
 مقدمه

دفاع از مرز و  ،یاجتماع شیآسا نیبهتر، توسعه عدالت، تضم یساختن کشور یبرا رانیما مردم ا

 نیا ندگانیملت و آ یموهبت آزاد نیمملکتمان، توسعه رفاه، تضم رییتغ رقابلیغ یارض تیبوم و تمام

نداشته  رتیحقوق بشر مغا یجهان هیکه تمام اصول آن هرگز با اعالم میکن یم نیرا مع یقانون اساس

جدا بوده و تمام مردم، زن و مرد با هر  شهیهم یاز حکومت برا یلوژ هدیسلطنت و ا ن،یباشد. د

 باشند. یحقوق مساو یدارا ینیو د دهیعق

=================================== 

 ایرانى جمهورى قانون اساس

 

 فصل اول

 ىاصول کل

 

 ١اصل 

به را  ١۳۵۷بهمن انقالب  کسب آن،ا اميد ب است كه ملت ايران، ى حكومت ايران جمهوروع ن  

  .پيروزی رساند

 

 ٢اصل   

 ى: است بر پايهى نظام ،ايرانى جمهور  

 :توأم با مسئوليت او كه از راهى انسان و آزادى كرامت و ارزش واال 

 و تالش در پيشبرد آنها،ى استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشر -

 ى،پذيرو سلطهى گرو سلطهى كشو ستمى هر گونه ستمگرى نف -

 .ميكندتأمين  راى ملى و همبستگى و اقتصادى و استقالل سياس عدالت اجتماعی

  

 ۳اصل  



كور در اصل دوم، همه امكانات خود را نيل به اهداف مذى ايران موظف است براى دولت جمهور  

 امور زير به كار برد:ى برا

 ى.و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى اخالقو ى انسانل ئ رشد فضاى ايجاد محيط مساعد برا - ١

با استفاده صحيح از مطبوعات و  هادر همه زمينهى عمومى باال بردن سطح آگاهيها - ٢ 

 ر.و وسايل ديگى گروهى هارسانه

همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش ى رايگان براى آموزش و پرورش و تربيت بدن  - ۳ 

 ى.عال

از طريق ى فرهنگ و ى فن  ى،علمى هاو تتبع و ابتكار در تمام زمينهى تقويت روح بررس - ۴ 

 تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

 .گراناستعماراز نفوذ ى طرد كامل استعمار و جلوگير - ۵ 

 ى.و انحصارطلب ى محو هر گونه استبداد و خودكامگ - ۶ 

 .قوانين منطبق بر حقوق بشردر حدود ى و اجتماعى سياسى تأمين آزاديها - ۷ 

 خويش.ى و فرهنگى اجتماع ى،اقتصاد ى،مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياس - ٨ 

 ى.و معنوى مادى هامه، در تمام زمينههى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه برا - ۹ 

 صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور.ى ايجاد نظام ادار - ١٠ 

حفظ استقالل و ى براى عمومى از طريق آموزش نظامى تقويت كامل بنيه دفاع مل - ١١ 

 كشور.ى مردم ساالرانه و نظام ى کپارچگي 

رفع فقر و برطرف ساختن هر صحيح و عادالنه جهت ايجاد رفاه و ى اقتصادى ريزى پ – ١٢ 

 تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.ى هانوع محروميت در زمينه

 و مانند اينها.ى و امور نظامى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى تأمين خودكفاي - ١۳ 

ى ساو همه و ت ى عادالنه براى تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضاي  - ١۴ 

 عموم در برابر قانون.

 بين همه مردم.ى و تعاون عمومى دوست  توسعه و تحكيم - ١۵ 

ی و حمايت ب  بشردوستانهى بر اساس معيارهابا توجه به منافع ملی كشور ى تنظيم سياست خارج  - ١۶ 

 جهان. و قربانيان نقض حقوق بشر در محرومان دريغ از



 

 ۴اصل  

و غير اينها ى سياس ى،نظام ى،فرهنگ ى،ادار ى،اقتصاد ى،مال ى،زايج  ى،كليه قوانين و مقررات مدن 

باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون  بشردوستانهی و قحقو بايد بر اساس موازين 

 است.ى اساسديوان قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ى اساس

 

 ۵اصل  

  

ايران که ى بين المللى ميثاق ها و ملل متحد، معاهدات سازمان منشور د را نسبت به خو ايران ى جمهور

 داند.ى ، متعهد محقوق بشرى اعالميه جهان مفاد به آن ملحق شده است و 

 ايران:ى در جمهور

 جايز نيست. شته باشد،تعارض داى كه با اصول دمكراس ى تدوين قوانين  -١

شته باشد، تعارض داى ذكر شده در اين قانون اساسى اساسى اديهاحقوق و آز كه باى تدوين قوانين  -٢

 جايز نيست.

 

 ۶اصل  

اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس ى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى در جمهور  

ى رددر مواى پرسشوراها و نظائر اينها، يا از راه همهى اعضا ى،ملى اجمهور، نمايندگان مجلس شور

 كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.

 

 ۷اصل  

استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از ى شورا ى،ملى شوراها، مجلس شورا

 و اداره امور كشورند.ى گيراركان تصميم

ين از آن معى موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناش

 .ميكند



 

 ٨اصل   

آن را  کهى شرايط و حدود و كيفيت  را تحتنسبت به مردم وظايف خود ايران، دولت  ى در جمهور  

 .دهدى ، انجام مقانون معين ميكند

 

 ۹اصل   

كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ ى کپارچگي و استقالل و وحدت و ى ايران آزاد ى رو در جمه  

به  ى،حق ندارد به نام استفاده از آزاد ى د ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامآنها وظيفه دولت و آحا

وارد كند و هيچ ى اايران كمترين خدشهى کپارچگي و ى نظام ى،اقتصاد ى،فرهنگ ى،استقالل سياس

و ى دين ى،قوم ى،ملى اقليت هاى كشور آزاديهاى کپارچگيحق ندارد به نام حفظ استقالل و ى مقام

 را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.ی کشور زبان 

ميان کشورها طبق منشور ى در مورد روابط دوستانه و همکارى اصول حقوق بين الملل ۀ»اعالمي 

« یو زبان ى دين ى،قوم ى،ملى »اعالميۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاسازمان ملل« و 

ايران ى در جمهوراين اصل ى اجراى چگونگى ماراهن سازمان ملل متحد، ى از مصوبات مجمع عموم

 هستند.

 

 ١٠اصل  

در جهت آسان  ى ي هاى ريزاست، قوانين و مقررات و برنامه جامعه ى از آنجا كه خانواده واحد بنياد  

 .گردندى تدوين م كردن تشكيل خانواده

 

 ١١اصل  

و دهد ى مقرار و عدم تعهد ى بين المللى همبستگ ۀخود را بر پاي ى ايران سياست كل ى دولت جمهور

با مناسبات ديپلماتيک عضو سازمان ملل متحد ى با کليۀ کشورها آورد تاى م ير به عملگي پكوشش 

  داشته باشد.ى قوانين شناخته شده بين المللى تضمين حقوق برابر بر مبنا

 



 ١٢اصل  

در انجام مراسم مذاهب  تمام پيروان .دين و حکومت از هم جدا مى باشند در جمهوری ايران، 

ى در کنار آموزش و پرورش عمومى و در تعليم و تربيت دين .خودشان آزادند آيين طبق ى،مذهب

اعالميه و کشور ى منطبق بر قوانين مدن و احوال شخصيه )ازدواج، طالق، ارث و وصيت(  کشور

و  انب کشورپذيرفته شده از ج ى آن و ديگر اسناد بين المللى الحاقى حقوق بشر، ميثاق هاى جهان

   .ها رسميت دارندمربوط به آن در دادگاه ى دعاو 

  

 ١۳اصل 

خود آزادند و در احوال ى در حدود قانون در انجام مراسم دين  پيرو اديان گوناگون،ايرانيان ى تمام 

 .عمل ميكنند ١٢در چهار چوب شرايط اصل بر طبق آيين خود ى شخصيه و تعليمات دين

  

 ١۴اصل  

با اخالق حسنه عمل  مقيم کشورى ايراننسبت به افراد غير است  ران موظفاي ى دولت جمهور

خارجيان در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران، آنان را رعايت كنند. ى نمايند و حقوق انسان 

 . تابع قوانين و مقررات کشور هستند

 

 فصل دوم

 زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور

 

 ١۵اصل   

و اسناد ى انتشار روزنامۀ رسم است.ى فارسدستور خط با ى مردم ايران فارس و مشتركى زبان رسم  

 ى،ملى مجلس شوراچون جلسات ى رسمجلسات گيرد و در ى م و نامه ها به اين زبان صورتى رسم

ديگر ى استفاده از زبانها شود.ى از اين زبان استفاده مى رسمى ها و کنفرانس ها هيئت دولت، دادگاه

ى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى گروهى هامطبوعات و رسانه در مردم ايران

  پذيرد.ى صورت م



كه اكثريت ى مناطقى ادارى در واحدهاى ترکمن و ى بلوچ ى،عرب ى،کرد ى،بايجان آذرى هازبان   

 .آيندى حساب مبه آن منطقه ديگر ى زبان رسمکنند، ى به آن زبان تکلم مآن جمعيت 

 

 ١۶ اصل 

سازمان ملل متحد ى رسمى که از زبان هاى عربو ى اسپانيول ى،فرانسو  ى،انگليسى هازبان 

گوناگون، فراخور ى هاتا پايان دوره متوسطه در كالسها و رشتهى پس از دوره ابتداي هستند، 

 .دن شوى م تدريس امکانات و تمايل دانش آموزان

  

 

 ١۷اصل   

روز جمعه ى هفتگى طيل رسمعاست. ت خورشيدی ى،ت دولتكار اداراى مبنا و  كشورى تاريخ رسم

 .است

 

 ١٨اصل   

 .سبز و سفيد و سرخ استى ايران به رنگهاى پرچم رسم  

 

 فصل سوم 

 حقوق ملت

 

 ١۹اصل  

، زبانجنس، برخوردارند و رنگ، نژاد، ى از حقوق مساو  كه باشندتبار ايران از هر قوم و مردم   

ثروت، والدت يا هر  ى،دۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعيا هر عقي ى مذهب، عقيدۀ سياس

 سبب امتياز نخواهد بود. موقعيت ديگر

 

 ٢٠اصل   



 ى،همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسان  

 .برخوردارندى و فرهنگى اجتماع ى،اقتصاد ى،سياس

 

 ٢١اصل   

 را در تمام جهات تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: انحقوق زن دولت موظف است   

و تأمين  او ى و معنو ى حقوق مادى رشد شخصيت زن و احياى مساعد براى هاايجاد زمينه - ١ 

 .کامل زنان و مردانى برابرحقوق

و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان ى حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردار - ٢ 

 رپرست.سبي

 خانواده.ى حفظ كيان و بقاى ايجاد دادگاه صالح برا - ۳ 

 .خانوار سرپرستسالخورده و بيکار، ايجاد بيمه خاص زنان  - ۴ 

مادر از نظر ى که عدم شايستگى مگر در موارد نادرقيمومت فرزندان به مادران ى اعطا - ۵ 

  دادگاه صالح محرز باشد.

 

 ٢٢اصل  

 محلى ورود و بازرس .ق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون استحيثيت، جان، مال، حقو   

که تداوم يک شغل موجب ى در صورت  .است ممنوع ى،قضاي  يا حكم ملك صاحب اجازه بدون سكونت

آن شغل جهت  شاغالن بهى به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزتعرض 

 کند. ى را تعيين مى احتمالران زيان اشتغال به شغل ديگر يا جب 

 

 ٢۳اصل   

مورد تعرض و مُواخذه ى اتفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده  

 . داقرار د

 

 ٢۴اصل   



ى به شکل توهين يا بهتان به فرد يا گروهنشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه   

 تفصيل آن را قانون معين ميكند. .باشندى موممخل حقوق عى اجتماع

  

  

 ٢۵اصل  

و تلكس، ى مخابرات تلگرافى افشا ى،ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفن و نرساندن نامهى بازرس  

 .سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون

 

 ٢۶اصل  

و آزادند، مشروط به اين همچون سنديکاها ى و صنف ، دينیىسياسى ها، انجمنهااحزاب، جمعيت  

هيچكس  انجام ندهند. ى،وحدت مل و نظام دمکراتيک ى بنيادى مبان ى،استقالل، آزادعليه ى اقدام كه

 .از آنها مجبور ساختى را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يك

 

 ٢۷اصل  

آزاد  محل،ى به مسئوالن انتظامى با اعالم قبل ها، بدون حمل سالح،يپيمايو راه تشكيل اجتماعات  

معين خواهد  قانونرا ى عمومى هاميدان ها و درخيابانى پيمائمقررات مربوط به اجتماع و راه .است

 کرد.

 

 ٢٨اصل   

 ،نيست و حقوق ديگرانى را كه بدان مايل است و مخالف مصالح عمومى هر كس حق دارد شغل  

 برگزيند.

همه افراد امكان اشتغال به كار و ى دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برا

 احراز مشاغل ايجاد نمايد.ى را براى شرايط مساو 

 

 ٢۹اصل  



در  ى،سرپرست یب ى،ازكارافتادگ ى،پير ى،بيكار ى،از نظر بازنشستگى از تأمين اجتماعى برخوردار 

به صورت بيمه و ى پزشكى و مراقبتهاى درمان ى حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشت  ى،دگمان راه  

 ى.است همگانى غيره، حق

حاصل از مشاركت مردم، ى و درآمدهاى عمومى دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدها

 .يك يك افراد كشور تأمين كندى فوق را براى مالى خدمات و حمايتها

 

 ۳٠اصل   

همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم ى دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برا  

 .كشور به طور رايگان گسترش دهدى را تا سر حد خودكفايى سازد و وسايل تحصيالت عال

 

 ۳١اصل   

است. دولت موظف است با رعايت ى داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايران  

كارگران زمينه  و حاشيه نشينان شهری  ،آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينانى اولويت برا

 .اين اصل را فراهم كندى اجرا

 

 ۳٢اصل   

كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، ى هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيب  

به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبا 

ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم  ى به مراجع صالحه قضاي ى چهار ساعت پرونده مقدمات 

 .خلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشودتگردد. م

 

 ۳۳اصل   

اش ممنوع يا به حل مورد عالقههيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در م  

و ى فرد يا امنيتى بهداشت  به داليلكه قانون ى مگر در مواردمجبور ساخت، ى اقامت در محل

 دارد.مي مقرر و ايدئولوژيک ى سياسى و بدون جنبه هااجتماعی 



 

 ۳۴اصل  

لح رجوع صاى هابه دادگاهى حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهى دادخواه  

ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از رند اين گونه دادگاهانمايد. همه افراد ملت حق د

 كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.ى دادگاه

 

 ۳۵اصل  

اب وكيل انتخ ى ي و اگر توانا خود وكيل انتخاب نمايندى حق دارند براى ها طرفين دعو در همه دادگاه  

 .آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گرددى را نداشته باشند بايد برا

 

 ۳۶اصل   

 .حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد  

 

 ۳۷اصل   

اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه    

 .الح ثابت گرددص

 

 ۳٨اصل   

گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به ى براى يا روانى بدن  هر گونه شكنجه  

 فاقد ارزش و اعتبار است.ى شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند

 .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود

 

 ۳۹اصل   

يا تبعيد شده، به هر صورت ى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى رمت و حيثيت كسهتك ح   

 .كه باشد ممنوع و موجب مجازات است



 

 ۴٠اصل   

 .قرار دهدى هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عموم  

 

 ۴١اصل   

سلب تابعيت كند، ى و دولت نميتواند از هيچ ايراناست ى ايرانتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد   

 .مگر به درخواست خود او 

 

 ۴٢اصل   

اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در   

 .ممكن است كه خود آنها درخواست كنندى صورت

 فصل چهارم 

 ىاقتصاد و امور مال

 

 ۴۳صل ا 

انسان در ى كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاجامعه و ريشهى تأمين استقالل اقتصادى برا  

 ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود: ى او، اقتصاد جمهورى جريان رشد، با حفظ آزاد

مكانات مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و ا ى:اساسى تأمين نيازها - ١ 

 همه.ى تشكيل خانواده براى ارالزم ب

همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار ى تأمين شرايط و امكانات كار برا - ٢ 

از راه وام بدون بهره  ى،وسايل كار ندارند، در شكل تعاون ى كه قادر به كارند ولى در اختيار همه كسان 

ى خاص منتهى هاكه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهى ديگرى هايا راه يا کم بهره 

بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرما

 اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.ى عمومى ريزحاكم بر برنامهى هاضرورت



كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد ى صورتكشور به ى تنظيم برنامه اقتصاد - ۳ 

و شركت ى و اجتماعى سياس ى،معنو ى خودسازى براى فرصت و توان كاف ى،عالوه بر تالش شغل

 كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.ى فعال در رهبر

از كار ى كشاز بهره ىمعين و جلوگيرى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كارى رعايت آزاد - ۴ 

 ى.ديگر

 .ىغير قانون  و ديگر معامالتى قانون  غيرى سودبر و منع اضرار به غير و انحصار و احتكار  - ۵ 

توليد،  ى،گذارون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهئمنع اسراف و تبذير در همه ش - ۶ 

 توزيع و خدمات.

توسعه و پيشرفت اقتصاد ى ماهر به نسبت احتياج برا استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد - ۷ 

 كشور.

 بر اقتصاد كشور.ى کشورها و مؤسسات خارج ى از سلطه اقتصادى جلوگير - ٨ 

را تأمين كند و كشور ى عمومى كه نيازهاى و صنعتى دام ى،تأكيد بر افزايش توليدات كشاورز - ۹ 

 .برهاندى برساند و از وابستگى را به مرحله خودكفاي

 

 ۴۴اصل   

منظم و ى ريزبا برنامهى و خصوصى تعاون ى،ايران بر پايه سه بخش دولت ى جمهورى نظام اقتصاد  

 صحيح استوار است.

صورت  در آنى سودآوراست كه و تأسيسات خدماتی معادن  ،صنايعآن بخش از شامل ى بخش دولت  

 است.ى ضرورى امنيت ملى برادولت  داشتن آن توسط در اختيار يا و محرز ى مالكيت عموم

توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى بخش تعاون 

 شود.ى تشکيل م ى قانونضوابط 

صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل  ى،دامدار ى،شامل آن قسمت از كشاورزى بخش خصوص 

 است.ى و تعاونى دولتى اقتصادى فعاليتها



كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين خارج ى در اين سه بخش تا جاي  مالكيت 

كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون ى نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد

 است. ايران ى جمهور

 .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند 

 

 ۴۵اصل  

ها و رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه يا خشک و بايرى از قبيل زمينهاى عمومى وتهاثر  

كه حريم نيست، ارث ى مراتع ى،طبيعى ها، جنگلها، نيزارها، بيشهها ها، درهكوه ى،عمومى ساير آبها

 دولت ختياركه از غاصبين مسترد ميشود. در اى المالك و اموال عمومبدون وارث، و اموال مجهول

است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون 

 معين ميكند.

 

 ۴۶اصل  

خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به ى قانون  هر كس مالك حاصل كسب و كار  

 .سلب كندى كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگر

 

 ۴۷اصل   

. باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكندتأمين شده ى قانون كه از راه ى مالكيت شخص  

ى برطرف کردن نيازى تصاحب هر ملک برا باشد.ى اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عموم

 عادالنۀ آن صورت پذيرد.ى قانون و با پرداخت بهاى بايد بر مبناى، عموم

خود ى و صنعتى هنر ى،ادب  ى،آثار علمى و معنو ى حمايت ماد ق دارد در حدود قانون ازهر كس ح

 .برخوردار باشد

 

 

 ۴٨اصل  



ى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى ملى و استفاده از درآمدهاى از منابع طبيعى برداردر بهره  

كه هر منطقه ى د، به طوريض در كار نباشها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعميان استان ى اقتصاد

 فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد.

 

 ۴۹اصل  

غصب، رشوه، اختالس، سرقت،  ى،قانون غيرى سودبراز ى ناشى دولت موظف است ثروتها  

يا مالک بدون  موالاو  خشک و بايرى فروش زمينها ى،كاريها و معامالت دولت سوءاستفاده از مقاطعه

را گرفته و به صاحب حق رد كند و ى قانون  ر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرئ دا ،سابقۀ آبادانیبا 

و تحقيق و ثبوت به وسيله ى بدهد. اين حكم بايد با رسيدگ كلى دارخزانهدر صورت معلوم نبودن او به 

 .دولت اجرا شود

 

 ۵٠اصل   

ى بعد بايد در آن حيات اجتماعى حيط زيست كه نسل امروز و نسلهاحفاظت م ،ايرانى در جمهور  

و غير آن كه با ى اقتصادى ميگردد. از اين رو فعاليتهاى تلقى داشته باشند، وظيفه عمومى رو به رشد

 محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است.ى آلودگ

 

 ۵١اصل  

به ى و تخفيف ماليات ى شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگهيچ نوع ماليات وضع نمي   

 موجب قانون مشخص ميشود.

 

 ۵٢اصل  

و ى رسيدگى شود از طرف دولت تهيه و برايكه در قانون مقرر مى بودجه ساالنه كل كشور به ترتيب  

يز تابع مراتب مقرر در تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نى مل ى تصويب به مجلس شورا

 قانون خواهد بود.

 



 ۵۳اصل  

كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات ى دارخزانهى دولت در حسابهاى كليه دريافتها  

 .مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد

 

 ۵۴اصل   

ره امور آن در ميباشد. سازمان و اداى مل ى ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شورا  

 تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

 

 ۵۵اصل  

كه به ى هاي و ساير دستگاهى دولت ى ها، موسسات، شركتهاوزارتخانهى ديوان محاسبات به كليه حسابها  

يا ى كه قانون مقرر ميدارد رسيدگى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيب ى نحو 

در محل خود به ى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى امينمايد كه هيچ هزينهى سابرسح 

و ى آورمصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع

ين تسليم مينمايد. اى مل ى گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورا

 .گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود

 

 فصل پنجم 

 از آنى ناشى حق حاکميت ملت و قوا

 

 

 ۵۶اصل  

خويش حاكم است. هيچكس نميتواند اين حق را از انسان سلب كند يا در ى بر سرنوشت اجتماعانسان 

د به نفع از آن همۀ مردم است و باي ى حق حاکميت مل. خاص قرار دهدى خدمت منافع فرد يا گروه

 .كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكندى و ملت اين حق را از طرق عموم به کار رود

. 



 

 ۵۷اصل   

: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول ايران عبارتند از ى حاكم در جمهورى قوا

نها به وسيله رييس جمهور ند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آدآينده اين قانون اعمال ميگر

 برقرار ميگردد. 

  

 ۵٨اصل   

شود و است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميى مل ى اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورا  

 .اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ ميگرددى برا رئيس جمهورى امضا مصوبات آن پس از

 

 ۵۹اصل   

و ى پرساعمال قوه مقننه از راه همهى و فرهنگى اجتماع ى،سياس ،ىدر مسائل بسيار مهم اقتصاد  

توسط يک سوم ى گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى ممراجعه مستقيم به آراء مردم صورت 

بايد به تصويب گيرد و ى صورت مى نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأ

 .نمايندگان مجلس برسد

 می شود.  بررسیاين قانون  ١١١و  ١١٠اصول بر طبق مرتبط با تغيير در قانون اساسی، پيشنهادهای 

 

 ۶٠اصل   

 اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و وزراء است. 

 

 ۶١اصل   

و حفظ حقوق ى است كه بايد به حل و فصل دعاو ى دادگسترى هااعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه  

 .عدالت بپردازدى و گسترش و اجراى عموم

 

 فصل ششم 



 قوه مقننه

 ىملى مبحث اول( مجلس شورا

 

 ۶٢اصل 

انتخاب ميشوند تشكيل ى مخفى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مل ى مجلس شورا  

 ميگردد.

 شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.كنندگان و انتخابشرايط انتخاب

 

 ۶۳اصل   

چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل ى مل ى مجلس شوراى دوره نمايندگ  

 كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.ى برگزار شود به طور

 

 ۶۴اصل   

و ى مسيحيان آشور ،كليميان ،نفر است. زرتشتيان  نود دويست و ى مل ى عده نمايندگان مجلس شورا 

  در مجلس خواهند داشت. يك نماينده حداقلهر كدام  و بهائيان جنوب و شمالى ن ارمن مسيحيا ى،كلدان 

 انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.ى هامحدوده حوزه 

)تبصره: در زمانی که شهروندان جامعه زرتشتيان، کليميان، مسيحيان، بهائيان و پيروان ساير اديان و 

تأمين حقوق شهروندی خود در جامعه را تضمين شده بدانند، جملۀ دوم اين فرقه های مذهبی کشور، 

 اصل حذف می شود و تنها جمالت اول و سوم باقی می مانند.( 

 

 ۶۵اصل  

با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت ى مل ى انتخابات، جلسات مجلس شوراى پس از برگزار  

كه در ى انجام ميگيرد مگر در مواردى ه مصوب داخلناممييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين

 تعيين شده باشد.ى نصاب خاصى قانون اساس

 موافقت دو سوم حاضران الزم است.ى نامه داخلتصويب آيينى برا



 

 ۶۶اصل   

آنها و امور مربوط به ى ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصد  

 مجلس معين ميگردد.ى نامه داخلمات مجلس به وسيله آيينمذاكرات و انتظا

 

 ۶۷اصل  

 نامه را امضاء نمايند.نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم  

ى و مبان ملت ايران ى خويش تعهد مينمايم كه نگاهبان دستاوردهاى "من با تكيه بر شرف انسان  

كنم و در انجام ى عادل پاسدارى سپرده به عنوان امين من را كه ملت بهى اباشم، وديعهايران ى جمهور

كشور و حفظ حقوق ملت و ى وظايف وكالت، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتال

تقالل ها و اظهارنظرها، اسها و نوشتهدفاع كنم و در گفتهى قانون اساس  خدمت به مردم پايبند باشم، از

 مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."ى كشور و آزاد

كه حضور پيدا ميكنند مراسم ى اكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهى نمايندگان

 آوردند.ى سوگند را به جا

 

 ۶٨اصل   

سه برابر ى کيفى اکثريتتصويب  به پيشنهاد رييس جمهور و  كشورى در زمان جنگ و اشغال نظام  

از انتخابات  اساسیديوان قانون کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و  و تأييدچهارم مجموع نمايندگان 

متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس ى مدت معينى مملكت براى نقاط اشغال شده يا تمام

 جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

 

 ۶۹اصل   

ى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى بايد علن ى مل ى ات مجلس شورامذاكر 

كه رعايت امنيت كشور ايجاب ى در صورت  ى،اطالع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى برا

ى جلسه غير علن در صورت تصويب مجلس، ده نفر از نمايندگان، رييس جمهور يا ى كند، به تقاضا



ديوان قانون هيئت  با حضورمعتبر است كه ى در صورتى مصوبات جلسه غير علن شود.يتشكيل م

سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين  برابرى کيفى اکثريت  به تصويباساسی 

 اطالع عموم منتشر گردد.ى براى جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطرار

 

 ۷٠اصل  

مجلس را ى او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علن رييس جمهور و معاونان    

كه نمايندگان الزم بدانند، وزراء ى دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورت 

 مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.

 

 ىمل ى مبحث دوم( اختيارات و صالحيت مجلس شورا

 

 ۷١اصل  

 ميتواند قانون وضع كند.ى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مل ى مجلس شورا  

 

 ۷٢اصل   

يا  آنى هاحقوق بشر و ميثاقى جهانى اعالميهوضع كند كه با ى نميتواند قوانينى مل ى مجلس شورا  

كه در اصل نود و ششم ى به ترتيب. تشخيص اين امر مغايرت داشته باشد منطبق با آنى قانون اساس

 است. ى اساسديوان قانون  آمده بر عهده

  

 ۷۳اصل  

است. مفاد اين اصل مانع از ى مل ى در صالحيت مجلس شوراى عادقوانين  کليه شرح و تفسير  

 كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.ى تفسير

 

 ۷۴اصل   



به پيشنهاد ى قانون ى يأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاپس از تصويب هى لوايح قانون   

 قابل طرح است.ى مل ى حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورا

 

 ۷۵اصل   

عنوان ميكنند و به ى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى و پيشنهادها و اصالحاتى قانون ى هاطرح  

قابل طرح در مجلس است كه در ى ميانجامد، در صورتى ه عموميا افزايش هزين ى تقليل درآمد عموم

 آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

 

 ۷۶اصل   

 حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.ى مل ى امجلس شور  

 

 ۷۷اصل   

ى مل ى بايد به تصويب مجلس شوراى المللبينى اهنامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه  

 برسد.

 

 ۷٨اصل   

با رعايت مصالح كشور، به ى ممنوع است مگر اصالحات جزي ى هر گونه تغيير در خطوط مرز  

ى کيفى اکثريت د و به تصويب نكشور لطمه نزى کپارچگيل و الشرط اين كه يك طرفه نباشد و به استق

 برسد.ى مل ى گان مجلس شوراچهار پنجم مجموع نمايند برابر

 

 ۷۹اصل   

نظير آن، دولت حق ى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى حكومت نظامى برقرار  

مدت آن به هر ى را برقرار نمايد، ولى ضرورى موقتا محدوديتهاى مل ى دارد با تصويب مجلس شورا

باشد دولت موظف است ى نان باقكه ضرورت همچى روز باشد و در صورت ى حال نميتواند بيش از س

 مجددا از مجلس كسب مجوز كند.



 

 ٨٠اصل   

از طرف دولت بايد با تصويب مجلس ى و خارج ى بدون عوض داخلى گرفتن و دادن وام يا كمكها  

 باشد.ى مل ى شورا

 

 ٨١اصل   

خدمات به و معادن و ى و كشاورزى و صنعتى دادن امتياز تشكيل شركتها و مُوسسات در امور تجارت   

 .ر پايه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشدب  خارجيان

 

 ٨٢اصل   

از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس ى استخدام كارشناسان خارج   

 ى.مل ى شورا

 

 ٨۳اصل   

 باشد قابل انتقال به غير نيست.ى مل سكه از نفاي ى بناها و اموال دولت  

 

 ٨۴ل اص  

كشور اظهار ى و خارجى ابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلرهر نماينده در ب  

 نظر نمايد.

 

 ٨۵اصل   

نيست. مجلس نميتواند اختيار ى به ديگرى قائم به شخص است و قابل واگذارى سمت نمايندگ 

از ى يتواند اختيار وضع بعضمى در موارد ضرورى واگذار كند ولى را به شخص يا هيأتى قانونگذار

خود تفويض كند، در اين صورت اين ى داخلى هاقوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون



آنها با ى اجرا ميشود و تصويب نهايى كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشى قوانين در مدت

 مجلس خواهد بود.

يا ى اساسنامه سازمانها، شركتها، مُوسسات دولتى مئميتواند تصويب داى مل ى همچنين مجلس شورا

ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب ى وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونها

مغايرت داشته باشد، ى آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با قانون اساس

. عالوه بر اين، استاساسی ديوان قانون صل نود و ششم با تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در ا

و اعالم عدم ى كشور باشد و به منظور بررسى مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عموم

 برسد.ى مل ى اجرا به اطالع رييس مجلس شوراى مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ برا

 

 ٨۶اصل  

خود كامال آزادند و نميتوان ى در اظهار نظر و رأى وظايف نمايندگى مقام ايفا نمايندگان مجلس در  

خود ى وظايف نمايندگى كه در مقام ايفاى اند يا آراي كه در مجلس اظهار كردهى آنها را به سبب نظرات 

 اند تعقيب يا توقيف كرد.داده 

 

 ٨۷اصل   

اعتماد ى ر اقدام ديگر بايد از مجلس رأهيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هى رييس جمهور برا 

هيأت ى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف ميتواند از مجلس براى بگيرد. در دوران تصد

 اعتماد كند.ى رأى وزيران تقاضا

 

 ٨٨اصل  

از رييس جمهور و يا هر يك از ى مل ى در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شورا 

از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است ى از وزير مسئول، درباره يكنمايندگان 

در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه 

 ى.مل ى ر افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخ

 



 ٨۹ اصل 

كه الزم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از ى ميتوانند در مواردى مل ى نمايندگان مجلس شورا - ١ 

حداقل ده نفر از ى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقت

 نمايندگان به مجلس تقديم شود.

ه روز پس از طرح آن در مجلس حاضر هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت د 

اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا ى شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأ

كه ى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات الزم را ميدهند و در صورت ى وزير برا

 عدم اعتماد خواهد كرد.ى بداند اعالم رأى مجلس مقتض

اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو ى اگر مجلس رأ 

كه بالفاصله بعد از آن تشكيل ميشود ى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى صورت وزرا

 عضويت پيدا كنند.

مهور را در مقام رييس ج ى،مل ى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى در صورت - ٢ 

كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس ى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجراي ى اجرا

جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح 

ييس كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رى بدهد. در صورت ى شده توضيحات كاف

رئيس جمهور عزل و ، دادندى جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأ

  پذيرد.یصورت م پنجاه روزظرف ى انتخابات رياست جمهور

ى يک سال از زمان تصدحداقل است که ى قابل بررسى در صورت طرح استيضاح رياست جمهور -

 جمهور منتخب گذشته باشد. پست رياست

كه ى تجاوز نمايد. با اين حال، شخصى تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولت  -

 شود.یمعاف نمى نو مدى وليت جزايئ استيضاح شده از مس

 

 

 ۹٠اصل  



از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را ى هر كس شكايت  

ى كند و پاسخ كافى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى مل  ىكتبا به مجلس شورا

از آنها ى و پاسخ كافى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى دهد و در موارد

كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه ى بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعالم نمايد و در مورد

 برساند.

 

 ۹١اصل   

ى نهاد ،با آنى مل ى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى از قانون اساسى به منظور پاسدار 

 با تركيب زير تشكيل ميشود.ى اساسديوان قانون به نام 

 

ى مجلس شوراآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با  حقوقدانان نفر ازچهار  – ١ 

 است.ى مل

ى عالى شورا  كه به وسيلهى از ميان حقوقدانان  ى،مختلف حقوقى هانفر حقوقدان، در رشتههار چ – ٢ 

 انتخاب ميگردند. کشورى از ميان قضات ديوان عالى قضائ 

 رئيس جمهورانتخاب حقوق کشور به ى نفر از استادان دانشکده هاچهار   -۳

 

 ۹٢اصل 

در نخستين دوره پس از ى شوند ولخاب ميمدت شش سال انت ى براى اساسديوان قانون ى اعضا  

ى اتازهى تغيير مييابند و اعضا (قيد قرعه )در دور اول بههر گروه ى از اعضاى گذشتن سه سال، نيم

اين تواند عضو یسال م ۶حد اکثر به مدت ى اساسديوان قانون هر عضو  آنها انتخاب ميشوند.ى به جا

 باشد. يواند

 

 ۹۳اصل   

ندارد مگر در مورد تصويب ى اعتبار قانون ى اساسديوان قانون بدون وجود ى مل ى مجلس شورا  

 ى  اساسديوان قانون ى اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضا



 

 ۹۴اصل   

 ى اساسديوان قانون فرستاده شود.  ىاساسديوان قانون بايد به ملی  ى كليه مصوبات مجلس شورا  

مورد ى ر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسموظف است آن را حداكث 

تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين ى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى بررس

 صورت مصوبه قابل اجرا است. 

 

 ۹۵اصل   

نداند، ى كافى هايو اظهار نظر نى رسيدگى مدت ده روز را براى اساسديوان قانون كه ى در موارد  

 ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.ى حداكثر براى مل ى ميتواند از مجلس شورا

 

 ۹۶اصل   

ى و ميثاق ها و مقاوله نامه هاى با قانون اساسى ملى تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورا  

 است. ى اساسون ديوان قان ى عهده اكثريت اعضا بر پيشتر تصويب شده ى بين الملل

 

 ۹۷اصل   

به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره اليحه يا طرح ى اساسديوان قانون ى اعضا  

در دستور ى فورى اطرح يا اليحهى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى قانون 

مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار بايد در ى اساسديوان قانون ى كار مجلس قرار گيرد، اعضا

 نمايند.

 

 ۹٨اصل   

 است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.ى اساسديوان قانون به عهده ى تفسير قانون اساس  

 

 ۹۹اصل   



 تدوينانتخابات مجلس بر  کشور را ى بين المللى منطبق با تعهدات حقوقنظارت ى اساسديوان قانون 

به  ى،پرسو همهى و مراجعه به آراء عموم ى ملى مجلس شورا ى،ست جمهوررياقانون اساسی، 

بر ى طرف بين المللى انتخابات و ناظران کارشناس و ب ى با کميسيون مستقل مرکزى صورت همکار

 عهده دارد.

 

 

 فصل هفتم

 شوراها 

 

 ١٠٠اصل  

و ساير ى آموزش ى،هنگفر ى،بهداشت ى،عمران ى،اقتصاد ى،اجتماعى هاپيشبرد سريع برنامهى برا  

اداره امور هر روستا، بخش، شهر،  ى،مردم با توجه به مقتضيات محلى از طريق همكارى امور رفاه

ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ى به نام شوراى شهرستان يا استان با نظارت شوراي 

 آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.ى ميگيرد كه اعضا

شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت  ندگان و انتخابكن شرايط انتخاب 

و نظام ى کپارچگيو ى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى شوراها

 .باشد قانون معين ميكندى و تابعيت حكومت مركز ى جمهور

  

 ١٠١اصل   

استانها و ى و رفاهى عمران ى هادر تهيه برنامهى راز تبعيض و جلب همكاى به منظور جلوگير  

استانها تشكيل ى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى عالى هماهنگ آنها، شوراى نظارت بر اجرا

 ميشود.

 .نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند

 

 ١٠٢اصل   



تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به ى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهاي ى عالى شورا  

 .قرار گيردى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى مل ى مجلس شورا

 

 ١٠۳اصل   

كه از طرف دولت تعيين ميشوند در ى استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشور  

 .ندحدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هست 

 

 ١٠۴اصل   

 ى،توليدى در پيشرفت امور در واحدهاى ها و ايجاد هماهنگدر تهيه برنامهى به منظور تأمين همكار  

مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و ى شوراهاي  ى،و كشاورزى صنعت

از نمايندگان اعضاء اين واحدها  مركبى و مانند اينها شوراهاي ى خدمات  ى،ادار ى،آموزشى در واحدها

 تشكيل ميشود.

 .تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكندى چگونگ

 

 ١٠۵اصل   

 . تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور باشد  

 

 ١٠۶اصل   

يص انحراف و ممكن نيست. مرجع تشخ ى انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانون   

 ترتيب انحالل شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.

شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است 

 .كندى خارج از نوبت به آن رسيدگ

 

 فصل هشتم

 ىقانون اساسى ديگر و بازنگرى نهادها



 

 ١٠۷اصل  

 

امنيت ى عالى "شوراکشور، ى و حاكميت ملى کپارچگياز ى و پاسدارى ن منافع ملبه منظور تأمي 

 به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد. ى“مل

 كشورى امنيت -ى دفاعى تعيين سياستها - ١ 

در ارتباط با ى و اقتصادى فرهنگ ى،اجتماع ى،اطالعات  ى،سياسى هاهماهنگ نمودن فعاليت - ٢  

 ى.امنيت  -ى دفاعى كلتدابير 

 ى.و خارجى داخلى مقابله با تهديدهاى كشور براى و معنو ى از امكانات مادى گيربهره - ۳ 

 شورا عبارتند از:ى اعضا 

 سه گانهى قواى رُوسا -  

 مسلحى كل نيروهاى رييس ستاد فرمانده - 

 مسئول امور برنامه و بودجه - 

 امور خارجه، كشور، اطالعاتى وزرا - 

 سب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتشح  -

ى دفاع و شوراى از قبيل شوراى فرعى به تناسب وظايف خود شوراهاى امنيت ملى عالى شورا -

ى از اعضاى با رييس جمهور يا يكى فرعى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراها

 است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.ى عالى شورا

معين ميكند و تشكيالت آنها به تصويب ى را قانون ى فرعى ود اختيارات و وظايف شوراهاحد 

 ميرسد.ى عالى شورا

 

 ١٠٨اصل  

 
ى های پرسعادالنه انتخابات و همهى انتخابات« به منظور برگزار مستقل ىها»كميسيون -
 د.ن شو یتشكيل مى احزاب سياسى و نظارت بر امور ادارى مل



از سوی انتخابات« مركب است از: سه عضو منصوب  مرکزی مستقل»كميسيون  -
به انتخاب و سه عضو ديگر ى ملشورای سه عضو به انتخاب مجلس  ،جمهوررئيس

 .رئيس خود را برمی گزيند ،اعضاميان كميسيون از شورای عالی قضائی. 
 كميسيون شش سال است.ى مدت مأموريت اعضا -
 گونهو  حق شركت در هيچباشند داشته تعلق ى ساحزاب سيابه د كميسيون نبايى اعضا -

 را ندارند.ى فعاليت سياس
توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محكوميت به هيچ عضو كميسيون را نمي -

 زندان به حکم دادگاه صالحه
خود حق وضع مقررات ى انتخابات« در حدود اختيارات قانون مستقل مرکزی »كميسيون  -

 ،در چهارچوب قوانين انتخاباتی مصوب مجلس ىپرسهمه و  انتخاباتى مربوط به برگزار
 را دارد.خود ى و هم چنين نظم داخلى مربوط به احزاب سياسى امور ادار

انتخابات« در مستقل ى هاتشكيالت، وظايف و ساير موضوعات مربوط به »كميسيون -
 نمايد.یهر سطح را قانون معين م

 

 

 ١٠۹اصل   

 
الزم را به ى هاتوانند دستورالعملیمى انتخابات« در هر سطح مستقل ىها»كميسيون - 

ى ملى های پرسراجع به انتخابات و همهى مربوط در مورد امور ادارى ادارى هاسازمان
 دهندگان صادر نمايند.یرأى از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسام

پس از دريافت آنها ها مربوط موظف به رعايت اين دستورالعملى ادارى سازمانها -
 باشند.یم
انتخابات« در هر سطح، در  مستقلى هاتحت مديريت »كميسيونى مبارزات انتخابات  -

 گردد.یو برابر تضمين مى گيرد. فرصت مساو یحدود قانون صورت م
 

 ١١٠اصل   

  

نصد يا پاو  يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيرانى ملى اكثريت نمايندگان مجلس شورا هرگاه

را عنوان كنند، ى نظر در يك يا چند اصل از قانون اساس لزوم تجديد هزار نفر از دارندگان حق رأى،

ى ملى مجلس شوراى مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررس طرح يا اليحه تجديد نظر از طرف

تصويب ى راب  ى،، متن تجديد نظر شدۀ پيشنهادنمايندگان مجلس دو سومتصويب  پس از گيرد.ى قرار م

 شود.ى گذاشته مى توسط ملت ايران به همه پرسيى نها



و  ى روزنامۀ رسماز طريق ى سه ماه پيش از همه پرس ى،تغيير قانون اساسى مصوبۀ مجلس برا - 

 يابد.ى مانتشار کشور ى و تصويرى صوت ى،چاپى ديگر رسانه ها

 

 ١١١اصل   

 

يا پانصد و جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران  يا رئيسى ملى اكثريت نمايندگان مجلس شورا هرگاه

باشند، در صورت ى قانون اساسى و ساختارى تغيير بنيادخواستار هزار نفر از دارندگان حق رأى 

ى تصويب طرح يا اليحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين قانون اساس

جديد پس از تدوين قانون ى حکومت ى دهانهاشود. ى منحل مى ملى صورت گرفته و مجلس شورا

 گيرند.ى شکل مى يک  همه پرسى جديد و تصويب آن در پ ى اساس

 دهند.ى انجام وظايف خود ادامه مبه ى قانون اساسى همه پرسى تا برگزارى حکومتى ساير نهادها -

 

 فصل نهم

 قوۀ مجريه

 و وزراى رياست جمهور –مبحث اول 

 

  ١١٢ اصل

  

 

ى و مسئوليت اجرا استى المللروابط بين و ى در امور داخلكشور ى ترين مقام رسمرييس جمهور عالي 

 رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.و  سه گانهى تنظيم روابط قواو ى قانون اساس

 

 ١١۳اصل 

 

 :ئيس جمهوروظايف و اختيارات ر



 

 كشور.و دادستان کل ى رئيس ديوان عالتعيين  – ١ 

 مسلح به ترتيب زير:ى انيروهى كلى فرمانده - ٢ 

 .به پيشنهاد هيئت وزيران نصب و عزل رييس ستاد مشترك -الف   

 فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.تعيين  – ب 

 ىهمه پرسفرمان  – ۳

 ى.ملى پس از تصويب مجلس شورا اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها - ۴ 

 كشور.ى نهاد ديوان عالعفو يا تخفيف مجازات محكوميت، پس از پيش - ۵ 

 به انضمام ساير وظايف و اختياراتی که در اصول بعدی اين فصل به رئيس جمهور محول شده است.  

 

  ١١٤اصل  

به صورت مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او ى مدت چهار سال با رأى رييس جمهور برا 

 يك دوره بالمانع است.ى تنها براى متوال

  

  ١١٥اصل  

 كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:ى سياسى هاتي شخص رييس جمهور بايد از ميان 

 .ايران ى جمهورى حسن سابقه و معتقد به مبان ى االصل، تابع ايران، دارايايران 

 

  ١١٦اصل  

خود را رسما اعالم كنند. نحوه ى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى رياست جمهورى نامزدها 

 .را قانون معين ميكندى انتخاب رييس جمهورى برگزار

  

  ١١۷اصل  

هر گاه در دوره نخست ى شود، ولكنندگان انتخاب ميرييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت 

گرفته ى بار دوم رأى هفته بعد برا دو بدست نياورد، روز جمعه ى هيچيك از نامزدها چنين اكثريت 



اند شركت ميكنند، داشتهى آراء بيشتر نامزدها كه در دور نخستميشود. در دور دوم تنها دو نفر از 

دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، ى از نامزدهاى اگر بعضى ول

 .انتخاب مجدد معرف ميشوندى اند براداشتهى دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأ

  

  ١١٨اصل  

به  اساسیديوان قانون  طبق اصل نود و نهم بر عهدهى بر انتخابات رياست جمهورمسئوليت نظارت  

 ىطرف بين المللى انتخابات و ناظران کارشناس و ب ى با کميسيون مستقل مرکزى صورت همکار

 .است انتخاباتى کميسيون مستقل مرکزبر عهده  اساسیديوان قانون  قبل از تشكيل نخستينى است ول

 

  ١١۹اصل  

انجام شده  ى قبلى خاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورانت  

سابق، رييس جمهور ى باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهور

 .را انجام ميدهدى پيشين وظايف رييس جمهور

  

  ١٢٠اصل  

كه صالحيت او طبق اين قانون ى از نامزدهاي ى يكى گيرى هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأ 

احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم 

 .دو هفته تمديد ميشودى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى نيز يك

  

  ١٢١اصل  

ى  و اعضا کشورى ديوان عال رييس  كه با حضورى ادر جلسهى مل ى شوراس رييس جمهور در مجل 

 به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد. شودتشكيل ميى اساسديوان قانون 

و قانون ى ملت ايران سوگند ياد ميكنم كه پاسدار نظام جمهورجمهور در پيشگاه "من به عنوان رييس  

 كه بر عهدهى هاي مسئوليتى باشم و همه استعداد و صالحيت خويش را در راه ايفا كشورى اساس

از حق و گسترش ى پشتيبان، كشورى ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالگرفته



كه قانون ى و حرمت اشخاص و حقوقى بپرهيزم و از آزادى عدالت سازم و از هر گونه خودكامگ

و ى و اقتصادى شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقالل سياس ملتى براى اساس

 استفاده کنم کشورى با در نظر گرفتن تعهدات بين المللخود ى اختيارات قانونى تمام ازكشور ى فرهنگ

پارسا و فداكار نگاهدار باشم و ى به من سپرده است همچون امين را كه ملت به عنوان امانتى و قدرت

 ا به منتخب ملت پس از خود بسپارم."آن ر

 

  

  ١٢٢اصل  

 به عهدهى و يا قوانين عادى كه به موجب قانون اساسى رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف  

 مسئول است.ى مل ى شورادارد در برابر ملت و مجلس 

 

  ١٢۳اصل 

و ابالغ ى راحل قانونمى را پس از طى پرسرييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه 

 .اجرا در اختيار مسئوالن بگذاردى امضاء كند و براى به و 

  

  ١٢٤اصل  

 داشته باشد.ى خود معاونان ى انجام وظايف قانونى رييس جمهور ميتواند برا  

ساير معاونتها را ى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى معاون اول رييس جمهور با موافقت و  

 د داشت.به عهده خواه

 

  ١٢٥اصل 

دولت ايران با ساير دولتها و همچنين ى ها و قراردادهانامهتفها، موافنامهها، مقاولهعهدنامهى امضا 

با رييس ى مل ى شوراپس از تصويب مجلس ى المللبينى هامربوط به اتحاديهى هاپيمانى امضا

 .او استى جمهور يا نماينده قانون

  



  ١٢٦اصل  

كشور را مستقيما بر عهده ى و استخدامى مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادار رييس جمهور  

 بگذارد.ى دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگر

  

  ١٢۷اصل  

رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا   

ين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعي 

 حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

 

  ١٢٨اصل 

نهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور شسفيران به پي   

 ديگر را ميپذيرد.ى هااستوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشور

 

  ١٢۹اصل 

 .با رييس جمهور استى دولت ى نشانهاى اعطا 

  

  ١۳٠اصل  

او پذيرفته ى كه استعفاى تقديم ميكند و تا زمان  شورای ملی مجلس خود را بهى رييس جمهور استعفا  

 نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.

 

  ١۳١اصل 

كه ى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى بت يا بيماردر صورت فوت، عزل، استعفاء، غي  

هنوز انتخاب نشده و يا امور ى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى مدت رياست جمهور

را بر عهده ميگيرد و ى و ى از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور اختيارات و مسئوليتهاى ديگر

 ر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود.دهد كه حداكث ى موظف است ترتيب 



 

  ١۳٢اصل 

است ، وزراء را نميتوان   رييس جمهور بر عهده معاون اولى كه اختيارات و مسئوليتهاى در مدت  

و يا امر ى تجديد نظر در قانون اساسى عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براى استيضاح كرد يا به آنان رأ

 نمود.اقدام ى پرسهمه

 

  ١۳۳اصل 

ميشوند با تغيير ى اعتماد به مجلس معرفى رفتن رأگى وزراء توسط رييس جمهور تعيين و برا  

وزراء الزم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از ى اعتماد جديد براى مجلس، گرفتن رأ

 آنان را قانون معين ميكند.

 

  ١۳٤اصل 

ر است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به رياست هيأت وزيران با رييس جمهو  

ى مشوزيران، برنامه و خطى وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكارى هاهماهنگ ساختن تصميم

 دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.

كه نياز به تفسير ى رت در صو ى دولتى هاهدستگاى در موارد اختالف نظر و يا تداخل در وظايف قانون  

االجرا يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود الزم

 است.

توافق ممكن نگردد، رئيس  وجود آيد و ه اختالف نظر ب  یمل یهرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورا  -

با کسب حداقل شصت در صد آرای  یمه پرساز راه هبدون نياز به تصويب مجلس، جمهور ميتواند 

در صورت انحالل بايد بالفاصله انتخابات جديد  .تصويب ملت برساند ، انحالل مجلس شورا را بهمردم

 تاريخ انحالل، كاراعالم از پس شش هفته  یداده شود كه مجلس جديد حداكثر ط یترتيب مجلس اعالم و 

توا ند از اين حق یفقط يكبار م یجمهوررياست  یكند. رئيس جمهور در هر دوره خود را آغاز

 .كند استفاده

 رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است. 



 

 

  ١۳٥اصل  

ى اعتماد، مجلس به آنها رأى اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأكه عزل نشدهى وزراء تا زمان   

 ميمانند.ى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باق

هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت ى استعفا

 جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

مدت سه ماه سرپرست تعيين ى كه وزير ندارند حداكثر براى هايوزارتخانهى رييس جمهور ميتواند برا

 نمايد.

 

  ١۳٦اصل 

وزير يا وزيران جديد از ى ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد برارييس جمهور   

از هيأت ى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى اعتماد بگيرد، و در صورت ى مجلس رأ

 اعتماد كند.ى رأى هيأت وزيران تقاضاى براى مل ى شوراوزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس 

 

  

  ١۳۷اصل  

ى بر رييس جمهور و مجلس است و در اموراهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در بر  

 كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

 

  ١۳٨اصل 

قوانين ميشود، ى اجراي ى هانامهمأمور تدوين آيينى كه هيأت وزيران يا وزيرى عالوه بر موارد  

به ى ادارى قوانين و تنظيم سازمانهاى و تأمين اجراى انجام وظايف ادارى د براهيأت وزيران حق دار

نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات نامه و آيينوضع تصويب



مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح ى نامه و صدور بخشنامه را دارد ولهيأت وزيران حق وضع آيين

 خالف باشد.قوانين م

شكل از چند وزير ت مى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى دولت ميتواند تصويب برخ 

 االجرا است.واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور الزم

ى ، ضمن ابالغ برااصل مذكور در اينى دولت و مصوبات كميسيونهاى هانامهها و آييننامهتصويب

كه آنها را بر خالف قوانين بيابد با ى ميرسد تا در صورتى مل ى شورااجرا به اطالع رييس مجلس 

 تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.ى ذكر دليل برا

 

  ١۳۹اصل  

در هر مورد، موكول به تصويب ى يا ارجاع آن به داورى و دولتى راجع به اموال عمومى صلح دعاو  

باشد و در ى خارجى كه طرف دعو ى هيأت وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد. در موارد

 .بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكندى موارد مهم داخل

  

  ١٤٠اصل  

با اطالع مجلس ى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى رسيدگ  

 انجام ميشود.ى دادگسترى عمومى هادر دادگاهى مل ى راشو 

 

  ١٤١اصل  

  

ى رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولت   

از سرمايه آن متعلق به دولت ى كه تمام يا قسمتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مُوسسات 

و نيز ى و مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى مل ى شورامجلس ى است و نمايندگى وميا مُوسسات عم

ى جز شركتها ى،خصوصى رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتها

 آنان ممنوع است.ى ادارات و موسسات براى تعاون 

 است.ى مستثن از اين، حكمى ها و مُوسسات تحقيقات در دانشگاهى آموزشى سمتها



 

  ١٤٢اصل  

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، ى داراي   

 ميشود كه بر خالف حق، افزايش نيافته باشد.ى رسيدگى قضائ ى عالى شورا توسط

 

 مبحث دوم( ارتش و سپاه پاسداران

 

 

 ١۴۳اصل   

 . كشور را بر عهده داردى و نظام جمهورى کپارچگياز استقالل و ى ايران پاسدار ى ارتش جمهور  

 

 ١۴۴اصل   

خود را كه  دشايسته را به خدمت بپذيرى و بايد افراد است ى مردمى ايران ارتش ى ارتش جمهور  

 .فداكار باشندى مردم ساالرو در راه تحقق رعايت حقوق بشر بدانند به ملزم 

  

 ١۴۵اصل   

 .كشور پذيرفته نميشودى انتظامى عضويت در ارتش و نيروها بهى هيچ فرد خارج   

  

 ١۴۶اصل   

آميز باشد صلح ى هادر كشور هر چند به عنوان استفادهى خارجى استقرار هر گونه پايگاه نظام  

 .ممنوع است

 

 ١۴۷اصل   

و  ى،يدتول ى،آموزش ى،امدادى ارتش در كارهاى دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فن   

 .وارد نيايدى آسيب ى رزمى كه به آمادگى استفاده كند در حد قوانين با رعايت كامل ى،سازندگ



 

 ١۴٨اصل   

از افراد آنها به صورت ى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى شخصى بردارهر نوع بهره  

 .و نظاير اينها ممنوع استى گماشته، راننده شخص

 

 ١۴۹اصل   

 .جه نظاميان و سلب آن به موجب قانون استترفيع در  

 

 ١۵٠اصل   

انقالب  ىپيروزى سپاه پاسداران كه در نخستين روزها افراد و تجهيزات فنى نظامى و غير نظامى 

ى منتقل مى يا ديگر مؤسسات دولتى انتظامى حسب نياز به ارتش و نيروها تشكيل شد، ١۳۵۷بهمن 

 . شود

  

 ١۵١اصل   

 .مجاز استى با اجازه مقامات رسمتنها افراد کشور  برایداشتن اسلحه 

 

 فصل دهم 

 ىسياست خارج

 

 ١۵٢اصل  

حفظ استقالل  ى،پذيرو سلطهى جويهر گونه سلطهى ايران بر اساس نف ى جمهورى سياست خارج   

آميز متقابل با و عدم تعهد و روابط صلح محرومان كشور، دفاع از حقوق همهى کپارچگيهمه جانبه و 

 .استوار است عضو سازمان ملل متحدى يۀ کشورهاکل

  

 ١۵۳اصل   



ون ئ فرهنگ، ارتش و ديگر ش ى،و اقتصادى هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيع  

 .كشور گردد ممنوع است

  

 ١۵۴اصل   

را حق ى درا آرمان خود ميداند و استقالل و آزاى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشر ى جمهور  

ى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خوددار

غلبه بر عقب ى دچار فقر فاحش برا يافتهاتوسعه ن ى مردم کشورها طلبانهديگر، از مبارزه حقى ملتها

 .در هر نقطه از جهان حمايت ميكندى ماندگ

  

 ١۵۵اصل    

بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق ى سياسى كه پناهندگى ن ميتواند به كسان ايرا ى دولت جمهور  

 .تبهكار شناخته شوندى و بين الملل قوانين ايران

  

 فصل يازدهم 

 قوۀ قضائيه

 ١۵۶اصل   

به عدالت يدن و مسئول تحقق بخشى و اجتماعى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى اقوه قضاييه قوه  

 :ايف زير استدار وظو عهده

و رفع ى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاو ى رسيدگ - ١  

 خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.

 .ىاجتماعى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى احيا - ٢ 

 قوانين.ى نظارت بر حسن اجرا - ۳ 

 مقررات مدون جزا.ى كشف جرم و تعقيب مجرمين و اجرا - ۴ 

 .از وقوع جرم و اصالح مجرمينى پيشگيرى اقدام مناسب برا - ۵  

 



 ١۵۷اصل   

 ى و اجراي ى و ادارى قوه قضاييه در كليه امور قضاي ى هابه منظور انجام مسئوليت   

ه است و وظايف آن به شرح زير تشكيل ميگردد كه باالترين مقام قوه قضايي ى قضاي ى عالى شورا

 :ميباشد

 اصل يكصد و پنجاه و ششم.ى به تناسب مسئوليتهاى ايجاد تشكيالت الزم در دادگستر - ١   

 ى تهيه لوايح قضاي  - ٢ 

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و  - ۳ 

 طبق قانون.  ى،مور ادارترفيع آنان و مانند اينها از ا

  

 ١۵٨اصل   

  

 عضو تشكيل ميشود:يازده از ى قضاي ى عالى شورا

 .که رياست شورا را نيز به عهده دارد كشورى رييس ديوان عال - ١  

 دادستان كل كشور. - ٢ 

 كشور. حقوقدانانبه انتخاب ى با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائ عادلى نفر قاضشش  - ۳ 

 کشور به انتخاب آن ديوانى شعب ديوان عالى از مستشاران يا رؤسا سه نفر – ۴ 

 

يک ى برامدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان ى اين شورا براى اعضا 

 بالمانع است.دورۀ ديگر 

ون را قان شورا و سازمان آن ى تقسيم کار بين اعضاى و چگونگشرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده  

 معين ميكند.

  

 ١۵۹اصل   

ها و تعيين صالحيت آنها منوط به است. تشكيل دادگاهى تظلمات و شكايات، دادگسترى مرجع رسم  

 .حكم قانون است



 

 ١۶٠اصل   

مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را ى وزير دادگستر   

به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ى قضاي ى عالى شوراكه ى ان بر عهده دارد و از ميان كس

 ميگردد.

 

 ١۶١اصل   

صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه ى كشور به منظور نظارت بر اجراى ديوان عال

ى عالى كه شوراى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى و انجام مسئوليتهاي ى قضاي 

 كند تشكيل ميگردد. تعيين مي ى قضاي 

  

 

 ١۶٢اصل  

باشند و ى به امور قضاي مسلط عادل و  ى حقوقدانان  كشور و دادستان كل بايدى رييس ديوان عال

اين ى تصدى برا مدت پنج سالى كشور آنها را براى قضات ديوان عال ا مشورتب رئيس جمهور 

 ميكنند.  منصوب سمت

  

 ١۶۳اصل  

 انون معين ميشود.به وسيله قى صفات و شرايط قاض  

 

 ١۶۴اصل   

كه موجب انفصال ى كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى را نميتوان از مقامى قاض 

او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر ى م منفصل كرد يا بدون رضائ است به طور موقت يا دا

تفاق آراء. نقل و انتقال به اى قضاي ى عالى شوراى مصلحت جامعه با تصويب اعضاى به اقتضا

 كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. ى قضات بر طبق ضوابط كلى ادوره



  

 ١۶۵اصل   

ى انجام ميشود و حضور افراد بالمانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى محاكمات، علن   

تقاضا كنند  طرفين دعواى خصوصى باشد يا در دعاو ى نظم عموم ياى عفت عمومى بودن آن مناف

 نباشد.ى كه محاكمه علن 

  

 ١۶۶اصل   

باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده  ى ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولاحكام دادگاه  

 است.

 

 ١۶۷اصل   

موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و حكم قضيه را صادر ى قاض  

به دعوا و ى انه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگنمايد و نميتواند به به

دونه را در قوانين م یحقوقى دعاو  نتواند حكمى كه قاضى در موارد صدور حكم امتناع ورزد.

 .، حكم قضيه را صادر كندىعدالت و مصالح عمومبر اساس بيابد، بايد 

 

 ١۶٨اصل   

ى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى علنى و مطبوعاتى به جرائم سياسى رسيدگ  

را قانون ى صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياس

 معين ميكند.

 

 ١۶۹اصل   

 كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.ى به استناد قانون ى يا ترك فعلى هيچ فعل  

 

 ١۷٠اصل   



كه مخالف با قوانين و ى دولتى هانامهها و آييننامهتصويبى ها مكلفند از اجرادگاه قضات دا  

كنند و هر كس ميتواند ابطال اين ى ج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارريا خا مقررات 

 تقاضا كند.ى گونه مقررات را از ديوان عدالت ادار

 

 ١۷١اصل   

در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ى قاض هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه  

ر غير اين در، مقصر ضامن است و ي گردد، در صورت تقصى متوجه كسى يا معنو ى ضرر ماد

 صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

 

 ١۷٢اصل   

در ى شهربان  و  ى،اعضاء ارتش، ژاندارمرى انتظاميا ى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظام

 ميشود.ى رسيدگى محاكم عموم

 

 ١۷۳اصل   

 

ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا ت به شكايات، ى به منظور رسيدگ

ى عالى زير نظر شوراى به نام ديوان عدالت ادارى و احقاق حقوق آنها ديوان ى دولتى هانامهآيين

 ( تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.ى قضاي 

  

 ١۷۴اصل   

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در 

ى قضايى عالى كل كشور" زير نظر شوراى به نام "سازمان بازرسى سازمان ى ادارى هادستگاه

 دود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. تشكيل ميگردد. ح 

  

  



 

 فصل دوازدهم 

 ىگروهى رسانه ها

 

 ١۷۵اصل  

بايد تأمين شود. اين اطالعات انتشارات و ى )راديو و تلويزيون( آزادى گروهى هادر رسانه

اداره  ، مقننه و مجريهى(قضاي ى عالى سه گانه قضاييه )شوراى ها زير نظر مشترك قوارسانه

 .خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند

 

 

 م گرديدهيايران در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظ ى جمهورى قانون اساس  

  .است


