vehiculelor şi
aparatelor. Ea favorizează dezvoltarea tehnicilor energetice, în special în domeniile
economiilor de energie şi a energiilor regenerabile.
Măsurile privind consumul de energie în clădiri sunt, mai întâi de toate,
responsabilitatea cantoanelor.
4

În politica sa energetică, Confederaţia ia în considerare eforturile cantoanelor,
comunelor şi a mediilor economice; totodată ia în considerare realităţile fiecărei regiuni
şi limitele a ceea ce este suportabil din punct de vedere economic.
5

43

*

26
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Art. 90
Energie nucleară*
Legislaţia privind energia nucleară este de competenţa Confederaţiei.
Art. 91
Transport de energie
1 Confederaţia legiferează cu privire la transportul şi furnizarea de electricitate.
Legislaţia privind instalaţiile de transport prin conducte a combustibilului sau a
carburanţilor lichizi sau gazoşi este de competenţa Confederaţiei.
2

Art. 92
Servicii poştale şi de telecomunicaţii
1 Serviciile poştale şi de telecomunicaţii sunt de competenţa Confederaţiei.
Confederaţia veghează ca un serviciu universal suficient în materie de servicii
poştale şi telecomunicaţii să fie asigurat la un preţ rezonabil în toate regiunile ţării.
Tarifele sunt stabilite în conformitate cu principii uniforme.
2

Art. 93

Radio şi televiziune

Legislaţia cu privire la radio şi televiziune, precum şi celelalte forme de difuzare a
producţilor și a informaţiilor referitoare la telecomunicaţiile publice sunt de
competenţa Confederaţiei.
1

Radio-ul şi televiziunea contribuie la formarea şi dezvoltarea culturală, la libera
formare a opiniei şi la divertisment. Acestea iau în considerare particularităţile ţării
şi necesităţile cantoanelor. Totodată prezintă evenimentele cu exactitate şi reflectă,
în mod echitabil, diversitatea opinilor.
2

Independenţa radio-ului şi televiziunii, precum şi autonomia privind
elaborarea programelor, sunt garantate.
3

Situaţia şi rolul celorlalte mijloace media, în special a presei, trebuie luate în
considerare.
4

5

Reclamaţiile referitoare la programe pot fi supuse unei autorităţi independente.

Secţiunea 7 Economie
Art. 94
Principii de ordin economic
1 Confederaţia şi cantoanele respectă principiul libertăţii economice.
Acestea veghează la protejarea intereselor economiei naţionale şi contribuie,
împreună cu sectorul privat al economiei, la prosperitatea şi siguranţa economică a
populaţiei.
2

*

cu dispoziţie tranzitorie
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În limitele atribuţiilor lor respective, acestea asigură crearea unui mediu favorabil
sectorului privat de economie.
3

Derogările de la principiul de libertate economică, în special măsurile ce ameninţă
concurenţa, nu sunt admise decât dacă sunt prevăzute de Constituţia federală sau bazate
pe drepturile suverane ale cantoanelor.
4

Art. 95

Activitate economică lucrativă privată*

Confederaţia poate legifera cu privire la exercitarea activităţilor economice lucrative
private.
1

Ea asigură crearea unui spaţiu economic elveţian unic. Totodată garantează
persoanelor care au o formare universitară sau federală, cantonală sau recunoscută de
canton, posibilitatea de a-şi exercita profesia peste tot în Elveţia.
2

Art. 96

Politică în materie de concurenţă

Confederaţia legiferează în scopul de a lupta împotriva consecinţelor sociale şi
economice dăunătoare a cartelelor şi a altor forme de limitare a concurenţei.
2 Aceasta ia măsuri:
1

a.

cu scopul de a împiedica stabilirea de preţuri abuzive de către societăţi sau
organizaţii de drept privat sau de drept public prin ociuparea unei poziţii
dominante pe piaţă;

b.

cu scopul de a lupta împotriva concurenţei neloiale.

Art. 97
1

Protecţia consumatorilor

Confederaţia ia măsuri pentru protejarea consumatorilor.

Ea legiferează cu privire la căile de atac disponibile pentru organizaţiile de
consumatori. În domeniul legislaţiei privind concurenţa neloială, aceste organizaţii
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi asociaţile profesionale şi economice.
2

Cantoanele prevăd o procedură de conciliere sau o procedură judiciară simplă şi
rapidă pentru litigile a căror valoare litigioasă nu depăşeşte o sumă determinată.
Consiliul federal stabileşte această sumă.
3

Art. 98

Bănci şi asigurări

Confederaţia legiferează cu privire la bănci şi burse ţinând cont de rolul şi statutul
special al băncilor cantonale.
2 Totodată poate legifera cu privire la servicile financiare din alte domenii.
1

*
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Aceasta legiferează cu privire la asigurările private.
Art. 99

Politică monetară

Moneda este de competenţa Confederaţiei; dreptul de a bate monedă şi cel de a
emite bancnote aparţin exclusiv Confederaţiei.
1

În calitatea sa de bancă centrală independentă, Banca naţională elveţiană duce o
politică monetară care servește intereselor generale ale ţării; ea este administrată
cu sprijinul şi sub supravegherea Confederaţiei.
2

Banca naţională constituie, din veniturile sale, rezerve monetare suficiente, dintre
care o parte trebuie fie în aur.
4 Ea virează cel puţin două treimi din beneficiul ei net cantoanelor.
3

Art. 100

Politică conjuncturală

Confederaţia ia măsuri cu scopul de a asigura o evoluţie constantă a conjuncturii şi,
în special, cu scopul de a preveni şi combate şomajul şi inflaţia.
1

Totodată ia în considerare dezvoltarea economică proprie fiecărei regiuni. Ea
colaborează cu cantoanele și mediile economice.
2

În domeniile creditului şi a celor valutare, de comerţ exterior şi finanţe publice,
aceasta poate, la nevoie, deroga de la principiul libertăţii economice.
3

Confederaţia, cantoanele şi comunele stabilesc politica lor bugetară, luând în
considerare situaţia conjuncturală.
4

Cu scopul de a stabiliza conjunctura, Confederaţia poate, temporar, să perceapă
suplimente sau să acorde reduceri a impozitelor şi taxelor ce reies din dreptul
federal. Fondurile colectate trebuie îngheţate; atunci când măsura este ridicată,
impozitele şi taxele directe sunt rambursate individual, iar impozitele şi taxele
indirecte sunt afectate acordării de reduceri sau creării de locuri de muncă.
5

Confederaţia poate obliga societăţile să creeze rezerve de criză; în acest scop, ea
oferă scutiri fiscale, respectiv poate obliga cantoanele să ofere şi ele la rândul
lor aceste scutiri. Atunci când rezervele sunt eliberate, societăţile pot decide în
mod liber asupra locurilor de muncă în limita afectărilor prevăzute de lege.
6

Art. 101
1

Politică economică externă

Confederaţia veghează la protejarea intereselor economiei elveţiene în străinătate.

În cazuri speciale, poate lua măsuri cu scopul de a proteja economia elveţiană.
Totodată poate, dacă este necesar, deroga de la principiul libertăţii economice.
2
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Art. 102

Aprovizionarea ţării*

Confederaţia asigură aprovizionarea ţării cu bunuri şi servicii de primă necesitate,
pentru a putea face faţă ameninţării unui război, unei alte manifestaţii de forţă sau unei
grave penurii pe care economia nu este în măsură să le remedieze prin mijloace proprii.
Astfel ea ia măsurile preventive.
2 Totodată poate, dacă este necesar, deroga de la principiul libertăţii economice.
1

Art. 103

Politică structurală*

Confederaţia poate sprijini regiunile în pericol economic și poate promova sectoare
economice şi profesii, dacă măsurile de întrajutorare care pot fi solicitate, în mod
rezonabil, de la acestea nu sunt suficiente pentru a asigura subzistenţa lor. Aceasta
poate, dacă este necesar, deroga de la principiul libertăţii economice.
Art. 104

Agricultură

Confederaţia se asigură că agricultura, printr-o producţie îndeplinind simultan
exigenţele dezvoltării durabile şi cele ale pieţei, contribuie, în mod substanţial la:
a. siguranţa aprovizionării populaţiei;
b. conservarea resurselor naturale şi la menţinerea spaţiului rural;
c. ocuparea descentralizată a teritoriului.
1

În completarea măsurilor de întrajutorare care pot fi solicitate, în mod rezonabil,
agriculturii şi derogând, dacă este necesar, de la principiul libertăţii economice,
Confederaţia încurajează exploatările ţărănești care cultivă solul.
2

Ea elaborează măsurile astfel încât agricultura să răspundă multiplelor sale funcţii.
Competenţele şi obligaţiile sale sunt în special următoarele:
3

a.

ea completează venitul agricol prin plăţi directe cu scopul de a remunera în
mod echitabil prestaţiile acordate, cu condiţia ca exploatatorul să certifice
faptul că îndeplineşte cerinţele privind caracterul ecologic;

b.

ea încurajează, prin intermediul măsurilor stimulatorii economice, formele de
exploatare care funcţionează mai ales în acord cu natura şi respectă mediul
înconjurător şi animalele;

c.

ea adoptă legi cu privire la declaraţia de provenienţă, de calitate, a metodelor
de producţie şi procedeelor de transformare a produselor alimentare;

d.

ea protejează mediul împotriva daunelor privind utilizarea abuzivă a
îngrăşămintelor, produselor chimice şi a altor materiale auxiliare;

e.

ea poate încuraja cercetarea, extinderea şi formarea agricolă, respectiv poate
acorda ajutoare pentru investiţii;
ea poate adopta legi cu privire la consolidarea proprietăţii funciare rurale.

f.
*
*
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Ea acordă în acest sens credite agricole cu alocare specială, precum şi resurse
generale ale Confederaţiei.
4

Art. 105

Alcool

Legislaţia privind fabricarea, importul, rectificarea şi vânzarea de alcool obţinut
prin distilare sunt de competenţa Confederaţiei. Aceasta ia în considerare mai ales
efectele nocive ale consumului de alcool.
Art. 10644

Jocuri de noroc

Confederaţia legiferează cu privire la jocurile de noroc ţinând cont de interesele
cantoanelor.
1

Confederaţia trebuie să acorde o concesiune pentru a deschide şi a exploata un
casino. Atunci când această concesiune este acordată, Confederaţia ia în
considerare realităţile regionale. Ea percepe pentru veniturile realizate din
exploatarea jocurilor de noroc un impozit care nu trebuie să depăşească 80 % din
produsul brut al jocurilor de noroc. Acest impozit este alocat asigurării de limită de
vârstă, de urmaşi şi de invaliditate.
2

Autorizarea şi supravegherea următoarelor jocuri de noroc este de
competenţa cantoanelor:
3

a.

b.
c.

jocurile la care pot participa un număr nelimitat de persoane din mai
multe locuri și a cărui rezultat este determinat de o tragere la sorţi
obișnuită sau de un procedeu analog, cu excepţia sistemelor de jackpot a
caselor de jocuri;
pariurile sportive;
jocuri de îndemânare.

Alin. 2 şi 3 se aplică și jocurilor de noroc operate printr-o reţea de
comunicare electronică.
4

Confederaţia şi cantoanele iau în considerare pericolele inerente jocurilor de
noroc. Drept pentru care adoptă dispoziţiile legislative şi măsurile de supraveghere
adecvate pentru a asigura o protecţie adaptată particularităţilor jocurilor, precum
şi locului şi modului de operare a ofertei.
5

Cantoanele se asigură că beneficiile nete din jocurile vizate la alin. 3, lit. a şi b,
sunt integral alocate în scopuri cu utilitate publică, mai ales în domeniul cutural,
social şi sportiv.
6

Confederaţia şi cantoanele îşi coordonează eforturile pentru îndeplinirea
atribuţiilor ce le revin. Legea instituie în acest sens un organ comun format în mod
egal din membrii autorităţilor de execuţie a Confederaţiei şi membrii autorităţilor de
execuţie a cantoanelor.
7

44

Aprobat prin vot popular la 11 martie 2012, în vigoare din 11 martie 2012
(AF din 29 sep. 2011, ACF din 20 iunie 2012 – RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255,
2012 6149).

31

101

Constituţia federală

Art. 107

Arme şi material de război

Confederaţia legiferează pentru a lupta împotriva folosirii abuzive a armelor, a
accesoriilor acestora şi a muniţilor.
1

Aceasta adoptă legi privind fabricarea, achiziţia, distribuirea, importul, exportul şi
tranzitul materialului de război.
2

Secţiunea 8
Art. 108

Locuinţă, loc de muncă, securitate socială şi sănătate
Încurajarea construirii de locuinţe şi accesul la împroprietărire

1 Confederaţia

încurajează construirea de locuinţe, precum şi achiziţia de apartamente şi
case familiale pentru uzul personal al persoanelor particulare, respectiv încurajează
activităţile constructorilor şi organizaţiilor care se ocupă de construirea locuinţelor de
utilitate publică.
Aceasta încurajează mai ales achiziţia şi amenajarea terenurilor pentru construirea de
locuinţe, raţionalizarea construcţiei, scăderea costului acesteia, precum şi scăderea
costurilor de locuit.
2

Aceasta poate legifera cu privire la amenajarea terenurilor pentru construirea de
locuinţe şi raţionalizarea construcţiilor.
3

Astfel, aceasta ia în considerare interesele familiilor şi persoanelor în vârstă, a
persoanelor cu handicap sau a celor aflate în nevoie.
4

Art. 109

Contract de închiriere

Confederaţia legiferează pentru a lupta împotriva abuzurilor în materie de contracte
de închiriere, în special privind chiriile abuzive, precum şi cu privire la anularea
evacuărilor abuzive şi prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă
determinată.
1

Aceasta poate legifera cu privire la caracterul obligatoriu general al contractelorcadru de închiriere. Pentru a putea fi declarate ca având caracter obligatoriu general,
aceste contracte trebuie să ţină cont de interesele legitime ale minorităţilor şi de
particularităţile regionale și să respecte principiul egalităţii în faţa legii.
2

Art. 110
Locuri de muncă*
1 Confederaţia poate legifera cu privire la:
a. protecţia angajaţilor;
b.

32

c.

relaţiile între angajatori şi angajaţi, în special cu privire la reglementarea în
comun a chestiunilor care implică deopotrivă compania şi domeniul
profesional;
serviciul de înlocuire;

*
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extinderea domeniului de aplicare a convenţiilor colective de muncă.

Domeniul de aplicare a unei convenţii colective de muncă nu poate fi extins decât
dacă această convenţie ia în considerare, în mod echitabil, interesele legitime ale
minorităţilor şi particularităţile regionale, şi respectă principiul egalităţii în faţa legii
şi libertatea sindicală.
2

1 august este ziua naţională. Aceasta este asociată duminicilor din punct de vedere
a dreptului muncii; aceasta este remunerată.
3

Art. 111

Pensia de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate

Confederaţia ia măsuri pentru a asigura o pensie de limită de vâstă, de urmaşi şi de
invaliditate suficientă. Această pensie se bazează pe cei trei piloni care sunt
asigurarea federală de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate, pensia
profesională şi pensia individuală.
1

Confederaţia se asigură că asigurarea federală de limită de vârstă, de urmaşi şi de
invaliditate, precum şi pensia profesională pot îndeplini funcţia lor în manieră
durabilă.
2

Aceasta poate obliga cantoanele să acorde scutiri fiscale instituţiilor care se ocupă
cu asigurarea federală de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate sau cu pensia
profesională, precum şi scutiri fiscale asiguraţilor şi angajatorilor acestora pentru
cotizaţile vărsate şi sumele care fac obiectul unui drept de expectativă.
3

În colaborare cu cantoanele, Confederaţia încurajează pensia individuală, în
special prin măsuri fiscale şi printr-o politică ce facilitează accesul la
împroprietărire.
4

Art. 112
Asigurarea de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate
1 Confederaţia legiferează cu privire la asigurarea de limită de vârstă, de urmaşi şi
de invaliditate.
2 Pentru aceasta, ea respectă următoarele principii:
a. asigurarea este obligatorie;
abis.45 ea conferă prestaţii în numerar şi în natură;
b. pensiile trebuie să acopere necesităţile esenţiale în mod corespunzător;
c. pensia maximă nu poate depăşi dublul pensiei minime;
d. pensiile sunt ajustate cel puţin la evoluţia preţurilor.
3 Asigurarea este finanţată:
a.

45

prin cotizaţiile asiguraţilor; atunci când asiguratul este salariat, angajatorul
suportă jumătate din valoarea contribuţiei;

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct.
2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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b.46 prin prestaţii de la Confederaţie.
4 Prestaţiile de la Confederaţie nu depăşesc jumătate din cheltuieli. 47
Prestaţiile de la Confederaţie sunt finanţate cu precădere din produsul net realizat din
impozitul pe tutun, băuturi distilate şi din impozitul pe venituri din jocuri de noroc.
6 ...48
5

Art. 112a49

Prestaţii complementare

Confederaţia şi cantoanele alocă prestaţii complementare dacă asigurarea de limită de
vârstă, de urmaşi şi de invaliditate nu acoperă necesităţile de bază.
1

Legea fixează valoarea prestaţiilor complementare şi defineşte sarcinile şi
competenţele Confederaţiei şi a cantoanelor.
2

Art. 112b50

Încurajarea integrării persoanelor invalide *

Confederaţia încurajează integrarea persoanelor invalide prin prestaţii în numerar şi
în natură. În acest scop, aceasta poate utiliza resursele financiare ale asigurării de
invaliditate.
1

Cantoanele încurajează integrarea persoanelor invalide, mai ales prin contribuţii
destinate construirii şi funcţionării de instituţii ca au ca scop oferirea unei locuinţe şi a
unui loc de muncă pentru aceștia.
3 Legea stabileşte obiectivele, principiile şi criterile de integrare a persoanelor invalide.
2

Art. 112c51

Ajutor pentru persoanele în vârstă şi cele cu handicap*

Cantoanele asigură ajutor şi îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele în vârstă
şi cele cu handicap.
1

46
47

48

49

50

*
51

*

34

Aprobată prin vot popular 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct. 2003,
ACF din 26 janv. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Abrogat prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect începând din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
cu dispoziţie tranzitorie
Aprobat prin vot popular 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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Confederaţia sprijină eforturile desfăşurate la scară naţională în favoarea
persoanelor în vârstă şi a celor cu handicap. În acest scop, aceasta poate utiliza
resursele financiare ale asigurării de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate.
2

Art. 113
Pensia profesională*
1 Confederaţia adoptă legi cu privire la pensia profesională.
2 Astfel, aceasta respectă următoarele principii:
a.

pensia profesională combinată cu asigurarea de limită de vârstă, de urmaşi
şi de invaliditate permite asiguratului menţinerea, în manieră apropriată,
a nivelului său de trai anterior;

b.

pensia profesională este obligatorie pentru salariaţi; legea poate să
prevadă excepţii;

c.

angajatorul trebuie să-şi asigure salariaţii pe lângă o instituţie de
pensii; la nevoie, Confederaţia îi poate oferi posibilitatea asigurării
salariaţilor la o instituţie de pensii federală;

d.

persoanele care exercită o activitate independentă se pot asigura la o
instituţie care se ocupă de pensii cu titlu facultativ;

e.

Confederaţia poate declara obligativitatea pensiei pentru anumite
categorii de persoane care exercită o activitate independentă, la modul
general sau pentru a acoperi riscurile particulare.

Pensia este finanţată din cotizaţiile asiguraţilor; atunci când asiguratul este
salariat, angajatorul preia costurile a jumătate din valoarea contribuţiei.
3

Instituţiile care se ocupă de pensie trebuie să îndeplinească cerinţele minime
stabilite de legislaţia federală; Confederaţia poate, pentru a soluţiona probleme
particulare, să prevadă măsuri aplicabile întregii ţări.
4

Art. 114
Asigurarea de şomaj
1 Confederaţia legiferează cu privire la asigurarea de şomaj.
2 Astfel, aceasta respectă următoarele principii:
a.

asigurarea garantează o compensaţie adecvată în caz de pierdere a
venitului și susţine măsurile destinate prevenirii şi combaterii
şomajului;

b.

afilierea este obligatorie pentru salariaţi; legea poate să prevadă
excepţii;

c.

persoanele care exercită o activitate independentă se pot asigura cu titlu
facultativ.

Asigurarea de şomaj este finanţată din cotizaţiile asiguraţilor; când
asiguratul este salariat, angajatorul preia costurile a jumătate din valoarea
contribuţiei.
3

*

cu dispoziţie tranzitorie
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4

Confederaţia şi cantoanele acordă ajutoare financiare în circumstanţe excepţionale.

5

Confederaţia poate adopta dispoziţii cu privire la ajutorul social pentru şomeri.

Art. 115

Asistenţa persoanelor aflate în dificultate

Persoanele aflate în dificultate sunt asistate de cantonul de domiciliu. Confederaţia
reglementează excepţiile şi competenţele.
Art. 116

Alocaţii familiale şi asigurarea de maternitate

În îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, Confederaţia ia în considerare nevoile familiei. Ea
poate sprijini măsurile destinate să protejeze familia.
1

Aceasta poate legifera cu privire la alocaţiile familiale, respectiv poate gestiona o casă
federală de compensare în materie de alocaţii familiale.
2

Aceasta instituie o asigurare de maternitate. De asemenea, aceasta poate supune
obligativităţii de a cotiza persoanele care nu pot beneficia de prestaţii de asigurări.
3

Aceasta poate declara obligatorii afilierea la un casă de compensare familială şi
asigurarea de maternitate, în mod general sau pentru anumite categorii de persoane, și
poate declara ca prestaţiile sale să depindă de o contribuţie echitabilă a cantoanelor.
4

Art. 117
Asigurare de boală şi asigurarea de accidente
1 Confederaţia legiferează cu privire la asigurarea de boală şi cea de accidente.
Totodată poate declara obligatorii asigurările de boală şi de accidente, în mod general
sau pentru anumite categorii de persoane.
2

Art. 118
1
2

Protecţia sănătăţii

În limitele competenţelor sale, Confederaţia ia măsuri pentru a proteja sănătatea.
Ea legiferează cu privire la:
a.

utilizarea produselor alimentare, precum şi a agenţilor terapeutici, a
stupefiantelor, a organismelor, a produselor chimice şi a obiectelor care
pot reprezenta un pericol pentru sănătate;

b.

lupta împotriva bolilor transmisibile, a bolilor foarte răspândite şi a bolilor
foarte periculoase, proprii omului şi animalelor;
protejarea împotriva radiaţilor ionizante.

c.
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Medicinilor complementare

Confederaţia şi cantoanele prevăd, în limitele atribuţiilor ce le revin, luarea în
considerare a medicinilor complementare.
Art. 118b53

Cercetare pe fiinţa umană

Confederaţia adoptă legi cu privire la cercetarea pe fiinţa umană, în măsura în care
protejarea demnităţii umane şi a personalităţii impun acest aspect. Astfel, ea
asigură libertatea de cercetare şi ia în considerare importanţa cercetării pentru
sănătate şi societate.
1

Totodată respectă următoarele principii, în materie de cercetare biologică şi
medicală ce implică persoane:
2

a.

un proiect de cercetare nu poate fi realizat decât dacă persoana care
participă la acesta sau persoana desemnată prin lege şi-a dat
consimţământul în urma informării prealabile; legea poate să prevadă
excepţii; un refuz este posibil în orice caz;

b.

riscurile şi constrângerile suportate de persoanele care participă la un
proiect de cercetare nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu
utilitatea proiectului;

c.

un proiect de cercetare nu poate fi realizat pe persoane fără discernământ,
decât dacă astfel de rezultate echivalente nu pot fi obţinute de la
persoanele cu discernământ; atunci când proiectul de cercetare nu permite
oferirea unui beneficiu direct pentru persoanele fără discernământ,
riscurile şi constrângerile trebuie să fie minime;

d.

o expertiză independentă a proiectului de cercetare trebuie să fi stabilit că
protecţia persoanelor participante la acest proiect este garantată.

Art. 119

Procreare asistată medical şi inginerie genetică în sfera umanului

Fiinţa umană trebuie să fie protejată împotriva abuzurilor în materie de
procreare asistată medical şi inginerie genetică.
1

Confederaţia legiferează cu privire la utilizarea patrimoniului germinal şi genetic
uman. Astfel, ea veghează la protejarea demnităţii umane, a personalităţii şi a
familiei și respectă cu precădere următoarele principii:
2

52

53

a.

orice formă de clonare şi orice intervenţie asupra patrimoniului genetic de
gameţi şi embrioni umani sunt interzise;

b.

moştenirea genetică şi germinală neumană nu poate fi nici transferată
patrimoniului germinal uman, nici nu poate fi fuzionată cu acesta;

Aprobat prin vot popular la 17 mai 2009, în vigoare din 17 mai 2009
(AF din 3 oct. 2008, ACF din 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191,
2008 7469, 2009 6833).
Aprobat prin vot popular 7 martie 2010, în vigoare din 7 martie 2010
(AF din 25 sep. 2009, ACF din 15 aprilie 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005,
2010 2397).
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c.

utilizarea unor metode de procreare asistată medical nu este autorizată decât
atunci când sterilitatea sau pericolul transmiterii unei boli grave nu pot fi
îndepărtate în alt mod, şi nu pentru a dezvolta la copii anumite calităţi sau
pentru a face cercetare; fecundarea de ovule umane în afara corpului femeii nu
este permisă decât în condiţiile prevăzute de lege; totodată nu pot fi
dezvoltate în afara corpului femei până la stadiul de embrioni decât numărul
de ovule umane care pot fi reimplantate imediat;

d.

donarea de embrioni şi orice formă de maternitate surogat sunt interzise;

e.

nu se poate face comerţ nici cu materialul germinal uman şi nici cu produsele
rezultate din embrioni;

f.

moştenirea genetică a unei persoane nu poate fi analizată, înregistrată şi
comunicată decât cu acordul acesteia sau în virtutea unei legi;
orice persoană are acces la datele referitoare la genealogia sa.

g.

Art. 119a54

Medicina transplantului

1 Confederaţia

adoptă dispoziţii în domeniul transplantelor de organe, de ţesuturi şi de
celule. În acest mod asigură protejarea demnităţii umane, a personalităţii şi a
sănătăţii.
2 Totodată asigură o repartizare echitabilă a organelor.
Donarea de organe, de ţesuturi şi de celule umane este gratuită. Comerţul cu organe
umane este interzis.
3

Art. 120

Inginerie genetică în sfera neumană*

Fiinţa umană şi mediul înconjurător trebuie să fie protejate împotriva
abuzurilor în materie de inginerie genetică.
1

Confederaţia legiferează cu privire la utilizarea patrimoniului germinal şi genetic al
animalelor, plantelor şi a altor organisme. Prin aceasta ea respectă integritatea
organismelor vii şi siguranţa fiinţei umane, a animalelor şi a mediului înconjurător,
respectiv protejează diversitatea genetică a speciilor animale şi vegetale.
2

54

*
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Aprobat prin vot popular la 7 feb. 1999, în vigoare din 1 ian. 2000
(AF din 26 iunie 1998, ACF din 23 martie 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059,
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Secţiunea 9 Regimul de şedere şi stabilirea cetăţenilor străini
Art. 121*
Legislaţia privind intrarea în Elveţia, ieşirea, şederea şi stabilirea cetăţenilor
străini, precum şi acordarea azilului sunt de competenţa Confederaţiei.
2 Cetăţenii străini care reprezintă o ameninţare pentru siguranţa ţării pot fi
expulzaţi din Elveţia.
1

Sunt privaţi de titlul de şedere, indiferent de statutul lor, respectiv de toate
drepturile de şedere în Elveţia:
3

a.

cei care au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru crimă, viol, sau oricare altă infracţiune sexuală gravă, pentru o act
de violenţă de altă natură, cum ar fi cea de jaf armat, trafic de persoane, de
droguri sau efracţie; sau

b.

cei care au încasat, în mod abuziv, prestaţiile privind asigurările sociale sau
cele de ajutor social.55

Legislatorul precizează faptele care constituie infracţiuni vizate la alin. 3. Acesta
poate adăuga şi alte fapte constitutive .56
4

Cetăţenii străini care, în baza alin. 3 şi 4, sunt deposedaţi de titlul de şedere,
precum şi de toate drepturile de şedere în Elveţia, trebuie să fie expulzaţi din ţară de
autorităţile competente și să li se aplice o interdicţie de a intra pe acest teritoriu,
care poate fi între 5 și 15 ani. În caz de recidivă, interdicţia de a intra pe teritoriul
Elveţiei va fi stabilită la 20 de ani.57
5

Cetăţenii străini care încalcă interdicţia de a intra pe acest teritoriu sau cei care
intră ilegal, sub orice formă, sunt pedepsiţi. Legislatorul stabileşte dispoziţiile
corespunzătoare.58
6

*
55

56

57

58

cu dispoziţie tranzitorie
Aprobat prin vot popular l a 28 noi. 2010, în vigoare din 28 noi. 2010
(AF din 18 iunie 2010, ACF din 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571,
2010 3853, 2011 2593).
Aprobat prin vot popular l a 28 noi. 2010, în vigoare din 28 noi. 2010
(AF din 18 iunie 2010, ACF din 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571,
2010 3853, 2011 2593).
Aprobat prin vot popular l a 28 noi. 2010, în vigoare din 28 noi. 2010
(AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571,
2010 3853, 2011 2593).
Aprobat prin vot popular l a 28 noi. 2010, în vigoare din 28 noi. 2010
(AF din 18 iunie 2010, ACF din 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571,
2010 3853, 2011 5293).
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Secţiunea 10
Art. 12259

Drept civil, drept penal, metrologie
Drept civil

Legislaţia în materie de drept civil şi procedură civilă este de competenţa
Confederaţiei.
1

Organizarea judiciară şi administrarea justiţiei în materie de drept civil depind
de jurisdicţia cantoanelor, cu excepţia cazului în care legea prevede dispoziţii
contrare.
2

Art. 12360

Drept penal

Legislaţia în materie de drept penal şi procedură penală este de competenţa
Confederaţiei.
1

Organizarea şi administrarea judiciară, precum şi executarea pedepselor şi a
măsurilor în materie de drept penal, sunt de competenţa cantoanelor, cu excepţia
cazului în care legea dispune altfel.
2

Confederaţia poate legifera în ceea ce priveşte executarea pedepselor şi a
măsurilor. Deopotrivă poate acorda cantoanelor contribuţii:
a. pentru crearea unor instituţii;
b. pentru îmbunătăţirea executării pedepselor şi a măsurilor;
3

c.

pentru sprijinirea instituţiilor unde sunt implementate măsurile educative
pentru copii, adolescenţi sau tineri adulţi.61

Art. 123a62
În cazul în care un delincvent sexual sau violent est descris ca fiind extrem de
periculos și neamendabil pe durata expertizelor necesare judecăţii, trebuie inchis pe
viaţă, datorită riscului crescut de recidivă. Orice eliberare anticipată este exclusă.
1

O nouă expertiză se efectuează doar dacă noi dovezi ştiinţifice permit stabilirea
faptului că delincventul poate fi amendat, respectiv că acesta nu mai reprezintă un
pericol pentru comunitate. Autoritatea care decide suspendarea inchiderii, având în
vedere aceste expertize, este responsabilă în caz de recidivă.
2

Orice expertiză privind delincventul este determinată de cel puţin doi experţi
independenţi, care iau în considerare toţii factorii relevanţi.
3

59
60

61

62
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Aprobat prin vot popular l a 12 martie 2000, în vigoare din 1 ian. 2007 (AF din 8 oct.
1999, ACF du 17 mai 2000, AF din 8 martie 2005; RO 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Aprobat prin vot popular l a 12 martie 2000 în vigoare din 1 aprilie 2003
(AF din 8 oct. 1999, ACF din 17 mai 2000, AF din 24 sep. 2002; RO 2002 3148;
FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Aprobat prin vot popular l a 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular l a 8 feb. 2004, în vigoare din 8 feb. 2004
(AF din 20 iunie 2003, ACF din 21 aprilie 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265,
2003 3979, 2004 2045).
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Art. 123b63 Imprescriptibilitatea urmăririi penale şi a pedepsirii
aferente pentru autorii faptelor de ordin sexual
sau pornografic asupra copiilor minori
Urmărirea penală şi sancţionarea pentru o faptă pasibiliă de pedeapsă de
ordin sexual sau pornografic asupra unui copil minor sunt imprescriptibile.
Art. 124

Ajutor acordat victimelor

Confederaţia şi cantoanele se asigură că victimele unei infracţiuni, a căror
integritate este afectată din punct de vedere fizic, psihic sau sexual beneficiază de
un ajutor și primesc o indemnizaţie corectă, dacă acestea se confruntă cu
dificultăţi materiale din cauza infracţiunii.
Art. 125
Metrologie
Legislaţia privind metrologia depinde de jurisdicţia Confederaţiei.

Capitolul 3 Sistem financiar
Art. 12664
Gestiunea financiară
1 Confederaţia menţine un echilibru cu privire la cheltuielile şi veniturile sale.
Plafonul cheltuielilor totale care urmează a fi aprobate în buget este stabilit în
funcţie de veniturile estimate, având în vedere situaţia conjuncturală.
2

Doar anumite necesităţi financiare excepţionale pot justifica o creştere apropriată
a plafonului de cheltuieli, menţionat la alin. 2. Adunarea federală decide o astfel
de creştere, conform art. 159, alin. 3, lit. c.
3

În cazul în care cheltuielile totale din contul de Stat depăşesc plafonul stabilit
conform alin. 2 sau 3, cheltuielile suplimentare vor fi compensate în anii
următori.
5 Legea reglementează modalităţile.
4

Art. 127

Principii care reglementează impozitarea

Principiile generale care reglementează sistemul fiscal, mai ales calitatea de
contribuabil, obiectul impozitului şi metoda de calcul, sunt definite prin lege.
1

În măsura în care natura impozitului permite acest lucru, principiile
universalităţii, a tratamentului egal şi a capacităţii economice trebuie, în mod
special, să fie respectate.
2

63

64

Aprobat prin vot popular la 30 noi. 2008, în vigoare din 30 noi. 2008 (AF din
13 juin 2008, ACF din 23 ian. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099,
2008 4749, 2009 499).
Aprobat prin vot popular la 2 dec. 2001, în vigoare din 2 dec. 2001
(AF din 22 juin 2001, ACF din 4 feb. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255
2741, 2002 1156).
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Constituţia federală

Dubla impozitare de către cantoane este interzisă. Confederaţia ia măsurile necesare.

Art. 128
Impozite directe*
1 Confederaţia poate să perceapă impozite directe:
a. cu o cotă maximă de 11,5 % pe veniturile persoanelor fizice;
b.65 cu o cotă maximă de 8,5 % pe profitul net realizat de persoanele juridice ;
c. ...66
La stabilirea tarifelor, Confederaţia ia în considerare valoarea constituită prin
impozite directe de cantoane şi comune.
2

Efectele progresiei la rece (efectul multiplicator al inflaţiei) asupra veniturilor
persoanelor fizice sunt compensate periodic.
3

Cantoanele realizează impozitarea şi colectarea. Cel puţin 17 % d i n p r o d u s u l
b r u t i m p o z i t a t l e e s t e a t r i b u i t . A c e s t ă p a r t e p o a t e fi r e d u s ă p â n ă l a 15
%, în măsura în care efectele de egalizare financiară o impun.67
4

Art. 129

Armonizare fiscală

Confederaţia stabileşte principiile de armonizare a impozitelor directe ale
Confederaţiei, cantoanelor şi comunelor; aceasta ia în considerare eforturile cantoanelor
în materie de armonizare.
1

Armonizarea se extinde asupra supunerii, obiectului şi perioadei de calcul a
impozitului, asupra procedurii şi dreptului penal în materie fiscală. Baremele,
cotele şi sumele scutite de impozit, în special, nu sunt supuse armonizării fiscale.
2

Confederaţia poate aproba legi cu scopul de a lupta împotriva atribuirii de avantaje
fiscale nejustificate.
3

*
65

66

67
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cu dispoziţie tranzitorie
Aprobată prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007
(AF din 19 martie 2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006 1057;
FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
Abrogată prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect începând din 1 ian. 2007
(AF din 19 martie 2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006
1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007
(AF din 3 oct.2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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Art. 13068
Taxa pe valoare adăugată*
1
Confederaţia poate să perceapă o taxă pe valoare adăugată, cu o cotă normală de
cel m u l t 6,5 % şi o c ot ă red us ă de cel p u ţi n 2,0 %, pentru livrările de
bunuri şi prestări de servicii, inclusiv prestaţiile în sine, precum şi pentru
importuri.
Pentru impozitarea prestaţiilor proprii sectorului de cazare, legea poate stabili o
cotă mai mică, inferioară cotei obişnuite, respectiv superioară celei reduse.69
2

Dacă, ca urmare a evoluţiei piramidei de vârstă, finanţarea asigurărilor pentru
limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate nu mai este asigurată, Confederaţia
poate, printr-o lege federală, să ridice cu cu cel mult 1 punct cota normală a taxei
pe valoare adăugată, respectiv cu cel mult 0,3 puncte cota redusă.70
3

4 5 % din produsul neafectat de această taxă este folosit pentru reducerea
primelor de asigurare de boală în favoarea claselor sociale cu venituri mici, cu
condiţia ca legea să nu atribuie această sumă unei alte utilizări în favoarea susnumitelor clase sociale.
Art. 131

Impozite speciale de consum*

Confederaţia poate să perceapă un impozit special de consum pentru următoare
mărfuri:
a. tutun brut şi tutun prelucrat;
b. băuturi distilate;
c. bere;
d. autovehicule şi piese componente;
1

e.

petrol, alte uleiuri minerale, gaz natural, produse rezultate din rafinarea
acestora şi carburanţi.
2 Confederaţia poate să perceapă o suprataxă pentru carburanţi.
O zecime din produsul net din impozitarea băuturilor distilate este vărsat
cantoanelor. Acestea din urmă folosesc aceste fonduri pentru combaterea cauzelor
şi efectelor privind abuzul de substanţe care dau dependenţă.
3

68

*
69

70

*

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007 (AF din 19 martie
2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388,
2004 1245, 2005 883).
cu dispoziţie tranzitorie
Începând cu 1 ian. 2011 ș i până 31 dec. 2013, impozitul pentru serviciile sectorului de
cazare este stabilit la 3,8 % (art. 25 alin. 4, LF din 12 iunie 2009 cu privire la taxa pe
valoare adăugată - RS 641.20).
Începând cu 1 ian. 2011 ș i până 31 dec. 2017, cota normală a taxei pe valoare adăugată este
de 8 %, iar cota redusă este de 2,5 % (art. 25 alin. 1 şi 2 a legii din 12 iunie 2009 cu
privire
la taxa pe valoare adăugată; RS 641.20).
cu dispoziţie tranzitorie
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Art. 132

Taxă de timbru şi impozit anticipat

Confederaţia poate să perceapă taxe de timbru pe titlurile de valoare, încasările din
primele de asigurare şi pe alte titluri privind operaţiunile comerciale; titlurile
referitoare la operaţiuni imobiliare şi ipotecare sunt scutite de taxa de timbru.
1

Confederaţia poate să perceapă un impozit anticipat pe veniturile din capitaluri
mobiliare, pe câştigurile la loterie și pe prestaţiile de asigurare. Zece la sută din produsul
impozitului anticipat este atribuit cantoanelor.71
2

Art. 133

Taxe vamale

Legislaţia privind taxele vamale, precum şi alte redevanţe încasate la vamă pentru
transportul de mărfuri sunt de competenţa Confederaţiei.
Art. 134

Scutire de impozite cantonale şi comunale

Produsele pe care legislaţia federală le supune taxei pe valoare adăugată, impozitării
speciale de consum, taxei de timbru sau impozitării anticipate ori pe care le declară
scutite de acestea nu pot fi supuse de cantoane şi comune la plata unui impozit
asemănător.
Art. 13572

Egalizare financiară şi compensare a cheltuielilor

Confederaţia aprobă legi privind egalizarea financiară şi compensarea cheltuielilor
corespunzătoare între Confederaţie şi cantoane, pe de-o parte, și între cantoane, pe de
altă parte.
2 Egalizarea financiară şi compensarea cheltuielilor au ca scop mai ales:
1

a.

reducerea diferenţelor între cantoane cu privire la capacitatea financiară;

b.

garantarea pentru fiecare canton a unor mijloace minime cu privire la resursele
financiare;

c.

compensarea cheltuielilor excesive a cantoanelor datorate factorilor geotopografici sau socio-demografici;

d.

favorizarea unei colaborări intercantonale însoţită de o compensare a
cheltuielilor;

e.

menţinerea competitivităţii fiscale a cantoanelor la scară naţională şi
internaţională.

Egalizarea resurselor este finanţată de cantoanele cu potenţial ridicat de resurse,
precum şi de Confederaţie. Prestaţiile cantoanelor cu potenţial ridicat de resurse
3

71

Aprobat pri vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF
2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
72 Aprobat pri vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
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sunt egale cu cel puţin două treimi, respectiv cel mult 80 % din partea
Confederaţiei.

Titlul 4
Populaţia şi cantoanele
Capitolul 1 Dispoziţii generale
Art. 136

Drepturi politice

Toţi elveţienii și elveţiencele care au împlinit 18 ani și care nu sunt bolnavi
mintali sau deficienţi mintali, au drepturi politice în materie federală. Toţi au
aceleaşi drepturi şi obligaţii.
1

Aceştia pot lua parte la alegerea Consiliului naţional şi la alegerile federale şi pot
crea și semna iniţiative populare şi petiţii de referendum în materie federală.
2

Art. 137
Partide politice
Partidele politice contribuie la formarea opiniei şi voinţei populare.

Capitolul 2 Iniţiativă şi referendum
Art. 138
Iniţiativă populară cu privire la revizuirea totală a Constituţiei
1 100 000 de cetăţeni și cetăţene cu drept de vot au dreptul ca, în termen de 18
luni de la publicarea oficială a iniţiativei lor, să propună revizuirea totală a
Constituţiei.73
2 Această propunere este supusă votului poporului.
Art. 13974
Iniţiativă populară cu privire la revizuirea parţială a Constituţiei
1 100 000 de cetăţeni și cetăţene cu drept de vot au dreptul ca, în termen de 18
luni de la publicarea oficială a iniţiativei lor, să solicite revizuirea parţială a
Constituţiei.
Iniţiativele populare cu privire la revizuirea parţială a Constituţiei pot îmbrăca
forma unei propuneri elaborată în termeni generali sau cea a unui
proiect scris.
2

73

Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, în vigoare din 1 august 2003
(AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003; RO 2003
1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
74
Aprobat prin vot popular la 27 sep. 2009, în vigoare din 27 sep. 2009
(AF din 19 dec. 2008, ACF din 1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565,
2009 19 7889).
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Dacă o iniţiativă populară nu respectă principiul unităţii de formă, cel al unităţii
materiei sau normele obligatorii de drept internaţional, Adunarea federală o declară
nulă, total sau parţial.
3

Dacă Adunarea federală aprobă o iniţiativă populară concepută în termeni generali,
aceasta elaborează revizuirea parţială în sensul iniţiativei și o supune votului
poporului şi al cantoanelor. Dacă aceasta respinge iniţiativa, o supune votului
poporului, acesta din urmă decide dacă va merge mai departe. În caz de acceptare de
către popor, Adunarea federală elaborează proiectul solicitat de către iniţiativă.
4

Orice iniţiativă având forma unui proiect scris este supusă votului poporului şi
cantoanelor. Adunarea federală recomandă acceptarea sau respingerea acesteia.
Aceasgta îi poate opune un contra-proiect.
5

Art. 139a75
Art. 139b76 Procedură aplicabilă la votarea unei iniţiative şi contra-proiectul
acesteia
Cetăţenii și cetăţenele cu drept de vot se pronunţă simultan cu privire la iniţiativă şi la
contra-proiect.77
1

Aceştia pot aproba ambele proiecte simultan. Totodată pot indica, ca răspuns în
subsidiar, proiectul căruia îi acordă prioritate, în cazul în care ambele ar fi acceptate.
2

Referitor la modificările constituţionale care au fost aprobate, dacă, ca răspuns
la cauza subsidiară, unul dintre proiecte obţine majoritatea voturilor votanţilor,
iar celălalt majoritatea voturilor cantoanelor, proiectul care intră în vigoare este
cel care, ca răspuns la cauza subsidiară, a înregistrat cel mai ridicat procentaj al
voturilor votanţilor şi ale cantoanelor.
3

1

Referendum obligatoriu
Sunt supuse votului poporului şi celui a cantoanelor:
a. revizuirile Constituţiei;
b.

75

aderarea la organizaţii de siguranţă colectivă sau la comunităţi
supranaţionale;

Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003 (AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003;
RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogat prin vot popular la
27 sep. 2009, cu efect din 27 sep. 2009 (AF din 19 dec. 2008, ACF din
1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Acest art., în contextul
AF din 4 oct. 2002, nu a intrat niciodată în vigoare.
76
Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, î n v i g o a r e p e n t r u alin. 2 şi 3 din
1 august 2003 (AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003;
RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
Alineatul 1, în contextul AF din 4 oct. 2002, nu a intrat niciodată în vigoare.
77 Aprobat prin vot popular la 27 sep. 2009, în vigoare din 27 sep. 2009
(AF din 19 dec. 2008, ACF din 1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565,
2009 19 7889).
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c.

legile federale declarate ca fiind urgente care nu au nicio bază
constituţională și a căror valabilitate depăşeste un an; aceste legi trebuie
supuse votului în termen de un an de la adoptarea lor de către Adunarea
federală.
2 Sunt supuse votului poporului:
a. iniţiativele populare cu privire la revizuirea totală a Constituţiei;
abis. ...78
b.79 iniţiativele populare elaborate în termeni generali, cu privire la revizuirea
parţială a Constituţiei și care au fost respinse de Adunarea federală;
c.

principiul unei revizuiri totale a Constituţiei, în caz de neînţelegere între
cele două consilii.

Art. 141

Referendum facultativ

Dacă 50 000 de cetăţeni, având drept de vot sau opt cantoane solicită acest lucru
în termen de 100 de zile de la publicarea oficială a documentului, sunt supuse
votului poporului:80
a. legile federale;
b. legile federale declarate ca fiind urgente, a căror valabilitate depăşeste un an;
c. hotărâriile federale, în măsura în care Constituţia sau legea prevede acest
lucru;
d. tratatele internaţionale care:
1. au o durată nedeterminată, respectiv care nu pot fi puse sub acuzare,
2. prevăd aderarea la o organizaţie internaţională,
3.81 cuprind dispoziţii importante stabilind norme de drept sau a
căror implementare presupune adoptarea de legi federale.
2 ...82
1

78

79
80

81

82

Aprobată prin vot popular la 9 feb. 2003 (AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003;
RO
2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogată prin vot popular la 27
sep. 2009, cu efect din 27 sep. 2009 (AF din 19 dec. 2008, ACF din
1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Această literă, în contextul
AF din 4 oct. 2002, nu a intrat niciodată în vigoare.
Aprobată prin vot popular la 27 sep. 2009, în vigoare din 27 sept. 2009 (AF din 19 dec. 2008,
ACF din 1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
Aprobată prin vot popular la 9 feb. 2003, în vigoare din 1 august 2003 (AF din
4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590
5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, în vigoare din 1 august 2003 (AF din
4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590
5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, cu efect din 1 august 2003 (AF din
4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590
5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
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Art. 141a83

Constituţia federală

Punerea în aplicare a tratatelor internaţionale

Atunci când hotărârea privind aprobarea unui tratat internaţional este supusă la
referendum obligatoriu, Adunarea federală îi poate introduce modificările
constituţionale referitoare la punerea în aplicare a tratatului.
1

Atunci când hotărârea privind aprobarea unui tratat internaţional face obiectul unui
referendum, Adunarea federală îi poate introduce modificările constituţionale
referitoare la punerea în aplicare a tratatului.
2

Art. 142
Majorităţi necesare
1 Actele supuse votului poporului sunt aprobate cu o majoritate a votanţilor.
Actele supuse votului poporului şi cantoanelor sunt acceptate atunci când majoritatea
votanţilor şi majoritatea cantoanelor le aprobă.
3 Rezultatul votului popular într-un canton reprezintă opinia acestuia.
2

Cantoanele Obwald, Nidwald, Basel-Oraş, Basel-Provincie, Appen-zell, RhodesExtern şi Appenzell Rhodes-Intern reprezintă fiecare o jumătate de vot.
4

Titlul 5
Autorităţi federale
Capitolul 1 Dispoziţii generale
Art. 143
Eligibilitate
Fiecare cetăţean sau cetăţeană cu drept de vot este eligibil/ă pentru Consiliul
naţional, Consiliul federal sau Tribunalul federal.
Art. 144

Incompatibilităţi

Funcţiile de membru a Consiliului naţional, a Consiliului de Stat, a Consiliului federal şi
de judecător a Tribunalului federal sunt incompatibile.
1

Membrii Consiliului federal, precum şi judecătorii Tribunalului federal având o funcţie
completă, nu pot ocupa nicio altă funcţie în serviciul Confederaţiei sau a unui canton,
nici nu pot exercita o altă activitate lucrativă.
3 Lege poate să prevadă şi alte incompatibilităţi.
2

Art. 145

Durata funcţiei

Membrii Consiliului naţional şi ai Consiliului federal, precum şi cancelarul
Confederaţiei sunt aleşi pentru patru ani. Judecătorii Tribunalului federal sunt aleşi
pentru şase ani.
83
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Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, în vigoare din 1 august 2003
(AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003; RO2003
1949; F F 2 0 0 1 4 5 9 0 5 7 8 3 , 2 0 0 2 6 0 2 6 , 2 0 0 3 2 7 8 4 ) .
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Responsabilitatea Confederaţiei

Confederaţia este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate fără drept de
instituţiile sale în exercitarea funcţiilor lor.
Art. 147

Procedură de consultare

Cantoanele, partidele politice şi părţile interesate sunt invitate să se pronunţe cu
privire la actele legislative importante şi alte proiecte însemnate pe parcurusul
activităţilor pregătitoare, precum şi cu privire la tratatele internaţionale
importante.

Capitolul 2 Adunarea federală
Secţiunea 1 Organizare
Art. 148

Rolul Adunării federale şi sistemul bicameral

Adunarea federală este autoritatea supremă a Confederaţiei, sub rezerva
drepturilor poporului şi a cantoanelor.
1

Aceasta se compune din două Camere, Consiliul naţional şi Consiliul Statelor,
având aceleaşi competenţe.
2

Art. 149
Compunerea şi alegerea Consiliului naţional
1 Consiliul naţional este compus din 200 de deputaţi ai poporului.
Deputaţii sunt aleşi de popor prin sufragiu direct după sistemul proporţional.
Consiliul naţional este reînnoit integral la fiecare patru ani.
3 Fiecare canton formează o circumscripţie electorală.
2

Locurile sunt distribuite între cantoane, proporţional cu populaţia acestora.
Fiecare canton are dreptul la cel puţin un loc.
4

Art. 150
Formarea şi alegerea Consiliului Statelor
1 Consiliul Statelor se compune din 46 de deputaţi ai cantoanelor.
Fiecare din cantoanele Obwald, Nidwald, Basel-Ville, Basel-Provincie,
Appenzell Rhodes-Extern şi Appenzell Rhodes-Intern î ş i a l e g u n
d e p u t a t ; i a r celelalte cantoane îşi aleg fiecare câte doi deputaţi.
2

Cantoanele adoptă normele aplicabile cu privire la alegerea deputaţilor pentru
Consiliul Statelor.
3

Art. 151
Sesiuni
1 Consiliile se reunesc în mod regulat. Legea reglementează sesiunile de convocare.
Un sfe rt di n m em bri i u nu ia di nt re c ons i lii sa u a C ons i li u l ui f eder al
po t s o lic it a c o n vo care a c o nsi li il o r î nt r - o ses i une e x tr aor di nar ă.
2
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Constituţia federală

Art. 152

Preşedinţie

Fiecare consiliu alege pentru un an unul din membrii săi pentru preşedinţie, un al
doilea membru pentru prim-vicepreşedinţie, iar un al treilea membru pentru a doua
vice-preşedinţie. Aceste mandate nu pot fi reînnoite pentru anul următor.
Art. 153
Comisii parlamentare
1 Fiecare consiliu instituie comisii în cadrul lui.
2 Legea poate să prevadă crearea de comisii comune.
Legea poate delega comisiilor anumite competenţe, excepţie fac competenţele
legislative.
3

În vederea îndeplinirii sarciniilor lor, comisiile au dreptul să obţină informaţii, să
consulte documente, respectiv să efectueze anchete. Legea prevede limitele acestui
drept.
4

Art. 154
Grupuri
Membrii Adunării federale pot forma grupuri.
Art. 155

Serviciile parlamentului

Adunarea federală dispune de Serviciile parlamentului. Totodată aceasta poate
apela la serviciile administraţiei federale. Legea reglementează modalităţile.

Secţiunea 2

Procedură

Art. 156
Deliberări separate
1 Consiliul naţional şi Consiliul Statelor deliberează separat.
2 Deciziile Adunării federale au nevoie de aprobarea celor două consilii.
Legea prevede garantarea, în caz de divergenţe între cele două consilii, ca o hotărâre să
fie luată ca urmare a:
a. validităţii sau nulităţii parţiale a unei iniţiative populare;
3

b.84 punerii în aplicare a unei iniţiative populare, concepută în termeni generali şi
aprobată de popor;
c.85 punerii în aplicare a unei hotărâri federale aprobată de popor, vizând o
revizuire totală a Constituţiei;
84
85
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Aprobată prin vot popular la 27 sep. 2009, în vigoare din 27 sep. 2009
(AF
din 19 dec. 2008, ACF din 1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565,
2009 19 7889).
Aprobată prin vot popular la 27 sep. 2009, în vigoare din 27 sep. 2009
(AF din 19 dec. 2008, ACF din 1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565,
2009 19 7889).
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bugetului sau suplimentelor acestuia.86

Art. 157

Deliberări comune

Consiliul naţional şi Consiliul Statelor deliberează în consilii reunite, sub
conducerea preşedintelui sau a preşedintei Consiliului naţional, pentru:
a. a organiza alegeri;
b. a statua cu privire la conflictele de competenţă între autorităţile federale
supreme;
c. a statua cu privire la recursurile de graţiere.
1

În plus, sus-numitele deliberează în consilii reunite la ocazii deosebite, respectiv
pentru a lua la cunoştinţă declaraţiile Consiliului federal.
2

Art. 158
Şedinţe publice
Sedinţele consiliilor sunt publice. Legea poate să prevadă excepţii.
Art. 159

Cvorum şi majoritate

Consiliile nu pot delibera, în mod valabil, decât dacă majoritatea membrilor
acestora este prezentă.
1

2
3

Decizile sunt luate cu majoritatea votanţilor, în consilii separate sau reunite.
Totuşi este necesară majoritatea membrilor fiecărui consiliu pentru adoptarea:
a. declararea de urgenţă a legilor federale;
b.

dispoziţiilor referitoare la subvenţii, precum şi a creditelor de angajament
şi a plafoanelor de cheltuieli, dacă acestea implică noi cheltuieli unice de
peste 20 de milioane de franci sau noi cheltuieli periodice de peste 2
milioane de franci;

c.87 creşterii cheltuielilor totale în caz de nevoi financiare excepţionale,
confom art. 126, alin. 3.
Adunarea federală poate adapta la inflaţie sumele menţionate la alin. 3, lit. b,
printr- o ordonanţă.88
4

86

87

88

Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003, în vigoare pentru lit. a şi d din
1 august 2003 (AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003, AF din 19 iunie 2003;
RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
Aprobat prin vot popular la 2 dec. 2001, în vigoare din 2 dec. 2001
(AF din 22 iunie 2001, ACF din 4 feb. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255
2741, 2002 1156).
Aprobat prin vot popular la 2 dec. 2001, în vigoare din 2 dec. 2001
(AF din 22 iunie 2001, ACF din 4 feb. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255
2741, 2002 1156).
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Art. 160

Drept de iniţiativă şi drept de propunere

Orice membru al Adunării federale, orice grup parlamentar, orice comisie
parlamentară și orice canton pot trimite o iniţiativă Adunării federale.
1

Membrii fiecărui consiliu și cei ai Consiliului federal pot face propuneri referitoare la
un subiect în deliberare.
2

Art. 161
Interdicţie a mandatelor imperative
1 Membrii Adunării federale votează fără directive.
2 Aceştia fac publice legăturile pe care le au cu grupurile de interese.
Art. 162

Imunitate

Membrii Adunării federale şi cei ai Consiliului federal, precum şi cancelarul
Confederaţiei, nu se expun la nicio responsabilitate juridică pentru discursurile pe care
le susţin în faţa consiliilor şi organismelor.
2 Legea poate să prevadă şi alte forme de imunitate, respectiv le poate aplica şi altor
persoane.
1

Secţiunea 3
Art. 163

Competenţe
Forma actelor promulgate de Adunarea federală

Adunarea federală promulgă dispoziţiile privind normele de drept sub forma
unei legi federale sau a unei ordonanţe.
1

Celelalte acte sunt promulgate sub forma unei hotărâri federale, care, dacă nu face
obiectul unui referendum, este definită ca fiind o hotărâre federală simplă.
2

Art. 164

Legislaţie

Toate dispoziţile importante cu privire la normele de drept trebuie promulgate sub
forma unei legi federale. Aparţin acestei categorii cu precădere dispoziţiile
fundamentale referitoare la:
a. exercitarea drepturilor politice;
b. limitarea drepturilor constituţionale;
c. drepturile şi obligaţiile persoanelor;
1
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d.
e.

calitatea contribuabilului, obiectul impozitării şi calculul sumei impozitelor;
sarcinile şi serviciile Confederaţiei;

f.
g.

obligaţiile cantoanelor pe durata aplicării şi implementării legislaţiei federale;
organizarea şi procedura autorităţilor federale.
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O lege federală poate să prevadă o delegare a competenţei de a promulga norme
de drept, doar dacă prin Constituţie nu este exclus acest aspect.
2

Art. 165

Legislaţie de urgenţă

O lege federală a cărei intrare în vigoare nu suferă nicio întârziere poate fi
declarată ca fiind urgentă și poate intra imediat în vigoare în urma unei decizii luate
de majoritatea membrilor fiecăruia dintre consilii. Validitatea acesteia trebuie
limitată în timp.
1

Atunci când referendumul este solicitat împotriva unei legi federale declarată ca
fiind urgentă, aceasta din urmă îşi pierde efectul la un an de la adoptarea sa de
către Adunarea federală dacă nu a fost acceptată de popor în acest răstimp.
2

Atunci când o lege federală, declarată ca fiind urgentă, este lipsită de bază
constituţională, aceasta îşi pierde efectul la un an de la adoptarea sa de către
Adunarea federală, dacă nu a fost acceptată în acest răstimp de popor, respectiv de
cantoane. Validitatea acesteia trebuie limitată în timp.
3

O lege federală declarată ca fiind urgentă care nu a fost acceptată prin vot nu
poate fi reînnoită.
4

Art. 166

Relaţii externe şi tratate internaţionale

Adunarea federală participă la definirea politicii externe şi veghează relaţiile
cu străinătatea.
1

Aceasta aprobă tratatele internaţionale, cu excepţia celor a căror concluzie
depinde de unica competenţă a Consiliului federal, în baza unei legi sau a unui tratat
internaţional.
2

Art. 167

Finanţe

Adunarea federală votează cheltuielile Confederaţiei, stabileşte bugetul şi
aprobă contul de Stat.
Art. 168

Alegeri

Adunarea federală alege membrii Consiliului federal,
Confederaţiei, judecătorii Tribunalului federal şi a celui general.
1

cancelarul

Legea poate atribui Adunării federale competenţa de a alege alte persoane sau de a
confirma alegerea acestora.
2

Art. 169

Supraveghere de înalt nivel

Adunarea federală exercită o supraveghere de înalt nivel asupra Consiliului
şi administraţiei federale, asupra tribunalelor federale şi asupra altor organe
sau persoane cărora le sunt atribuite sarcini proprii Confederaţiei.
1

Secretul profesional nu constituie un motiv pentru respingerea delegaţiilor
particulare a comisiilor de control, prevăzute prin lege.
2
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Constituţia federală

Art. 170

Evaluarea eficacităţii

Adunarea federală se asigură ca eficacitatea măsurilor luate de Confederaţie să
facă obiectul unei evaluări.
Art. 171

Mandate atribuite Consiliului federal

Adunarea federală poate conferi mandate Consiliului federal. Legea
reglementează modalităţile şi defineşte, mai ales, instrumentele cu ajutorul
cărora Adunarea federală poate exercita o influenţă în domeniile aflate sub
jurisdicţia Consiliului federal.
Art. 172
1
2

Relaţiile între Confederaţie şi cantoane

Adunarea federală veghează la menţinerea relaţiilor între Confederaţie şi cantoane.
Aceasta garantează constituţile cantonale.

Aceasta aprobă convenţile pe care cantoanele decid să le încheie între ele şi cu statele
străine, atunci când Consiliul federal sau un canton înaintează o reclamaţie.
3

Art. 173
Alte sarcini şi competenţe
1 Adunarea federală are, în plus, următoarele sarcini şi compenţe:
a.
b.

ia măsurile necesare pentru păstrarea siguranţei externe, a independenţei şi
neutralităţii Elveţiei;
ia măsurile necesare pentru păstrarea siguranţei interne;

c.

poate promulga, atunci când circumstanţele excepţionale impun acest lucru și
ipentru a îndeplini sarcinile indicate la literele a şi b, o r d o n a n ţ e s a u
hotărâri federale simple;

d.
e.
f.
g.

ordonă serviciul activ, iar în acest scop, formează armata sau o parte a acesteia;
ia măsuri cu scopul de a asigura aplicarea legislaţiei federale;
statuează cu privire la validitatea iniţiativelor populare rezultate;
participă la planificările importante privind activităţile Statului;

h.

statuează cu privire la acte speciale atunci când o lege federală prevede acest
lucru, în mod expres;

i.

statuează cu privire la conflictele de competenţă între autorităţile federale
supreme;
statuează cu privire la recursurile de graţiere şi pronunţă amnistia.

k.

Adunarea federală se ocupă totodată de toate aspectele aflate în competenţa
Confederaţiei, respectiv care nu se încadrează altei autorităţi federale.
2

3

Legea poate atribui Adunării federale alte sarcini şi competenţe.
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Consiliul federal şi administraţia federală
Organizare şi procedură

Rolul Consiliului federal

Consiliul federal este autoritatea supremă de conducere și executivă a
Confederaţiei.
Art. 175
Formare şi alegere
1 Consiliul federal est format din şapte membrii.
Membrii Consiliului federal sunt aleşi de Adunarea federală după fiecare reînnoire
completă a Consiliului naţional.
2

Sunt numiţi pentru patru ani şi aleşi dintre cetăţenii elveţieni eligibili pentru
Consiliul naţional.89
3

Diferitele regiuni şi comunităţi lingvistice trebuie să fie, în mod echitabil,
reprezentate în Consiliul federal.90
4

Art. 176
Preşedinţie
1 Preşedinţia Consiliului federal este asigurată de preşedintele sau preşedinta
Confederaţiei.
Adunarea federală alege pentru un an unul din membrii Consiliului federal
pentru preşedinţia Confederaţiei, iar un altul pentru vice-preşedinţia
Consiliului federal.
2

Aceste mandate nu sunt reînnoite pentru anul următor. Preşedintele sau
preşedinta ales/easă nu poate fi ales şi pentru vice-preşedinţie.
3

Art. 177
Principiul autorităţii colegiale şi împărţirea pe departamente
1 Consiliul federal ia decizii ca autoritate colegială.
Pentru elaborarea şi implementarea decizilor, sarcinile Consiliului federal sunt
împărţite între membrii acestuia pe departament.
2

Dispunerea sarcinilor poate fi atribuită departamentelor sau unităţilor
administrative subordonate acestora; dreptul la recurs trebuie să fie garantat.
3

Art. 178

Administraţia federală

Consiliul federal conduce administraţia federală. Acesta asigură organizarea
raţională a acesteia, respectiv veghează la buna îndeplinire a sarcinilor conferite.
1

89

90

Aprobat prin vot popular la 7 feb. 1999, î n v i g o a r e d i n 1 ian. 2000 (AF din 9
oct. 1998, ACF din 2 martie 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566,
1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
Aprobat prin vot popular la 7 feb. 1999, î n v i g o a r e d i n 1 ian. 2000
(AF din 9 oct. 1998, ACF din 2 martie 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV
566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
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Constituţia federală

Administraţia federală este împărţită pe departamente, conduse, fiecare, de un
membru a Consiliului federal.
2

Legea poate conferi sarcini proprii administraţiei organismelor şi persoanelor de drept
public sau drept privat, care sunt din afara administraţiei federale.
3

Art. 179

Cancelaria federală

Cancelaria federală este statul-major a Consiliului federal. Aceasta este condusă de
cancelarul Confederaţiei.

Secţiunea 2
Art. 180

Competenţe

Politică guvernamentală

Consiliul federal determină scopurile şi mijloacele politicii sale guvernamentale.
Totodată planifică şi coordonează activităţile Statului.
1

Deopotrivă informează publicul cu privire la activitatea sa, în timp util, respectiv în
detaliu, în măsura în care niciun interes public sau privat preponderent nu se opune
acestui aspect.
2

Art. 181

Drept de iniţiativă

Consiliul federal supune Adunării federale proiecte referitoare la activităţile acesteia.
Art. 182

Legislaţie şi punere în aplicare

Consiliul federal promulgă norme de drept sub forma unei ordonanţe, în măsura în
care Constituţia sau legea autorizează acest aspect.
1

Totodată veghează la punerea în aplicare a legislaţiei, a hotărârilor Adunării federale
şi a sentinţelor judecătoreşti pronunţate de autorităţile judiciare federale.
2

Art. 183

Finanţe

Consiliul federal elaborează planul financiar, precum şi proiectul de buget, respectiv
stabileşte contul de Stat.
2 Acesta veghează la o gestiune financiară corectă.
1

Art. 184

Relaţii externe

Consiliul federal este însărcinat cu relaţiile externe, sub rezerva drepturilor de
participare a Adunării federale; acesta reprezintă Elveţia în străinătate.
1

Totodată semnează tratatele şi le ratifică. Respectiv le supune aprobării Adunării
federale.
2
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Atunci când protejarea intereselor ţării o impun, Consiliul federal poate adopta
ordonanţele, respectiv să ia decizile necesare. Ordonanţele trebuie limitate în timp.
3

Art. 185

Securitate externă şi internă

Consiliul federal ia măsuri pentru menţinerea securităţii externe, a independenţei
şi a neutralităţii Elveţiei.
2 Acesta ia măsuri pentru menţinerea securităţii interne.
1

Acesta se poate baza direct pe acest articol pentru a promulga ordonanţe şi a lua
decizii, cu scopul de a rezolva probleme existente sau iminente, care ameninţă
ordinea publică, securitatea externă sau cea internă. Aceste ordonanţe trebuie
limitate în timp.
3

În caz de urgenţă poate mobiliza armata. Dacă mobilizează mai mult de 4000
militari pentru serviciul activ sau dacă acest angajament trebuie să dureze mai mult
de trei săptămâni, Adunarea federală trebuie convocată fără întârziere.
4

Art. 186

Relaţii între Confederaţie şi cantoane

Consiliul federal este responsabil de relaţiile între Confederaţie şi cantoane și
colaborează cu acestea din urmă.
1

Acesta aprobă actele legislative ale cantoanelor, atunci când legislaţia federală
impune acest aspect.
2

Acesta poate înainta o reclamaţie împotriva convenţilor pe care cantoanele le
încheie între ele sau cu statele străine.
3

Acesta veghează la respectarea dreptului federal, a constituţiilor şi a convenţiilor
cantonale, respectiv ia măsurile necesare.
4

Art. 187
Alte sarcini şi competenţe
1 Consiliul federal are, în plus, următoarele sarcini şi competenţe:
a.

să supravegheze administraţia federală şi celelalte organe sau persoane
cărora le sunt conferite sarcini proprii Confederaţiei;

b.

să raporteze, în mod regulat, cu privire la gestionarea și starea ţării la
Adunarea federală;

c.

să facă numiri şi alegeri care nu sunt reglementate de către o altă
autoritate;
d. să fie la curent cu recursurile, în măsura în care legea prevede acest
aspect.
2 Legea poate atribui Consiliului federal alte sarcini şi competenţe.
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Capitol 491 Tribunalul federal şi alte autorităţi judiciare
Art. 188
Rolul Tribunalului federal
1 Tribunalul federal este autoritatea judiciară supremă a Confederaţiei.
2 Legea reglementează organizarea şi procedura.
3 Tribunalul federal se administrează pe sine însuşi.
Art. 189
Competenţele Tribunalului federal
1 Tribunalul federal rezolvă contestaţiile pentru violarea:
a. dreptului federal;
b. dreptului internaţional;
c. dreptului intercantonal;
d. drepturilor constituţionale cantonale;
e.

autonomiei comunelor şi a altor garanţii acordate de cantoane corporaţiilor de
drept public;
dispoziţiilor federale şi cantonale cu privire la drepturile politice.

f.
...92
2 Acesta este informat cu privire la litigiile între Confederaţie şi cantoane sau între
cantoane.
3 Legea poate conferi şi alte competenţe Tribunalului federal.
1bis

4 Acţiunile

Adunării federale şi a Consiliului federal nu pot fi sesizate Tribunalului
federal. Excepţile sunt determinate prin lege.
Art. 190

Drept aplicabil

Tribunalul federal, precum şi celelalte autorităţi sunt obligate să aplice legile federale
şi cele de drept internaţional.93
Art. 191
Acces la Tribunalul federal
1 Legea garantează accesul la Tribunalul federal.
2 Legea

poate să prevadă o valoare litigioasă minimală pentru contestaţiile care nu fac
obiectul unei chestiuni juridice de principiu.

91

92

93
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Aprobat prin vot popular la 12 martie 2000, î n v i g o a r e d i n 1 ian. 2007 (AF din 8
oct. 1999, ACF din 17 mai 2000, AF din 8 martie 2005; RO 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Aprobat prin vot popular la 9 feb. 2003 (AF din 4 oct. 2002, ACF din 25 martie 2003;
RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogat prin vot popular l a
27 sep. 2009, cu efect din 27 sep. 2009 (AF din 19 dec. 2008, ACF din
1 dec. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Acest alin., în contextul
AF din 4 oct. 2002, nu a intrat niciodată în vigoare.
Rectificat de Comisia de redactare a Adunării federale (art. 58, alin. 1, LParl; RS 171.10).
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Legea poate exclude accesul la Tribunalul federal în domenii determinate.

Legea poate să prevadă o procedură simplificată pentru recursurile, în mod
vădit, nefondate.
4

Art. 191a94

Alte autorităţi judiciare ale Confederaţiei

Confederaţia instituie un tribunal penal; acesta din urmă rezolvă, ca primă
instanţă, cazurile pe care legea le atribuie jurisdicţiei federale. Legea poate conferi
alte competenţe tribunalului penal federal.
1

Confederaţia instituie autorităţi judiciare cu scopul de a rezolva contestaţii de
drept public care reies din domenii de competenţă ale administraţiei federale.
3 Legea poate institui şi alte autorităţi judiciare ale Confederaţiei.
2

Art. 191b

Autorităţile judiciare cantonale

1 Cantoanele

instituie autorităţi judiciare cu scopul de a rezolva contestaţiile de
drept civil şi drept public, precum şi cazuri penale.
2 Totodată pot institui autorităţi judiciare comune.
Art. 191c

Independenţa autorităţilor judiciare

În exercitarea competenţelor jurisdicţionale corespunzătoare, autorităţile
judiciare sunt independente şi nu sunt supuse decât legii.

Titlul 6
Capitolul 1

Revizuirea Constituţiei şi dispoziţii tranzitorii
Revizuire

Art. 192
Principiu
1 Constituţia poate fi revizuită în orice moment, total sau parţial.
Revizuirea se face conform procedurii legislative când Constituţia şi legislaţia
derivate din aceasta nu dispun contrariul.
2

Art. 193

Revizuire totală

Revizuirea totală a Constituţiei poate fi propusă de popor sau de cele două consilii
sau decretată de Adunarea federală.
1

Dacă iniţiativa vine din partea poporului sau în caz de neînţelegere între cele două
consilii, poporul decide dacă revizuirea totală trebuie realizată.
2

94

Aprobat prin vot popular la 12 martie 2000, în vigoare pentru alin. 1 din
1 aprilie 2003, iar pentru alin. 2 şi 3 din 1 sep. 2005 (AF din 8 oct. 1999, ACF din
17 mai 2000, AF din 24 sep. 2002, AF din 2 martie 2005; RO 2002 3148, 2005 1475;
FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).
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Dacă poporul acceptă principiul unei revizuiri totale, cele două consilii sunt reînnoite.
4 Normele imperative de drept internaţional nu pot fi violate.
3

Art. 194

Revizuire parţială

O revizuire parţială a Constituţiei poate fi solicitată de popor sau decretată de
Adunarea federală.
1

Orice revizuire parţială trebuie să respecte principiul unităţii materiei; aceasta nu
poate viola normele imperative ale dreptului internaţional.
2

În plus orice iniţiativă populară cu privire la revizuirea parţială a Constituţiei trebuie
să respecte principiul unităţii formei.
3

Art. 195

Intrare în vigoare

Constituţia revizuită total sau parţial intră în vigoare din momentul în care poporul şi
cantoanele au acceptat-o.

Capitolul 2 Dispoziţii tranzitorii
Art. 196

Dispoziţii tranzitorii conform hotărârii federale din 18 decembrie
1998 referitoare la actualizarea Constituţiei federale95
1. Dispoziţie tranzitorie ad art. 84 (Tranzit alpin)
Traficul de tranzit de mărfuri trebuie să fie transferat de la cel rutier la cel feroviar, în
termen de zece ani de la data adoptării iniţiativei populare privind protejarea
regiunilor alpine împotriva traficului de tranzit.
2. Dispoziţie tranzitorie ad art. 85 (Redevenţă forfetară pentru traficul greu)
Confederaţia percepe o redevenţă anuală pentru autovehiculele şi remorcile
înmatriculate în Elveţia sau în străinătate a căror greutate totală este, pentru fiecare din
aceste două categorii de vehicule, superioară valorii de 3,5 t, pentru utilizarea
drumurilor deschise circulaţiei generale.
2 Această redevenţă se ridică la:
Fr.
a.
pentru camioanele şi vehiculele articulate a căror tonaj
– este superior valorii de 3,5 t şi inferior sau egal cu 12 t
650
– este superior valorii de 12 t şi inferior sau egal cu 18 t
2000
– este superior valorii de 18 t şi inferior sau egal cu 26 t
3000
– este superior valorii de 26 t
4000
1

95

60

Aprobat prin vot popular la 3 martie 2002, î n v i g o a r e d i n 3 martie 2002
(AF din 5 oct. 2001, ACF din 26 aprilie 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473,
2002 3452).
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b.

c.

pentru remorcile a căror tonaj
– este superior valorii de 3,5 t şi inferior sau egal cu 8 t
– este superior valorii de 8 t şi inferior sau egal cu 10 t
– este superior valorii de 10 t
pentru autocare

Fr.

650
1500
2000
650

Valorile acestei redevenţe pot fi adaptate printr-o lege federală, în măsura în care
costul traficului rutier justifică acest aspect.
3

În plus, Consiliul federal poate, printr-o ordonanţă, să adapteze valorile redevenţei
aplicabile la peste 12 t, indicate la alin. 2, în funcţie de eventualele modificări a
categoriilor de greutate definite în legea din 19 decembrie 1958, privind traficul
rutier96.
4

Pentru vehiculele care sunt puse în circulaţie în Elveţia doar o parte a anului,
Consiliul federal stabileşte valorile redevenţei, în funcţie de această durată; consiliul
ia în considerare costul de colectare.
5

Consiliul federal reglementează punerea în aplicare. Acesta poate stabili pentru
categoriile de vehicule speciale valorile prevăzute la alin. 2, respectiv să scutească
de redevenţă anumite vehicule şi să stabilească, mai ales pentru deplasările în
zonele de graniţă, o reglementare particulară. Aceasta nu trebuie să acorde
privilegii vehiculelor înmatriculate în străinătate în detrimentul vehiculelor
înmatriculate în Elveţia. Consiliul federal poate să prevadă amenzi în caz de
nerespectare. Cantoanele percep redevenţa pentru vehiculele înmatriculate în
Elveţia.
7 Colectarea acestei redevenţe poate fi diminuată sau suprimată prin lege.
6

Prezentul articol are efect până la data intrării în vigoare a legii din 19 decembrie
1997, referitoare la o redevenţă pentru traficul greu97.
3. Dispoziţie tranzitorie ad art. 87 (Transporturi)
8

Marile proiecte feroviare cuprind o nouă linie feroviară de-a lungul Alpilor (NLFA),
RAIL 2000, legarea Elveţiei de orientale şi occidentale la reţeaua europeană de
trenuri de înaltă performanţă şi îmbunătăţirea, prin măsuri active şi pasive, a
protecţiei împotriva zgomotului produs de-a lungul căilor ferate.
2 Pentru finanţarea marilor proiecte feroviare, Consiliul federal poate:
1

96
97

a.

până la data intrării în vigoare a redevenţei pentru traficul greu legate de
prestaţiile sau consumurile prevăzute la art. 85, să utilizeze produsul total
a redevenţei forfetare pentru traficul greu prevăzute la art. 196, cap. 2, și
în acest scop să mărească cota redevenţei cu cel mult 100 %;

b.

să utilizeze celmult două treimi din produsul redevenţei pentru trafic greu,
legate de prestaţiile sau consumurile prevăzute la art. 85;

c.

să utilizeze fondurile provenind din impozitarea uleiurilor minerale,
stipulate în art. 86, alin. 3, lit. b, pentru a acoperi 25 % din costurile
cauzate de linile de bază a NLFA;
RS 741.01
RS 641.81. Legea a intrat în vigoare din 1 feb. 2000.
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d.

să scoată o parte din fonduri pe piaţa de capital, până la cel mult 25 % din
costurile cauzate de proiectele NLFA, RAIL 2000 şi legarea Elveţiei orientale și
occidentale la reţeaua de trenuri europene de înaltă performanţă;

e.98 să mărească cu 0,1 punct c o t e l e t a x e i p e v a l o a r e a d ă u g a t ă ,
s t a b i l i t e l a art. 130, alin. 1 - 3;
f. să facă apel la posibilităţile unei finanţări suplimentare, de ordin privat sau care
poate fi realizată prin intermediul organizaţiilor internaţionale.
Finanţarea marilor proiecte feroviare amintite la alin. 1 este asigurată de un fond
care depinde, din punct de vedere juridic, de Confederaţie şi are o contabilitate
proprie. Resursele provenind din redevenţe şi impozitele aminitite la alin. 2 sunt
contabilizate în contul financiar al Confederaţiei, respectiv virate fondurilor pe
parcursul aceluiaşi an. Confederaţia poate acorda avansuri fondurilor. Adunarea
federală adoptă regulamentul fondurilor sub forma unei ordonanţe.
3

Cele patru mari proiecte indicate la alin. 1 sunt reglemnetate de legi federale.
Necesitatea fiecărui mare proiect trebuie să fie, în mod global, stabilită, precum şi stadiul
de avansare a planificării acestuia. În cadrul proiectului NLFA, diferentele etape ale
construcţiei trebuie să figureze în legea federală referitoare la acesta. Adunarea federală
alocă fondurile necesare prin credite de angajament. Consiliul federal aprobă etapele
construcţiei şi determină calendarul.
4

Acest punct este aplicabil până la finalizarea lucrărilor de construcţie şi a finanţării
(rambursarea avansurilor) marilor proiecte feroviare indicate la alin. 1.
4. Dispoziţie tranzitorie ad art. 90 (Energie nucleară)
5

Până la data de 23 septembrie 2000, nici o autorizaţie generală şi nici o
autorizaţie de construcţie, de punere în funcţiune sau exploatare a noilor instalaţii
destinate producerii de energie nucleară nu va fi aprobată.
5. Dispoziţie tranzitorie ad art. 95 (Activitate economică lucrativă privată)
Până la adoptarea unei legislaţii, cantoanele sunt obligate să recunoască reciproc
calificările care atestă o formare.
6. Dispoziţie tranzitorie ad art. 102 (Aprovizionarea ţării)
1 Confederaţia asigură aprovizionarea ţării cu cereale şi făină pentru panificaţie.
2

Prezenta dispoziţie tranzitorie are efect până la 31 decembrie 2003, cel târziu.

98
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Aprobată prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007 (AF din 19 martie
2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388,
2004 1245, 2005 883).
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7. Dispoziţie tranzitorie ad art. 103 (Politică structurală)
Cantoanele pot continua timp de zece ani cel puţin,99 de la data intrării în vigoare
a Constituţiei, să subordoneze unei necesităţi deschiderea de noi instituţii într-un
sector determinat a industriei hoteliere şi de catering, pentru a asigura existenţa
unor părţi importante a acestui sector.
8. Dispoziţie tranzitorie ad art. 106 (Jocuri de noroc)100
…
9. Dispoziţie tranzitorie ad art. 110, alin. 3 (Ziua naţională)
Consiliul federal reglementează modalităţile până la data intrării în vigoare a noii
legislaţii federale.
1

Ziua naţională nu este luată în considerare la numărul de zilele libere stabilite în
art. 18, alin. 2, a legii din 13 martie 1964, privind munca101.
10 ...102
11. Dispoziţie tranzitorie ad art. 113 (Pensia profesională)
2

Asiguraţii care fac parte din generaţia primilor cotizanţi la aceasta și care, din
această cauză, nu dispun de o perioadă de cotizaţie completă trebuie să
primească, în funcţie de venitul lor, protecţia minimă acordată prin lege, după o
perioadă, a cărei durată variază între zece şi douăzeci de ani de la data intrării în
vigoare a legii.
12. Dispoziţie tranzitorie ad art. 126 (Gestionarea finanţelor)103
…
13.104 Dispoziţie tranzitorie ad art. 128 (Durata perceperii impozitului)
Impozitul federal direct poate fi preceput până la finele anului 2020.
14.105 Dispoziţie tranzitorie ad art. 130 (Taxa pe valoare adăugată)106
1 Taxa pe valoare adăugată poate fi colectată până la finele anului 2020.
99

A se citi: «Cantoanele pot continua timp de cel mult zece ani, de la data intrării în vigoare...»,
conform versiunilor din germană şi italiană, cu următorul context :
«Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»;
«Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...».
100 Art. 106, având un nou context începând din 11 martie 2012, disp. tranz. nu se aplică.
101 RS 822.11
102 Abrogat prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007 – RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
103 Art. 126 având un nou context începând din 2 dec. 2001, disp. tranz. nu se aplică.
104 Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007
(AF din 19 martie 2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006 1057;
FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
105 Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2007
(AF din 19 martie 2004, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 2 feb. 2006; RO 2006 1057;
FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
106 Aprobat prin vot popular la 26 sep. 2009, în vigoare din 1 ian. 2011
(AF din 13 iunie 2008 şi din 12 iunie 2009, ACF din 7 sep. 2010; RO 2010 3821;
FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
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Pentru a garanta finanţarea asigurării de invaliditate, Consiliul federal măreşte după
cum urmează cotele taxelor pe valoare adăugată, de la 1 ianuarie 2011 până la 31
decembrie 2017:
a. cu 0,4 puncte pentru cota normală vizată la art. 36, alin. 3, a legii federale din 2
septembrie 1999, privind taxa pe valoare adăugată (LTVA)107;
b. cu 0,1 punct pentru cota redusă vizată la art. 36, alin. 1,108 LTVA;
2

c.

cu 0,2 puncte pentru cota specială vizată la art. 36, alin. 2,109 LTVA pentru
prestaţiile privind sectorul de cazare.110

Produsul creşterii indicate la alin. 2 este pe deplin alocat Fondurilor de compensaţie
ale asigurării de invaliditate.111
15. Dispoziţie tranzitorie ad art. 131 (Impozitarea berii)
3

Impozitul pe bere va fi colectat conform dreptului în vigoare până la adoptarea
unei noi legi federale 112.
16 ...113
Art. 197114

Dispoziţii tranzitorii ulterioare acceptării Constituţiei din
aprilie 1999
1. Aderarea Elveţiei la ONU
1 Elveţia aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).

18

Consiliul federal este autorizat să adreseze Secretarului general al ONU o solicitare de
admitere a Elveţiei şi o declaraţie de acceptare a obligaţiilor din Carta Naţiunilor
Unite115.
2

107 [RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 anexă cap. II 5, 2005 4545
108
109
110

111

112
113

114

115
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anexă cap. 2, 2006 2197 anexă cap. 52 2673 3243 5379 anexă cap. II 5, 2007 1411 anexă
cap. 7 3425 anexă cap. 1 6637 anexă cap. II 5. RO 2009 5203 art. 110]. Actualmente a se
vedea art. 25 alin. 1 a LF din 12 iunie 2009 (RS 641.20).
Actualmente a se vedea art. 25 alin. 2 a LF din 12 iunie 2009 (RS 641.20).
Actualmente a se vedea art. 25 alin. 4 a LF din 12 iunie 2009 (RS 641.20).
Aprobat prin vot popular la 26 sep. 2009, în vigoare din 1 ian. 2011
(AF din 13 iunie 2008 şi din 12 iunie 2009, ACF din 7 sep. 2010; RO 2010 3821;
FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
Aprobat prin vot popular la 26 sep. 2009, în vigoare din 1 ian. 2011
(AF din 13 iunie 2008 şi din 12 iunie 2009, ACF din 7 sep. 2010; RO 2010 3821;
FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
RS 641.411. Legea din 6 oct. 2006 privind impozitarea berii a intrat în vigoare la
1 iulie 2007.
Abrogat prin vot popular la 28 noi. 2004, cu efect din 1 ian. 2008
(AF din 3 oct. 2003, ACF din 26 ian. 2005, ACF din 7 noi. 2007; RO 2007 5765;
FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Aprobat prin vot popular la 3 martie 2002, în vigoare din 3 martie 2002
(AF din 5 oct. 2001, ACF din 26 aprilie 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473,
2002 3452).
RS 0.120
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2.116 Dispoziţie tranzitorie ad art.62 (Educaţia publică)
De la data intrării în vigoare a hotărârii federale din 3 octombrie 2003 privind
reforma egalizării financiare şi a repartizării sarcinilor între Confederaţie şi
cantoane117, acestea din urmă îşi asumă prestaţiile actuale privind asigurarea de
invaliditate, în materie de instruire şcolară specială (inclusiv educaţie pedagogică
terapeutică precoce, conform art. 19, LF din 19 iunie 1959 privind asigurarea de
invaliditate118) până în momentul în care dispun de propria lor strategie în
favoarea instruirii şcolare speciale, care trebuie să fie aprobată, dar cel puţin timp
de trei ani.
3.119 Dispoziţie tranzitorie ad art.83 (Drumurile naţionale)
Cantoanele finalizează reţeaua de drumuri naţionale indicate în hotărârea
federală din 21 iunie 1960 privind reţeaua de drumuri naţionale120 (stadiul la
data intrării în vigoare a AF din 3 oct. 2003, cu privire la reforma egalizării
financiare şi a repartizării sarcinilor între Confederaţie şi cantoane121) conform
directivelor Confederaţiei, respectiv sub atenta sa supraveghere. Costurile rămân
în sarcina Confederaţiei şi a cantoanelor. Partea cantoanelor privind finanţarea
lucrărilor depinde de costurile din cauza drumurile naţionale, utilitatea acestora
pentru cantoane şi capacitatea de finanţare a cantoanelor.
4.122 Dispoziţie tranzitorie ad art.112b (Încurajarea integrării persoanelor
invalide)
De la data intrării în vigoare a hotărârii federale din 3 octombrie 2003 privind
reforma egalizării financiare şi repartizarea sarcinilor între Confederaţie şi
cantoane123, acestea din urmă îşi asumă prestaţiile actuale privind asigurarea de
invaliditate, în materie de instituţii, ateliere şi cămine, până în momentul în care
dispun de propria lor strategie aprobată în favoarea persoanelor invalide,
strategie cuprinzând totodată și acordarea de contribuţii cantonale pentru
cheltuielile de construcţie şi exploatare a instituţiilor care găzduiesc rezidenţi din
afara cantonului, dar cel puţin timp de trei ani.

116
117
118
119
120
121
122
123

Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct. 2003,
ACF din 26 ian. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
RO 2007 5765
RS 831.20
Aprobat prin vot popular la 28 noi.2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct. 2003,
ACF din 26 ian. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
RS 725.113.11
RO 2007 5765
Aprobat prin vot popular la 28 noi.2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct. 2003,
ACF din 26 ian. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883)
RO 2007 5765
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5.124 Dispoziţie tranzitorie ad art. 112c (Ajutoare acordate persoanelor în vârstă şi
persoanelor cu handicap)
Cantoanele continuă să verse organizaţiilor de întrajutorare şi de îngrijiri medicale la
domiciliu prestaţiile destinate persoanelor în vârstă şi celor cu handicap, care le sunt
actualmente alocate, conform art.101bis a legii federale din 20 decembrie 1946 privind
asigurarea de limită de vârstă şi urmaşi125, până la data la care cantoanele vor
aplica o reglementare în materie.
7.126 Dispoziţie tranzitorie ad art. 120 (Inginerie genetică în sfera neumană)
Agricultura elveţiană nu utilizează organisme modificate genetic timp de cinci
ani de la adoptarea prezentei dispoziţii constituţionale. În particular, nu vor
putea fi importate sau puse în circulaţie:
a.

plantele, părţile plantelor şi seminţele modificate genetic, care se pot
reproduce şi sunt destinate a fi utlizate în mediul înconjurător, în scopuri
agricole, horticole sau forestiere;

b.

animalele modificate genetic destinate producţiei de alimente şi de alte
produse agricole.
8.127 Dispoziţie tranzitorie ad art. 121 (Regimul de şedere şi stabilirea cetăţenilor
străini)
În cei cinci ani de la data aprobării de către popor şi cantoane a art. 121, alin. 3 – 6,
legislatorul defineşte faptele ce constituie infracţiuni, în virtutea art. 121, alin. 3,
respectiv le completează şi promulgă dispoziţiile penale referitoare la intrarea ilegală
pe teritoriul indicat în art. 121, alin. 6.

124 Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2004, în vigoare din 1 ian. 2008 (AF din 3 oct. 2003,

ACF din 26 ian. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005, 883).

125 RS 831.10
126 Aprobat prin vot popular la 27 noi. 2005, în vigoare din 27 noi. 2005

(AF din 17 iunie 2005, ACF din 19 ian. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629,
2005 3823, 2006 1037).
127 Aprobat prin vot popular la 28 noi. 2010, în vigoare din 28 noi. 2010
(AF din 18 iunie 2010, ACF din 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571,
2010 3853, 2011 2593).
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9.128 Dispoziţie tranzitorie ad art. 75b (Reşedinţe secundare)
Consiliul federal adoptă prin ordonanţă dispoziţiile de implementare necesare
pentru construcţia, vânzarea şi înscrierea în registrul funciar dacă legislaţia
corespunzătoare nu a intrat în vigoare, la doi ani după aprobarea art. 75b de popor
şi cantoane.
2 Autorizaţiile privind construirea de reşedinţe secundare care au fost eliberate
între 1 ianuarie a anului imediat următor aprobării art. 75b de popor şi cantoane şi
data intrării în vigoare a dispoziţiilor de implementare vor fi considerate ca fiind
nule.
1

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2000 129

Dispoziţii finale privind hotărârea federală din 18 decembrie 1998
II
1

Constituţia federală a Confederaţiei Elveţiene din 22 mai 1874130 este abrogată.

Următoarele dispoziţii constituţionale, care trebuie transformate în norme legale,
sunt aplicabile până la data intrării în vigoare a acestor norme:
2

a. Art. 32quater, alin. 6131
Colportajul şi alte mijloace de vânzare ambulantă a băuturilor spirtoase sunt
interzise.

128

Aprobat prin vot popular la 11 martie 2012, în vigoare din 11 martie 2012
(AF din 17 iunie 2011, ACF din 20 iunie 2012 – RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011
4473, 2012 6149).
129 AF din 28 sep. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)
130 [RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798
art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695
art. 2 1858, 1964 93 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2,
1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429
art. 2 ch. I - IV 1051 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 cap. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715
2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380,
1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026
1648, 1987 282 art. 2 alin. 2 1125, 1988 art. 1 alin. 2, 1991 246 247 art. 1 alin. 2 1122
1578,
1992 1579 art. 2 alin. 2, 1993 3040 3041 art. 1 alin. 2, 1994 258 263 265 267 cap. II 1096
1097
1099 1101 art. 1 alin. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031,
1999 741 743 1239 1341]
131 Art. 105
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b. Art. 36quinquies, alin. 1, fraza 1, alin. 2, frazele 2 - 5 şi alin. 4, fraza 2132
Confederaţia percepe pentru utilizarea drumurilor naţionale principale şi secundare o
redevenţă anunală de 40 franci pentru autovehiculele şi remorcile înmatriculate în
Elveţia sau în străinătate, a căror greutate totală nu depăşeste 3,5 t pentru fiecare
dintre aceste două categorii de vehicule. ...
1

... Consiliul federal poate scuti anumite vehicule de redevenţă și poate stabili, în special
pentru deplăsările în zonele de graniţă, o reglementare specială. Aceasta din urmă nu
trebuie să acorde privilegii vehiculelor înmatriculate în străinătate în detrimentul celor
înmatriculate în Elveţia. Consiliul federal poate să prevadă amenzi în caz de încălcare a
acestor reguli. Cantoanele percep redevenţa pentru vehiculele înmatriculate în Elveţia,
respectiv veghează la respectarea prescripţilor pentru toate vehiculele.
2

... Legea va putea extinde colectarea redevenţei şi asupra altor categorii de vehicule,
care nu sunt supuse redevenţei privind traficul greu.
4

c. Art. 121bis, alin. 1, 2 şi 3, frazele 1 şi 2133
Atunci când Adunarea federală elaborează un contra proiect, trei întrebări vor fi
adresate alegătorilor pe buletinul de vot. Fiecare alegător poate declara fără rezerve:
1. Dacă preferă iniţiativa populară existentă;
2. Dacă preferă contra proiectul existent;
1

3.

Care dintre cele două texte ar trebui să intre în vigoare, în cazul în care
poporul şi cantoanele acceptă cele două texte în vigoare.

Majoritatea absolută este determinată, în mod separat, pentru fiecare întrebare.
Întrebările fără răspuns nu sunt luate în considerare.
2

Atunci când atât iniţiativa populară cât şi contra proiectul sunt acceptate, rezultatele
privind răspunsul la cea de-a treia întrebare vor determina decizia. Va intra în vigoare
textul care, la această întrebare, va primi cele mai multe voturi din partea alegătorilor
şi cantoanelor. ...
3

III
Modificările Constituţiei federale din 29 mai 1874 sunt adaptate de Adunarea federală
la noua Constituţie în ceea ce priveşte forma. Hotărârea referitoare la acestea nu face
obiectul unui referendum.
IV
1
2

Prezenta hotărâre este supusă votului poporului şi cantoanelor.
Adunarea federală stabileşte data intrării în vigoare.

132

Art. 86 alin.

2

133
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119
– garanţie la judecător/judecată 29a
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Adaptarea proiectelor de revizuire
cap. III
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– protejarea împotriva traficului de
tranzit 84, 196 cap. 1
Amenajare teritoriu 75
Ameninţare 58, 102
Amnistie 173
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Angajatori 28, 110, 111, 112, 113, 114
Angajaţi 28, 110, 111, 112, 113, 114
Animale, tratarea 80
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Apă 76
– amenajarea cursurilor de apă 76
– ciclu hidrologic 76
– redevenţă hidraulică 76
Apărare naţională 57–61
Aplicarea legislaţiei federale 49, 173
Appenzell
– Rhodes-Extern 1
– Rhodes-Intern 1
Aprobare
– actelor legislative cantonale 186
– convenţilor încheiate de cantoane 172
– tratatelor internaţionale 184
Aprovizionare
– populaţiei cu produse agricole 104
– ţării 102, 196 cap. 6
Arbitrar, interdicţia de a 9
Argovie 1
Armată 58, 59, 60, 173
Armată, formarea armatei în caz de urgenţă
185
Arme 107
Armonizare
– a impozitelor directe129
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Asigurare
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63a, 64
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106, 112, 130
– finanţare AI 196 cap. 14
– prestaţii suplimentare 112a
Asistenţă 12
Asistenţă (a se vedea deopotrivă Ajutor)
– pentru persoanele aflate în dificultate 115
– pentru persoanele bolnave din serviciul
protecţiei civile 61
– pentru apropiaţii persoanelor bolnave din
serviciul militar 59
– pentru Elveţienii din străinătate 40
– a Confederaţiei şi cantoanelor 44
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– judiciară gratuită 29
Asociaţii 23, 28
– economice 97
– profesionale 97
Aspectul localităţilor 78
Atentate teroriste şi deturnare
avioane, măsuri de siguranţă 86
Aur 99
Autocare 196 cap. 2
Audienţă 30
Automobile, impozit pentru 131
Autonomie
– comunală 50, 189
– în elaborarea programelor 93
– cantoanelor 3, 43, 46, 47
– în materie de educaţie publică 62, 66
Autor daune aduse asupra mediului 74
Autoritate
– civilă 58
– colegială, principiu de 177
– străină 56
– federală 143–191c
– independentă pentru plângerile
referitoare la programe 93
– judiciară a Confederaţiei 191a
– independenţă 191c
– judiciară a cantoanelor 191b
– independenţă 191c
– supremă 148, 174, 188
Autorizaţie
– de naturalizare 38
– a jocurilor de noroc 106
Avantaje, fiscale 129
Aviaţie 87
Avizul cantoanelor 45, 55
Azil 121

B

Banca
– centrală 99
– naţională 99
Bancnote 99
Basel
– Provincie 1
– Oraş 1
Baraje 76
Bază constituţională, lege federală
declarată ca fiind urgentă 165
Bază, legală 5, 36
Bază, legală 5, 36
Bănci 98
Bănci cantonale 98
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Bătrâneţe 8, 41
Băuturi alcoolice 105, 131, 196 cap. 15, cap.
II
Bere 105, 131, 196 cap. 1
Berna 1
Bilanţ 126
Biologie, cercetare cu privire la fiinţa umană
118b
Biserică 72
Boală 41
– asigurare de boală 117
– scopuri sociale 41
– mentale 136
– protecţia împotriva 118
Bun (Preambul)
Bună-credinţă 5, 9
Bunăstare (Preambul)
Buget 126, 167, 156, 183
Bunuri de primă necesitate 102, 196 cap. 6
Burghezii 37
Burse 98

C
Calcul impozite 127, 129
Calmul muncii 28
Cameră 41, 75b
Camere 148
Camioane 85, 196 cap. 2
Cancelaria federală 179
Cancelarul Confederaţiei
– durata funcţiei 145
– alegerea 168
Canton de domiciliu 115
Cantoane
– autorităţi judiciare 191b, 191c
– Confederaţie 1
– drept de iniţiativă 160
– în general (Preambul)
– participarea la procedurile de consultare
147
– multilingv 70
– referendum facultativ pentru 141
– relaţii cu Confederaţia 3, 43–53
– reprezentare în Consiliul naţional 149
– rol 148
– suveranitate 3
– votul 142
Capacitate
– discernământ copii şi tineri 11
– de a lucra, scopuri sociale 41
– a drumurilor de tranzit din regiunile alpine
84, 196 cap. 1

101
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Capacitate de a lucra, scopuri sociale 41
Capacitate financiară
– a cantoanelor 135
Capitaluri, veniturile 132
Carburanţi
– pentru avioane 86
– impozitare consum pentru - 86, 131
– transport prin conducte 91
Carteluri 96
Catastrofe 61
Categorii de vehicule
– pentru redevenţa privind traficul greu 196
cap. 2
– pentru redevenţa privind utilizarea
drumurilor naţionale cap. II
Căi de atac ale organizaţiilor de consumatori 97
Căi ferate
– în general 87, 196 cap. 3
– mari proiecte feroviare 196 cap. 3
– transport feroviar 87, 196 cap.
Căsătorie 14, 38
Câştiguri la loterie 132
Centre de cercetare 64
Cenzură 17
Cercetare
– agricolă 104
– competenţă federală 64
– în materie de procreare asistată medical 119
– libertatea stiinţei 20
– statistică 65
– privind fiinţa umană 118b
Cereale pentru pâine 196 cap. 6
Cerinţe cu caracter ecologic 104
Cetăţean 2
Cetăţenie elveţiană 37
Cetăţeni străini, afaceri 54
Cetăţeni străini 121
Cheltuieli
– în general 126, 167
– majoritate pentru decizile luate cu privire la
159
Cheltuieli suplimentare 126
Chirie 109
Cinema 71
Circulaţie rutieră
– alocarea redevenţelor 86
– competenţa Confederaţiei 82
– costuri 85, 86, 196 cap. 2
– redevenţe pentru - 82, 85, 86
Circunscripţie electorală 149
Clauza de necesitate în industria
hotelieră şi restaurare 196 cap. 7
Clinică specială, convenţie intercantonală
48a
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Clonare 119
Coeziune internă a ţării 2
Colaborarea
– Confederaţiei şi a cantoanelor pentru
amenajarea teritoriului 75
– între Confederaţie şi a cantoane 44–49,
172, 185
Colportajul băuturilor spirtoase cap. II
Combustibili, instalaţi de transport prin
conducte 91
Comerţ extern 100
Comerţ, interzicerea materialelor
pentru reproducere umană, a
embrionilor şi organelor 119, 119a
Comisie
– drept de iniţiativă 160
– parlamentară 153
Comisii de control 169
Companii
– de transport pe apă ale Confederaţiei 76
– dominante pe piaţă 96
Compensare
– a pierderii venitului 114
– costurilor 135
Competenţă
– conflicte 157, 173
– de a adopta norme de drept, delegaţii
pentru 164
– Confederaţiei 54–125
– cantoanelor 3
Competenţele
– Adunării federale 163–173
– Confederaţiei 54–135
– cantoanelor în raport cu statele străine 56
– Consiliului federal 180–187
– Tribunalului federal 189
Comune 50
Comunicare 92–93
Comunităţi
– supranaţionale 140
– religioase 15, 72
Concesiune pentru jocuri de noroc 106
Conciliere, procedura pentru
– dreptul muncii 28
– protecţia consumatorilor 97
Concurenţă
– neloială 96, 97
– limitare 96
– politică în materie de 96
– principii 94
Condamnare 32
Condiţii-cadru pentru economie 94
Conducerea şcolilor 62
Confederaţie
– autorităţi judiciare 191a, 191c
– scop 2
– competenţe 54–125
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– în general (Preambul), 1
– relaţii cu cantoanele 3, 42–53
– elveţiană 1, 2
Conflict, armat 61
Conflicte de jurisdicţie între
autorităţile federale supreme 157, 173
Conflicte
– între angajatori şi angajaţi 28
– între cantoane şi Confederaţie
sau între cantoane 44, 189
Conjunctură, evoluţia 100
Consilii reunite 157
Consilii, sesiuni 151
Consiliul Statelor
– formarea şi alegerea 150
– incompatibilităţi 144
– procedură 156–162
– sistem bicameral 148
Consiliul federal
– competenţe 180–187
– drept de propunere 160
– durata funcţiei 145
– alegere 168, 175
– incompatibilităţi 144
– organizare şi procedură 174–179
Consiliul naţional
Construcţii, consum energie 89
Consum de alcool 105
Consumatori, consumatoare 97
Constituţia federală din 29 mai 1874,
abrogare cap. II
Constituţie federală
– aplicare, asigurarea 173
– scop 2
– intrare în vigoare 195
– limitarea suveranităţii cantoanelor 3
– revizuire 192–194
Constituţii cantonale 51, 172, 186
Constructori implicaţi în construcţia de
locuinţe publice 108
Construcţie
– d e locuinţe, încurajarea 108
– de minarete 72
– de drumuri naţionale 83
Consultare, procedura 147
Cont de Stat 167, 183
Contracte-cadru de închiriere 109
Contra-proiect 139, 139b
Contract de închiriere 109
Convenţie colectivă de muncă 110
Convenţii
– între cantoane şi ţări străine 56, 172, 186
– intercantonale 48, 48a, 172, 186, 189
– internaţionale, a se vedea tratate
internaţionale
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Convingeri
– politice 8
– religioase, filozofice 8,15
Convocare la sesiuni 151
Coordonare
– a cercetării 64
– în spaţiul elveţian a şcolilor înalte 63a
Copil
– acţiune cu privire la un copil minor 123b
– activităţi extra-şcolare 67
– scopuri sociale 41
– învăţământ de bază 62
– măsuri educative 123
– naturalizarea copiilor apatrizi 38
– protecţie 11
– calităţi genetice 119
Corespondenţă
– stabilită prin telecomunicaţii 13
– poştală 13
Corp electoral 51, 143
Corporaţii 37
Costuri
– circulaţie trafic greu 85
– circulaţie rutieră 85, 86, 196 cap. 2
– locuinţe 108
– drumuri naţionale 83
– protecţia mediului 74
Cotizaţie, durată 196 cap. 11
Creare locuri de muncă 100
Credit, sfera 100
Cultură 69

Delincvent sexual sau violent 123a
Demnitate 7, 120
Demnitate umană 7, 12, 118b, 119, 119a
Democraţie
– constituţie democratică 51
– pe glob 54
– în general (Preambul)
Departamente 177–178
Dependenţă, lupta împotriva 131
Deputaţii
– cantoanelor 150
– poporului 149
Detenţie 31
Detenţie pe viaţă 123a
Detenţie preventivă 31
Deturnare avioane, măsuri de siguranţă
86
Dezbateri, publicitate 30
Dezvoltarea
– copiilor şi tinerilor 11
– durabilă (Preambul), 2, 73
Discernământ, capacitate 11
Discriminare 8
Discursuri susţinute în faţa consiliilor
162
Dispariţia, protejarea speciilor de cale de
dispariţie 78
Dispoziţii
– finale cap. II–IV
– cu privire la normele de drept 163, 164
– referitoare la subvenţii 159
– tranzitorii 196, 197
D
Da, dublu 139b
Distribuirea materialului de război 107
Date
Divergenţe între consilii 156
– protecţia 13
Diversitate
– statistice 65
– culturală şi lingvistică 69
– referitoare la creştere 119
– speciilor 79
– ţării (Preambul), 2
Daune/Prejudicii
– genetică 120
– cauzate sănătăţii 59
Divertisment 93
– cauzate de organe federale 146
Domiciliu, canton 115
Debite reziduale 76
– îngrijiri medicale la - 112c, 197 cap. 5
Declaraţie
Donare
– de urgenţă a legilor federale 159, 165
– embrioni 119
– privind produsele alimentare 104
– organe, ţesut şi celule umane 119a
– generală cu caracter obligatoriue 48a
Drept
Declaraţiile Consiliului federal 157
– aplicabil de Tribunalul federal 190
Deficienţă 8
– civil 122, 191b
Delegarea
– competenţei de a adopta norme de drept 164 – de a fi ascultat 29
– de a obţine informaţii, pentru comisii 153
– sarcinilor administraţiei 178
– de a cita 37, 38
Delegări comisii de control 169
– vamal 133
Deliberări
– omului 54
– ale consililor 156, 157
– la apărare 32
– cvorum consilii 159
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– de petiţie 33
– de procedură civilă 122
– de procedură penală 123
– de propunere 160
– public 191a, 191b
– de recurs în cadrul aministraţiei 177
– de timbru 132, 134
– de vot la nivel cantonal şi comunal 39
– de vot la nivel federal 39
– cantoanelor 3
– copiilor şi tinerilo 11
– poporului 2
– în general 5
– şi obligaţile Elveţienilor din străinătate 40
– federal 189
– internaţional 5, 139, 141a, 190, 193, 194
– penal 123
– politic 34, 37, 39, 136, 164, 189
– suverane ale cantoanelor 94
– restrângerea drepturilor constituţionale
164
– referitor la prestaţii acordate de Stat 41
– violarea drepturilor constituţionale 189
Drepturi fundamentale
– catalog 7–34
– limitare 36
– realizare 35
Drumuri
– de ocolire 84, 196 cap. 1
– de tranzit 82
– naţionale 86, 83, 197 cap. 3, cap. II
– principale 86
– publice 82
Dublă impozitare, de cantoane 127
Duminică 110, 196 cap. 9
Dumnezeu (Preambul)
Durata cotizaţiei cu privire la schema de
pensionare 196 cap. 11
Durata de validitate a legilor federale
140, 141
Durata funcţiei
– consilier naţional, consilier federal,
cancelar federal, judecător federal 145
– preşedinţi de consilii 152

E
Echilibrare cheltuieli şi venituri 126
Echipament armată 60
Economie
– competenţa Confederaţiei 94–107
– statistică 65
– naţională 94
Educaţie publică 62, 197 cap. 2
– convenţie intercantonală 48a
Efect orizontal a drepturilor fundamentale 35
Eficacitatea măsurilor 170
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Egalitate 8, 109
Egalitate de şanse 2
Egalizare financiară intercantonală
– în sfera circulaţiei rutiere 86
– în general 128, 135
Eligibilitatea în cadrul autorităţilor
federale 143
Elveţia
– interdicţia de expulzare 25
– serviciu militar 59
Elveţia din afara graniţelor 40
Embrioni 119
Energie, competenţa
Confederaţiei 89–91
Energie nucleară 90, 196 cap. 4
EPF 63a
Epidemii 118
Epurarea apelor, convenţie
intercantonală 48a
Esenţa drepturilor fundamentale 36
Evacuări privind contractul de închiriere
109
Evaluare 170
Evoluţia preţurilor, ajustarea veniturilor la
112
Evoluţie, reală 128
Executare
– lucrări publice 81
– drepturi fundamentale 35
Exercitarea
– drepturilor politice 39
– unei activităţi economice lucrative
privată 27
Existenţa cantoanelor 53
Existenţa, conform demnităţii umane 12
Exploatări agricole 104
Export material de război 107
Exprimarea voinţei, fidelă şi sigură 34
Expropriere pentru protejarea naturii
şi patrimoniului 78
Expulzare 121 alin. 3 la 6
Expulzare 25, 121
Extindere, agricolă 104
Extrădare 25

F
Fabricare
– băuturi distilate 105
– material de război 107
Facere (Preambul)
Factori naturali 86
Familie 8, 14, 41, 108, 116
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Făină pentru pâine 196 cap. 6
Femeie
– asigurare-maternitate 116
– egalitate 8
– serviciu militar 59
Fertilizare 119
Fiinţa umană
– demnitate 7
– egalitate 8
– cercetare 118b
Filiaţie 38
Finanţarea
– activităţilor şi cheltuielilor legate de traficul
rutier şi cel aerian 86
– sursă a – acordată cantoanelor 47
Finanţe, publice 100, 167, 183
Flexibilitatea cantoanelor 46
Fond de compensare familială 116
For 30
Formare
– agricolă 104
– ajutoare pentru 66
– artistică şi muzicală 69
– sportivă 68
– în scopuri sociale 41
– continuă 41, 64a
– diplomă 95, 196 cap. 5
– învăţământ de bază 62
– spaţiul elveţian de instruire 61a
– opiniei
– în plan federal 45
– în materie de radio şi televiziune 93
– politică 54, 137
– profesională 63
– specială pentru copii şi adolescenţi cu
handicap 62
– statistică 65
– universitară 95, 196 cap. 5
Formarea armatei 173, 185
Forme de exploatare 104
Franceză 4, 70
Fribourg 1
Funcţia, incompatibilitate cu 144
Funcţia protectoare a pădurii 77
Furnizare energie 91

G
Gameţi 119
Garanţie
– acordată constituţilor cantonale de
Confederaţie 51, 172
– privind accesul la judecător 29a
– a proprietăţii 26
Garanţii
– acordate de cantoane 189
– federale 51–53

Gaz natural, impozitarea 131
General, alegere 168
Generaţia de primi participanţi 196 cap.11
Generaţii, viitor (Preambul)
Geneva 1
German 4, 70
Gestionarea deşeurilor,
convenţie intercantonală
48a
Glaris 1
Graniţe cantonale, rectificarea 53
Grevă 28
Grisons 1, 70
Grup parlamentar
– drept de iniţiativă 160
– formare 154
Grupuri de interes, relaţiile parlamentarilor
cu 161

H
Handicap 8
Handicapat 8, 48a, 108, 112c, 197 cap. 5
Hotărâre de urgenţă 185
Hotărâre federală
– forma actelor 163
– referendum facultativ 141, 141a
Hotărârile Adunării federale 156

I
Import
– băuturi distilate 105
– material de război 107
– organisme modificate genetic 197 cap. 7
Impozit
– pentru consum 86, 131, 134
– anticipat 132, 134
– federal direct 128, 196 cap. 13
– pe bere 131, 196 cap. 15
– pe tutun şi băuturi distilate 112, 131
– pe automobile 131
– pe jocuri de noroc 106, 112
– pe venit 128, 129, 196 cap. 13
Impozitare 128
Impozitare
– principii generale a 127
– excludere 134
Impozite
– alocarea a 85, 86, 112, 196 cap. 3
– directe 128, 196 cap. 13
– indirecte 85, 86, 112, 130–132, 196, cap. 14,
15
– principii generale 127
Intrarea în vigoare
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Imprescriptibilitate 123b
Imunitate 162
Incompatibilităţi 144
Indemnizaţie
– în caz de expropriere 26
– pentru reluarea unităţilor militare din
cantoane 60
Independenţă
– a radiolui şi televiziunii 93
– Elveţiei (Preambul), 2, 54, 173, 185
– autorităţilor judiciare 30, 191c
– cantoanelor 3, 43, 47
Industrie hotelieră 196 cap. 7
Inegalităţi 8
Inflaţia
– adaptarea cheltuielilor votate pentru 159
– adaptarea impozitelor la 128
– măsuri împotriva 100
Informarea
– Confederaţiei de către cantoane 56
– cantoanelor de către Confederaţie 55
– prin intermediul radio ş i televiziune 93
– de către Consiliul federal 180
Informarea rudelor 31
Inginerie genetică 119, 120, 197 cap. 7
Iniţiativa
– membrilor Adunării federale, a grupurilor
parlamentare, a comisilor parlamentare sau a
celor cantonale 160
– Consiliului federal 181
– populară 138, 139, 139b, 142
– privată 41
Iniţiativă populară
– cu contra-proiect 139, 139b
– în general 136, 138–139, 142, 156, 173
Inovaţie
– competenţă federală 64
Instalaţii
– consum de energie de 89
– în mlaşini 78
– de transport prin conducte 91
– unităţi militare 60
Instanţă
– judiciară 29
– administrativă 29
Instanţe speciale 30
Instituţii
– culturale, convenţie intercantonală 48a
– cantonale 48
– de previziune 113
– de integrare a persoanelor cu handicap,
convenţie intercantonală 48a
Instituţii
– drept penal 123
Intrarea în Elveţia 24, 121
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– a revizuirilor constituţionale 195
– a Constituţiei cap. IV
– în caz de urgenţă 165
Instruire 41, 48a, 61a–68, 93
Integrare 41
Integrarea persoanelor invalide 112b,
197 cap. 4
Integritate 10, 11, 124
Interes, public 5, 36
Interesele cantoanelor 45, 54, 55
Intermediar al Confederaţiei 56
Interzicere 136
Interzicerea
– arbitrarului 9
– de a intra pe teritoriu 121
– mandatelor imperative 161
Invaliditate 41
Invaliditatea unei iniţiative 139, 156
Invalizi, integrarea, 112b, 197 cap. 4
Italian 4, 70

Î
Împărţirea sarcinilor între Confederaţie
şi cantoane 3, 54–125
Împroprietărire, încurajarea 108
Încheiere de tratate internaţionale 166
Încurajarea
– împroprietăririi 108
– construirii de locuinţe 108
– integrării persoanelor invalide 112b, 197
cap. 4
– copiilor şi tinerilor 67
Îndatorare, stoparea 126
Îngrăşământ 104
Îngrijiri medicale 41
– la domiciliu 112c, 197 cap. 5
Întâietatea legislaţiei federale 49
Întrajutorare
– administrativă 44
– judiciară 44
Întreţinerea 41
– drumurilor naţionale 83
Învăţământ 20
Învăţământ de bază
– competenţă 62
– drept la 19
Învăţământ religios 15
Învăţământ sportiv 68
– credinţei 15
– artei 21
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J

Jackpot 106
Jocuri
– de noroc, reţea de comunicare
electronică, dezvoltarea turismului 106
Jocuri de noroc 106
Judecare
– şi privare de libertate 31
– de o jurisdicţie superioară 32
Judecător
– Tribunalul federal, alegere 168
– Tribunalul federal, incompatibilităţi 144
– pe durata privării de libertate 31
Judecător al Tribunalului federal
– durata funcţiei 145
– alegerea 168
– incompatibilităţi 144
Jumătate de canton 1, 142, 150
Jura 1
Jurisdicţie
– competenţa Tribunalului federal 189
– federală 191a
Jurisprudenţă
– în materie de drept civil 122, 191b
– în materie de drept penal 123
– Tribunalului federal 188, 189

K
L
Legalitatea privării de libertate 31
Lege
– cantonală 37
– conţinut 164
– egalitate 8
– federală 164, 165
– aplicabilitate 190
– declarată urgentă 140, 141, 165
– forme 163, 164
– referendum facultativ 141, 141a
– referendum obligatoriu 140
– forme 163
– punere în aplicare 182
– urgentă 165
Legislaţia
– Consiliului federal 182
– militară 60
– prin Adunarea federală 163–165
– participării cantoanelor 45
Libertatea
– de asociere 23
– de stabilire 24
– de informare 16
– de opinie 16
– de conştiinţă 15

– cercetării 118b
– ştiinţei 20
– de mişcare 10
– de întrunire 22
– mijloacelor media 17
– economică 27, 94, 100, 101, 102, 103,
104, 196 cap. 7
– în general (Preambul), 2
– personală 10
– privării de 31
– sindicală 28, 110
Limbi
– cantoane multilingve 70
– comunităţi lingvistice 70
– folosite în procedurile judiciare 31
– discriminare 8
– libertatea alegerii limbii 18
– minorităţi lingvistice 70
– naţionale 4
– oficiale 70
Limita activităţii Statului 5
Limitare
– a dreptului de proprietate 26
– a drepturilor fundamentale 36
Litigii
– între angajatori şi angajaţi 28
– între cantoane şi Confederaţie sau între
cantoane 44, 189
Localităţi, aspect 78
Lock-out 28
Locuinţe
– în general 108–109
– persoane în căutarea unei 41
– pentru invalizi 112b
Locul de domiciliu 39
Loterie 132
Luare de poziţie 45, 55
Lucerna 1
Lucrări de construcţie a structurilor
de protecţie împotriva daunelor cauzate
de factorii naturali 86
Lucrări de protecţie, construire de 86
Lucrări publice 81

M
Majoritate
– 18 ani 136
– cantoanelor 139, 139b, 142
– votanţilor 139, 139b, 142
Mlaştini 78
Mod de viaţă 8

77

101

Constituţia federală
Majorităţi
– pe durata alegerilor populare 142
– pe durata votării în cadrul camerelor 159
Mamă surogat 119
Mamifere sălbatice 79
Management financiar 126, 183, 196 cap.
12
Managementul Consilului federal 187
Mandate
– Consiliului federal 171
– imperative, interzicerea 161
Masă şi greutate 125
Material de război 107
Material germinal
– de animale 120
– de fiinţe umane 119
Materii auxiliare 104
Maternitate 41
Mărfuri, trafic de 84, 196 cap. 1
Măsurare 75a
Măsuri
– de întrajutorare 103
– de întrajutorare a agriculturii 104
– educative 123
– fiscale 111
Media 93
Medicină
– medicină avansată, convenţie
intercantonală 48a
– cercetare pe fiinţa umană 118b
– transplantelor 119a
Medicină complementară 118a
Mediu Înconjurător
– competenţa Confederaţiei 73–80
– contribuţii pentru protejarea 86
– în agricultură 104
– protecţie 74
– statistică 65
– utilizarea organismelor genetice
modificate 120, 197 cap. 7
Mediu natural 78
Membru al Adunării federale, drept de a
supune o iniţiativă sau o propunere 160
Menţinerea ordinii publice 52
Menţinerea păcii 58
Metrologie 125
Mijloace, disponibile 41
Minarete 72
Minorităţi, lingvistice 70

78

Modificarea denumirii sau statutului
cantoanelor 53
Monedă 99
Monopol privind transportul de persoane
92
Monumente naturale 78
Moratoriu privind energia nucleară 196,
cap. 4
Moştenirea genetică
– a fiinţelor umane 119
– a animalelor, plantelor şi alte organisme 120
Multilingvism 70
Muncă 8, 41, 110, 196 cap. 9
– invalizi 112b
Muniţie 107
Muzică 69

N
Natura 73
Naturalizarea
– copiilor apatrizi 38
– cetăţenilor străini 38
Naţionalitate 37, 38
Navigare 87
Navigare în spaţiu 87
Negocieri internaţionale 55
Neînţelegere între consilii 140
Neuchâtel 1
Neutralitate 173, 185
Nevinovăţie, prezumţia de 32
Nevoi
– vitale 112, 112a
– financiare extraordinare 126, 159
Nevoie
– clauza din 196 cap. 7
– persoane în 108, 115
Nidwald 1
Nivel de viaţă, precedent 113, 196 cap. 11
NLFA 196 cap. 3

O
Obligaţii
– cantoanelor, dispoziţii fundamentale
referitoare la 164
– de a adera la convenţii 48a
Obligaţii generale
– a contractelor-cadru de închiriere 109
– a convenţilor colective de muncă 110
Participarea
– cantoanelor la procesul de decizie privind
planul federal 45
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– a convenţilor intercantonale 48a
Obwald 1
Ocolire, drum 84, 196 cap. 1
Ocuparea teritoriului 75, 104
ONU Aderarea Elveţiei 197 cap. 1
Operaţiuni imobiliare şi ipotecare,
impozitare 132
Oraşe 50
Ordin
– constituţional 52
– în cadrul unui canton 52
– economic 94
– internaţional 2
Ordonanţele
– Adunării federale 163, 173
– de urgenţă 185
– Consiliului federal 182
– independente 184
– limitate în timp 184, 185
Organe, de Stat 5, 9
Organisme 118, 120, 197 cap. 7
Organizarea
– administraţiei federale 178
– armatei 60
– Adunării federale 148–155
– judiciară
– în materie de drept civil 122
– în materie de drept penal 123
– Tribunal federal 188, 189
– autorităţilor federale, dispoziţii fundamentale 164
– cantoanelor 48
– Tribunalului federal 188
– judiciară 122, 123
Organizaţii
– a consumatorilor 97
– de siguranţă colectivă 140
– internaţionale 141
– deţinând o poziţie dominantă pe piaţă 96
– care se implică în construirea de locuinţe
publice 108
Orfan 41
Origine 8
Ovule 119

P
Pace
– în general (Preambul), 58
– între comunităţile religioase 72
Pariuri sportive 106
Partea cantoanelor
– privind produsul net a redevenţei pentru
traficul greu 85, 196 cap. 2
– privind produsul impozitului federal direct
128
– economică externă 101

101
– cantoanelor la deciziile privind politica
externă 55
– drepturi de participare la Adunarea federală
184
Partide
– formare 137
– participarea la procedurile de consultare
147
Patrimoniu, protejarea 78
Pădure 77
Păsări 79
Pedeapsă
– nemiloasă, inumană sau degradantă 10, 25
– cu mortea 10
Pedepse şi măsuri, executarea şi
îmbunătăţirea 123
Peisaj, protejarea 86
Peisaj rural 104
Peisaje 78
Pensie
– maximă şi minimă 112
Pensii 112
Penurie 102
Persoană 6, 9
Persoană în căutarea unei locuinţe 41
Persoane
– în vârstă 108, 112c, 197 cap. 5
– aflate în nevoie 108, 115
– exersând o activitate independentă 113
– cu handicap 48a, 112c, 197 cap. 5
– recent stabilite 39
Persoane fizice 5
Pescuit 79
Peşte 79
Petiţii 33
Petrol, impozitare 131
Piaţă pentru prodisele agricole 104
Pierderea
– naţionalităţii şi a drepturilor de cetăţenie 38
– venitului în serviciul de protecţie civilă 61
– venitului în serviciul militar 59
Pilonii previziunii 111–113
Plan financiar 183
Planificări importante a activităţilor de
Plasament, servicii de 110
Plăţi directe 104
Plângeri referitoare la programe 93
Plecare din Elveţia 24, 121
Politică
– budgetară 100
– conjuncturală 100
Produse alimentare 118
Produse chimice 104, 118
Profesie
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– energetică 89
– externă 54, 55, 166
– facilitând împroprietărirea 111
– guvernamentală 180
– monetară 99, 100
– structurală 103, 196 cap. 7
Poluator-plătitor, principiul 74
Popor şi cantoane 136–142
Poporul elveţian (Preambul), 1
Populaţie
– protejarea 57, 58
– statistică 65
Pornografie infantilă 123b
Praticarea sportului de tineri 68
Precipitaţii 76
Prelungire închiriere 109
Presa 17, 93
Prestaţii
– suplimentare 112a
– de asigurare, impozitarea 132
– de asiguare-maternitate 116
– AVS, în numerar şi în natură 112, 112b
– sectorul de cazare 196 cap. 14
Preşedenţia Consiliului naţional şi a
Consiliului Statelor 152
Preşedintele Confederaţiei 176
Preşedintele Consiliului naţional 152,
157
Prevenirea războiului 58
Prezumţia de nevinovăţie 32
Prime de asigurare
– impozite pentru 132
Principii ale activităţii de Stat 5
Principiu
– poliţiei armată 58
– autorităţii colegiale 177
– legalităţii 5
– proporţionalităţii 5, 36
– teritorialităţii în sfera lingvistivă 70
Procedură
– civilă 122
– de conciliere 97
– de consultare 147
– de revizuire a Constituţiei 192–195
– garanţii de 29
– judiciară 30
– judiciară cu privire la protecţia
consumatorilor 97
– penală 32
Procreare, asistată medical 119
Proces decizional
– politic 34, 137
– în plan federal 45
– dispoziţii fundamentale privind 164
– a legislaţiei federale 186
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– alegere 27
– în general 95, 196 cap. 5
– promovare 103, 196 cap. 7
Programe
– proiectare 93
– plângeri referitoare la 93
– cantonale pentru punerea în aplicare a
legislaţiei federale 46
Proiectare programe 93
Proiectul
– Consiliului federal 181
– redactat 139
Pronunţat prin hotărâre 30
Proporţionalitate, principiul 5, 36
Proprietate 26
Proprietate funciară, rurală 104
Propunere
– elaborată în termeni generali 140
– drept de 160
Prosperitate 2, 54, 94
Protecţie/protejarea
– civilă 61
– împotriva arbitrarului 9
– împotriva zgomotului de-a lungul căilor ferate
196 cap. 3
– împotriva abuzurilor în materie de procreare
asistată medical şi inginerie genetică 119, 120
– economiei elveţiene 101
– demnităţii umane, a personalităţii şi a
familiei 118b, 119, 119a
– faunei şi florei 78
– pădurii 77
– naturii 78
– sănătăţii 118, 119a
– animalelor 80
– apelor 76
– persoanelor şi bunurilor 61
– angajaţilor 110
– patrimoniului 78
– mediului şi a peisajului 86
Publicitatea dezbaterilor 30
Punere în aplicare
– a dreptului federal 46, 156 164
– unei iniţiative 156
– a tratatelor 141a
Punere în circulaţie de organisme modificate
genetic 197 cap. 7
Punere în pericol a sănătăţii 118
Punerea în aplicare
– a pedepselor şi măsurilor 123
– convenţie intercantonală 48a
84, 196 cap. 1
– montane 50, 85
– ameninţate din punct de vedere economic
103, 196 cap. 7
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– în general 46, 182

R
Radio 17, 93
Rail 2000 196 cap. 3
Ramuri economice 103, 196 cap. 7
Raport de gestiune Consiliu federal 187
Rapoarte de închiriere 109
Rasă 8
Ratificare 184
Raţionalizarea construcţiei 108
Raze ionizante 118
Răcire, utilizarea apei pentru 76
Război, prevenirea 58
Realegerea
– preşedinţilor consiliilor 152
– preşedintelui Consiliului federal 176
Reclamaţie împotriva convenţiilor
încheiate de cantoane 172, 186
Rectificare
– de alcool 105
– graniţelor cantonale 53
Recunoaşterea calificărilor conferind o
formare 95, 196 cap. 5
Recurs
– la Consiliul federal 187
– de graţiere 157, 173
Redevenţe
– în loc de serviciu militar şi serviciu de
înlocuire (scutire de obligaţia servicului militar)
59
– trafic greu 85, 196 cap. 2
– dispoziţii fundamentale privind 164
– impozite 127–134
– jocuri de noroc 106
– pentru utilizarea drumurilor naţionale 86,
cap. II
– suplimente colectate cu scopul de a
stabiliza conjunctura 100
– privind circulaţia traficului greu 85, 86,
196 cap. 2 şi 3
– utilizarea resurselor de apă 76
Reducere, cu scopul de a stabiliza
conjunctura 100
Reducere primel asigurare-boală 130
Referendum
– în general 136
– facultativ 141, 141a
– majorităţi 142
– obligatoriu 140, 141a
Refugiaţi 25
Regiuni
– alpine, protejarea împotriva traficului greu
– totală a Constituţiei federale
– iniţiativă cu privire la 138

101
– limitrofe 85
Registre, oficiale 65
Registru funciar 197 cap. 9 I
Reînnoire
– legilor, a căror validitate este limitată în timp
165
– consiliilor în caz de revizuire totală a
Constituţiei 193
– completă a Consiliului naţional 149
Relaţii
– cu ţările străine 54, 166
– de muncă 28
– între Confederaţie şi cantoane 44–49, 172,
186
Relaţii cu grupurile de interes parlamentar 161
Religie 15
Remorci 196 cap. 2, cap. II
Reprezentarea Elveţiei în străinătate 184
Respectare
– drept internaţional 48
– drept federal 49, 186
– în general (Preambul)
– reciprocă între Confederaţie şi cantoane 44
Responsabilitate
– în general (Preambul), 6
– personală 41
Responsabilitatea Confederaţiei 146
Responsabilităţi
– Statului 35
– de interes regional 48
– de stat 5a, 43a
Responsabilităţile administraţiei 178
Restabilirea naţionalităţii elveţiene 38
Restaurare 196 cap. 7
Resurse
– naturale 2, 54, 104
– egalizare 135
Reşedinţe secundare 75b, 197 cap. 9
Reţea
– de drumuri naţionale 83
– de trasee turistice 88
Revizuire
– a Constituţiei federale 140, 141a,
192–195
– a constituţiilor cantonale 51
– parţială a Constituţiei federale
– iniţiativă cu privire la 139
– procedură 194
– referendum obligatoriu 140, 141a
Sfera
– monedei 100
– creditului 100
– umană a ingineriei genetice 119
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– procedură 156, 193
– referendum obligatoriu 140
Rezerve
– de aur 99
– monetare 99
Romanşă 4, 70
Rude, informare 31

S
Saint-Gall 1
Salariaţi 112–114
Salariu 8
Sarcini, politici 136
Sănătate 41, 118–120
Sărăcia în lume 54
Scăderea costurilor de construcţie şi
locuinţe 108
Schaffhouse 1
Schemă pensionare
– individuală 111
– invaliditate 111
– pensionare 111, 113, 196 cap. 11
– urmaşi 111
– limită de vârstă, urmaşi şi invaliditate 111
Schwyz 1
Scop 2
Scopuri cu utilitate publică 106
Scopuri sociale 41
Scutire de obligaţia îndeplinirii
serviciului militar 59
Secret
– funcţiei faţă de comisii 169
– de redactare 17
Servicii
– de primă necesitate 102
– de telecomunicaţii 92
– parlamentului 155
– financiare 98
– poştale 92
Serviciu
– activ 173, 185
– de plasare 110
– de protecţie civilă 61
– de înlocuire, civil 40, 59
– militar 40, 59
– universal şi adecvat în materie de servicii
poştale şi de telecomunicaţie 92
Sesiuni 151
Sex 8
Supliment privind impozitul pe consum
de carburanţi 86, 131
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– non umană a ingineriei genetice 120, 197
cap. 7
Siguranţa
– fiinţei umane, animalelor şi mediului 120
– economică 94
– în general 2, 57, 121, 173, 185
– internă 52, 57, 58, 173, 185
– socială 41, 110–117
– tehnică cu privire la traficul aerian 86
Sistem
– bicameral 148
– proporţional 149
Sistemul de finanţe 126–135, 196 cap. 13–
15
Situaţie
– conjuncturală 100, 126
– de urgenţă 12, 61
– socială 8
Situri istorice 78
Slăbiciune mentală 136
Societate
– în general 6
– statistică 65
Sol 75
Soleure 1
Solidaritate (Preambul)
Spaţiu economic 95
Specii
– animale 120, 197 cap. 7
– pe cale de dispariţie 78
– vegetale 120, 197 cap. 7
Sport 68, 106
Stabilire 121
Stabilirea preţurilor 96
Stabilire
– în general 24, 121
– persoane recent stabilite 39
Stabilizarea conjuncturii 100
Stat
– de drept 5
– relaţiile cu societatea 6
– relaţiile cu Biserica 72
State (cantoane) 136–142, 195
Statistică 65
Statul-major a Consiliului federal 179
Sterilitate 119
Străinătate 54–56, 166, 184
Stupefiante 118
Subsidiaritate 5a
Subvenţii 159
– terenului în mlaştină 78
– modificarea teritoriului unui canton 53
Transmitere boli 118, 119

a Confederaţiei elveţiene
Supraveghere
– administraţiei federale 187
– şcolilor 62
– jocurilor de noroc 106
Supaveghere crescută
– a Adunării federale 169
– privind drumurile 82
Suprimare 25
Sursă de finanţare acordată cantoanelor 47
Suveranitatea cantoanelor 3

Ş

Şcoala de sport 68
Şcoli 19, 62
Şcoli Înalte 63a
– cantonale, convenţie intercantonală 48a
Şedinţe, Publicitate 158
Şef de departament 178
Şomaj 41, 100, 114

101
Transplant 119a
Transport 87
– de energie 91
– de vehicule rutiere însoţite 86
– în aglomeraţii urbane, convenţie
intercantonală 48a
– prin conducte 91
Tranzit
– alpin 84, 196 cap. 1
– de material de război 107
Trasee turistice 88
Tratament, nemilos, inuman sau degradant
10, 25

Tratate internaţionale
– aplicabilitate 190
– competenţa Adunării federale 166
– competenţa Consiliului federal 184
– consultare 147
– punere în aplicare a 141a
– referendum facultativ 141, 141a
– referendum obligatoriu 141a
T
– violare 189
Tarife poştale şi de telecomunicaţie 92
Tren 196 cap. 3
Taxe
– militare 59
Tribunal
– competent 30
– pentru utilizarea drumurilor publice 82
– pe valoare adăugată 130, 134, 196 cap. 3, 14 – de domiciliu 30
Tăiere animale 80
Tribunal federal
– în general 188–191c
Tehnică de telecomunicaţie 17, 92
– ca instanţă unică 32
Telecomunicaţii 92
Tribunal penal 191a
Teleferice 87
Tulburarea ordinii publice într-un
Televiziune 17, 93
anumit canton 52
Teritoriu
– cantoanelor 53
– statistic 65
Ţ
Teritorialitate, principiul 70
Ţara
Termen de aşteptare 39
– construire de locuinţe 108
Tessin 1, 70
– apărare 57
Thurgovie 1
– independenţă 2
– protecţie 58
Tineri
– activitate extraşcolară 67
– scopuri sociale 41
U
– măsuri educative 123
Uleiuri minerale
– protecţie 116
– impozitare 131
– utilizarea produsului impozitat 196 cap. 3
Titluri de valori 132
Tortură 10, 25
Unitate
– formei 139, 194
Trafic
– materiei 139, 194
– aerian 86
– în general (Preambul)
– mixt 86
Urgenţă 185
– de transfrontalier de m ărfuri 133
Uri 1
– de mărfuri 84, 196 cap. 1
– de tranzit 84, 196 cap. 1
Trafic greu 196 ch. 2
Transformarea
Utilizare
– apei 76

83

101

Constituţia federală
– mlaştinilor 78
– pământului 75
Utilizare abuzivă a datelor
personale 13
Utilizarea drumurilor naţionale 85,
86, 196 cap. 2, cap. II
Utilare 108
Uz personal 108

V

Valais 1
Validitatea iniţiativelor populare
156,
173
Valoare litigioasă 97
Vamă, drepturi 133
Vaud 1
Văduvie 41
Vânătoare 79
Vânzare alcool 105
Vehicule
– cu motor 82–86
– articulate 196 cap. 2
– categorii de 196 cap. 2, cap. II
– consum de energie privind 89
Venit
– agricol 104
– pierderea 114
Venituri 126
Viaţă, drept la 10
Viaţă
– familială 13
– privată 13
Viaţă privată 13
Vignetă autostradă 86, cap. II
Violarea drepturilor constituţionale 189
Vot al Statului 142

Z
Zi liberă 110, 196 cap. 9
Ziua naţională 110, 196 cap.
Zoug 1
Zurich 1
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Constituţia federală

Cuprins
........................................................................................................................Preambul

Titlu 1 Dispoziţii generale
Confederaţia Elveţiană ................................................................................... Art. 1
Scop ....................................................................................................................... Art. 2
Cantoane .............................................................................................................. Art. 3
Limbi naţionale ............................................................................................... Art. 4
Principii de activitate ale Statului de drept .............................................. Art. 5
Subsidiaritate ................................................................................................. Art. 5a
Responsabilitate individuală şi socială................................................. Art. 6

Titlu 2 Drepturi fundamentale, cetăţenie şi scopuri sociale
Capitol 1 Drepturi fundamentale
Demnitate umană............................................................................................ Art. 7
Egalitate .............................................................................................................. Art. 8
Protecţie împotriva arbitrarului şi protejarea bunei credinţei......... Art. 9
Drept la viaţă şi libertate personală . ........................................................ Art. 10
Protecţia copiilor şi tinerilor ....................................................................... Art. 11
Drept de obţinere a unui ajutor în caz de dificultate ............................. Art. 12
Protejarea vieţii private ................................................................................... Art. 13
Drept la căsătorie şi întemeiere a unei familii ...................................... Art. 14
Libertate de conştiinţă şi credinţă ............................................................. Art. 15
Libertate de opinie şi informare ................................................................ Art. 16
Libertatea mijloacelor media ..................................................................... Art. 17
Libertatea limbii ............................................................................................ Art. 18
Drept la învăţământ de bază ...................................................................... Art. 19
Libertatea ştiinţei ......................................................................................... Art. 20
Libertatea artei ................................................................................................. Art. 21
Libertatea de întrunire ................................................................................ Art. 22
Libertatea de asociere ................................................................................. Art. 23
Libertatea de stabilire . . . . . ....................................................................... Art. 24
Protecţie împotriva expulzării, extrădării şi expatrierii .................. Art. 25
Garantarea proprietăţii ............................................................................... Art. 26
Libertate economică .................................................................................... Art. 27
Libertate sindicală .................................................................................... Art. 28
Garanţii generale de procedură ........................................................... Art. 29
Garantarea accesului la judecată ............................................................. Art. 29a
Garanţii de procedură judiciară .......................................................... Art. 30
Privare de libertate ...................................................................................Art. 31
Procedură penală ......................................................................................Art. 32
Drept de petiţie...........................................................................................Art. 33
Drepturi politice ........................................................................................Art. 34
Înfăptuirea drepturilor fundamentale ...............................................Art. 35
Limitarea drepturilor fundamentale.................................................Art. 36
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Capitol 2 Nationalitate, drepturi de cetăţenie şi drepturi
politice
Nationalitate şi drepturi de cetăţenie.................................................Art. 37
Dobândirea şi pierderea naţionalităţii şi drepturilor de
cetăţenie...................................................................................................Art. 38
Exercitarea drepturilor politice ..........................................................Art. 39
Elveţienii din străinătate .........................................................................Art. 40

Capitol 3 Scopuri sociale
................................................................................................................Art. 41

Titlu 3 Confederaţia, cantoanele şi comunele
Capitol 1 Relaţii între Confederaţie şi cantoane
Secţiunea 1 Sarcini ale Confederaţiei şi cantoanelor
Sarcini ale Confederaţiei ......................................................................Art. 42
Sarcini ale cantoanelor ........................................................................Art. 43
Principii aplicabile la atribuirea şi
îndeplinirea sarcinilor de stat....................................................Art. 43a

Secţiunea 2 Colaborarea între Confederaţie şi cantoane
Principii ...................................................................................................Art. 44
Participarea la procesul de decizie pe plan federal .............Art. 45
Punere în aplicare a legislaţiei federale............................................Art. 46
Autonomia cantoanelor ....................................................................Art. 47
Convenţii intercantonale ................................................................Art. 48
Declaraţie cu caracter obligatoriu general şi obligaţia
de a adera la convenţii .....................................................................Art. 48a
Întâietatea şi respectarea legislaţiei federale...............................Art. 49

Secţiunea 3 Comune

.................................................................................................................. Art. 50

Secţiunea 4 Garanţii federale

Constituţii cantonale .......................................................................... Art. 51
Ordine constituţională .................................................................... Art. 52
Existenţa, statutul şi teritoriul cantoanelor ............................... Art. 53

Capitol 2 Competenţe

Secţiunea 1 Relaţii externe
Afaceri externe ................................................................................... Art. 54
Participarea cantoanelor la deciziile de
politică externă ...........................................................................................Art. 55
Relaţiile externe ale cantoanelor ................................................... Art. 56
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Secţiunea 2 Siguranţă, apărare naţională, protecţie civilă
Siguranţă .......................................................................................................... Art. 57
Armată .............................................................................................................. Art. 58
Serviciu militar şi serviciu de înlocuire ................................................... Art. 59
Organizarea, instruirea şi echiparea armatei .................................. Art. 60
Protecţie civilă .............................................................................................. Art. 61

Secţiunea 3 Formare, cercetare şi cultură

Spaţiu elveţian de formare . ................................................................... Art. 61a
Educaţie publică .......................................................................................... Art. 62
Formare profesională ............................................................................... Art. 63
Şcoli înalte ...................................................................................................... Art. 63a
Cercetare ...................................................................................................... Art. 64
Formare continuă ...................................................................................... Art. 64a
Statistică ......................................................................................................... Art. 65
Ajutoare pentru formare............................................................................. Art. 66
Încurajarea copiilor şi tinerilor ........................................................... Art. 67
Sport................................................................................................................. Art. 68
Cultură ............................................................................................................. Art. 69
Limbi ................................................................................................................. Art. 70
Cinema .............................................................................................................. Art. 71
Biserică şi Stat ................................................................................................ Art. 72

Secţiunea 4 Mediu înconjurător şi amenajare teritorială

Dezvoltare durabilă .................................................................................... Art. 73
Protejarea mediului înconjurător............................................................. Art. 74
Amenajarea teritorială ..............................................................................Art. 75
Măsurare ........................................................................................................Art. 75a
Reşedinţe secundare .................................................................................Art. 75b
Ape ....................................................................................................................Art. 76
Păduri ..............................................................................................................Art. 77
Protejarea naturii şi patrimoniului .........................................................Art. 78
Pescuit şi vânătoare .....................................................................................Art. 79
Protejarea animalelor .................................................................................Art. 80

Secţiunea 5 Lucrări publice şi transporturi

Lucrări publice .............................................................................................Art. 81
Circulaţie rutieră.........................................................................................Art. 82
Drumuri naţionale ......................................................................................Art. 83
Tranzit alpin ..................................................................................................Art. 84
Redevenţe pentru circulaţia privind traficul greu........................Art. 85
Impozit pentru consumul de carburanţi şi alte
redevenţe privind circulaţia .......................................................................Art. 86
Transporturi .................................................................................................Art. 87
Drumuri şi trasee turistice ......................................................................Art. 88

Secţiunea 6 Energie şi comunicaţii

Politică energetică ......................................................................................Art. 89
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Energie nucleară .................................................................................Art. 90
Transport de energie.........................................................................Art. 91
Servicii poştale şi telecomunicaţii ....................................................Art. 92
Radio şi televiziune ............................................................................Art. 93

Secţiunea 7 Economie

Principii de ordin economic ..............................................................Art. 94
Activitate economică lucrativă privată.......................................Art. 95
Politică în materie de concurenţă ....................................................Art. 96
Protecţia consumatorilor şi consumatoarelor ............................Art. 97
Bănci şi asigurări .................................................................................Art. 98
Politică monetară................................................................................Art. 99
Politică conjuncturală .....................................................................Art. 100
Politică economică externă ...........................................................Art. 101
Aprovizionarea ţării ........................................................................Art. 102
Politică structurală ..........................................................................Art. 103
Agricultură .........................................................................................Art. 104
Alcool ....................................................................................................Art. 105
Jocuri de noroc ...................................................................................Art. 106
Arme şi material de război ............................................................ Art. 107

Secţiunea 8 Locuinţă, loc de muncă, securitate socială şi sănătate

Încurajarea construirii de locuinţe şi accesul
la împroprietărire .......................................................................... Art. 108
Contract de închiriere ..................................................................... Art. 109
Locuri de muncă ............................................................................... Art. 110
Previune limită de vâstă, urmaşi şi invaliditate ................. Art. 111
Asigurare de limită de vârstă, urmaşi şi invaliditate ...... Art. 112
Prestaţii suplimentare ................................................................ Art. 112a
Încurajarea integrării persoanelor invalide ..................... Art. 112b
Ajutor pentru persoanele în vârstă şi cele cu handicap.........Art. 112c
Pensie …………………............................................................................ Art. 113
Asigurare-şomaj .............................................................................. Art. 114
Asistenţa persoanelor aflate în dificultate ............................ Art. 115
Alocaţii familiale şi asigurare de maternitate ......................... Art. 116
Asigurare de boală şi asigurare de accidente ..................... Art. 117
Protecţia sănătăţii ........................................................................... Art. 118
Medicină complementară .......................................................... Art. 118a
Cercetare pe fiinţa umană ......................................................... Art. 118b
Procreare asistată medical şi inginerie genetică
în sfera umanului .......................................................................... Art. 119
Medicina transplantului .................................................................. Art. 119a
Inginerie genetică în sfera non umană .................................... Art. 120

Secţiunea 9 Regimul de şedere şi stabilirea cetăţenilor străini

................................................................................................................ Art. 121
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Secţiunea 10 Drept civil, drept penal, metrologie
Drept civil................................................................................................. Art. 122
Drept penal .............................................................................................. Art. 123
....................................................................................................................... Art. 123a
Imprescriptibilitatea urmăririi penale şi a pedepsirii
aferente pentru autorii faptelor de ordin sexual sau pornografic
asupra copiilor minori ...................................................................... Art. 123b
Ajutor acordat victimelor ..................................................................... Art. 124
Metrologie................................................................................................ Art. 125

Capitol 3 Sistem financiar

Management financiar ....................................................................... Art. 126
Principii care reglementează impozitarea....................................... Art. 127
Impozite directe.................................................................................... Art. 128
Armonizare fiscală ...............................................................................Art. 129
Taxa pe valoare adăugată .....................................................................Art. 130
Impozite speciale pentru consum ......................................................Art. 131
Taxă de timbru şi impozit anticipat....................................................Art. 132
Taxe vamale .............................................................................................Art. 133
Scutire de impozite cantonale şi comunale ......................................Art. 134
Egalizare financiară şi compensare taxe .....................................Art. 135

Titlu 4 Populaţia şi cantoanele
Capitol 1 Dispoziţii generale

Drepturi politice .....................................................................................Art. 136
Partide politice ......................................................................................Art. 137

Capitol 2 Iniţiativă şi referendum

Iniţiativă populară cu privire la revizuirea totală a
Constituţiei................................................................................................Art. 138
Iniţiativă populară cu privire la revizuirea parţială a
Constituţiei ...............................................................................................Art. 139
Abrogat .....................................................................................................Art. 139a
Procedură aplicabilă la votarea unei iniţiative şi
contra-proiectul acesteia ....................................................................Art. 139b
Referendum obligatoriu ....................................................................Art. 140
Referendum facultativ ........................................................................Art. 141
Implementarea tratatelor internaţionale ....................................Art. 141a
Majorităţi necesare................................................................................Art. 142

Titlu 5 Autorităţi federale
Capitol 1 Dispoziţii generale
Eligibilitate .............................................................................................Art. 143
Incompatibilităţi ..................................................................................Art. 144
Durata funcţiei ......................................................................................Art. 145
Responsabilitatea Confederaţiei ....................................................Art. 146
Procedură de consultare....................................................................Art. 147
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Capitol 2 Adunarea federală
Secţiunea 1 Organizare

Rolul Adunării federale şi sistemul bicameral................................Art. 148
Formarea şi alegerea Consiliului naţional .................................Art. 149
Formarea şi alegerea Consiliului de Stat ......................................Art. 150
Sesiuni ....................................................................................................... Art. 151
Preşedinţie .............................................................................................. Art. 152
Commisii parlamentare ...................................................................... Art. 153
Grupuri ..................................................................................................... Art. 154
Serviciile parlamentului ....................................................................... Art. 155

Secţiunea 2 Procedură

Deliberări separate ............................................................................. Art. 156
Deliberări comune .............................................................................. Art. 157
Şedinţe publice ....................................................................................... Art. 158
Cvorum şi majoritate ........................................................................... Art. 159
Drept de iniţiativă şi drept de propunere ....................................... Art. 160
Interdicţie mandate imperative .................................................... Art. 161
Imunitate ................................................................................................ Art. 162

Secţiunea 3 Competenţe

Forma actelor adoptate de Adunarea federală ............................ Art. 163
Legislaţie ............................................................................................... Art. 164
Legislaţie de urgenţă ........................................................................... Art. 165
Relaţii externe şi tratate internaţionale...................................... Art. 166
Finanţe .................................................................................................. Art. 167
Alegeri ................................................................................................... Art. 168
Supraveghere maximă ....................................................................... Art. 169
Evaluarea eficacităţii ......................................................................... Art. 170
Mandate atribuite Consiliului federal ........................................... Art. 171
Relaţiile între Confederaţie şi cantoane ........................................ Art. 172
Alte sarcini şi competenţe .................................................................. Art. 173

Capitol 3 Consiliul federal şi administraţia federală
Secţiunea 1 Organizare şi procedură

Rolul Consiliului federal ................................................................. Art. 174
Formare şi alegere .......................................................................... Art. 175
Preşedinţie .......................................................................................... Art. 176
Principiul autorităţii colegiale şi împărţirea
pe departamente ................................................................................. Art. 177
Administraţia federală .................................................................. Art. 178
Cancelaria federală ......................................................................... Art. 179
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Secţiunea 2 Competenţe
Politică guvernamentală ........................................................................ Art. 180
Drept de iniţiativă .................................................................................... Art. 181
Legislaţie şi implementare .....................................................................Art. 182
Finanţe .......................................................................................................Art. 183
Relaţii externe ...........................................................................................Art. 184
Siguranţă externă şi internă .................................................................Art. 185
Relaţii între Confederaţie şi cantoane................................................Art. 186
Alte sarcini şi competenţe ......................................................................Art. 187

Capitol 4 Tribunalul federal şi alte autorităţi judiciare

Rolul Tribunalului federal....................................................................Art. 188
Competenţele Tribunalului federal...............................................Art. 189
Drept aplicabil .......................................................................................Art. 190
Acces la Tribunalul federal...................................................................Art. 191
Alte autorităţi judiciare ale Confederaţiei .......................................Art. 191a
Autorităţi judiciare cantonale ...........................................................Art. 191b
Independenţa autorităţilor judiciare ........................................ Art. 191c

Titlu 6 Revizuirea Constituţiei şi dispoziţii tranzitorii
Capitol 1 Revizuire
Principiu ..................................................................................................Art. 192
Revizuire totală ......................................................................................Art. 193
Revizuire parţială ..................................................................................Art. 194
Intrare în vigoare....................................................................................Art. 195

Capitol 2 Dispoziţii tranzitorii
Dispoziţii tranzitorii conform hotărârii din 18
decembrie 1998 referitoare la actualizarea Constituţiei
federale ...................................................................................................Art. 196
Dispoziţii tranzitorii ulterioare acceptării
Constituţiei din 18 aprilie 1999.....................................................Art. 197

Dispoziţii finale privind hotărârea federală din 18 decembrie 1998
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