
یقانون اساس سینو شیپ شنهادیپ  

 

 

برآورده نشده از دو انقالب بزرگ در  یو تجربة آرمان ها اریبس بیپس از فراز و نش ران،یملت ا ما

استقالل  ،یکه منافع مل ینید ریغ ینظام یبرقرار یبرا کپارچه،یمتحد و  نکیمعاصر کشورمان، ا خیتار

 نیب یها ثاقیم وحقوق بشر  نیقوان د،ینما نیکشور را تإم تیو امن یارض تیتمام ،یو اقتصاد یاسیس

کند، عدالت و  نیتضم ندگانیما و آ یبرا  شرفتهیپ نیرادرچارچوب قوان یو مدن یفرد یهایو آزاد یالملل

را بدون دخالت حکومت محترم  یومذهب ینید یباورها یتمام مردم برقرار سازد و آزاد یرا برا یبرابر

میداریو مقرر م نیرا تدو ریز ی، قانون اساس ردیرا بپذ استیاز س نیکامل د ییشمارد وجدا : 

یکل اصول  

حکومت از این پس در این قانون  نیمردم ایران است. و ا یبرآرا یحکومت در ایران مبتن -1 اصل

شود یاختصارا بنام"ایران"نامیده م یاساس . 

وقضاییه  اداره مي شود. سه قّوه مجریه,مقننه یعموم یآرا یدر ایران امور کشوربه اتکا  -2 اصل

دراصول دیگر این قانون و  هیقوه مجر سیو رئ نیانتخابات مجلس یمنفک ازیکدیگرهستند. نحوة برگزار

گردد یقوانین موضوعه معین م . 

بایدبااین  یاست. اسنادومکاتبات ومتون رسم یومشترک مردم ایران فارس یزبان وخط رسم -3 اصل

 یمحل یشود. استفاده اززبانها یتدریس م یزبان وخط باشد. این زبان وخط در تمام مدارس عموم

 یوتدریس آنها درمدارس ودانشگاههاعالوه بر زبان فارس یگروه یدرمطبوعات ورسانه ها یوقوم

دن درجهت تقویت وهرچه بارورترکر یحفظ میراث فرهنگ بشر ی. حکومت موظف است براداستآزا

الزم رابه عمل آورد یها یبرنامه ریز یومنطقه ا یقوم یفرهنگها .                                                                                                                    

کشور یپرچم و تاریخ رسم  - 4 اصل  

و  دیسبز، سف یبه رنگها نییاز باال به پا بیترت به یسه نوار با عرض مساو یکشور دارا یرسم پرچم

کشور  یتاریخ رسم یشمس یدر مرکز پرچم است. تاریخ هجر دیو خورش ریسرخ با نشان ش

 یشمس یویاسایرتاریخ هادرکنار تاریخ هجر یومیالد یقمر یهجر یاست.استفاده ازتاریخ ها

بالمانع است یررسمیدرمکاتبات غ . 

ملت حقوق  

اصول  یتمام ارکان حکومت  موظف به حفظ حقوق آحاد ملت هستند.  حداقل معیار حقوق انسان -5 اصل

 یآن است.تمام یسازمان ملل متحدوضمائم بعد 1948حقوق بشر مصوب سال  یگانه اعالمیه جهان یس

.متن باشند یوضمائم آن  م یشهروندان وارکان حکومت ملزم به رعایت کامل مفاد این اعالمیه جهان

وجزالینفک آن است یاین اعالمیه ضمیمه این قانون اساس یترجمه شده رسم . 



از کاروتولید و ابتکار وتجارت ومیراث وهبه در"ایران"محترم  یناش یومعنو یمالکیت ماد -6 اصل

شهروندان را نقض نماید وانتقال آن تنها ازطریق مبادله داوطلبانه  یاست.هیچکس حق ندارداین حق اساس

توسط دولت که ضرورت  یوعموم یعمران یطرح ها یگیرد. درخصوص اجرا یومیراث انجام م

کنددولت مکلف به پرداخت قیمت روز و جلب رضایت مالک است. موارد اختالف  یرا ایجاب م تصرف

گردد یدر دادگاه صالحه وبه موجب قانون معین م در خصوص جلب رضایت وتعیین قیمت روز . 

 اقتصاد

تمام آحاد  یفرصت برا یوبرابر یفعالیت فرد یاقتصاد کشوربراساس آزاد -7 اصل

 ،ییربنایخدمات ز جادیدولت محدود به  ا یپذیرد. فعالیت اقتصاد یسازمان م یکشورومحوربازاررقابت

انتقال داده شود و نیل به تامین شرایط  یواند به بخش خصوصت یکه م یارایه کاالها و خدمات عموم

سرمایه  یکشوردرتمام زمینه ها یدارد. روابط اقتصاد یاست که آثارعموم یکاالها و خدمات یبرابهینه 

تنها  یتامین اهداف رشد درون یباجهان خارج آزاد بوده وبرا یوتجار یومبادالت تولید یگذار

 یاستفاده م یجهان یپول و گمرکات در حد ضرورت ودر چهارچوب پیمانها یازابزارتنظیم نرخ برابر

 .شود

کشور از وظایف حکومت و ملت است که رهنمود و  یعیحفظ محیط زیست و منابع طب -8اصل 

حکومت خواهد بود یتهایدر ارتباط با آن از مسؤول یقانونگذار . 

شود، ازطرف دولت  یدر قانون معین م که یبودجه ساالنه کل کشور ومصارف آن به ترتیب -9 اصل

درآمد نفت  ژهیو بو رانیا یعیگردد. درآمد حاصل از منابع طب یتسلیم م نیتصویب به مجلس یتهیه وبرا

از  دین لحاظ بایباشد. به ا یم انیرانیا یبعد یو متعلق به آحاد ملت و نسل ها رانیا یو گاز، ثروت مل

 یبرنامه ها یق دولت حفاظت گردد و از آن انحصارا براجداگانه از صندو یدرآمد در صندوق نیا

 نیلحاظ دولت مجاز نخواهد بود که از ا نیاستفاده شود و به ا یو عمران یاجتماع ،یاقتصاد یربنائیز

دو سوم  یبانیآنهم با پشت یراضطرا طیمگر در شرا ارانهیبعنوان  ایمخارج روزمره اش و  یدرآمد برا

شود مگر به حکم قانون وبصورت مالیات  یاز مردم اخذ نم یمجلس استفاده بعمل آورد. هیچ وجه

مالیات در"ایران"درآمد وثروت ویامصرف بوده که در قوانین موضوعه  ییاعوارض ویا جرایم. مبنا

ردد. گ یتبیین واخذ م عینم یشود. عوارض در مقابل ارایه خدمات عموم  یآن تصریح م یچگونگ

 یهزینه آن ها م یمجلس پس از تعیین کلیات مربوط به زمینه اخذ عوارض وجرایم وچگونگ

استان وشهر  یمانند شوراها یحکومت یمحل یجزئیات را به واحدها یتواندتصویب واجرا

 .وروستاوامثالها واگذار نماید

 

 ریو سا یدولت یوزارتخانه ها، موسسات، شرکتها یحسابها هیمحاسبات به کل وانید -10 اصل

دارد  یکه قانون مقرر م یبیکنند به ترت یاز انحا از بوجه کل کشور استفاده م یکه به نحو ییدستگاهها

در  یاز اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجه یا نهیهز چیکه ه دینما یم یحسابرس ای یدگیرس

محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع  وانیباشد. د دهیمحل خود به مصرف رس



گزارش  نی. ادینما یم میبودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسل غیو گزارش تفر یآور

در دسترس عموم گذاشته شود دیبا . 

حکومت ارکان  

مقننه قّوه  

توانند قانون  یدر عموم مسائل م نیو مجلس سنا است. مجلس یقوه مقننه مرکب از مجلس  مل -11 اصل

در مجلس  بیپس از تصو حیگیرد. لوا یقرار م هیقوه مجر سیرئ اریوضع کنند و مصوبات آن در اخت

به صورت قانون در خواهد آمد. درصورت  بیشود و در صورت تصو یبه مجلس سنا فرستاده م یمل

مجدد به صورت  بیبازگردانده خواهد شد و درصورت تصو یبه مجلس مل حیدر سنا، لوا بیعدم تصو

 .قانون در خواهد آمد

هر پنج  یمخف یاز نمایندگان منتخب مردم که به طور مستقیم توسط مردم و بارا ی. مجلس مل-12 اصل

 کباریسال  6هر  میمستق ریمجلس سنا بصورت غ یشوند، تشکیل میگردد. اعضا یسال یکبار انتخاب م

اهند شدانتخاب خو . 

هزارنفرجمعیت که در هر حوزه  150هر  یاست و به ازا 470 یعده نمایندگان مجلس مل -13 اصل

حوزه  ندگانیوتعداد نما هیانتخاب یحوزه ها یشود. محدوده  یانتخابیه افزایش یابد، یک نماینده اضافه م

. قانون اولین ندک یم نیانتخابات را قانون مع تیفیانتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ک طیها وشرا

شود یملت گذاشته م یبه را یهمزمان با تصویب قانون اساس یدوره انتخابات مجلس مل . 

که کشور  یهر دوره، باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طور یانتخابات مجلس مل - 14 اصل

و تصِویب   هیقوه مجر سیکشور به پیشنهاد رئ یظامهیچگاه بدون مجلس نباشد. در زمان جنگ واشغال ن

تواند  یم یینمدت مع یمملکت برا یسه چهارم مجموع نمایندگان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمام

 .متوقف شود و درصورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد

 یبا حضوردوسوم مجموع نمایندگان رسمیت م یت مجلس ملانتخابات، جلسا یپس ازبرگزار -15 اصل

آن ها وامور مربوط  ییابد. ترتیب انتخاب رییس وهییت رییسه مجلس وتعداد کمیسیون ها و دوره تصد

یردگ یمجلس انجام م یبه مذاکرات وانتظامات مجلس و تصویب طرح ها ولوایح طبق آیین نامه داخل . 

 یبا رعایت نوبت م یومردم عاد یگروه یونمایندگان رسانه ها است یمذاکرات مجلس علن -16 اصل

 ییا یک  هیقوه مجر سیرئ یبه تقاضا ،یتوانند در تمام جلسات مجلس حضوریابند. درشرایط اضطرار

 یدرصورت یشود. مصوبات جلسه غیرعلن یتشکیل م یازوزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلن

معتبراست که به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. گزارش مصوبات این جلسات باید پس 

اطالع عموم منتشر گردد یبرا یازبرطرف شدن شرایط اضطرار . 

پس ازتصویب هییت  یحق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور را دارد. لوایح قانون نیمجلس -17 اصل

 نیبه پیشنهاد حداقل پانزده نفر ازنمایندگان درمجلس یقانون یاشود وطرح ه یتقدیم م نیوزیران به مجلس

 .قابل طرح است



که ناظر بر قبول تعهد  یبین الملل یعهدنامه ها و مقاوله نامه ها وقراردادها و موافقت نامه ها -18 اصل

رسدب نیاست باید به تصویب مجلس یبین الملل یدیگر ویا نهادها یحکومت" ایران "در مقابل کشورها . 

 

به  دیمراتب با یقانون اساس رییتغ ایورود به جنگ  یموارد مانند درخواست برا یدر برخ -19 اصل

برسد  5/3 تیبا اکثر نیمشترک مجلس بیتصو . 

نظیر آن که  یممنوع است مگر در حالت جنگ وشرایط اضطرار یحکومت نظام یبرقرار -20 اصل

مدت آن به  یرا برقرارنماید. ول یضرور یودیت هاموقتا محد یتواندبا تصویب مجلس  مل یدولت م

تمدید  یباشد برا یکه ضرورت  همچنان باق یتواندبیش ازچهل وپنج روزباشد و درصورت یهرحال نم

هادولت موظف است مجددا ازمجلس کسب مجوز نماید دیتمحدو . 

کشور  یوخارج یهرنماینده دربرابرتمام ملت مسئول است وحق دارد درهمه مسایل داخل -21 اصل

نیست یبه دیگر یمجلس قائم به شخص است وقابل واگذار یاظهارنظر نماید. سمت نمایندگ . 

 یخودکامال آزادند و نم یواظهار نظرو رأ یوظایف نمایندگ ینمایندگان مجلس درمقام ایفا -22 اصل

 یوظایف نمایندگ یفاکه درمقام ای یکه در مجلس اظهار کرده اند یا آرای یتوان آن هارا به سبب نظرات

مجلس برسد عباید به اطال یخود داده اند تعقیب ویاتوقیف کرد. احضار نمایندگان به هر دادگاه . 

 یبه استعفا تیکه در نها یمجلس مل ندگانیتوسط نما« عدم اعتماد یرا»صدور هرگونه  یبرا -23 اصل

 یرکلیاحراز پست دب ینظر خود برامورد  دیکاند ،یرائ نیچن انیمنجر شود، الزم است تا بان نهیکاب

ندینما شنهادیپ هیقوه مجر سی( را همزمان به رئنهیکاب ریو دب هیقوه مجر سی)معاون رئ رانیوز یشورا . 

وزیران یاهریک از  أتیدانند از ه یکه الزم م یتوانند درموارد یم ینمایندگان مجلس مل  -24 اصل

سوم از نمایندگان  کیحداقل  یقابل طرح در مجلس است که به امضا ی. پرسش وقتندیوزرا پرسش نما

آن  هبرسد. هیأت وزیران یا وزیر مورد پرسش باید ظرف ده روزپس ازطرح آن درمجلس حاضرشود وب

 .پاسخ گوید

روستا وبخش وشهر و استان  یهر چه بیشتر امور مردم به مردم، شوراها یواگذار یبرا  -25 اصل

شوند. شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات آنها  یاب متوسط مردم انتخ

 نیمع انتخاب یاز مناطق را قانون بر اساس اصول عدم تمرکز و آزاد کیهر  یو نحوه اداره امور داخل

کندیم . 

قضائیّه قّوه  

به  دنیو مسئول تحقق بخش یو اجتماع یحقوق فرد بانیاست مستقل که پشت یاقوه هییقوه قضا - 26اصل

است ریز فیدار وظاعدالت و عهده : 

و رفع خصومات و  یحل و فصل دعاو ات،یشکا ات،یو صدور حکم در مورد تظلمات، تعد یدگیرس - ۱

کندیم نیکه قانون مع یو اقدام الزم در امور میاخذ تصم . 



مشروع از نظر قانون یهایدفاع از حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاد – ۲ . 

نیقوان ینظارت بر حسن اجرا - ۳ . 

نیو مجازات مجرم بیکشف جرم و تعق - ۴ . 

نیاز وقوع جرم و اصالح مجرم یریشگیپ یاقدام مناسب برا - ۵ . 

 یعنوان دادگاه جیبه ه تواندینم یمحاکم منوط به حکم قانون است و کس تیصالح نییمحاکم وتع لیتشک

دهد لیتشک . 

 ۳۸در حدود اصل  یقضائ یعال یاست. شورا هیضامن استقالل قوه قضائ هیقوه مجر سیرئ - 27 اصل

 یهمکار هیقوه مجر سیودر حفظ آن با رئ آوردیاستقالل را فراهم م نیا اتیقانون لوازم و مقتض نیا

کندیم . 

است ممکن  یقانون ممنوع است، ول نیجز در موارد مصرح در ا یمحاکم اختصاص لیتشک - 28 اصل

قانون مشخص  لهیکنند که آن هم بوس یدگیرس یاز دعاو یبنوع خاص یاز شعب محاکم عموم یبرخ

 .خواهد شد

 

 هیوحدت رو جادیدر محاکم و ا نیدرست قوان یکشور بمنظور نظارت بر اجرا یوانعالید - 29 اصل

شودیم لیتشک یقضائ . 

دائم بدون  ایکه شاغل آنند بطور موقت  یمقاماز  توانیقضات محاکم و بازپرسان را نم - 30 اصل

 یشورا بیتصو ایآنان  یسمت آنها را بدون رضا ایمحل خدمت  ایمحاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد 

داد رییتغ یقضائ یعال . 

 تواندیمنابع حقوق اعالم کند و نم ریوسا نیرا با توجه به قوان یحکم هر دعو دیدادگاه با - 31 اصل

دهد و قاعده بوجود آورد یبطور عموم رأ . 

باشد که بر طبق آنها حکم صادر  یو اصول یمواد قانون یمستدل وحاو دیها بااحکام دادگاه - 32 اصل

شودیکشور م وانیاصل موجب نقض حکم در د نیاست، و تخلف از اشده . 

 یمناف اینظم بودن مخالف  یدادگاه علن صیمگر آنکه با تشخ شودیانجام م یمحاکمات علن - 33 اصل

باشد یعفت عموم . 

منصفه  أتیو با حضور ه یدر محاکم دادگستر یو مطبوعات یاسیبه جرائم س یدگیرس - 34 اصل

ردیگیصورت م . 

 اینقض  ایبه بهانه سکوت  تواندیو نم ابدیب نیرا در قوان یموظف است حکم هر دعو یقاض - 35 اصل

از صدور حکم امتناع ورزد نیتعارض قوان ایاجمال و  . 



که مخالف  یدولت یهاو نظامنامه هانامهنیو آئ نامهبیتصو یها مکلفند از اجراقضات دادگاه - 36 اصل

 نگونهیحق دارد ابطال ا ینفعیکنند و هر ذ یخوددار است،هیخارج از حدود وظائف قوه مجر ای نیبا قوان

بخواهد یعدالت ادار وانیمقررات را از د . 

 لیمطابق قانون تشک یمحاکم نظام ،یبه جرائم مربوط به وظائف خاص نظام یدگیرس یبرا - 37 اصل

جرائم افسران ودرجه داران و افراد و کارمندان در محاکم  هیو به کل انینظام ی. به جرائم عمومشودیم

شودیم یدگیرس یعموم . 

اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و  هیاداره امور مربوط به قوه قضائ یقضائ یعالیشورا - 38 اصل

تحت  یقضائ یعال یرا بعهده دارد، شورا نهایآنان و مانند ا عیمشاغل وترف نییو تع تیمحل مأمور رییتغ

داردسمت معاونت آن را بر عهده  یدادگستر ری. وزشودیم لیتشک هیقوه مجر سیرئ استیر . 

شورا مرکب است از نیا : 

مجلس سنا سیو رئ یمجلس مل سیرئ ه،یقوه مجر سیرئ لهیعضو منتصب بوس ۳  

برخاسته( ینشسته و شش نفر قاض یقضات )شش نفر قاض هیبق لهیعضو منتخب بوس دوازده  

نشسته  یقاض ۵عضو منتصب شورا از  ۳مربوط به قضات نشسته، بجز  یبه پرونده ها یدگیرس هنگام

شودیم لیبرخاسته تشک یقاض ۱و   

 یقاض ۵عضو منتصب شورا از  ۳مربوط به قضات برخاسته ، بجز  یبه پرونده ها یدگیرس هنگام

شودیم لینشسته تشک یقاض ۱برخاسته و   

منتصب شدن  ایحق انتخاب  کباریچهار سال است. اعضاء آن فقط  یقضائ یعال یدوره شورا         -

 .دارند

کندیم نیشورا وسازمان آنرا قانون مع یاعضا نیکار ب میتقس یچگونگ . 

شعب و مستشاران ودادستان کل کشور به  یکشور و رؤسا یوانعالید سیحکم انتصاب رئ - 39 اصل

رسدیم یدادگستر ریوز یاحکام به امضا ریو سا شودیصادر م هیقوه مجر سیرئ یامضا . 

 ایواحدها  ن،یتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور ات،یبه شکا یدگیبه منظور رس - 40 اصل

 اراتیحدود واخت گردد،یم سیتأس یعدالت ادار وانیبنام د یوانیواحقاق حقوق آنها د ،یدولت یهانامهنیآئ

کندیم نییقانون تع ه،یاستقالل قوه قضائ تیرا با رعا وانید نیو نحوه عمل ا . 

مجریّه قّوه  

 یقانون اساس یکشور است ومسئولیت اجرا ییمقام اجرا نیتر یعال هیقوه مجر سیرئ - 41 اصل

 یبارأ  هیقوه مجر سیکل قوا را بر عهده دارد. رئ یسه قوه وریاست قوه مجریه وفرمانده یوهماهنگ

از دو  شیب یبرا هیقوه مجر استیپست ر یشود. تصد یبار انتخاب م کیمردم هر پنج سال  تیاکثر

را  رانیدولت و وز ئتیه ه،یقوه مجر سیرئ اراتیانتخاب و حدود اخت یممنوع است. نحوه  یمتوال دوره

کند یم نیقانون مع . 



مراحل  یرا پس ازط یموظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرس  هیقوه مجر سیرئ - 42 اصل

  هیقوه مجر سیکه رئ یاجرا در اختیار مسؤالن بگذارد. درصورت یامضاکند و برا یو ابالغ به و یقانون

باید دالیل  لتآن را به تاخیر بیاندازد که در این حا یتواند سه ماه اجرا یباشد م یقانون یمخالف اجرا

تواند باذکر دالیل  یمجلس ارسال وبه ملت گزارش کند. همچنین م یبرا یاین تاخیر را به صورت علن

 یحق برگزار تیمجلس را بنماید. در نها یتجدید نظر در قانون مصوب وابالغ شده از سو یتقاضا

مجلس  کباریدر سال  ندتوا یم هیقوه مجر سیمحفوظ خواهد بود. رئ  هیقوه مجر سیرئ یرفراندوم برا

دیروز انتخابات را برگزار نما 60تا  ستیبا یم یرا  منحل کند، ول یمل . 

به  ه،یقوه مجر سیرئ یو فرهنگ یاجتماع  ،یسیاس ،یدر ارتباط با مسائل بسیار مهم اقتصاد – 43 اصل

مردم رجوع کند میمستق یبه آرا یتواند از راه همه پرس یم نه،یکاب شنهادیپ . 

 هیقوه مجر سیرئ یرا بر عهده دارد. معاون انتصاب رانیوز ئتیه استیر هیقوه مجر سیرئ - 44 اصل

را خواهد داشت« وزرا أتیه ریدب»سمت  . 

شوند یصب و عزل من  هیقوه مجر سیوزرا توسط رئ أتیه ریوزرا و دب - 45 اصل . 

نماید.  یتسلیم و از کار کناره گیر نیخود را به مجلس یتواند استعفا یم هیقوه مجر سیرئ - 46 اصل

مجلس  سیرئ ،یوغیبت بیش ازسه ماه و یو یا بیمار  هیقوه مجر سیدرصورت استعفا و فوت وعزل رئ

گیرد یبرعهده م دیانتخابات جد یروز تا برگزار 30را به مدت  یو یسنا اختیارات ومسئولیت ها . 

در   یقابل محاکمه و بازپرس ه،یقوه مجر استیر یدر طول دوران تصد هیقوه مجر سیرئ - 47 اصل

او را  یحق برکنار تأیو نها یدگیحق رس نیخاص مجلس طیدر شرا یباشد. ول ینم یعموم یدادگاه ها

هند داشتخوا نیمجلس ندگانیسه پنجم آراء مجموع نما نیدرصورت تأم . 

چهارم رکن  

وهر  یپایگاه کامپیوتر یانتشارکتاب وروزنامه وهرنوع نشریه، تاسیس رادیو و تلویزیون، بنا - 48 اصل

نظر  ریز یدولت ونیریو تلو ویحق هرشهروند"ایران"است )راد یباهر وسیله وابزار ینوع اطالع رسان

شد(. تاسیس  خواهداداره  دهیمجلس رس دیو به تائ دهیگرد یمعرف  هیقوه مجر سیرئ یکه از سو یشورائ

انجمن وحزب وهرنوع تشکل نیز از حقوق شهروندان "ایران"است. مواردفوق نیازبه اخذ مجوزازهیچ 

ازتداخل  یجلوگیر یفوق برا یازارکان حکومت ندارد. تنهاثبت اسم وعالمت هریک ازنهادها یرکن

 یهریک ازنهادها خلفضرورت دارد. هرنوع ت ییم واساماسامي با سایرنهادها برطبق قانون ثبت عال

شود ونیاز به  یم یفوق براساس شکایت هرذینفع یا دادستان براساس قوانین موضوعه کشور رسیدگ

 .قانون خاص ندارد

یقانون اساس دادگاه  

 حیانطباق لوا نیآن، تضم یاصل تیاست که مأمور ینفره انتصاب 9 أتیه کی ،یقانون اساس دادگاه

نظارت بر روند  تیمسئول ن،یباشد. همچن یم یبا مندرجات قانون اساس نیشده توسط مجلس بیتصو

 دادگاهاز وظائف  نیمجلس ندگانیو نما هیقوه مجر سیرئ نییتع یانتخابات آزاد و عادالنه برا یبرگزار



است که به تعداد  تیبا صالح تیشخص 9شامل  یدادگاه قانون اساس یخواهد بود. اعضا یقانون اساس

مجلس سنا انتخاب خواهند شد سیو رئ یمجلس مل سیرئ ه،یقوه مجر سیرئ یاز سو یمساو . 

باشد، انتخاب خواهند شد یم دیقابل تجد کباریساله که  7دوره  کی یبرا یدادگاه قانون اساس یاعضا . 

یقانون اساس تغییر  

گیرد یترتیب زیرصورت م به یدرقانون اساس یبازنگر - 49 اصل : 

را در دو سال آخر دوره خود  یدر متن قانون اساس رییهر نوع تغ اریاستثنائاٌ، اخت ،یمجلس مل نیاول  -1

 .خواهد داشت

خواهد بود ریامکان پذ قیدر هر زمان به دو طر یتغییرقانون اساس  -2 : 

هیقوه مجر سیرئ شنهادیبه پ-الف : 

رفراندوم یبرگزار قیسنا، از طر ای یساده در مجلس مل تیدرصورت کسب اکثر             (1)  

نیدوسوم کل آراء مجلس بیبا تصو             (2)  

رفراندوم یو سنا، و به دنبال آن برگزار یساده در مجلس مل تی: با کسب اکثرنیمجلس شنهادیبه پ  -ب  


