
ندهیآ رانیا کیسکوالر دموکرات یجمهور یقانون اساس  

 مقدمه

آن  امدیپ یکتاتوریوجود ندارد و د ینباشدآزاد نیسه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگر چن نیوجود دارد که ا یزمان یآزاد

 .است

 یبرمردم را از بشر مردم م کیکه حکومت نظام منتخب و دموکرات یمطرح شده ا هیعبارت است از نظر کیحکومت دموکرات -

و منتخب باشند کیدموکراتیستیاست که نظام حاکم با نیحقوق بشر افراد ا یتقاضا نکهیداند. معنا ا . 

حکومت است و  اراتیقدرت واخت یمنبع برا نیتر یمطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساس نیبر ا هینظر نیو اساس ا ادیبن

دربر دارد همانا هینظر نیرا که ا یو حفاظت از حقوق بشر است. موارد تیحکومت، حما فهیوظ نینخست : 

کیدموکرات تیاصول مسئول -  

قانون تیاحترام به حاکم -  

حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت تیشفاف -  

 ژهی) به و یمعلومات یو تجمع ها یشرکت در مذاکرات عموم ،یانتخاب یمقام ها یرقابت برا »یریگ یرا« قیحقوق از طر نیا

شود یحکومت اعمال و انرا م هیعل اتیبه شکا یدگیمتأثر شده اند( و درخواست رس ادیکه از رفتار حکومت ز یتوسط افراد . 

وآلوده  مانندیومذهب مصون م نیکه ازنفوذ د یارزش ها و کنش هائ ت،یمعرفت، عقالن ،یخردمند یبرا ستیقلمرو سمیو سکوالر -

. نقطه شوندیم دیورشد وسعت د شهیذهن واند یها سکوالرند وموجب روشنائ ی: دانش ودانستندیگویم سمیسکوالر .ستندیبخرافات ن

از جهان است .در  ییتوهم زدا یراهبرا نیبهتر سمیو مذهب است.سکوالر نیدرارتباط با د ،یمقابل سکوالر، توهم و خرافه گرائ

از  یریجلوگ گر؛ید یاست. به سخن یوحکومت یاسیس ،یدرامورمدن نشیومذهب وقوان نیعدم دخالت د سم،یمنظوراز سکوالر قتیحق

یجامعه انسان نیمطلقش در امور و قوان نیومذهب وقوان نینفوذ د . 

کوتاه  یبرا ی. نبردکنندیم کاریپ یو دموکراس یبه منظور نائل آمدن به آزاد گریکدیدر کنار  انیرانیمائه است که ا کیاز  شیپ

اند شیاز سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خو ینیو زم یآسمان یها یدئولوژیتان انمودن دس . 

دانا، توانا ومنتخب خود به منظور  یبا حکومت ها گریکدیکه مردم متمدن همگام با  یاست تا در جهان دهیزمان آن فرارس امروز

عشق  د،یام ت،یفرصت را مغتنم شمرده تا امن میتوان یم زین رانیکوشند؛ ما مردم ا یم شتریب یرفاه و شاد ش،یآسا ت،یبه امن دنیرس

میبوده است، بازگردان یکه گاهواره تمدن بشر نمانیزمرا به سر یو مهر به زندگ . 

و اندازه در  زانیم کیجهان به  نیا یدر هر کنا انیرانیآزاد سرشته شده اند، ما ا یتیهمه انسان ها در سراسر گ نکهیباور به ا با

و حفظ آن  یسه هدف و پس از کسب آن در نگهدار نیبه ا یابیرا تا دست مانی. کوشش هامیسرنوشت کشورمان سهم و حق دار نییتع

نمود میخواه یداریپا . 

کیاستقرار حکومت سکوالر دموکرات -  

کیو دموکرات ندهیآزاِد آ رانیا یبرا یسیتاس یقانون اساس نیتدو -  

یعزتمند در جامعه جهان یا هیوآزاد، همسا کیسکوالر دموکرات رانیا -   

یالشمول بودن قانون اساس عام  

عام  یقانون اساس یستیاست که با یگرید یژگیو یکشور است،اما دارا کی نیقوان گریبرتر از د یکه قانون اساس نیتوجه به ا با

 .الشمول باشد

 دیبا ،یمتفاوت است. بر اساس عام الشمول بودن قانون اساس نیقوان ریربرد آن درسابا کا یاصطالح در مورد قانون اساس نیا کاربرد

نمونه، اگر در متن  یاز آن داشته باشند. برا یدربرخوردار یکسانیو درج شود که همه افراد جامعه حق  دیدر آن ق ییموضوع ها



شده در قانون کار  ینیب شیحق پ نیکارگران خود را بپردازد، ا مهیموظف بوده تاسهم حق ب کارفرماقانون کار ،آمده است که 

شود یتنهاشامل کارگران م . 

است یلیمسا نیشود که فراتر از چن یدر نظر گرفته م یی،حق ها یدر قانون اساس اما . 

اصطالح،  نیته ا.الب شودینوشته م یقانون اساس کیاست که در متن  یموارد نیاز جمله برجسته تر یفرد یها یحقوق و آزاد -

به آن پرداخته شود یستیاست که با یمهم یمجموعه ها ریموضوع ها و ز یدارا . 

سه گانه، یقوا اراتیحدود و اخت -  

،یمحل یحکومت ها اراتیحدود و اخت -  

،یعموم یمرانعه به آرا یروش ها ای وهیش -  

کشور، سیرئ نییتع -  

شود که به  ینوشته م یاز صاحب نظران،متن یتوسط گروه ،یقانون اساس نیضرورت تدو صیحکومت و تشخ جادیپس از ا اساسا  

گردد و  یانتخابات انجام م ،یقانون فاتیمتن، با ملحوظ داشتن تشر نی. پس از انتشار اندیگو یم یقانون اساس سینو شیآن متن ،پ

 شیاز آنان، متن پ یندگیخواهند که به نما یها م خود را انتخاب کرده و از آن ی ستهیو شا اعتماداز افراد مورد  یآن عده ا یمردم ط

اعالم کنند یکار خود را به طور رسم جهیقرار دهند و نت یرا مورد بحث، نقد وبررس سینو . 

شود یگوناگون اطالق م یمختلف نام ها یافراد مورد اعتماد مردم، در کشورها یشورا نیا به . 

ها، مشهورتر است رنامیدو نام از سا اما : 

یگذاران قانون اساس انیبن (1  

یمجلس مؤسسان قانون اساس (2 . 

کاربرد دارد، قوه مؤسسه است شتریب یکه در حقوق اساس ینام  . 

 ی( به اطالع مردم مرهیروزنامه وغ ون،یزیتلو و،ی)راد یگوناگون ارتباط جمع لیوسا قیکه از طر یجلسات یقوه مؤسس، ط یاعضا

به عمل  نهیاستفاده به س،ینو شیتواند ازاصول مندرج در متن پ یحکومت تازه م یزانیم که چگونه وتا چه رندیگ یم میرسد، تصم

تازه  یمتن ای یمواد زیکنند و گاه ن یم جادیا ییرهاییدر آن تغ یگاه به طور کل کنند،یتفحص م ااساس در خصوص آنه نیآورده و بد

ندینما یاز آن حذف م ایافزوده  نینخست سینو شیبه اصول پ . 

یقانون فاتیتشر یبه مجلس، مجلس ط میو تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقد یاز انجام بررس پس   

 یرأ طیرساند. سپس ازعموم افراد واجد شرا یرا، به اطالع مردم م یقانون اساس یبه عنوان متن اصل یمواد نی،تدو یرسم واعالم

مطلق ) نصف  تیرا نسبت به متن منتشر شده اعالم کنند. اگر اکثر خود یمنف اینظر مثبت  ،یرفراندم یشود که ط یدادن، خواسته م

 یمنف یبا آرا تیشود. اگر اکثر یشناخته م یمثبت دادند، به عنوان قانون اساس یبه متن، رأ( %۵۰+۱تن =  کیدهندگان +  یرأ

 رشیکه به نظر آن ها موردپذ یمواد لیشود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصالح و تکم یم لیبود، معمول  دوباره قوةمؤسس تشک

کنند یدهندگان واقع نشده، م یرأ . 

یفرد یها یو مفهوم حقوق و آزاد معنا  

ها بشمار  یازحق ها و آزاد یشود، منموعه ا یاطالق م» یحقوق شهروند«به آن  یکه در قانون اساس یفرد یها یو آزاد حقوق

 یشرافت و کرامت انسان ت،یثیو احترام به ح تیاهم انگریمجموعه ب نیاست. اآن ها  میرود که حکومت موظف به حفاظت از حر یم

هرانسان است یبرا قوقح نیتر یادیو بن نیاست و از مهم تر . 

آن،  یاز موضوع ها یدارد. اماتعداد یگسترده و متفاوت یها فیگوناگون، تعر یحقوق یها هیبراساس نظر یفرد یها یو آزاد حقوق

ها قرارگرفته که عبارت اند از هیهمه نظر رشیمورد پذ با ،یاکنون تقر : 

» یعموم یآرا» افراد در برابرقانون یتساو ان،یب یقانون و احترام به آزاد تیبه جان و مال افراد، احترام به حاکم احترام  



که  یموضوع برسر ککشوریافراد  تیاکثر یعنی گر،ید یبه سخن» عموم تیحکومت براساس رضا یاتکا« یعنی یعموم یآرا

باشد، موافق هستند یمربوط به اداره حکومت م . 

آن رشیجز پذ یقابل انکار است و راه ریغ قتیحق کیاز گذشت زمان  یناش راتییتغ  

نداشته اند،  ینقش و رائ یکنون یقانون اساس بیتصو ی)نسل جوان( در همه پرس رانیا یکنون تیجمع تیاکثر نکهی. نظر باستین

(. ریز شنهادیاست ) بمانند پ یهمه پرس کی یبرگزار ران،یمورد پسند مردم ا یقانوناساس افتنیراه  نیتر انهیو صلح جو نیتر یمنطق

گردد لیتبد رانیمردم ا تیاکثر یخواسته، به خواست محور نیکه ا گرددیم یآنزمان عمل ،یهمه پرس .  

( سازمان ملل متحدندهیحضور و نظارت) نما با   

دیو وضع خواهد گرد میتنظ یدو گانه الحاق یثاقهایحقوق بشر و م یجهان هیاعالم ی هیبر پا نینو یاساس قانون . 

مردم  یو هم فکر یحکومت به همکار تیمهم به منظور سننش اهم یارهایاز مع یکی ،یعموم یمراجعه به آرا یو چگونگ زانیم

 .در اداره اموراست

کند یمجلس بروز م ندگانیدر انتخاب نما یعموم یآرا یجلوه ها نیبارزتر یعموم یآرا فیاستناد تعر به . 

شده که در امور مهم  ینیشبیپ ،یاساس نیاز قوان یدر برخ نیآن است. همچن گرید یحکومت، جلوه  سیرئ ایجمهور  سیرئ انتخاب

رجوع کرد یعموم یتوان به آرا یم ز،یکشور ن . 

قانون تیحاکم  

» به  ن،یقوان ریوسا یقانون اساس لهیاست که به وس یاراتیمجموعه اخت ند،یگو یم زیقانون که به آن حکومت قانون ن تیحاکم

 نیبه آن ها چن» قانون«که  است»یقانون« شانیکارها یآن اشخاص، هنگام نیحکومت اعطا شده است. بنابرا انیو مجر نیمأمور

 یو استبداد یشخص التیتواند از تما یست که ما ییروش ها نیاز مهم تر یکیقانون،  تیکمرا داده باشد. احترام به حا یاجازه ا

به عمل آورد یریشگیپ زیاستبدادن دیو از بازتول یریجلوگ ،یو درهر مقام یتوسط هر کس . 

افراد در برابر قانون یتساو  

افراد در برابر  یو مهم در حکومت قانون، تساو یقانون، الزم و ملزوم هم هستند. شرط اصل تیافراد در برابر قانون و حاکم یتساو

کس از  چینباشد. ه گرانیطبقه بر د ایقشر  کی یآن ها،برتر انینوشته شوند که اساس و بن یبه گونه ا نیقوان یعنیقانون است. 

رده،  نیتر نییدرجه تا پا نیتر یاز مأموران حکومت، از عال کیقانون نباشند. هر  یرویمقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پ

باشند یو منازعات قانون گردیاز قانون قابل پ یتخط ایتجاوز به قانون  لیوبدون درنظر گرفتن مقام، به دل یهروند عادمانند هر ش . 

جهان شمول حقوق بشر هیبه اعالم استناد  

آن یالحاق یها ثاقیجهان شمول حقوق بشر وم هیبر اعالم ی، مبتن نینو یقانون اساس کی سینو شیپ نیتدو . 

 یحقوق و آزاد نیسه گانه و تضم یقوا کیبر اساس تفک یدر ایران نظام پارلمان یمناسب ترین شکل تحقق مردم ساالر قتیحق در

آن است مهیضم یها ثاقیجهان شمول حقوق بشر و م هیمندرج در اعالم یو اجتماع یفرد یها .  

از  »نید«که در آن نهاد  یدوگانه الحاق یها ثاقیر ومحقوق بش یجهان هیاعالم یبرمبنا رانیا نینو یقانون اساس نیاساس تدو نیا بر

(، راه یقی)ساختار حق رانیدر ا یدرست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشر ی(،همراه با اجرایجدا باشد )ساختار حقوق» دولت«نهاد 

خواهد بود نیزم رانیا یو ضامن جاودانگ دهیگرد انیرانیا ی،موجب خوشنود دهبو یمشکالت کنون یادیحل بن . 

آنان، اساس  ریو انتقال ناپذ کسانیو حقوق  یخانواده بشر یاعضا هیکل یذات تیثیجهان شمول حقوق بشر، ح هیاستناد مقدمه اعالم به

و  تیثیو از لحاظ ح ندیآ یم ایتمام افراد بشر آزاد به دن(:« 1. به موجب ماده )دهدیم لیو عدالت و صلح را در جهان تشک یآزاد

 ».حقوق باهم برابرند

دهینژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عق ثیاز ح زیهرکس بدون تما(:« 2بر اساس ماده)  و   

فصل نخست: »بهره مند شود.  هیمندرج دراعالم یهایتواند از حقوق و آزاد یوالدت، م ایثروت و  ،یوضع اجتماع ت،یمل ،یاسیس

یاصول کل  



نموده و بر اساس  بیراتصو یقانون اساس نیکامل ا یاز آزاد یبا برخوردار رانیا کیسکوالر دموکرات یجمهور -نخست اصل

دینما یاقدام م یو همبستگ یبرابر . 

شود یمردم اداره م یمردم و برا لهیاست که به وس یبر حکومت مردم یمبتن یاساس جمهور -دوم اصل . 

قانون،  تیاست. دولت با توجه به اصل حاکم یو انتفاع کیدمکرات ،یمذهب ریغ ه،یتجز رقابلیغ یجمهور کی رانیا -سوم اصل

و به  دینما یم نیمذهب و مقام تضم ت،یهمه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد،جنس یدر مقابل قانون را برا یاصل برابر

گذارد یتمام اعتقادات احترام م . 

یدوم: اصول وحدت مل فصل  

یفرهنگ راثیم ست،یز طیکشور، مح یخط، پرچم رسم زبان؛  

معنا که  نی. به ایواحد مل تیکشور باداشتن هو کیتمام اقوام ساکن در  یعبارت است از: اتحاد و همبستگ یوحدت مل -چهارم اصل

دهند یم لیواحد بوده و ملت کشور را تشک یمل تیهو یدارا یومذهب ینید ،یقوم تیتمام افراد کشور با در نظرداشت هو  

از مقطع  یدرس یوکتاب ها یاست. اسناد، مکاتبات، متون رسم یفارس نیزم رانیو مشترک مردم ا یزبان و خط رسم -پنجم اصل

 سیو تدر یگروه یدر مطبوعات و رسانه ها یوقوم یمحل یزبان و خط باشد. استفاده از زبان ها نیبه ا یستیبه باال با ییدوره ابتدا

آزاد است یگوناگون، در کنارزبان فارس مقاطعآن ها در مدرسه ها در  اتیادب . 

شده است لی[ تشکدیروخورشیو قرمزبا عالمت]ش دیاز سه رنگ سبز، سف یپرچم جمهور -ششم اصل . 

 چی. هندینما یاعمال م یهمه پرس قیاز طر ندگانشانیرا توسط نما تیباشند که حاکم یمردم م ،یمل تیمنشاء حاکم -هفتم اصل

حق را از آن خود بداند نیتواند اعمال ا ینم یفرد چیاز مردم و ه یگروه . 

 یکه قانون اساس یبه نحو کسانی طیو با شرا یبه طور مخف میمستق ریغ ایو  میبه صورت مستق یمراجعه به آراء عموم -هشتم اصل

ردیپذ یانجام م دینما یم ینیب شیپ . 

 18)یاعم از زن و مردکه به سن قانون رانیشهروندان ا هیگردد و کل یدهندگان به موجب قانون مشخص م یرأ طیشرا -نهم اصل

باشند یبرخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا م یاسیو س یاند و از حقوق مدن دهیسال( رس . 

 ینقش موثر یبپردازند و در انجام اخذ رأ تیتوانند آزادانه به فعال یآزاد است و م یاسیس یاحزاب و گروه ها لیتشک -دهم اصل

احترام بگذارند یو دمکراس یمل تیموظفند به اصول حاکم زیه باشند و نداشت . 

توسط پارلمان نیقوان بیتصو -سوم فصل  

ردیگ یتوسط پارلمان صورت م نیقوان بیشهروندان؛ تصو حقوق . 

خواهند ماند یآمده اند و آزاد با حقوق برابر باق ایانسان ها آزاد به دن - ازدهمی اصل .  

انسان ها باشد یشگیو هم یعیحفاظت از حقوق طب دیبا یاسیس یهدف همه نهادها -دوازدهم اصل . 

یعموم یهایاز آزاد یشناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخوردار یاصول اساس نیو تأم یحقوق مدن -زدهمیس اصل . 

 یفیدارد. اما آن تعر یگسترده ومتفاوت یها فیعرگوناگون، ت یحقوق یها هیبراساس نظر یفرد یها یحقوق و آزاد -چهاردهم  اصل

 یقانون و احترام به آزاد تیاحترام به جان ومال افراد، احترام به حاکم«ها قرار گرفته عبارت اند از:  هیهمه نظر رشیکه مورد پذ

قانون رابرافراد در ب یتساو ان،یب  « 

از حق ها و  یشود،مجموعه ا یاطالق م» یحقوق شهروند«به آن  یکه در قانون اساس یفرد یها یحقوق و آزاد -چهاردهم اصل

شرافت  ت،یثیو احترام به ح تیاهم انگریمجموعه ب نیآن ها است. ا میرود که حکومت موظف به حفاظت از حر یها بشمار م یآزاد

هر انسان است یحقوق برا نیتر یادیبنو  نیاست و از مهم تر یو کرامت انسان . 

در برابر سرکوب هستند یستادگیو ا تیو امن ییو دارا یحقوق آزاد نیا -پانزدهم  اصل . 



داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه  یقدرت دینبا ینهاد ایکس  چیهر گونه استقالل در نهاد ملت است و ه انیبن -شانزدهم  اصل

توسط مردم به آن داده شده باشد میمستق .  

از  یریرو بهره گ نیصدمه نزند. از ا یگریکه به شخص د یانجام هر کار یعبارت است از آزاد بودن برا یآزاد -هفدهم اصل

از حقوق  یدهند که لذت برخوردار یم نانیجامعه اطم یگراعضایکه به د یندارد مگر آن حدود یحد چیانسان ه یعیحقوق طب

شوند یص مدست قانون مشخ بهحدود تنها  نیخواهند کرد. ا دایرا پ کسانی .  

ندیبب بیکه شرف ان شخص آس دیسخن بگو یبدون سند درباره کس دینبا یکه کس انیب یمانند آزاد -هجدهم اصل . 

نمود مگر در  ینیمجبور به اقامت محل مع ای یمنع از اقامت در محل ایداد  یتوان نف یرا نم انیرانیاز ا کیچیه -نوزدهم اصل

کند یم حیکه قانون تصر یموارد .  

 دیرساند. هر آنچه که قانون منع نکرده است نبا یبیرا ممنوع کند که به جامعه آس ییتواند کارها یم یقانون تنها هنگام - ستمیب اصل

انجام دهد که قانون مشخص نکرده است یتوان وادار کرد که کار یرانم یانجام آن ممنوع شود. و کس  .  

 میآن به شخصه دخالت مستق یگذار هیرا دارد که درپا نیحق ا یاست. هر شهروند یخواست همگان انگریقانون نما -کمیو ستیب اصل

ندیکار برگز نیا یخود برا یاز سو یا ندهینما ایداشته باشد و  .  

باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان ،از  کسانیهمگان در هر زمان  یبرا دیقانون با -و دوم ستیب اصل

مستعد هستند و جز  کسانیبه گونه  یو شغل یهمگان یها تیازهمه مواهب و موقع یریبهره گ یشوند، برا یم دهید یکیمنظر قانون 

آن ها گذاشت انیم یفرق دیبان شانیهنر و استعدادها هیبر پا .  

خود مشارکت دارند هنیم یاسیو س یاست که در امورمعاش رانیمردم کشور ا یتمام ندهینما یمل یمجلس شورا -وسوم  ستیب اصل .  

که قانون مشخص کرده  یمگر درموارد فتدیبه زندان ب ایقرار گرفته و  گردیمورد اتهام و پ دیکس نبا چیه -و چهارم ستیب اصل

مجازات شود دیباشد، با گرانید گردیهر گونه سفارش خودسرانه اش موجب پ ایکه درخواست، انتقال، اجرا، و  یاست. هر کس .  

توان یرا نم چکسیعمده ه راتیو تقص اتیمواقع ارتکاب جنحه و جنا رازیغ -وپنجم ستیب اصل   

در  یمنته ای گناه مقصر فورا دیبا زیبه موجب قانون و در آن صورت ن یدادگاه دادگستر سیرئ ینمود مگر به حکم کتب ریدستگ فورأ

و چهار ساعت به او اعلم و اشعار شود ستیظرف ب . 

یو شهروند یحقوق انسان هیاصل هشتم اعالم ] ] 

 یرنج مجازات دیکس نبا چیآشکارا وقاطعانه به آن باشد. ه ازیوارد عمل شود که ن دیبا یقانون مجازات تنها هنگام -و ششم ستیب اصل

مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد یاز آنکه قانون شیرا بکشد پ .  

و منفعت  شیآسا یبرا روهاین نیاست. ا سی/پل یانتظام یروهایوجود ن ازمندیحقوق انسان و شهروند ن تیامن -وهفتم ستیب اصل

شود یبه آنان اعتماد م روهایآن ن یکهدر فرمانده یکسان یشخص یهمگان هستند نه سودبر . 

افراد  نیگردد. ا یاجرا م یقانون اساس نیا ستندین یمشابه یمدن یحقوق تیوضع یکه دارا یدر مورد شهروندان -و هشتم  ستیب اصل

خواهند ماند یباق شیخو یکنون تیخود صرفنظر نکرده اند در وضع یکه از حقوق مدن یتا زمان . 

یو مال یمردم ازقانون در مورد امور شخص تیتبع -و نهم ستیب اصل . 

 هیبر پا ،یتوان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگان یکس را نم چیاست و ه یمقدس و غصب نکردن ییدارا -ام  یس اصل

منصفانه داده شود یتاوان شیاز پ دیصورت با نیکند. درا جابیقانون و به گونه مشخص، خلف آن را ا . 

و  نیممنوع است مگربه حکم قانون. سلب تسلط مالک استیضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و س - کمیو  یس اصل

به هر عنوان که باشد شانیاز امالک و اموال متصرفه ا نیمتصرف  

 نیکنند. ا یبه حکومت کمک مال دیهمه مردم با ،یتیریمخارج مد نیو تام یهمگان یروهایبه منظور نگهداشت ن -و دوم  یس اصل

شود و و به نسبت درآمدشان وابسته باشد یبه صورت منصفانه از مردم جمع آور دیپرداخت با .  



ها،  اتیمال زانیدرباره م یآگاه زیخود، و ن ندگانیتوسط نما ایبه شخصه و  ای ،یریگ میهمه شهروندان حق تصم -و سوم  یس اصل

 یدر مشارکت همگان یحق به عنوان ضرورت نیا آن ها را دارند و یو خرج شدن آن ها، و مدت زمان برقرار یجمع آور یچگونگ

رود یبه شمار م .  

 تشانیریمد یهستند را بر مبنا یکه درخدمت همگان یرا دارد که هر کدام از ماموران و مسووالن نیجامعه حق ا -و چهارم یس اصل

  .مورد بازخواست قرار دهد

به شمارگناه  یاز آنکه مجرم شناخته شود، ب شیهر کس پ -و پنجم یس اصل  

 یدر صورت ،یو رفتار بد با زندان یریهر گونه سخت گ یباشد، جلو ریاجتناب ناپذ یریرو اگر دستگ نیرود) اصل برائت(. از ا یم

شود ینباشد، توسط قانون گرفته م تشیحفظ امن یکه در راستا . 

اصالست نیآورده شده است و همانند ا اتییبه جز رانیا ییجزا نیو ششم م در قوان یس اصل  . 

و چاپ  سد،یبنو د،یتواند آزادانه سخن بگو یم یاست. هر شهروند یحقوق انسان نیاز با ارزش تر یکی انیب یآزاد -و هفتم یس اصل

ردیشود، را بر عهده گ یکه توسط قانون مشخص م ،یآزاد نیسوءاستفاده از ا تیمسوول دیبا یکند ول .  

مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود  یزیهرگاه چ یدر آنها ممنوع است ول یزیمطبوعات آزاد و مم هیکل -و هشتم یس اصل

باشد ناشر و چاپ کننده و پخش  رانیا میمعروف و مق سندهیشود اگر نو یبه موجب قانون مطبوعات مجازات م سندهینو اینشردهنده 

 .کننده ازتعرض مصون هستند

آن بوده و متعهد است  یالحاق یثاقهایحقوق بشر وم یجهان هیاز امضا کنندگان اعالم یکی رانیدولت ا نکهینظر به ا -و نهم  یس اصل

» حقوق بشر یشورا« کی یبه سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضا رانیحقوق بشر درا تیدر مورد وضع یکه گزارش ساالنه ا

انتخاب گردند رانیا دانشهرون میمستق یتن( با را 7تا 5) . 

 1394برابر با  یلدیم 2015 ونسکومصوبیملل متحد و  یسازمان ها 2030بر اساس سند  -پرورش آموزش همگان و  اصل

قوا کیچهارم: تفک فصلیدیخورش  

 یکتاتوریوجود ندارد و د ینباشد آزاد نیسه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگرچن نیوجود دارد که ا یزمان یآزاد -چهلم  اصل

آن است امدیپ یکتاتورید دیو باز تول . 

 قوه مقننه -

از آن یناش یمردم و قوا تیحاکم حق   

دینما یم نیمع یاستعمال آن قوا را قانون اساس قهیاز ملت است طر یمملکت ناش یقوا -کمیچهل و  اصل . 

دینما یم نییرا تع لیمقررات مربوط به موارد ذ نیهمچن قانون : 

یو منالس محل ینظام انتخابات مجالس مل -  

انواع سازمان ها سیتأس -  

دولت یو لشکر یشناخته شده به نفع کارمندان کشور یحقوق اساس نیو تأم نیتضم - . 

یبه بخش خصوص یآن ها از بخش عموم تیو انتقال مالک یصنعت ینمودن مُوسسات اقتصاد یمل - . 

دینما یرا مشخص م لیمربوط به امور ذ یاصول اساس قانون، :  

یدفاع مل ،یالتیامور تشک -  

ها و منابع آن ها تیدر محدوده صالح یمحل التیاداره امور تشک -  

 آموزش و پرورش -



یو تجارت یو تعهدات مدن ینیحقوق ع تیمالک میرژ -  

یاجتماع نیو تأم کایکار سند یقانون ها - . 

دیانم یشده است مشخص م ینیب شیکه در قانون پ یطیدولت را تحت شرا یها نهیدرآمدها و هز ،یمال نیقوان - . 

کند یم نییدولت را تع یو اجتماع یاقتصاد یعمل یبرنامه، مذهب و خط مش نیقوان . 

گردد یم نییتع قیقانون خاص به طور دق کیاصل توسط  نیا مفاد . 

باشد یاعالم جنگ با پارلمان م - . 

پارلمان برسد بیبه تصو دیاز دوازده روز با شتریب یگردد و ادامه آن برا یدولت برقرار م أتیتوسط ه یحکومت نظام - . 

 یعموم یآرا قیازطر یمل یمجلس شورا ندگانیشده است. نما لیو سنا تشک یمل یپارلمان، از مجلس شورا -چهل و دوم اصل

گردند و معرف منامع مناطق مختلف کشور  یانتخاب م میمستق ریآراء غ قیمجلس سنا از طر ندگانیشوند، نما یانتخاب م میمستق

  .هستند

آن ها توسط  تیانتخاب و موارد عدم صالح طیو تعداد اعضاء آن و حقوق و شرا نیاز مجلس کیمدت دوره هر  -ل و سومچه اصل

توانند در مجلس  یم ندگان،یکه درصورت تعذر نما یافراد طیتوسط قانون مورد نظر شرا نیگردد. همچن یم نیقانون خاص مع

گردد یم نییآن ها انتخاب شوند تع نیهمان مجلس به عنوان جانش یدوره ا انیم ای یانتخابات عموم دیو سنا تا تجد یمل یشورا . 

مورد  یندگینما فهیانجام وظ نیدر ح یو رأ دهیاظهار عق لیتوان به دل یاز اعضاء پارلمان را نم کی چیه -چهل و چهارم اصل

قرار داد و جنحه تیمحاکمه به اتهام جنا ای ییو بازجو یریو دستگ فیبازداشت و توق ب،یتعق . 

 تیمدت فعال یتوان ط یاز اعضاء پارلمان رانم کیچیه ،یقطع تیمحکوم ایجز موارد ارتکاب جرم مشهود  -چهل و پنجم اصل

که متهم عضو آنست یقرار داد مگر با اجازه مجلس فیتوق ای بیجنحه تحت تعق ای تیمجلس، به جرم جنا . 

مجلس  ندگانینما یگردد. حق رأ یآن مجلس متوقف م ندهینما بیتعق نیاز مجلس کیهر  یدر صورت تقاضا -چهل و ششم اصل

باشد یاصالت( م یباالصاله ) دارا . 

دولت قرار  دییمورد تأ کهیقانون یطرحها ایدولت و  یاز سو یمیتقد حیدرمورد لوا نیدستور جلسه روزانه مجلس -چهل و هفتم اصل

گردد یم نییمقررتوسط دولت تع بیو به ترت تیگرفته است، بر حسب اولو . 

لیخود تشک یقانون اراتیبا استفاده از اخت یعاد تیسال در دو دوره فعال یپارلمان ط -چهل وهشتم اصل  

خود مجلس است و پس از  صیو زمان اشتغال مجلس شوراي ملي به موجب نظامنامه داخلي مجلس به تشخ لیشود..مدت تعط یم

..[ بر اساس جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شودتابستان باید مجلس از]. لیتعط . 

بعد از  لیتعط ریروز غ نیباشد دوره پارلمان، در نخست لیتعط یاز روزها یکیروزها[، مصادف با  نیچنانچه ] ا -چهل ونهم اصل

افتتاح خواهد شد خیآن تار . 

به دستور جلسه در روز  یدگیرس یبرا یمل یمجلس شورااعضاء  تیبا اکثر ریپارلمان به درخواست نخست وز -پنجاهم اصل

در  د،یگرد لیجلسه فوق العاده تشک یمل یمجلس شورا یکه به درخواست اعضا یدهد.زمان یجلسه فوق العاده م لیتشک یمشخص

کرده باشد یدگیفوق العاده داده رس لیکه به منظور آن تشک یبه دستور جلسه ا انفرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلم یصورت . 

مورد توجه قرار  دیصورت نظراتشان با نیحضور به هم رسانند و در ا نیدر مجلس توانندیدولت م أتیاعضاء ه -کمیپنجاه و  اصل

ندینما یدولت را در پارلمان همراه أتیتوانند اعضاء ه ی. مستشاران دولت مردیگ . 

 انیمجلس سنا پس از هر انتخابات م سیشود و رئ یدوره مجلس انتخاب م کی یبرا یمل یمجلس شورا سیرئ -پنجاه و دوم اصل

شود یانتخاب م یدوره ا . 

 یم نیاز مجلس کیمنتشر خواهدشد. هر  یاست و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسم یعلن نیجلسات مجلس -پنجاه و سوم اصل

جلسه دهند لیتشک یعلن ریهمان مجلس به طور محرمانه وغ یاعضا ایو  ریتوانند به درخواست نخست وز . 



امور  اتیدر کل زیاتفاق ن اتیمسئول مشاغل مختصه وزارت خودهستند به ه ییکه به تنها نیوزراء افزون برا -پنجاه و چهارم اصل

گرندیکدیمسئول و ضامن اعمال  نیدر مقابل مجلس .  

مورد توجه قرار  دینظراتشان با نصورتیحضور به هم رسانند و در ا نیدر مجلس دتواننیدولت م أتیاعضاء ه -پنجاه و پنجم  اصل

ندینما یدولت رادر پارلمان همراه أتیتوانند اعضاء ه ی. مستشاران دولت مردیگ . 

 انیمجلس سنا بعداز هر انتخابات م سیشود و رئ یدوره مجلس انتخاب م کی یبرا یمل یمجلس شورا سیرئ -پنجاه وششم اصل

شود یانتخاب م یه ادور . 

مجلس فیمورد حدود وظا در  

شوند. آن دسته از مصوبات  یدهمیمقررات نام رندیگ ی( قرار نم48قانون موضوع اصل)  طهیکه در ح یموارد -پنجاه وهفتم اصل

 لهیبه وس یدولت یدر شورا یتوان پس از بررس یدولت بوده است رام اراتیدرباره آن ها در حوزه اخت یریگ میمجلس که تصم

داد  رییفرمان دولت تغ لهیتوان به وس یشوند را نم یم بیتصو یقانون اساس نیا یانرا ازکه پس  ینیداد. قوان رییفرمان دولت تغ

آن ها بداند بیتصو یرا مرجع صالح برا ،دولتیقانون اساس یمگر آنکه شورا  .  

 قیمحدود از طر یمدت یکه برا دیاز پارلمان کسب اجازه نما خود یبرنامه ها یاجرا یتواند برا یدولت م -پنجاه و هشتم  اصل

 هیها پس ازاستعالم نظر تیفور نیشوند ا یمزبور در حکم قانون م ماتیکه اساسا  تصم دیاتخاذ نما یماتیتصم( ۱مجلس)  یها تیفور

ابندی یم ییو پس ازانتشار قدرت اجرا دیخواهدرس دییبه تأ دولت أتیدر ه یقانون اساس یشورا .  

را مشخص نموده به مجلس ارائه نشود  اراتیکه قانون اعطاء اخت یخیآن ها تا تار بیدولت در مورد تصو حهیاما چنانچه ال-( 1)بند

باشد، مگر به  یم رییتغ رقابلیها غ تیاصل فور نیشدن مدت در بند اول ا یگردد. پس از سپر یم یتلق کنیمزبور کان لم  حهیال

قوه مقننه قرار گرفته اند اراتیاخت طهیدر ح هک یقانون و در موارد لهیوس . 

به قانون است آن  ازیکه معمول ن یامر در موارد تیتواند به علت فور یکه دولت م باشدیم یقانون لهیها وس تیفور(: ۱ ی)پاورق

شده در اصل باال به انرا بگذارد ادی قیمورد را به طر . 

شود بر دوگونه اند یم هیکه به مجلس ارا یو طرح ها حیلوا یبه طور کل -پنجاه ونهم اصل : 

شور  کیدر حیگونه طرح هاو لوا نیمعنا که مجلس در خصوص ا نیباشند بد یم یکه دو شور یعاد یقانون حیطرح ها و لوا - 1

 یعاد ح،یدهد. غالب طرح ها و لوا یقرار م بیپردازد و مورد تصو یم اتیبه جز گریرساند و در شور د یم بیرا به تصو اتیکل

شود یم میتقد حهیطرح و ال یگریقانون ضرور ت دارد به نوع د بیتصو تاز موارد که سرع یباشند امادر بعض یم .  

یفور حیطرح ها و لوا - 2  

به  انایو اح ردیگ یمورد بحث قرار م اتییوهم جز اتیشور هم کل کیمعنا که در نیباشند بد یم یشور کیمزبور  حیها ولوا طرح

باشد لیاز سه شکل ذ یکیخودممکن است به  حیقسم از طرح ها و لوا نی.ارسد یم بیتصو : 

یتیفور کی حی: طرح ها و لواالف  

 یشودتا خارج از نوبت مورد بررس یمربوطه ارجاع م ونیان درمجلس به کمس تیفور بیپس از تصو حیقسم از طرح ها و لوا نیا

مجلس( ینامه داخل نیی.)آردیقرارگ  

یتیدوفور حی: طرح ها ولواب  

وچهار  ستیشودو ب یاقدام م ندگانینما نیان ب عیان بال فاصله به طبع وتوز تیدوفور بیپس از تصو حیگونه طرح هاولوا نیدرا

گردد یارجاع نم ونیبه کمس حیگونه طرح هاو لوا نیگردد.ا یدرمجلس مطرح م عیساعت پس ازتوز . 

یتیسه فور حی: طرح هاولواج  

ان، مجلس در همان جلسه وارد یتیسه فور بیپس ازتصو حیطرح ها ولوا لیقب نیدرا  

 تیدفوریبا ق حیکه طرح ولوا یهنگام نی.افزون بر استیهم ن سونیارجاع به کم ازمندیمجلس( ون ینامه داخل نییگردد) آ یم دستور

در  دیمزبور با یو شورارسد  یم یقانون اساس یمجلس مراتب به اطالع شورا سیقبل از طرف ر ردیدر دستور کار مجلس قرار بگ



 ینامه داخل نییساعت اظهار کند.) آ24حد اکثرتا  ایمجلس و یدرنگ پس ازآرا یتا حد امکان وب اونظر خود ر ابدیحضور  نجلساتیا

 مجلس(

شود ابتدا در  یم شنهادیکه از طرف دولت پ حی. لواردیگیو اعضاء پارلمان صورت م ریتوسط نخست وز حیلوا شنهادیپ -شصتم اصل

 حهیشود. ل یاز دو مجلس ارائه م یکیرسدوسپس به دفتر  یم بیدولت به تصو أتیدر ه یدولت یدولت پس از اخذ نظر شورا أتیه

گردد یارائه م یلم یقانون بودنه بدوا به مجلس شورا . 

آن ها سبب کاهش درآمد  بیچه تصوشود چنان یاعضاء پارلمان ارائه م یکه از سو ییها هیو اصالح شنهاداتیپ -کمیشصت و  اصل

باشد یگردد قابل طرح نم یعموم نهیهز شیافزا ایو  یعموم  

 ردیگ یقانون قرار نم طهیارائه شده درح هیاصالح ایو  شنهادیمجلس، مشخص گردد که پ یبررس نیچنانچه درح -شصت و دوم اصل

. در دینما یآن خوددار رشیتواند از پذ یصورت دولت م نیباشد، درا ی( م38در اصل)  ادشدهیمحوله  اراتیبر خالف اخت نیو ا

 لی( روز تشک8در ظرف)  نیاز طرف یکیبه درخواست  یقانون اساس یمربوطه،شورامجلس  سیدولت و رئ نیصورت اختالف ب

دهد یجلسه م . 

 یارائه شده صورت م از طرف دولت به آن حهیکه ال نیاز مجلس کیابتدا درهر  یقانون حهیبحث در مورد ال -شصت و سوم اصل

خواهد گذاشت یداردآن متن را به رأ یم افتیرا در گریشده در مجلس د بیکه متن تصو نیاز مجلس کی. هر ردیپذ  

 نیکه بد ژهیو یها ونیسینموده به کم افتیکه آن را در یمجلس ایبه درخواست دولت و  ،یقانون یطرح ها -شصت و پنجم اصل

صورت نگرفته  یدرخواست نیکه در مورد آن ها چن ییوطرحها حیشود. در خصوص لوا یارسال م یشده جهت بررس لیمنظور تشک

 یگردد، ارسال م یدر هر مجلس بالغ م ونیسی( کم6که تعدادشان به)  یدائم یونهایسیازکم یکیاست که آن ها به  نیبر ا هیاست رو

 .شود

تواند با  یهستند. پس از آغازمذاکرات، دولت م یاصالح نهادشیحق پ یاعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارا -شصت و ششم اصل

از متن  یقسمت ایدولت، مجلس تمام  لی. درصورت تمادیارجاع نشده است، مخالفت نما ونیسیکه قبل به کم یا هیهر اصالح یبررس

گذارد یم یمرتبه به رأ کی یدولت رابرا رشیپذمورد  یشنهادیاصالحات پ ایمورد بحث  . 

که  ی. زمانردیگ یقرار م یمورد بررس بیمتن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترت کی بیبه منظور تصو -شصت و هفتم  اصل

 تیچنانچه دولت اعالم فور اینرسد و  بیدومجلس به تصو نیبه علت عدم توافق ب یپس از دو شور بررس یطرح قانون ای حهیال کی

مشترک متشکل از اعضاء  ونیسیکم لیدرخواست تشک نیاز مجلس کیدرهر  یار بررسک بیتواند پس از  یم رینخست وز د،ینما

خود را از ارائه کند شنهادیتا درموردموضوع مورد اختالف پ دیرا بنما نیمجلس . 

صورت  نیارائه شود. در ا نیمجلس بیتصو یتواند توسط دولت برا یمشترک م ونیسیشده توسط کم هیمتن ته -شصت و هشتم اصل

شود ینم رفتهیجز با موافقت دولت پذ یا هیاصالح چگونهیه . 

 یشده در بندها ینیب شیپ طیمتن به موجب شرا نیا اینگردد و  یمتن واحد هیشده موفق به ته ادی ونیسیچنانچه کم -شصت و نهم اصل

بخواهد که در مورد متن مورد  یمل یاز مجلس شوار ن،یمجدد در مجلس یبررس کیتواند پس از  ینرسد دولت م بیبه تصو یقبل

شده و  هیمشترک ته ونیسیرا که توسط کم یمتن تواندیشده م ادیمجلس  نصورتی. در ادینما تخاذخود را ا میتصم ینظر به طور قطع

دینموده، انتخاب نما یدر آن اصالحات لیگذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تما یکه توسط آن مجلس به رأ یمتن نیآخر ای . 

ابدی یم رییاتغیشده و  بیتصو ریز طیکند در شرا یاعطاء م یا ژهیو تیبه آن ها خصوص یکه قانون اساس ینیقوان -هفتادم صلا  . 

باشدیشده در اصل پنجاه وپنجم مسئول م ینیب شیبر اساس موارد پ نیحکومت در برابر مجلس -کمیهفتادو  اصل . 

گردد.  یم نییقانون خاص تع لهیبوس نیجانش نییدولت نحوه تع أتیاز افراد فوق در ه کیهر  تیدر صورت عضو -هفتادودوم اصل

ردیپذ یقانون اننام م نیاعضاء پارلمان به موجب مفاد ا ینیجانش . 

به دستور جلسه در روز  یدگیرس یبرا یمل یاعضاء مجلس شورا تیبا اکثر ریپارلمان به درخواست نخست وز -هفتادوسوم اصل

در  د،یگرد لیجلسه فوق العاده تشک یمل یمجلس شورا یکه به درخواست اعضا یدهد. زمان یجلسه فوق العاده م لیتشک یمشخص

کرده باشد یدگیفوق العاده داده رس لیکه به منظور آن تشک یبه دستور نلسه ا ارلمانفرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پ یصورت .  



فرمان ختم جلسه اول  خیماه از تار کیشدن  یاز سپر شیرا پ یجلسه تازه ا لیتواند تشک یم ریتنها نخست وز -هفادوچهارم اصل

دیدرخواست نما . 

و خاتمه جلسات فوق  لیدهد تشک یجلسه م لیخود تشک یقانون اراتیکه پارلمان با استفاده از اخت یاز زمان ریغ -هفتادوپنجم اصل

ردیپذ یجمهور انجام م سیالعاده با فرمان رئ . 

مورد توجه قرار  دیصورت نظراتشان با نیحضور به هم رسانند و در ا نیدر مجلس توانندیدولت م أتیاعضاء ه -هفتادوششم لاص

ندینمایدولت را در پارلمان همراه أتیتوانند اعضاء ه ی. مستشاران دولت مردیگ . 

دوره  انیمجلس سنا پس ازهرانتخابات م سیشود و رئ یدوره مجلس انتخاب م کی یبرا یمل یمجلس شورا سیرئ -هفتادوهفتم اصل

شود یانتخاب م یا . 

 یم نیاز مجلس کیمنتشر خواهدشد. هر  یاست و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسم یعلن نیحلسات مجلس -هفتادوهشتم اصل

جلسه دهند لیتشک یعلن ریهمان مجلس به طور محرمانه وغ یاعضا ایو  ریتوانند به درخواست نخست وز . 

 یقانون اساس یپس از اعالم دولت به شورا اینگردد و  ریامکان پذ یبه هر علت یجمهور استیمقام ر یچنانچه تصد -هفتادونهم صلا

 نیمجلس سنا عهده دار ا سیمطلق اعضاء شورا، موقتا رئ تیامر توسط اکثر نیا دییو تأ یدر خصوص وجود مانع در اعمال تصد

وظائف عذر داشته باشد، وظائف بر عهده دولت محول خواهد شد نیاجراء ا یسنا هم برا سمجل سیگردد، و چنانچه رئ یامر م . 

 یبرا یریگ یبدهد رأ یجمهور استیر یبودن مانع در تصد یبه دائم یرأ یقانون اساس یکه شورا یدر صورت -هشتادم اصل

 صیبوجود آمدن محظور و با تشخ خیتار روز پس از ۳۵روز و حداکثر  ۲۰شدن حداقل  یپس از سپر دیجمهور با سیانتخاب رئ

داده  صیتشخ یاضطرار ت،یشده وضع ادی یشورا یاز سو نکهیمگرا رد،یپذ یبر وجود مانع، انجام م یمبن یقانون اساس یشورا

 .شود

از  شیروز پ ۳۰کهحداکثر  یفرد یجمهور استیر ینامزدها یمهلت معرف انیپا خیاز تار شیروز پ ۷چنانچه تا  -کمیهشتادو اصل

 خیتواند تار یم یقانون اساس یگردد شورا جادیا شیبرا یموانع ای دیخود را اعالم نموده، فوت نما یمورد نظر علنا نامزد خیتار

اندازدیب ریانتخابات را به تأخ . 

از  شیت پدور انتخابا نیرا در نخست تیموقع نیکه بهتر یاز دو نامزد یکی یمانع برا جادیا ایدر صورت فوت  -هشتادودوم اصل

شود. در صورت  دیمجددا تمام مراحل انتخابات تجد دیکه با دینما یمورد نظر اعالم م یبدست آورده اند، شورا یاحتمال یریکناره گ

صورت عمل خواهد شد نیبه هم زیمرحله ن نیاز دو نامزد در دوم یکی یبروز موانع برا ایفوت  . 

ضوابط مشخص شده  ایقانون و  نی( ا82و 81،08،79) یشده در اصل ها نییبه مونب ضوابط تع یطیدر هر شرا -هشتادوسوم اصل

رجوع  یقانون اساس یشده است، به شورا ینیب شیقانون پ نیتوسط قانون خاص که در ا یجمهور استینامزد ر کی یجهت معرف

روز بعد  ۳۵بالفاصله پس از  یریگ یکه رأ یمزبور را در صورت یدر بندها ندرجم یتواند مهلت ها یم یشورا نیخواهد شد. و ا

دوره  انیدر زمان پا قایانتخابات دق خیموارد فوق سبب شود که تار ی. چنانچه اجرادینما دیتمد رد،یشورا انجام نگ میتصم خیاز تار

حفظ خواهد نمودو به انجام وظائف خود  دیجد ورجمه سیرئ نییسمت خود را تا تع یصورت و نیواقع شود در ا یجمهور استیر

 .کماکان ادامه خواهد داد

وظائف  یاجرا یمانع برا یکه به طور قطع یخیتار انیدر مدت زمان م ایجمهور و  سیدر صورت تعذر رئ -هشتادوچهارم اصل

اشدب یاصول قابل اجراء نم ،یو نیجانش نییانتخابات مربوط به تع خیتا تار دهیجمهور اعالم گرد سیرئ . 

جمهور است.  سیبر عهده رئ زین رینخست وز یاستعفا رشیو پذ دینما یم نییرا تع ریجمهور نخست وز سیرئ -هشتادوپنجم اصل

دینما یرا برکنار م رانیوز ر،یتواند نخست وز یجمهور م سیرئ . 

جمهور است سیبا رئ رانیوز أتیه استیر -هشتادوششم اصل . 

 استیگردد. ر یبه دولت ابالغ م یجمهور استیر یمجلس ظرف پانزده روز از سو بیپس از تصو نیقوان -هشتادوهفتم اصل

 یجزئ ای یدر آن را به صورت کل یمجددا قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگر ادشدهیتواند ظرف مهلت  یم یجمهور

ندیاستنکاف نما یجمهور استیر یتوانند از تقاضا ینم نی.مجلسدیبنما . 



که در  نیمجلس شنهادمشترکیپس از پ ایدولت و  شنهادیپارلمان، پس از پ تیفعال امیجمهور درطول ا سیرئ -ادوهشتم هشت اصل

است که  یمعاهده ا بیهدف آن تصو ایشوند و  یحاکمه م یکه مربوط به قوا یحیتواند لوا یگردد م یمنتشر م زین یروزنامه رسم

بگذارد یعموم یداشته باشد، را به همه پرس ینظام کشور اثرات یممکن است که بررو یول ستین یهر چند مخالف قانون اساس . 

شده در  نییجمهور، درمدت زمان تع سیقرار گرفت رئ دییمورد تأ یهمه پرس قیمورد نظر از طر حیکه لوا یزمان -هشتادونهم اصل

 .موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود

فرمان ختم جلسه اول درخواست  خیماه از تار کیشدن  یاز سپر شیرا پ یدیجلسه جد لیند تشکتوا یم ریتنها نخست وز -نوُدم اصل

دینما . 

وخاتمه جلسات فوق العاده  لیدهد تشک یجلسه م لیخود تشک یقانون اراتیکه پارلمان با استفاده از اخت یاز زمان ریغ -کمینودو اصل

ردیپذ ینمهور انجام م سیبا فرمان رئ . 

 نیدر ا د،یرا منحل نما یمل یمجلس شورا نیمجلس یو روسا ریتواند پس از مشورت با نخست وز یجمهور م سیرئ -نودودوم اصل

 نیدر دوم یمل یانحالل انجام خواهد شد مجلس شورا خیروزپس از تار ۴۰روز و حداکثر  ۲۰صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 

گردد یم لیهفته پس از انتخابات رسما تشک . 

خارج از معمول  تیفعال کدورهیصورت  نیبشود، در ا لیمحلس تشک یمعمول تیفعال امیجلسه خارج از ا نیچنانچه ا -نودو سوم صلا

باشد یشود.انحالل مجدد منلس در همان سالمناز نم یمدت پانزده روز شروع م یبرا . 

مقامات  ی. ودینما یدولت راامضاءم أتیصادره از طرف ه ینامه ها نیینامه ها و آ بیجمهور تصو سیرئ -نودوچهارم اصل

شود یم بیدولت تصو أتیمشاغل در ه ی. تصددینما یرا منصوب م یو کشور یلشکر . 

 أتینمهور به ه سیرئ اراتیاختیواگذار طیشرا نیدولت باشد و همچن أتیه اریدر اخت دیبا یکه م یمقامات ریسا یتصد -نودوپنجم اصل

شود یم نیمع یخاصدولت توسط قانون  . 

 نی. همچنردیگ یجمهور انجام م سیتوسط رئ یخارج یبه دولت ها ژهیو فرستادگان و رانیاستوارنامه سف یاعطا -نودوششم اصل

ردیپذ یبه کشوررام یخارج ژهیو فرستادگان و رانیاستوارنامه سف یجمهور استیر . 

باشد یجمهور م سیبا رئ یدفاع مل یعال یها تهیشوراها و کم استیکل قوا و ر یفرمانده -نودوهفتم اصل . 

 یدر موارد مهم و اضطرار یالملل نیاجراءتعهدات ب ایو  ،یارض تیتمام ،یاستقالل مل ،یجمهور یهرگاه نهادها -نودوهشتم اصل

 ایخاص بر اثر بروز جنگ، حوادث و  طیدرشرا نیحاکمه مختل گردد ،همچن یوقوا یو روند عاد رندیدر معرض مخاطره قرار گ

 نیمجلس یو رُوسا ریبا نخست وز یرا پس از مشورت رسم یمقتض ماتیجمهورتصم سیئو زلزله ،ر لیهمچون س یعیطب یرخدادها

دینما یاتخاذ م یقانون اساس یشورا سیو رئ .  

باشد که  یبه گونه ا دیبا یم ماتیتصم نیا دهد. یامور قرار م انیمردم را در جر هیاعالم قیجمهور از طر سیرئ -نودونهم اصل

خصوص  نیدر ا یقانون اساس یخود انجام دهند. شورا یعیطب یزمان وظائف محوله را در مجرا نیحاکمه بتواند در کوتاهتر یقوا

باشند یجلسه م لیمکلف به تشک نیمجلس یتیموقع نیمورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چن . 

ماده منحل نمود نیدر ا ادشدهیفوق العاده  اراتیتوان در زمان اعمال اخت یرا نم یمل یمجلس شورا -کصدمی اصل . 

باشد یحق عفو م یجمهور دارا سیرئ - کمیکصدوی اصل . 

درمجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه  امیپ نی. اردیپذ یانجام م امیپ قیاز طر نیجمهور با مجلس سیارتباط رئ -کصدودومی اصل

دیخواهد گرد لیجمهور جلسه فوق العاده تشک سیرئ امیاستماع پ یباشد برا لیزمان مجلس تعط نی. چنانچه در ادریگ یقرارنم . 

 سیافزون بر امضاء رئ یستیشده با ینیب شیاز موارد پ ریجمهور به غ سیرئ یگرفته شده از سو ماتیتصم -کصدوسومی اصل

مسئول برسد رانیبه امضاء وز ریو در صورت عدم امضاء توسط نخست وز دهیرس رینخست وز یجمهور به امضا . 

 اریدر اخت ینظام یوقوا یدولت یو دستگاه ها دینما یکشور، را مشخص کرده و آن را اجرا م استیحکومت، س -کصدوچهارمی اصل

باشدیمسئول م کمیشده در اصلدپنجاه و  ینیب شیبر اساس موارد پ نی. حکومت در برابر مجلسباشندیحکومت م . 



دینما یم نیرا تضم نیقوان یحسن اجرا یاست. و ریبا نخست وز یدفاع مل تیاداره امور حکومت و مسئول -کصدوپنجمی اصل . 

را  یو لشکر ینموده و مقامات کشور تیبه موجب مقررات، اعمال حاکم ر،یشده، نخست وز ادیاز موارد  ریغ -کصدوششمی اصل

دینما ضیخود را به وزراء تفو اراتیاز اخت یواند بعضت یم ی. ودینما یمنصوب م . 

ردیگ یبه عهده م شدهینیب شیپ یها تهیرا در شوراها و کم یوظائف و رینخست وز ،یجمهور استیر ابیدر غ -کصدوهفتمی اصل . 

در روز مشخص  ن،یمصرح و با داشتن برنامه مع اراتیو به موجب اخت ییتواند به طور استثنا یم رینخست وز -کصدوهشتمی اصل

ردیدولت را به عهده گ أتیه استیجمهور، ر سیرئ یبه جا . 

صورت  نیا ریدر غ زبرسد،ین یگریبه امضاء مقام مسئول د دیبا شانیافزون بر امضاء خود ا ریاحکام نخست وز -کصدونهمی اصل

ردیگ یاحکام مزبور هستند انجام م یکه مسئول اجرا یرانیامضاء دوم احکام مورد نظر توسط وز . 

 یمشاغل دولت یتصد نیاصناف در سطوح کشور وهمچن یندگیپارلمان و نما یندگیدولت با نما أتیدر ه تیعضو -کصدودهمی اصل

دارد رتیمغا گرید یحرفه ا تیهر فعال ایو  . 

 یم نییقانون خاص تع لهیبوس نیجانش نییدولت نحوه تع أتیاز افراد فوق در ه کیهر  تیدر صورت عضو -کصدودهمی اصل

ردیپذ ی( انجام م85اعضاء پارلمان به موجب اصل) ینیگردد. جانش . 

به دستور جلسه در  یدگیرس یبرا یمل یاعضاء مجلس شورا تیبا اکثر ریپارلمان به درخواست نخست وز -ازدهمیکصدوی اصل

دهد یجلسه فوق العاده م لیتشک یروز مشخص . 

فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که  یدر صورت د،یگرد لیجلسه فوق العاده تشک یمل یمجلس شورا یکه به درخواست اعضا یزمان

کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوهفته پس  یدگیفوق العاده داده رس لیکه به منظور آن تشک یپارلمان به دستور جلسه ا

صادر شود دیاز افتتاح جلسه با . 

و خاتمه جلسات  لیدهد تشک یجلسه م لیخود تشک یقانون اراتیارلمان با استفاده از اختکه پ یاز زمان ریبه غ -کصدودوازدهمی اصل

ردیپذ ینمهور اننام م سیفوق العاده با فرمان رئ . 

ثبت آن  خیمطرح است آن مجلس پس ازپانزده روز از تار یطرح قانون ایو  حهیکه ل نیاز مجلس کیدرهر  - زدهمیکصدوسی اصل

دینما یریگ ین شور و رأتواند درباره آ یها، م . 

مطلق  تیدر صورت عدم کسب آراء اکثر نیمورد قابل اجرا است. بنابرا نی( درا45شده در اصل) ادی هیرو -کصدوچهاردهمی اصل

ردیقرار گ بیتواند مورد تصو یم زیاعضاء ن . 

برسد بیبه تصو نیتوسط مجلس قیبه همان طر دیخاص مربوط به سنا با نیقوان - کصدوپانزدهمی اصل . 

گردد یامضاء م یقانون اساس یاز طرف شورا دییخاص پس از تأ نیقوان . 

دینما یم بیقانون خاص تصو کی لهیشده به وس ینیب شیقانون بودجه را به موجب مقررات پ حهیپارلمان، ال -کصدوشانزدهمی اصل . 

 د،ینظر خود را اعالم ننما حهیثبت ال خیروز از تار ۴۰در مدت  یبررس نیدرنخست یمل یچنانچه مجلس شورا -کصدوهفدهمی اصل

 ینیب شیجلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پ لیروز تشک ۱۵ظرف  دیو مجلس مزبور با دینما یدولت، مجلس سنا را مطلع م

  .شده در اصل چهل و هشتم عمل شود

دستورالزم النرا، به احرا  قیرا از طر حهیتوان متن ال یم د،یروز سکوت نما ۷۰چنانچه پارلمان به مدت  -کصدوهجدهمی اصل

 .گذاشت

و جهت امضاء در  نیدر زمان مع دینما یم نییها و عملکرد را تع نهیچنانچه قانون بودجه که درآمد و هز -نوزدهم کصدوی اصل

 بیتصو قیها را داده و از طر اتیمال افتیربه او اجازه د تیخواهد که به فور یشروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان م

مورد نظر را به اجرا بگذارد یها نهینامه، هز .  

درخواهد آمد قیاصل به حال تعل نیشده در ا ینیب شیاست مدت پ لیکه پارلمان تعط یزمان -ستمیکصدوبی اصل . 



دینما یم یهمراه یمال نیقوان یمحاسبات، پارلمان و حکومت را در امرنظارت بر انرا وانید -کمیو ستیکصدوبی اصل . 

 دییکه مورد تأ یقانون یطرحها ایدولت و  یاز سو یمیتقد حیدر مورد لوا نیدستور جلسه روزانه مجلس -ودوم ستیکصدوبی اصل

گردد یم نییمقرر توسط دولت تع بیو به ترت تیدولت قرار گرفته است، بر حسب اولو . 

منظور  تیجلسه در هفته برحسب اولو کی زیدولت ن یاعضاء پارلمان و پاسخ ها یپرسش ها یبرا -وسوم ستیکصدوبی اصل

 .خواهد شد

 کیدر مورد ارائه  ااحتمالیدولت در مورد برنامه خود و  أتیدر ه میبعد از اتخاذ تصم رینخست وز -وچهارم ستیکصدوبی اصل

دینما یاعتماد م یدرخواست رأ یمل یاز مجلس شورا ،یاسیس یکل یخط مش . 

منوط به موافقت  یاقدام نیکند. چن ضاحیتواند دولت را است یم یریگ یپس از رأ یمل یمجلس شورا -وپنجم ستیکصدوبی اصل

ثبت آن موضوع صورت  خیساعت پس از تار ۴۸از شیتواند پ ینم یریگ یباشد. رأ یم یمل یدهم اعضاء مجلس شورا کیحداقل 

اعضاء صورت  تیآراء اکثر لیپس از تحص ضاحیدهند شمرده خواهند شد، است یم ضاحیکه پاسخ مثبت به است یی. تنها آراردیگ

در همان دوره  یگرید ضاحیاست شنهادیآراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پ تیخصوص اکثر نیخواهد گرفت. چنانچه در ا

شده در قانون ینیب شیپ طیراندارند مگر در شرا . 

 یدرخواست رأ ،یمل یاز مجلس شورا حهیال کی بیواند ضمن درخواست تصوت یم رینخست وز -وششم ستیب کصدوی اصل

شده است مگر  بیتصو حهیخواهد بود که آن ال نیاعتماد بدهد فرض بر ا یصورت اگر مجلس به دولت رأ نیدر ا د،یبنما زیاعتماد ن

 شیپ یبه موجب بندها ضاحیقراردهد و آن است ضاحیدولت را مورد است مجلساعتماد، یساعت پس از درخواست رأ ۲۴ظرف  نکهیا

منلس برسد بیبه تصو . 

اعتماد گردد یخواستار رأ زیخود از مجلس سنا ن یکل استیتواند پس از اعالم س یم ریوز نخست . 

 استیس ایدولت  ابرنامهیبرساند و  بیرا به تصو ضاحیموضوع است یمل یکه مجلس شورا یدر صورت -وهفتم ستیکصدوبی اصل

دیجمهور نما سیرئ میخود را تقد یاستعفا دیبا رینخست وز د،یدولت را رد نما یکل . 

خواهند افتاد ریفوق العاده اجرا به تأخ ای یعاد ی( اتمام دوره ها49اجراء نمودن مفاد اصل)  یبرا -وهشتم ستیکصدوبی اصل . 

حاضر گردند و  دیازمجلس احضار شوند با یکیهستند و در هر مورد که از طرف  نیوزراء مسئول مجلس -ونهم ستیب کصدوی اصل

خود را منظور دارند تیکه محول به آنهاست حدودمسئول ینسبت به امور .  

 ارتش

و دفاع  رانیا یارض تیارتش ،حفظ تمام یاصل فه  یدهد. وظ یم لیرا تشک ینظام یروهاین یاصل کرهیارتش پ -ام  یکصدوسی اصل

است انگانگیب یاز کشور در برابر تهاجم نظام . 

در مناصب به موجب قانون  یو حقوق اهل نظام و ترق فیتکال دینما یم نیگرفتن قشون را قانون مع بیترت - کمیو یکصدوسی اصل

 .است

شود یم بیتصو یمل یهر ساله از طرف مجلس شورا یمخارج نظام -ودوم یکصدوسی اصل ..  

 ایتواند اقامت  یاز نقاط مملکت نم یشود و در نقطه ا یخارجه به خدمت دولت قبول نم یقشون نظام چیه -وسوم یکصدوسی اصل

  .عبور کند مگر به موجب قانون

شود مگر بهموجب قانون یحقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نم-و چهارم  یکصدوسی اصل . 

یخارج استیپنجم: س فصل   

جمهور است سیامضاء آن ها بر عهده رئ مذاکره در مورد معاهدات و -و ششم یکصدوسی اصل . 

 یجمهور ندارد به اطالع و سیبه امضاء رئ ازیشود و ن یانجام م یالملل نیقرارداد ب کیکه به منظور عقد  یکامل مذاکرات شرح

دیخواهد رس . 



حفظ استقالل همه  ،یریوسلطه پذ ییهرگونه سلطه نو یبر اساس نف یرانیا یجمهور یست خارج ایس -وهفتم  یس کصدوی اصل

با دول صلح طلب استوار است زیسلطه گر وروابط صلح آم یکشورو عدم تعهد در برابر قدرت ها یارض تیجانبه و تمام . 

شؤون  گریارتش و د ،یخیتار ،ی،فرهنگیاقتصاد ،یعیبر منابع طب گانهیوهشتم هرگونه قرارداد که موجب سلطه ب یکصدوسی اصل

 .کشور گردد ممنوع است

معتبر شناخته نخواهد شد نیسرزم رانیمردم ا تیبدون رضا یارض راتییهر گونه تحوالت و تغ -و نهم  یس کصدوی اصل . 

 یالملل نیاز تعهدات ب یکیکه  ندیاظهار نما نیاز مجلس کیهر  یبا رُوسا ریجمهور، نخست وز سیچنانچه رئ - کصدوچهلمی اصل

انجام شود، امکان  یاساس ینظر در قانون دیاز آنکهتند شیآن معاهده پ بیتصو ایو  دییباشد، اجازه تأ یم یبا قانون اساس ریکشور مغا

باشد ینم ریپذ . 

انتشار نسبت به  خیاند ازتار دهیو به امضاء رس دهیگرد دییتأ یکه به صورت قانون ییقراردادها ایها  مانیپ -کمیو کصدوچهلی اصل

دیانرا نما زیمعاهده تعهدات خود را ن ایقرارداد  گریطرف د نکهیدارند مشروط بر ا تیارجح یداخل نیقوان . 

هیششم: قوه قضائ فصل   

 دنیو مسئول تحقق بخش یواجتماع یحقوق فرد بانیاست مستقل که پشت یحق، قوه ا زییقوه تم ای هیقوه قضائ -ودوم  کصدوچهلی اصل

عبارت است از هیقوه قضائ فیاصل وظا نیبه عدالت است. براساس ا : 

1 - و اقدام الزم در  میو رفع خصومات و اخذ تصم یحل و فصل دعاو ات،یشکا ات،یو صدور حکم در مورد تظلمات، تعد یدگیرس

کند یم نیکه قانون مع ه،ی،انحصار وراثت و امورحسب تینظام زوج ه،ی،احوال شخص تیآن قسمت از مل . 

مشروع یها یحقوق عامه و گسترش عدل و آزاد یایاح - 2 . 

و جرائم و مجازات ها اتیجنا نییو تع فیتعر - 4.نیقوان ینظارت بر حسن اجرا - 3  

یفریک یوآن به موجب مقررات مدون جزا یو مجازات مجرماناجرا بیکشف جرم و تعق - 5  

از وقوع جرم و اصلح مجرمان یریشگیپ یاقدام مناسب برا - 6 . 

شکنجه و مجازات اعدام د،یتبع ،یاسیلغو جرم س - 7  

 یفرد یجمهور سیرئ ،ییواجرا یو ادار ییامور قضا هیدر کل هیقوه قضائ یها تی.به منظور انجام مسئول -وسوم کصدوچهلی لاص

دینما یم نییتع هیقوه قضائ سیرا به مدت چهارسال به عنوان رئ ییکاردان، متخصص و آگاه به امورقضا . 

هییقوه قضا سیرئ فیوظا -  

ودوم کصدوچهلیاصل  یها تیبه مونب مسئول یضرور لدتیتشک جادیا -1   

یحقوق بشر نیمتناسب با قوان ییقضا حیلوا هیته – 2  

ها  نیآنان و مانند ا عیو ترف ییمشاغل قضا نییو تع تیمحل مامور رییکاردان و عزل و نصب آن ها و تغ سته،یاستخدام قضات شا -3

و به موجب قانون یاز امور ادار  

آن ها منوط به  تیصالح نییدادگاه ها و تع لیاست. تشک یدادگستر اتیبه شکا یدگیرس یمرجع رسم -وچهارم کصدوچهلی اصل

 .حکم قانون است

را برعهده دارد هیمسائل مربوط به قوه قضائ هیکل تیمسئول یدادگستر ریوز –و پنجم  کصدوچهلی اصل . 

مگر به موجب  ردیگ یصورت نم یچمجازاتیه یحکم و اجرا دیگو یم رانیا یجمهور یقانون اساس -وششم  کصدوچهلی اصل

 .قانون



بودن آن  یدادگاه علن صیشود و حضور افراد آزاد است، مگرآنکه به تشخ یبرگذار م یمحاکمات، علن -و هفتم  کصدوچهلی اصل

ندیرا بنما یعلن ریمحاکمه غ یاصحاب دعوا، تقاضا ،یخصوصیدر دعاو ایباشد و  ینظم عموم ریمغا . 

که بر اساس آن حکم صادر شده است باشدیمستدل و مستند به مواد قانون و اصول یستیاحکام دادگاه ها با -وهشتم کصدوچهلی صلا . 

 

نقص  ایتواند به بهانه سکوت  یو نم ابدیمدونه ب نیموظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان یقاض -ونهم  کصدوچهلی اصل

دیبه دعوا و صدور حکم امتناع نما یدگیمدونه از رس نیتعارض در قوان ایاجمال  ای . 

گردد یشده است، جرم محسوب نم نیکه پس از آن تدو یبه استناد قانون یترک فعل ایفعل  چیه – کصدوپنجاهمی اصل . 

 یرر مادحکم بر مورد خاص، ض قیدرتطب ایدر حکم  ایدر موضوع  یاشتباه قاض ای ریهرگاه در اثر تقص – کمیو کصدوپنجاهی اصل

به موجب قانون ضامن بوده و موظف به جبران خسارت بوده و در هر حال  ر،مقصریگردد، در صورت تقص یمتوجه فرد یمعنو ای

گردد یم تیثیاز متهم اعاده ح . 

محاکم  یشهربان ،یارتش، ژاندارمر یاعضا یخاص نظام فیبه جرائم مربوط به وظا یدگیرس یبرا –و دوم  کصدوپنجاهی اصل

شوند در  یمرتکب م یکه در مقام ضابط دادگستر یجرائم ایآن ها  یگردد. اما به جرائم عموم یم لیبه موجب قانون تشک ینظام

قوه  نیکشور و مشمول اصول مربوط به ا هیاز قوه قضائ یبخش ینظام یها دادگاهو  یشود. دادستان یم یدگیرس یمحاکم عموم

 .هستند

و  یدولت ینامه ها نیآئ ایواحدها  ای نیو اعتراضات مردم نسبت به مامور اتیبه شکا یدگیرس یبرا –وسوم  کصدوپنجاهی اصل

و نحوه عمل  اراتیشود. حدود و اخت یم سیتاس هیقوه قضائ سیتحت نظارت رئ یعدالت ادار وانیبه نام د یوانیاحقاق حقوق آنان، د

کند یم نییرا قانون تع وانید نیکرد ا . 

سازمان «با نام  یسازمان ،یادار یدردستگاه ها نیقوان حیصح یامور و اجرا انیحسن جر یبرا –وچهارم  کصدوپنجاهی اصل

دینمایم نیسازمان را قانون مع نیا فیو وظا اراتیشود. حدود و اخت یم لیتشک هیکل کشور تحت نظارت قوه قضائ یبازرس . 

عدالت/ کشور یعال وانید  

 حیصح یاست که به منظور نظارت بر اجرا یجمهور رانیدر ا ییمرجع قضا نیتر یو عال نیعدالت/ کشور باالتر یعال وانید

که  یگردد. بر اساس ضوابط یکه به موجب قانون به آن محول م ییه تیو انجام مسئول ییقضا هیوحدت رو جادیدر محاکم و ا نیقوان

حق  وانید نیا یعموم ئتیاست. ه افتهی لیقضات تشک نیاز برجسته تر وانید نیل شده است.ایکند، تشک یم نییتع هیقوه قضائ سیرئ

برخوردار است نیبرابر با قوان یرا دارد که از ارزش هیوحدت رو یصدور رأ  

رتبه تر را دارند نییپا یصادره توسط دادگاه ها یاز آرا اتیبه شکا یدگیحق رس وانید نیا یشعبه ها. –وپنجم  کصدوپنجاهی اصل  . 

شوند مگر  یدر دادگاه حاضر نم یدعاو نیاست وطرف یبه پرونده ها به صورت شکل وانید نیا یدگیرس –وششم  کصدوپنجاهی اصل

به احضار آن ها کند حاتاقدامیتوض یادا یآن که دادگاه برا .  

است یدادگاه عال یابرام رأ ایبه شکل نقض  زیدادگاه ن نیشعب ا یرأ –وهفتم کصدوپنجاهی اصل .  

/ عدالت، کشور یعال وانید فیوظا  

در دادگاه ها نیقوان ینظارت بر حسن اجرا -   

ییقضا ه  یوحدت رو جادیا -   

ینظر احکام صادره محاکم نظام دیمرجع تجد -  

یعموم یو احکام مهم دادگاه ها -  

به مونب  ییقضا لتی. تشکدینما ینمیرا تضم ییاستقلل قوه قضا ییقوه قضا یجمهور با همکار سیرئ -وهشتم کصدوپنجاهی اصل

گردد یم نیقانون خاص مع . 



باشد به مونب قانون  یافرادم یکه حافظ آزاد هیینمود. قوه قضا فیتوق لیبدون دل توانیکس را نم چیه -ونهم  کصدوپنجاهی اصل

باشد یاصل م نیا یمسئول اجرا . 

توسط دو مجلس  یبه تعداد مساو و سنا یمل یمجلس شورا یاعضا نیاز ب» کشور وانیعدالت/ د یعال وانید« - کصدوشصتمی اصل

و  التیگردد. تشک یانتخاب م وانید یاعضا نیاز ب وانید سیشود. رئ یانتخاب مراعات م دیاصل درهر تجد نیشود. ا یم لیتشک

گردد یم ینیب شیتوسط قانون خاص پ وانید یدادرس نییآ . 

بزرگ انتیمبراست،مگر در مورد ارتکاب خ تیمحوله از مسئول فیجمهور در انجام وظا سیرئ -کمیو کصدوشصتی اصل . 

 یمطلق اعضا تیاکثر بیو تصو یعلن یریگ یرأ قیو از طر نیمجلس لهیجمهورتنها به وس سیرئ -ودوم  کصدوشصتی اصل

در  یفریحکومت از نظر ک یباشد. اعضا یعدالت م یعال وانیبر عهده د یصورت دادرس نی. دراردیگ یمورد اتهام قرار م نیمجلس

شود. در صورت  یوجنحه شناخته م تیباشند، اعمال آن ها از زمان ارتکاب به صورت جنا یمحوله مسئول م فیانجام وظا نیح

باشد یعدالت شامل آن ها و شرکاء آنان م یعال وانید یدادرس نییکشور آ تیامن هیحکومت بر عل یتوطئه اعضا . 

مجازات را به مونب  نییو تع تیجرم، جنا فیتعار دیبا یعال وانید بند، نیشده در ا ینیب شیدرموارد پ -وسوم  کصدوشصتی اصل

دینما تیرعا ینافذ درزمان وقوع جرم ارتکاب یفریقانون ک . 

یقانون اساس یشورا  

و انتخاب مجدد آن ها  دهیسال انتخاب گرد ۹مدت  یعضو است که برا ۹ یدارا یقانون اساس یشورا -وچهارم کصدوشصتی اصل

جمهور  سیمزبور توسط رئ یعضو شورا۳. ابندی یم رییبار تغ کیهر سه سال  یقانون اساس یسوم اعضاء شورا کی. ستین زیجا

گردند یمجلس سنا انتخاب م سیرئ گرتوسطیدعضو  ۳و  یمل یمجلس شورا سیعضو توسط رئ ۳و  . 

گردد یجمهور انتخاب م سیتوسط رئ یقانون اساس یشورا سیرئ -وپنجم کصدوشصتی اصل . 

 ریباشد. سا یممنوع م یقانون اساس یاعضاء شورا یپارلمان برا تیمقام وزارت و عضو یتصد -وششم کصدوشصتی اصل

گردد یم نییبه موجب قانون خاص تع تهایممنوع . 

است یقانون اساس یبر عهده شورا یجمهور استیقانون انتخابات ر ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول -وهفتم کصدوشصتی اصل . 

دینما یانتخابات را اعالم م جیکرده و نتا یدگیشده به اعتراضات رس ادی یشورا -وهشتم کصدوشصتی اصل . 

 یو مجلس سنا، شورا یمل یمجلس شورا یانتخابات اعضا یدر صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرا -ونهم  کصدوشصتی اصل

دینما ینظارت کامل م یقانون اساس . 

دینما یآن را اعالم م جینظارت نموده و نتا یهمه پرس یسن اجرابر ح یقانون اساس یشورا -کصدوهفتادمی اصل . 

قانون  یبه شورا دیاز اجراءبا شیپ نیمجلس یداخل ینامه ها نییآ نیو همچن بیاز تصو شیپ ژهیو نیقوان -کمیکصدوهفتادوی اصل

 سیرئ ر،یجمهور، نخست وز سیرئ زین یعاد نیاعالم گردد. در مورد قوان یآن ها با قانون اساس یارسال شود تا سازگار یاساس

توانند  یم نیاز امضا قوان شیتن از سناتورها پ ۶۰ ایمحلس و  ندگانیتن ازنما ۶۰ ایمجلس سنا و  سیرئ ،یمل یمجلس شورا

ندیبنما یقانون اساس یدرخواست ارجاع آن ها را به شورا . 

ماه کیظرف  دیبا یقانون اساس یشده در دو بند فوق، شورا ینیب شیدرموارد پ -کصدوهفتادودومی اصل   

 

روز  ۸مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به  تیوجود، درصورت فور نی. با ادینما یدگیجلسه داده و به موضوع رس لیتشک

ابدی یم لیتقل . 

دیآ یدرم قیمهلت مقرر نهت امضاء بهرحالت تعل ،یقانون اساس یدرصورت ارجاع قانون به شورا -کصدوهفتادوسومی اصل . 

نموده و  حیتوان آن را توش یدنمیاعلم نما یرا مخالف با قانون اساس یقانون ،یقانون اساس یهرگاه شورا -کصدوهفتادوچهارمی اصل

 .به اجراء درآورد



 هیالزم الرعا ییو قضا یادار انیحاکمه متصد یقوا یو برا ستندیشده قابل اعتراض ن ادی یشورا ماتیتصم -کصدوهفتادوپنجمی اصل

باشند یم . 

شده را قانون خاص  ادی یو مهلت اعتراض درشورا یدگیو روش رس یقانون اساس ینحوه اداره امور شورا -کصدوهفتادوششمی اصل

دینما یم نیمع . 

یو بازرگان هیامور مال یهشتم: اقتصاد و امور مال فصل  

است یاقتصاد ییدر جامعه همانا کارآ یاهداف اقتصاد نیاز برجسته تر -کصدوهفتادوهفتمی اصل  

): هر ماده ی( کان یماده معدن -ماده : الف  1است  ریقانون به شرح ز نیبکار رفته در ا یواژه ها فیتعر -کصدوهفتادوهشتمی اصل

به ونود آمده است یشناس نیمحلول در آب در اثرتحوالت زم ای.و  عیما ایگاز  ایکه بصورت نامد  یعیطب بیترک ای   

است یارزش اقتصاد یمونود در کانسار که دارا یهایکان ای یکانه : مواد معدن -کصدوهفتادونهمی اصل . 

محلول در  ایو  نیزم یرو ای ریدر ز یچند ماده معدن ای کی یعیانباشت طب ایکانسار: تمرکز و  یمعدن رهیذخ -کصدوهشتادمی اصل

باشد یآب م . 

محدود و حداکثر استفاده را برد دیشده تول ادی یو معدن یبتوان از منابع کان یعنی -کمیکصدوهشتادوی اصل . 

مردم فراهم آورد یمنابع حداکثر رفاه را برا نیکه از ا یرا باال برد، به نحو دیسطح تول - اصل  . 

 عیمردم توز نیبه طور عادالنه ومنصفانه ب یمل دیمعنا که تول نیاست بد یعدالت اجتماع نیتأم گریهدف د -کصدوهشتادودومی اصل

 .شود

شود مگر به حکم قانون یبرقرار نم اتیقسم مال چیه -کصدوهشتادوسومی صلا .  

را قانون مشخص خواهد نمود اتیاز مال تیمواردمعاف -کصدوهشتاوچهارمی اصل . 

خواهد نمود نیو مع بیآراء تصو تیبا اکثر یمل یرا همه ساله مجلس شورا اتیمال زانیم -کصدوهشتادوپنجمی اصل . 

افراد ملت گذارده نیمابیف یازیتفاوت و امت چیه یاتیدر مواد مال -کصدوهشتادوششمی اصل   

شد نخواهد .  

منوط به قانون مخصوص است اتیاز مال تیو معاف فی.تخف -کصدوهشتادوهفتمی اصل .  

شود مگر  یمطالبه نم یزیچ یعنوانراز اهال چیدارد به ه یم یکه قانون صراحتا  مستثن یاز مواقع ریغ - کصدوهشتادوهشتمی اصل

یبهتر نمودن امور مملکت یو برا اتیبه اسم مال . 

محاسبات وانید  

شدهاست فیتعر نیچن یمحاسبات کشور در اصطلح حقوق وانید - کصدوهشتادونهمی اصل : 

نظارت  زیحسابداران خزانه بوده و ن هیکل غیوتفر هیمحاسبات اداره مال کیو تفک نهیکه مأمور معا یاست مال یمحاسبات دادگاه وانید

در محل خود صرف شود  یو هر وجه ابدین لیو تبد رییشده تجاوز نکند و تغ نیمع زانیدر بودجه ازم نهیمع یها نهیکند که هز یم

محاسبات  هیسند خرج محاسبات و صورت کل یو جمع آور یمحاسبات ادارات دولت کیو تفک نهیمعا رمکلف است که در ام زیون

دیاقدام نما یمملکت . 

محاسبات  وانید نی. اگرددیکشور محسوب م نینظارت پارلمان ا یبازوي اصل رانیا یمحاسبات جمهور وانید - ونودمکصدی اصل

 وانید نیاساس ا نیدهد. بر هم یپارلمان قرار م اریو دراخت هیکشور را ته یعموم یمستقل مربوط به امور مال یگزارشهاي حسابرس

دینما یم یرا حسابرس هیکل مجموعه قوه مجر .  



 یحسابرس وانید نیاستقالل رادارد . ا یدگیو از دستگاههاي تحت رس کندیمجلس کار م رنظریسازمان مستقل است که ز وانید نیا

در  یپارلمان و توسعه دموکراس ینقش نظارت هیدر تقو رانیمحاسبات ا وانید نیدهد. افزون بر ا یرا انجام م یهاي عملکرد و مال

کند ینقش م یفایا یالملل نیب فیتکل کیان کشورهاي جهان به عنو ریسا  . 

خواهد  نییشود تع یکه به موجب قانون مقرر م یمدت یبرا یمل یمحاسبات را مجلس شورا وانید یاعضا -کمیکصدونودوی اصل

  .نمود

خزانه است و  نیمحاسبب هیحساب کل غیو تفر هیمحاسبات اداره مال کیو تفک نهیمحاسبات مأمور به معا وانید -کصدونودومی اصل

و هر  ردینپذ لیو تبد رییمقرر تجاوز ننموده، تغ زانیدر بودجه از م نهیاز فقرات مخارج مع کی چیمخصوصا  مواظب است که ه

نموده واوراق سند  یراجمع آور یادارات دولت هیمحاسبه مختلفه کل کیو تفک نهیمعا نیمچندر محل خودبه مصرف برسد و ه یوجه

دیبه انضمام مالحظات خود به مجلس ارائه نما دیرا با یمحاسبات مملکت هیخرج محاسبات و صورت کل . 

دینمایشده است مشخص م ینیب شیکه در قانون پ یطیدولت را تحت شرا یها نهیدرآمدها و هز ،یمال نیقوان -کصدونودوسومی اصل . 

دینما یم یهمراه یمال نیقوان ی، پارلمان و حکومت را در امرنظارت بر اجرامحاسبات وانید -چهارم  کصدونودوی اصل . 

 بینامه ها و تصو نییو آ یقانون حیدر موردلوا »یو اجتماع یاقتصاد یشورا«دولت ، یدر صورت تقاضا -کصدونودوپنجمی اصل

 یتوان برا یاز اعضاء شورا را م یکی. دینما یاست، اعالم نظر م دهیکه ارائهرگرد یقانون شنهاداتیدر مورد پ نینامه ها و همچن

شده جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود ادینظر شورادر موارد  حیتشر . 

ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس اتیو نحوه اخذ مال زانیم - کصدونودوششمی اصل  

گردد یقانون خاص مشخص م لهیآن به وس یو مقررات داخل یو اجتماع یاقتصاد یشورا بیترک - کصدونودوهفتمی اصل . 

یکشور ماتیتقس یمنطقه ا یو خودگردان یکشور ماتینهم: تقس فصل : 

سهولت اداره آن و  یکوچکتر، برا یهر کشور به واحدها میدر تقس یاسیـ س یبر اساس سلسله مراتب ادار - کصدونودوهشتمی اصل

و  تیو جمع ییایو فرهنگ، اوضاع جغراف خیتار یگاه برمبنا یبند میتقس نیاست. ا یو اقتصاد یو بهبود اوضاع اجتماع تیامن نیتأم

ردیگ یم تصور یاسیگاه برحسب مالحظات س .  

شهروندان و زحمتکشان امور خود را، خود بگردانند و  نکهیعبارتست از ا ی: خود گردانیخود گردان فیتعر -نهم  کصدونودوی اصل

اظهار نظر«است و نه تنها  »یریگ میتصم «قنیامرقدرمت نیا ی. معناندینما یریگ میمربوط به آن ها خودشان تصم یها نشیدر گز « 

رفتیتوان پذ یسه جهت را م ایامر سه اصل  نیمنظور نائل شدن به ا به : 

سطح  نیکتریدر نزد یعنیباشد، سریدر آن م »یمنافع عموم« تیکه رعا یسطح نیمتمرکزتر ریدر غ یستیها با می: همه تصمنخست

گردد؛ اتخاذ شود یبه آن ها مربوط م میکه تصم یبه اشخاص . 

را اجراء  یاستیس یستی[ قرار داشته باشند. آن ها بایبوده، تحت نظارت ] دولت مرکز ی: مراجع مسئول در تمام سطوح انتخابدوم

مقرر شده باشد یکه بطور جمع ندینما . 

شود )مانند؛ بخش،موسسه( تقابل و تبادل آراء  یبوط مبه آن ها مر میکه تصم یهمه مراجع انیم ی: در خصوص هر مساله اسوم

ردیصورت گ . 

است یدو ضرور نیا انیشهر که تبادل و تقابل آراء م یمحله، شورا یشورا ؛ی: منظور از منافع عمومتذکار  . 

 یمحل یکه آزادانه توسط شوراها یگرید التیو تشک نیعبارتند از: بخش، استان، سرزم یجمهور یکشور التیتشک - ستمیدو اصل

گردند یبه موجب قانون اداره م . 

قانون را مد نظر  یکنترل ادارات و حسنانرا ،یدولت موظف است که منافع مل ندهینما نیدر استان ها و سرزم -کمیو ستیدو اصل

 .قرار دهد

یدر قانون اساس یبازنگر  



 یصورت م یجمهور استیر لهیپارلمان به وس ندگانیو نما رینخست وز شنهادیبا پ یدر قانون اساس یبازنگر -ودوم ستیدو اصل

خواهد شد. بر  یقطع یهمه پرس قیآن از طر دییبرسد وپس ازتأ بیبا متن مشابه به تصو نیدر مجلس دینظر ابتدا با دی. طرح تجدردیگ

 لیمشترک تشک هیبه پارلمان که به صورت اجالس یقانون اساس یبر ارائه طرح بازنگر یمبن مهورج سیرئ میپس از تصم ه،یپا نیا

( / ۵) تیموافقت اکثر ادشدهیطرح  بیتصو یصورت برا نینخواهد بود. در ا یبه مراجعه به آراء عموم یلزوم گریشده است د

خواهدبود یمل یدفتر مجلس شورا انمشترک هم هیمشترک الزم است. دفتر اجالس هیکل آراء اعضاء اجالس(۳) . 

کشور مورد تعرض قرار گرفته  یارض تیکه تمام یطیدر شرا یقانون اساس یهر گونه اقدام در مورد بازنگر -وسوم ستیدو اصل

ردینظر قرار گ دیتجد چگونهیتواند مورد ه ینم یممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهور . 

به حالت  نیشیپارلمان پ یشود دوره عاد یم لیتشک یقانون اساس نیبر حسب ا یمل یکه مجلس شورا یزمان -وچهارم ستیدو اصل

تواند  یمجلس تازه تنها م شیگشا خیفاقد اعتبارخواهد شد.تا تار یقبل یمل یمجلس شورا ندگانیو اعتبارنامه نما دیآ یدر م قیتعل

دیدعوت نما هجلس لیرا به تشک یپارلمان قبل . 

هستند در  فهیانجام وظ نیکه درح یمل یامه اعضاء مجلس شورااعتبارن نیاعتبارنامه اعضاء مجلس سنا و همچن -وپنجم ستیدو اصل

زمان از اعتبار ساقط خواهد شد کی . 

آن به مرحله اجراء  دییتأ خیشده است ظرف مدت چهار ماه ازتار ینیب شیپ یقانون اساس لهیجمهور که به وس ادیبن التیتشک -( 1)بند

 .گذارده خواهد شد

دیخواهد رس انیقانون به پا نیشده در ا ینیب شیپ جیاعالم نتا خیجمهور در تار استیمقام ر یتصد -( 2) بند . 

مقام  نییتا زمان تع یو مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساس نیحکومت به موجب قوان نیمقام مسئول در ا -( 3) بند

داد خود ادامه خواهد تیآن حکومت ، به فعال دیشده توسط نظام جد ینیب شیپ . 

متشکل از  یونیسیشورا برعهده کم نیا لیتشک خیبر اساس اصول... تا تار یقانون اساس یشده به شورا ضیتفو اراتیاخت -( 4)بند

محاسبات خواهد بود وانید سیکشور، رئ یعال وانید سیرئ ،یدولت یو قائم مقام شورا سیرئ . 

 فیبه منظور اجراء وظا خیاتخاذ خواهد شد و تا آن تار ازیمورد ن التیتشک جادیالزم جهت ا یقانون ماتیتصم -وششم ستیدو اصل

دیخواهد گرد میتنظ یدولت یشورا دییباشد بعد از تأ یکه در حکم قانون م یدستگاه حاکم مصوبات . 

ون که در حکم قان یمصوبه ا لهی( دولت مجاز است که به وس205اصل)  ۱شده در بند  ینیب شیدرظرف مدت پ -وهفتم ستیدو اصل

را مشخص  یشده در قانون اساس ینیب شیمجالس پ ینظام انتخابات نیاست، نخست دهیرس بیبه تصو زین قیباشد و به همان طر یم

 یمحافظت از آزاد ایاز مردم و  انتیص یرا که برا یماتیموارد تصم توانددرتمامیم دولت ط،ی.درهمان مدت و تحت همان شرادینما

دیباشد اتخاذ نما یها الزم م . 

کیسکوالدموکرات یجمهور یقانون اساس«به عنوان  یقانون اساس نیا -وهشتم ستیدو اصل  

به اجرا در خواهد آمد رانیا . 

پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر سنده،یحقوق دان، نو ،یانصار رهیاز ن نیتدو  

یدیخورش 4،1397،3برابر با  یالدیم 6،2018،25  


