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  قطعنامه
  

  اتحاد برای دمکراسی
  

با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران،    (*)ايرانحقوقدانان  کانون

 در تدقيق د و از آحاد مردم ايران دعوت می کندساسی بر پايه اصول زير اعالم می کنحمايت خود را از ضرورت بازنگری در قانون ا

  :اين اصول و تدوين نسخه نهائي قانون اساسی فعاالنه مشارکت فرمايند
  

   بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری، خويش بر سرنوشتيت ملتحاکم .١

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با , سياسی, از جمله حقوق مدنی، بری و ساير حقوق اساسی بشررعايت آزادی، برا .٢

، ميثاق حقوق اقتصادی، )١٩٦٦(توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی 

، و )١٩٨٩(و کنوانسيون حقوق کودک ) ١٩٧٩(يه زنان ، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عل)١٩٦٦(اجتماعی و فرهنگی 

  تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،

 و تعيين وظايف برای همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيبرخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از  .٣

  آنان بر اساس عدالت،

  ،عقيدهيا ابراز  داشتن دليل به ، مواخذه و تعرض به افرادتفتيش عقايدممنوعيت  .٤

  شاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای م .٥

ازدواج، طالق، ارث ( شخصيه  و رعايت احوال داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادیآزادی کامل در .٦

نظم عمومی و  ,حقوق بشر, مخالف قوانين موضوعه کشور بنا به تشخيص دادگاه ها تا جائيکه ,ديان و مذاهبا)  وصيتو

   ,نباشد) به مفهوم حقوقی آن(اخالق حسنه 

  آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن، .٧

 رنگ، نژاد، زبان،, اعتقادات بدون در نظر گرفتن عواملی چون از حقوق مساوي گروه هام و واقا,  هاآئين برخورداری کليه .٨

  ،و مانند اينها

تشكيل  آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، ، صنفياحزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي وتشکيل آزادی کامل  .٩

  و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،پيمايي ها، اجتماعات و راه 

  ،مسكن و شغل اشخاص از تعرضحيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، و مصونيت ، تضمين حق حيات و امنيت شخصی .١٠

  و حق دسترسی همه به دادرسی عادالنه، , غيرانسانی يا تحقيرآميز،نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه .١١

 و يا برای عمل اتبراي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله هر گونه شكنجه ممنوعيت .١٢

مت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز يا هتک حر ممنوع تفتيش عقايد،

که  (قوه و نمايندگان مجلس درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه بودن



حقوقدانان ايرانکانون تهيه شده توسط    -  سومنسخه      https://greenlawyers.wordpress.com 2 

ان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل ، و نيز نمايندگان ارگ)می شوند انتخاب توسط مردم به طور مستقيم و بالواسطه

 اين موارد،متخلف از ضرورت مجازات شديد  و متحد، مجتمعاً يا منفرداً،

به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال لغو مجازات اعدام،  .١٣

  متصور،

, مسکن, پوشاک, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک,  بهداشتتحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و .١٤

  و تحصيل رايگان،, خدمات اجتماعی

 ا رعايت اصل حاکميت رای مردم، برعايت و تضمين تفکيک و استقالل کامل قوا، .١٥

 طريق انتخاب مقامات  از جمله از توسط مردم و بالواسطهمستقيم آرا عمومي از راه انتخابات ء بهاتكااداره امور کشور با  .١٦

تضمين   و شوراهای منطقه ای و محلی، وعاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، مقامات ارشد اجرائی منطقه ای و محلی،

   ,مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش

تغيير نيازها و دانش , با توجه به تحول جوامع بشری، بازنگري در قانون اساسيدر نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای  .١٧

  ,و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بشر

  ,تضمين استقالل و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها .١٨

 احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان، .١٩

  .با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهانهمکاری  .٢٠
  

   ايرانکانون حقوقدانان
  

com.wordpress.greenlawyers://https  
  

  

  

  

  

  

 تنظيم  و متعاقباً مبنایدرج شد در وبالگ اين گروه "حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران" با امضای ١٣٨٨ مهرماه ٢٤تاريخ قطعنامه نخستين بار در اين : وضيح  ت(*)

  .قرار گرفتايران پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی نوين 
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  موس گارشپيش گفتار ن
  

  ! ايرانملت آزاده و سلحشور
  

 توسط جمع ۱۳۸۸ه است برای نخستين بار در آبان ماه سال پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی نوين ايران که در زير تقديم شد

تغيير نام داده " کانون حقوقدانان ايران" به مجموعه و نيز تحوالت بعدیکه اکنون با گسترش اين " (حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران"

قمندان از طريق ايميل ها و يادداشت  عالنظرات و  حقوقدانان تخصصیآراءسپس در يک بازه زمانی معين، با دريافت . تهيه شد) است

رسيده بود که حاوی جمع بندی پيشنهادات قابل توجه ") نسخه دوم"با نام (های ذيل صفحه مربوطه در وبالگ حقوقدانان، نگارش دوم 

  .  مورد اصالحيه مختصر محتوائی و شکلی جهت استحضار مردم ايران تقديم می شودچند سوم با گارشاکنون ن. ارائه شد
  

اين تالش کانون حقوقدانان ايران انجام وظيفه ای بوده است که فرزندان همين مرز و بوم و دانش آموختگان حقوق در برابر خود 

ديدند تا قبل و پس از سرنگونی حکومت نامشروع جمهوری اسالمی به عنوان يکي از منابع برای نگارش متن نهائی قانون اساسی نوين 

با دقت و وسواس فراوان و با اتکاء حاضر پيش نويس پيشنهادی .  نمايندگان واقعی ملت بزرگ ايران قرار گيردايران مورد بهره برداری

به .  نگاشته شده استنين اساسی حدود يکصد و سی کشور ديگر که در دسترس بودهبه آموزه های حقوق اساسی و نيز بررسي قوا

 اين پيش نويس از پختگی نسبی حقوقی برخوردار است و بخش عمده ای از ا، تک تک مفاهيم، واژگان و عبارات مندرج درگمان م

بخش عظيمی از به باور ما، . حقوق اساسی و بشری که در طول چهار دهه اخير به شدت از ملت ايران دريغ شده است را در خود دارد

  . ت اسالمی فعلی چه می خواهندخوب می دانند که به عنوان جايگزين حکومملت ايران، برخالف گفته های برخی محافل، 
  

ايران که دامنه ای وسيع تر از اعضای کانون حقوقدانان ايران را در بر می گيرد، بلکه از همه هم ميهنان محترم نه تنها از کليه حقوقدانان 

فاهيم، انديشه ها و ضمناً از دوستانی که ممکن است در برداشت م. مطالعه فرمايندبا دقت گرامی دعوت می شود اين پيش نويس را 

 تدوين اين پيش نويس سواالت يا مالحظاتی داشته باشند، تقاضا می شود از کمک حقوقدانان فرهيخته ای که دالئل حقوقی که مبنای

ضمناً ايميل ارتباطات همگانی کانون حقوقدانان ايران همواره برای دريافت نظرات و سواالت هم . در اطراف خود دارند بهره گيرند

  ). shahab_shabahang@hotmail.com(نان گرامی در دسترس است ميه
  

 آماده  آموزشی و توضيحی را در خصوص تک تک اصول مندرج در اين پيش نويس به زودی کليپ ها يا مطالب بتوانيماميدواريم

حاضر به هر طريق ممکن اقدام در حال حاضر از همه همراهان تقاضا می کنيم در صورت تمايل نسبت به بازنشر و توزيع متن . نمائيم

: در مثل مناقشه نيست، در يک مغازه مکانيکی نوشته بودند. هرگام به ظاهر کوچک ممکن است به تحولی عظيم انجامد. فرمايند

  .طاووسی که چتر خود را بسته و در کناری نشسته، تنها بوقلمونی ديگر است
  

  !دم ايران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشوربه سوی دست يابی به حقوق اساسی و بشری برای همه مر
  

  حقوقدانان ايرانکانون 

  ۱۳۹۶ ماه دی

com.wordpress.greenlawyers://https  
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  مودپيش گفتار نسخه 
  

  !ملت آزاديخواه ايران
  

اين متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی . تقديم می شود نوين قانون اساسیمتن نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی 

عمدتاً طبق روال مذکور در پيش گفتار نسخه اول، و نيز همکاری ارزنده همکارانی که اخيراً به اين حرکت پيوسته اند، , از اين نظرات

در برخی موارد . ب حقوقی ريخته مستقيماً در متن اصول درج شدبسياری از نظرات مشترک دوستان، در قال. صيقلی بيشتر يافته است

که اين کار به دليلی ميسر نبود، يا پيشنهادات مختلف يا متعارض که برای درج در نسخه دوم امتياز آورده بودند مطرح بود، مطلب 

  .رسيده در اصل مربوطه آورده شد) های(مورد نظر به صورت پيشنهاد
  

.  بسيار چشمگير بوده است، به ويژه ايميل های مفصل،اوالً ميزان استقبال دوستان از طريق نظردهی: ل ذکر استقابدر اينجا  نکته دو

اين نشان می دهد که بخش وسيعی از نظر دهندگان می . بسيار خوشحال کننده است" در مبانی تفکر و خواسته ها"ثانياً اشتراک نظرات 

آزادی های اساسی و مردم ساالری را تضمين کند و چنان هوشمندانه و  نيست جز سيستمی که دانند که به دنبال چه هستند و آن چيزی

ساختارها و مربوط به تنها اختالفات بخشی از . دقيق طراحی شده باشد که راه را، از هر زاويه ممکن، بر ظهور استبداد، ظلم و فساد ببندد

 اختالف نظر در . اشتراک نظر داريمدر اهدافی که به دنبال آن هستيماغلب   اين است کهمهم.  و قوای حکومتی استپيکربندی نهادها

 که در صورت  است اين امرحداکثر. ساز وکارهای دستيابی به اين مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسيار سازنده باشد

 ريسمان اتصال آزاديخواهان، اشتراک نظرشان .هد بودعدم حصول توافق از طريق تبادل نظر، نهايتاً صندوق رای تعيين کننده خوا

  .نيست، بلکه به رسميت شناختن حق اختالف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتيک و متمدنانه، با حاکميت خرد و انديشه است
  

ه نهاد تدوين قانون ا زمانی کاميدواريم ت. اين يک مبارزه مدنی مثبت است. نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی را فعاالنه توزيع کنيم

تشکيل می شود تا به عنوان نمايندگان واقعی مردم اين مهم را به انجام رسانند، توانسته باشيم متنی صيقل ) با هر نام و عنوان(اساسی 

  .يافته و وزين را آماده کرده باشيم تا، در صورت دلخواه آن نمايندگان، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد

آدرس اين ويکی در وبالگ ما . قرار می گيرد تا جمع آوری سازمان يافته نظرات آسان تر شود" ويکی"مناً اين متن بر روی يک ض

  .درج می شود
  

جهت تبيين و توضيح هر يک از اصول تدوين شده در پيش نويس ) ای شفاهیيا مجموعه (کتابچه يک در نظر داريم امکان تهيه 

  .اميد که عمر و توان الزم را داشته باشيم. مپيشنهادی را بررسی کني
  

  حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

  ۱۳۸۸دی ماه 

com.wordpress.greenlawyers://https  
  

  .) استدومای نسخه  برآنمربوط به زمان نگارش و عنوان درج شده در بخش امضای اين پيش گفتار تاريخ : توضيح(
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  پيش گفتار نسخه اول
  

  !ملت آزاده و سلحشور ايران
  

بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال 

دست به تخلف و تقلب وسيع و ,  خوداما مستبدان با فهميدن شکست. با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند, موجود

, اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان, مردم بی درنگ با موج عظيم خود. دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند

ن قرار مورد توجه مسئولي, که بررسی تخلف ها  و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود

, دستگيری, سرکوب, با ضرب و شتم, متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان, در مقابل. گيرد

موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل . موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند, و حتی تجاوز, شکنجه روحی و جسمی, زندان

از نهادهای , و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود,  کمه وی و همدستان جنايتکارشکانديدای متقلب و محا

قوه قضائيه نيز با ناديده . باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. مسئول در نظام خواستار شد

ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران ,  به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدترهمچون سابق, گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود

نيز با صدور اطالعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر , مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده. شد

  .اين نهاد نظام توهمی بيش نيستکودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به 
  

اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون 

د از نظام جمهوری اسالمی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است ناامي, حقوق خود را مطالبه کنند, اساسی

متفکرين اسالمی و , مراجع جليل القدر, در اين ندا. شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند

به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه , طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيماندهی مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسالم م

  . بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورندکه
  

امروز . ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهندفرزندان , از اين رو

مردم ايران به عنوان امروز جنبش . راندازندمردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو د

يعنی کشوری که طبق ,  کشور سربلند ايراننوينپيش نويس قانون اساسی , تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز

 بند و مبارزين اسيران در, شهدای راه آزادی, را به پيشگاه ملت شريف ايران, تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است

تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه , سلحشور خود تقديم می دارد

   .به همه پرسی گذاشته شود, مردم
  

ه اول متن پيش نويس قانون نسخ  قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای پيشنهادی برایدر زير اولين نسخه پيش نويس

اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی . آمده است) قانون فعلی (اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسالمی

ستگی را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همب) بدون متن قانون اساسی جمهوری اسالمی(مطالعه دقيق متن تميز 

 تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان )مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه (ر ارتباط کل قانونثبين اصول و سيستم ايجاد شده در ا

  .يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است
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 پيشنهادها به دو اين نظرها و. جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است, هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس

 :صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد

 :نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که, تا حد امکان) الف

 و, نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد •

 .نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد •

ذيل اصل …“ پيشنهاد يک و دو و ”ورت های باال، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان در غير ص) ب

  .مربوطه خواهد آمد

استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و الزم 

مثالً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد . ر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشددر اصول مرتبط نيز با ذک

ئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب ر

انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح وجود دارد حتماً ساير تغييرات الزم از حيث شيوه 

به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه . نمايد

، "نام ايران با حروف نستعليق"درج مثالً  (شخصه نظر اما در مورد مسائلی مثل عالمت روی پرچم ملی، کافی است ک. را پيشنهاد نمايد

 ارتباطی مستقيم با ساير اصول  اين اصلد و از آنجا کهشومطرح )  يا هر پيشنهاد ديگر"آرم فعلی"، "بدون عالمت"، "شيروخورشيد"

 مشترک ، موضوعاًرسيده نظرات )يک درصد% (١حداقل در يک پيشنهاد ضمناً در صورتی که . ندارد، همين اعالم نظر کافی است

کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت  ز جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد،باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس ا

   .منعکس می گرددداری 
  

 المللی، و همچنين موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بيناساساً بخشی از باال روش 

  .در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود
  

متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، 

ساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت  انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون ا رفراندوم و بعد ازپس ازمی تواند 

در (" اتحاد برای دمکراسی" پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه .مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد

نظرات گوناگون در مورد اصول پيش داشتن در عين حال  پيشبرد مبارزه با استبداد است و بيشتر دربه معنای همدلی ) ذيل همين فايل

ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف . نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که الزمه دمکراسی است

بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ضمناً . وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی

 در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصوالً بيش از يک راه حل وجود دارد مثالً. ت موضوعات استماهي

ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار ) پيشنهادها( هر يک از آن راه حل ها و

 نسبت به مدلهای موجود حتی در يم شده در اصول اين پيش نويس از اشکاالت کمتر و مزايای بيشتربه نظر ما، تصوير ترس. باشد

 اصول پيشنهاد هر يک از اين اما باکی نيست اگر اصالحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی .بسياری از جوامع موفق برخوردار است

  .االت و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويماميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشک. شود
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 پااليش و ، نظرات رسيده برخی هموطنانشده بود، با توجه بهکه قبالً توسط حقوقدانان حاضر تدوين " اتحاد برای دمکراسی"قطعنامه 

 پيش نويس ، حاضرهادی پيشنکه متن الزم است تاکيد کنيم . که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته استبهسازی شد

ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، . مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کندتنها قانون اساسی است و 

اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا بايد توجه داشت که غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، 

به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای . بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاندصورت که در اين 

 ايد انتظار داشت که در موردنب؟ اما ...تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا : چيست) مثالً حقوق زنان(حقوق افراد 

وقتی می گوئيم حقوق . حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد, ج و طالق، ارث مباحثی همچون ازدواجزئيات

برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته غير تبعيض آميز يا برابر 

الباقی مسائل و بحث های . بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود و خطوط کلی در حدی که روشن استاساساً  تکليف است،

مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های 

  . قضائی است
 

تک تک نظرات بدون . تگی بيشتری برخوردار خواهد شدهر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پخنکته آخر اين که 

از همه عالقمندان خواهشمنديم در اين خصوص . ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت

قانون اساسی مهم ترين . نند اطالع رسانی کوسيعاًسايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، بلوتوث، از طريق فيس بوک، تويتر، 

ين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی هم. رکن دمکراسی است

نظرات شما کمک خواهد کرد  .در تنظيم آن فعاالنه مشارکت کنيم. آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند

   هماهنگ کننده وبالگلطفاً نظرات خود را به آدرس. پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيمتا به 

com.hotmail@shabahang_shahabوبالگ ما (.    بفرستيد :com.wordpress.eenlawyersgr://https(    
 

   ايران جنبش سبز مردمدانانحقوق

  ۱۳۸۸ماه آبان

com.wordpress.greenlawyers://https  
  

  .)ست برای نسخه اول اآنمربوط به زمان نگارش و عنوان درج شده در بخش امضای اين پيش گفتار تاريخ : توضيح(
  



حقوقدانان ايرانکانون تهيه شده توسط    -  سومنسخه      https://greenlawyers.wordpress.com 8 

  

   ايراننوين اساسی قانون  پيشنهادیيش نويسمتن پ
 ومس نگارش

  

  

   اصول كلي -فصل اول 
  

  مبانی: مبحث اول
  

  اصل اول

افراد واجد  درصدی از..... يت  با اكثر.................................  روز است كه ملت ايران در همه پرسي...}...........{...ت ايران حكومنوع 

  .اصول آتی اين قانون ممکن استهمه پرسی طبق تغيير نوع حکومت تنها بر اساس .  به آن راي مثبت دادشرايط

  جمهوری: پيشنهاد يک

  پادشاهی: پيشنهاد دو

   جمهوری دمکراتيک:پيشنهاد سه

  جمهوری فدرال :پيشنهاد چهار

  جمهوری اسالمی: پنجپيشنهاد 
 در منطقه ای و محلی اس جمهوری، با اختيارات وسيع اجرائی برای مقاماتبر اسساختار اصلی اين پيش نويس پيشنهادی، : توضيح(

اساسی و مهم  اصول اغلب در یتغييرهيچ  در مورد نوع حکومت مستلزم جايگزينپيشنهادات برخی اگر چه . سطح استان ها، است

موارد  "برخی .دکنمی را ايجاب ال تغييراتی ، اما در برخی اصول اعم و عمدتاً مربوط به برخی ساختارها استاين پيش نويس نيست

 .حسب مورد با ذکر شماره اصول مرتبط که بايد به طور هماهنگ تغيير کنند، درج شده است، آن در اصول مربوطه" مهم و عمده

ری پيشنهاد نظرات رسيده در حمايت از آن، جزئيات بيشت)  در صد١٢بيش از (ضمناً در مورد ساختار پادشاهی، عليرغم تعدد نسبی 

نمايندگان مردم در دن دو يا چند گزينه از ميان گزينه های باال بر عهده نهايتاً تصميم در مورد برگزي نکته آخر اين که .نشده است

  ).شورای تدوين قانون اساسی نوين ايران خواهد بود
  

  اصل دوم 

  : بر پايه اصول زير است حکومتیدارای ، ايران

   بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری، خويش بر سرنوشت حاکميت ملت- ١

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با , سياسی, از جمله حقوق مدنی،  آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشرتضمين - ٢

  توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،

 وحريم  شغل،حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكنمصونيت وحفظ کرامت انسان ها، ،  امنيت شخصیتضمين حق حيات و - ٣

  ، اشخاص از تعرضخصوصی

  و حق دسترسی همه به دادرسی عادالنه، , غيرانسانی يا تحقيرآميز،نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه - ٤
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، و تعيين وظايف ني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيهمه حقوق انسااز همه جنسيت ها  برخورداری غيرتبعيض آميز  - ٥

  برای آنان بر اساس عدالت،

  ،از کمک و حمايت ويژه  و نيازمندانسالمندان، بيماران ، مادران،رعايت حق برخورداری کودکان - ٦

  ا رعايت اصل حاکميت رای مردم، ب رعايت و تضمين تفکيک و استقالل کامل قوا،- ٧

 ء بهاتكاو اداره امور کشور با , در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مردمتمام ت مشارك تضمين - ٨

  مستقيم و بالواسطه توسط مردم،آرا عمومي از راه انتخابات 

  ، از حقوق مساوي و عشاير اقصی نقاط ميهنمواقآئين ها و ا برخورداری کليه گروه ها، - ٩

, مسکن, پوشاک, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک,  آحاد جامعه از تندرستی و بهداشتحق برخورداریتحقق  - ١٠

  , و تحصيل رايگان,خدمات اجتماعی

   کوشش و حمايت همگانی، پيوسته و آزادانه برای پيشرفت در علوم، فنون، فلسفه، فرهنگ و هنر،- ١١

  , ضمن داشتن تعامل با ساير کشورهاتضمين استقالل و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، - ١٢

   احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،- ١٣

  .  همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان- ١٤
  

  مسوصل ا

هيچ فرد . ر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت استآزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگ

يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين 

را، هر چند با  و حقوق اساسی مردم ر آزاديهاخدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشو

  .وضع قوانين و مقررات ، سلب كند
  

  م چهاراصل 
 انتخاب رييس جمهور، مستقيم توسط عموم مردم مانندانتخابات ) الف( از راه  که اين امربايد به اتكا آرا عمومي اداره شودامور كشور 

و ساير موارد مندرج در  شهرداران,  فرمانداران استانداران،ي،لمجلس شوراي منمايندگان انتخابات مستقيم محلی مانند انتخاب ) ب(

 انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم) ج (،، حسب مورد به وسيله مردم هر استان، شهر، بخش يا ساير تقسيمات کشوریقوانين

همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين ) د(از راه  و يا, مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن

  .  صورت می پذيردقانون معين مي گردد
  

  زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور : مبحث دوم
  

   مپنجاصل 

 .اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است

در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد  ساير زبان ها و گويش هاستفاده از ا

هر گونه تغيير در اين اصل تنها با همه پرسی عمومی وفق .  و تصميم گيری در اين مورد با رای عموم بر عهده مردم هر استان استاست

  .اير قوانين امکان پذير است اين قانون و سموازين
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  م ششاصل 

  .  است.....}................{....، تقويم ايرانی  رسمي كشورتقويم

  خورشيدی جاللی:  يکپيشنهاد

  خورشيدی و قمریهجری : دوپيشنهاد 
  

   مهفتاصل 

در مرکز ....... ..................... فيد و سرخبه رنگهاي سبز و س دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتيب از باال به پائينپرچم رسمي ايران 

  . است  پرچم

  با نشان شيروخورشيد بدون شمشير و تاج: پيشنهاد يک

  با نام ايران به خط نستعليق: پيشنهاد دو

   يابدون هيچ نشان بر روی آن: پيشنهاد سه

  نشان شيروخورشيد با شمشير و تاجبا : پيشنهاد چهار

  روهربا نشان ف: پيشنهاد پنجم
  

  ملتاساسی  حقوق -وم دفصل 
  

   هشتماصل 

 منطقهامور  و ،کشورکل  مشارکت مستقيم در اداره امورحق  و كه باشند از حقوق مساوي قوم و قبيله, آئينگروه، مردم ايران از هر 

  .ند اينها سبب امتياز نخواهد بودو مانجنسيت رنگ، نژاد، زبان، , اعتقادات برخوردارند و خويش
  

   منهاصل 
 از همه حقوق انساني،  به طور غيرتبعيض آميزيكسان در حمايت قانون قرار دارند وبه طور  صرف نظر از جنسيت آنهاهمه افراد ملت 

،  مادران،در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان .برخوردارند  سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  . را منظور داشتزمندانسالمندان، بيماران و نيا
  

   دهماصل 

حق دسترسی به دادرسی عادالنه و حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، , حق امنيت شخصی, حقوق اساسی مانند آزادی بيان

  .مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد
  

  دهماصل ياز

در تدوين  و سريعاً اقدام الزم را به عمل آورندمغاير با حقوق بشر نسبت به اصالح کليه قوانين  موظفند قضائيه و مجريه, قوه مقننه

زدودن تمامی  ,با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان .به حقوق بشر توجه کامل نمايندبه طور مداوم وتصويب قوانين و مقررات 

، و مانند آن، و در حقوق کيفری  مسائل تابعيت، ازدواج وطالق، ارثدر زمينه، از جمله در حقوق مدنی ت به زناناشکال تبعيض نسب

  . از اولويت ويژه برخوردار استدر زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن،
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   دهمزدوااصل 

  دادسراها واحکام قطعیقرارها و  .اشخاص از تعرض مصون است و حريم خصوصی شغل ،حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن

  .دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند
  

  دهمزسياصل 
  .  قرار داد يا مجازاتتعرض، عقيده اي مورد مواخذهو تبليغ  ابراز ، داشتندليلتفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به 

  

  م دهچهار اصل

همه در داشتن . هبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور استاعتقادات مذ

انتخاب يا تغيير اعتقادات .  آزادند بدون توهين به عقايد و اعتقادات ديگراناعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود

اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و . مذهبی و غير مذهبی امری شخصی و آزاد است

احوال شخصيه .... }..........................................................................{....  تحميل کردحتی صغار چه در انظار، نمی توان به هيچکس

نظم  ,حقوق بشر,  مخالف قوانين موضوعه کشوربنا به تشخيص دادگاه ها تا جائيکه ,ن و مذاهباديا)  وصيتازدواج، طالق، ارث و(

   . در دادگاهها رسميت دارنداين احوالو دعاوي مربوط به ,  نباشد در معنای حقوقی آنعمومی و اخالق حسنه
  

  : در جای خالی فوقعبارت اضافه شدن اين :پيشنهاد

 برای ، يا نظام آموزشی کشورعمومی برای تاسيس هر نوع اماکن يا موسساتاموال و تخصيص يا استفاده از بودجه 

  . مذهبی ممنوع استضدتبليغ يا آموزش اعتقادات مذهبی و 
  

   دهمپانز اصل

  .داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است
  

   زدهمشاناصل 

 شود  مانند افتراءفعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی هر کس در حين انجام .جرم سياسی وجود ندارد

  . خواهد شد به شخص مربوطهحسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده, و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد
  

   دهمهفاصل 

 ساير رسانه های گروهی آزاد  راديو، تلويزيون وزی نشريات، مطبوعات،راه اندا .نياز به مجوز نداردب اچاپ کتبا ذکر شناسنامه ناشر، 

 .دن اقدام نمايمجلس شورای ملی نسبت به ثبت اين رسانه هاوفق قوانين مصوب است  نهاد يا وزارتخانه متولی در دولت موظف. است

  .فصيل اين اصل را قانون تعيين می کندت . آزاد هستنددر صورت رعايت حقوق اشخاصدر بيان مطالب اين انتشارات و رسانه ها 
  

   دهمهجاصل 
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، الکترونيکی  اعم از معمولی يا و پياممخابراتهر نوع افشاي تجسس و بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، 

 و با نظارت و  به حكم قانون است مگر و مستوجب کيفرسانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع

  . صالح حکم قاضی
  

   دهمنوزاصل 

هيچ كس را نمي .  استفي آزاد سياسي و صن و اتحاديه هایانجمن ها، احزاب، جمعيت ها، سازمان ها و نهاد های غيردولتیتشکيل 

 وفق موظفندحسب مورد کار  و وزارت وزارت کشور. توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

  .دن اقدام نماياين تشکل ها نسبت به ثبت و همکاری با مجلس شورای ملیقوانين مصوب 
  

   مبيستاصل 

 ٧٢زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل .  است و حق افراد آزاد,تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سالح

 فرمانداری و در ساير واحدهای  به استانداری، در شهرستان ها بهيعنی در مراکز استان ها ( وزارت کشورقبل از انجام بهکاری ساعت 

وزارت . رکت کنندگان و سايرين صورت گيرد تا تدارک الزم جهت حفظ امنيت شاطالع داده شود)  بخشداری بهتقسيم کشوری

عدم صدور آن در  ا موظف به صدور مجوز يا اعالم صريح داليلاز زمان وصول تقاض)  روز کاریدو( ساعت ٤٨کشور حداکثر ظرف 

حق شکايت از , متقاضی در صورت اعتراض.  خواهد بودو پيشنهاد  نزديکترين زمان و مکان جايگزين, زمان يا مکان مورد تقاضا

ز زمان وصول آن توسط ه روز ارسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر د. تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت

  . به عمل خواهد آمد که قانون تعيين می کندمحاکم صالح
  

   م و يکاصل بيست

  .شرايط آن را قانون تعيين می کند. اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است
  

  م دو اصل بيست و

دولت . ق ديگران نيست برگزيند و حقواخالق حسنه, نظم عمومیقوانين، هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف 

موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد 

  . ت بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داش برای مشاغلهرگونه گزينش افراد. نمايد
  

   مسواصل بيست و 

حوادث و معلوليت،  بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، در هنگامبرخورداري از تامين اجتماعي 

دولت مكلف است طبق . سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني 

ن از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد قواني

قانون تعيين خواهد در هر مورد  که ميزان آن را ،مستمریحداقل  و رايگاندرمانی بيمه پوشش قابل قبول در هر حال . كشور تامين كند

 قوه . بر عهده دولت است،ر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلیظ صرف ن، سال٦٥ باالی و افراد  سال١٨ زير  برای هر فرد ايرانی،کرد

سن مشمول تدريجی پائين آوردن گسترش پوشش بيمه درمانی و مقننه و مجريه موظفند با توجه به منابع مالی و ساير امکانات، نسبت به 

  . تالش کنند) سال٦٥ (خدمات اخير
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  مبيست و چهاراصل 

اولين مقطع منتهی به مدرک تحصيلی دانشگاهی در هر ت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دول

 را تا باالتر از آن فراهم سازد و وسائل تحصيالت  با رعايت استانداردهای مطلوب آموزشیرشته، و حداقل در سطح کارشناسی،

اين اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارهای تشويقی و حمايتی از بخش خصوصی برای . د به طور رايگان گسترش دهاکثر ممکنحد

  .ايجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نيست
  

   مبيست و پنجاصل 

دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به . داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است 

  . ينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كندخصوص روستانش
  

  م بيست وششاصل 

هيچ عملی جرم . اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

 در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از مجازات های تعيين شده در قوانين. نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد

ه قوانين کليطی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل 

ت انحصاری تعيين جرائم در صالحي. قرار گرفته باشددر سراسر کشور پراکنده کيفری درج شده به تعداد کافی در اختيار عموم 

مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد 

  .کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد
  

   مهفتبيست و اصل 

در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر . دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كندهيچكس را نمي توان 

به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي " داليل بالفاصله كتبا

مدت بازداشت موقت از مدت , در صورت محکوميت متهم. اهم گردد فرحداکثر ظرف يک ماهارسال و مقدمات محاكمه ، 

عالوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون متخلف از اين اصل . محکوميت وی کسر خواهد شد

  . مي شودبه ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم , مستلزم ذکر نام آنان است
  

   و هشتم بيست اصل

همه افراد ملت حق دارند . دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد

 دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را از رجوع بهاين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان 

  . دارد منع كرد
  

  بيست و نهماصل 

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها 

  . امكانات تعيين وكيل فراهم گردد
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   سی اماصل 

  . د آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشیحكم به مجازات و اجرا
  

  م يکاصل سي و 

کالً ممنوع  و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط 

براي   به هر دليل از جملهروحیيا  آزار جسمی و هر گونه شكنجهو , بيش از چهار بار در سال,  ساعت٧٢حبس انفرادی بيش از . است

اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي .  ممنوع استات اقرار و يا كسب اطالعگرفتن

 که شمول قانون مستلزم ذکر ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی, متخلف از اين اصل. فاقد ارزش و اعتبار است 

 نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد ی مندرج در قانون هامجازاتبه ساير  ,نام آنان است

  . بود
  

  م دواصل سي و 

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب 

که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان  از خدمات دولتی و نهادهای عمومیضمن انفصال دائم , متخلف از اين اصل. مجازات است

  . نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بودی مندرج در قانون هامجازاتبه ساير  ,است
  

   مسواصل سي و 

 آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و فهرست ثبت رسيده و مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به

 ويژهبه روی بازرسان و در تمام روزهای سال درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی . از طريق روزنامه رسمی به اطالع عموم برسد

 . های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد ارگان نمايندگان و نيز,اً يا منفردمجتمعاً, و نمايندگان مجلس شورای ملیسه قوه 

به ساير  ,که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است  از خدمات دولتی و نهادهای عمومیضمن انفصال دائم, متخلف از اين اصل

  . نيز محکوم می شودی مندرج در قانون هامجازات
  

   سی و چهارماصل

عيد كرد يا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تب

  . مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد
  

   مپنجسی و اصل 

  . هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد
  

   مششسی واصل 

  . مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود اوتابعيت كشور ايران حق
  

  م هفتسی و اصل 
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در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه  برای جنسيت هابا رعايت تساوی کامل  مي تواننداتباع خارجه 

 يا به تشخيص دادگاه صالح ت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كننداشخاص در صورتي ممكن است كه دول

   .اقدامی عليه تماميت ارضی يا امنيت ملی کشور انجام داده باشند

   اقتصاد و امور مالي -م سوفصل 
  

  تمشسی وهاصل 

دولت موظف است ..... }.....................................{.....  بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار استکشور اقتصاد ساختار

حدود و . با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد

  . را قانون معين مي كندمربوطهضوابط 

رای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی ب: پيشنهاد يک

  .حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است

  .دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد: پيشنهاد دو
  

   منهسی واصل 

ياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، دراموال و 

ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از 

صوبات مجلس شورای ملی و حسب مورد با رعايت قوانين و م است تا بر طبق مصالح عامه دولتغاصبين مسترد مي شود، در اختيار 

  . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند. نسبت به آنها عمل نمايد
  

  

  م لهچاصل 

 خويش است و ...}................{...هر كس مالك حاصل كسب و كار .  است باشد محترم...}................{...مالكيت شخصي كه از راه 

 يا حقوق اساسی و انسانی عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كندهيچ كس نمي تواند به 

  . آن را قانون معين مي كندتفصيل .وی را مورد تعدی قرار دهد

  مشروع  -مشروع : پيشنهاد يک

    قانونی-قانونی : پيشنهاد دو
  

  م  و يکاصل چهل

اعم، به ويژه در مورد عملکرد سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و کليه نهادها و موسسات عمومی، دسترسی آزادانه به اطالعات به طور 

به وسيله بر خالف مصالح ملی باشد، صرفاً مواردی از اطالعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معين ممکن است . حق مردم است

 نهادها و موسسات عمومی موظفند سازوکار مناسب برای بايگانی  قوای مذکور و.تعيين می شودمجلس شورای ملی قانون مصوب 

  .معمولی و الکترونيکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء يا دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ايجاد کنند
  

  م دواصل چهل و 
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 و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح  مبتنی بر توسعه پايدار با رعايت موازين علمی و زيست محيطیمنابع طبيعيدر بهره برداري از 

به طوري كه هر منطقه فراخور . بايد تبعيض در كار باشدناستان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، 

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

  م سوو اصل چهل 

ها و  دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختالس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري

، فروش زمينهاي موات و مباحات  و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارندمعامالت دولتي

خزانه دولت  را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به قانونید و ساير موارد غير اصلي، دائر كردن اماكن فسا

  به نحویدر مواردی که موضوع.  شودء به وسيله دولت اجرادر دادگاه صالحاين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت . واريز نمايد

 می تواند شخصهر , ه دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شودمربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی ک

در صورت اخذ اين شخص , در صورت اخير. مراتب را به قوه قضائيه اعالم کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد

 از محل وجوه اخذ شده طی اجرای  ,تعرفه وکالءمستحق دريافت حق الزحمه بر اساس , رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا

  .حکم خواهد بود
  

  م چهل و چهاراصل 

و نيز حفظ و نگهداری حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، 

غير يا تخريب اي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي از اين رو فعاليته. وظيفه عمومي تلقي مي گرددميراث فرهنگی و تاريخی کشور 

همچنين دولت . ، ممنوع است يا موجب آسيب يا تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی شودمحيط زيست مالزمه پيدا كند قابل جبران

تيب از طريق موظف به ايجاد سازوکارهای مناسب برای تامين مالی حفظ و نگهداری محيط زيست و ميراث فرهنگی و تاريخی، به تر

تفصيل . درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهيالت مالياتی و مانند آن، و در صورت نياز تصويب بودجه عمومی خواهد بود

  .را قانون تعيين می کنداين اصل و مسئوليت های مدنی و کيفری ناشی از تخلف از آن 
  

   چهل و پنجماصل 

موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب . ضع نمي شود مگر به موجب قانون وعوارض و امثال آن, هيچ نوع ماليات

  . قانون مشخص مي شود
  

   هل و ششمچاصل 

 ی ملیبودجه ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورا

  .  ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بودهر گونه تغيير در. تسليم مي گردد
  

   چهل و هفتماصل 

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام 

  . مي گيرد
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   چهل و هشتماصل 

 و مراكز استانها به موجب قانون پايتختسازمان و اداره امور آن در . است ی ملیورازير نظر مجلس ش" ديوان محاسبات كشور مستقيما

  . تعيين خواهد شد
  

    نهمچهل واصل 

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل 

 كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز كشور استفاده مي كنند به ترتيبي

ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري . نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد

اين گزارش بايد در دسترس عموم . ي تسليم مي نمايدلبه مجلس شوراي مو گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود 

  . گذاشته شود

  

  حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن  -چهارم فصل 
  

   پنجاهماصل 

 سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي ملت هيچكس نمي تواند اين حق را از . بر سرنوشت اجتماعي خويش استملت حاکم

   .خاص قرار دهد
  

   ه و يکماصل پنجا

بر اعمال قوای سه گانه . بطور مستقل از يکديگر هستندقوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه : قواي حاكم در ايران عبارت هستند از

  .مورد نظارت قرار می گيردطبق اصول آينده اين قانون 
  

  م دواصل پنجاه و 

 از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي ي است كهلموه مقننه از طريق مجلس شوراي اعمال ق

  .  به قوه مجريه و قضائيه ابالغ مي گرددءكه در اصول بعد مي آيد براي اجرا
  

  م سواصل پنجاه و 

در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت 

  کلاز سوی يک چهلم جمعيت، به درخواست هيئت دولت يا نيمی از نمايندگان مجلس شورای ملی يا مراجعه به آرا عمومي. گيرد

   .ه تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد ب، بايدواجدين شرايط رای دادن
  

  م پنجاه وچهاراصل 

  .اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است: پيشنهاد يک

  . استء و وزرا، نخست وزيراعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور :پيشنهاد دو
تغيير الزم " حداقل"اعمال تغييرات زير به طور هماهنگ، ، ی افزايد که پست نخست وزير را به مجموعه مدر صورت پذيرش پيشنهاد دو: توضيح(

  :محسوب می شود
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  :در اصول رديف اول بدون تغيير باقی می ماند) و مشتقات آن" (رئيس جمهور"کلمه  اصول رديف اول؛

  ١٥٣  - ١٥٢  - ١١٣  تا  ١١٠  - ١٠٧  - ١٠٥  تا  ٩٦  - ٩٠  - ٦٢

  :به نخست وزير تغيير می يابد" ررئيس جمهو"؛ کلمه اصول رديف دوم

  ١٢١  تا  ١١٦  - ١١٥  - ١٠٩  - ١٠٨  - ٨٢

  :"رئيس جمهور و نخست وزير"به " رئيس جمهور"؛ کلمه اصول رديف سوم

  ١٢٤  تا  ١٢٢  -  عنوان مبحث اول - ٦٤

  ":رئيس جمهور يا نخست وزير"به " رئيس جمهور"اصول رديف چهارم؛ کلمه 

٨٤  -  ٨٣  - ٦٣  

  :خواهند داشترديف پنجم؛ اصولی که نياز به تغييرات کلی اصول 

به انضمام اضافه نمودن اصول مربوط به چگونگی معرفی   (١٠٦  -  ٩٥

  )نخست وزير توسط رئيس جمهور به مجلس برای رای اعتماد
  

  م  پنجاه و پنجاصل

ل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي  تشكينوقاناعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق 

  . و گسترش و اجراي عدالت بپردازد

  

   قوه مقننه-م پنجفصل 
  

  ي ل مجلس شوراي م-مبحث اول 
  

  م پنجاه و ششاصل 

انتخاب تنها شرايط . ي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گرددلمجلس شوراي م

انتخاب شوندگان تنها شرايط .  است سن سال١٨ }و ابتدائی  دورهحداقل مدرک پايان تحصيالت{دارا بودن تابعيت ايرانی، ندگان کن

در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی   پيشينه کيفرینداشتنو  }مدرک کارشناسی،{ سال سن، ٢٥حداقل دارا بودن تابعيت ايرانی، 

برای تضمين اعمال نظر مستقيم و بالواسطه مردم و در نظر گرفتن شرايط تخابات كيفيت ان. است،  می کندکه قانون انتخابات تعيين

  .را قانون معين خواهد كردالزم و کافی برای تضمين سالمت انتخابات 

  نگه داشتن عبارات داخل براکت در متن اين اصل: پيشنهاد يک

   اصلحذف عبارات داخل براکت در متن اين: پيشنهاد دو
  

  م پنجاه و هفتاصل 

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در . ي چهار سال استلدوره نمايندگي مجلس شوراي م

  . هيچ زمان بدون مجلس نباشد
  

  م نجاه و هشتپاصل 
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اين همه پرسي نخستين از تاريخ .  است ايرانی نفررهزادويست يک نفر در ازای هر به طور متوسط ي لعده نمايندگان مجلس شوراي م

. س شورای ملی صورت می پذيردلافزايش تعداد نمايندگان با تصويب مج ,يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشورهر ده سال , قانون

  . انتخابيه را قانون معين مي كندمحدوده حوزه هاي
  

  م اه و نهاصل پنج

ي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و للس شوراي مپس از برگزاري انتخابات، جلسات مج

براي تصويب . لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد

  . ي موافقت دو سوم حاضران الزم استآيين نامه داخل
  

  م شصت ااصل 

 رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به هيئتنتخاب رئيس و ترتيب ا

  . وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد
  

   و يکم اصل شصت

  : ندنامه را امضا نمايسوگندنمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن 
  

 نافع ملی و حقوق ملت م, ايراننگهبان سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه ملت ايرانمن در برابر "

 در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون .باشم

   ".در مد نظر داشته باشمرا فاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقالل كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها اساسي د
  

. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند

  .توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود تحليف را انجام دهندنمايندگان در صورت تمايل می 
  

   دوماصل شصت و 

 به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا ،در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور

لس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه  معين متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجیتمامي مملكت براي مدت

رسيدگی به تخلف از اين اصل در صالحيت . اين توقف بايد در اولين فرصت و حداکثر در پايان زمان اشغال رفع شود. خواهد داد

  .دادگاه قانون اساسی است
  

   سوماصل شصت و 

روزنامه رسمي براي يک ويژه نامه  و صدا وسيمای ملیق ي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريلمذاكرات مجلس شوراي م

در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از . اطالع عموم منتشر شود

ست كه به تصويب سه چهارم مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر ا. وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود

مجلس اکثريت مطلق به تشخيص گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري . مجموع نمايندگان برسد

  .براي اطالع عموم منتشر گرددشورای ملی، 
  



حقوقدانان ايرانکانون تهيه شده توسط    -  سومنسخه      https://greenlawyers.wordpress.com 20 

   شصت و چهارماصل 

جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در 

همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان الزم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي 

  . شود
  

  ي مل اختيارات و صالحيت مجلس شوراي -مبحث دوم 
  

   مپنجشصت و اصل 

اعالم طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و .  عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كندي درلمجلس شوراي م

دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين 

  .انون تعيين می کندتفصيل آن را ق. طرح ها و لوايح الزم است
  

   شصت و ششماصل 

تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل . ي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشدلمجلس شوراي م

  . دادگاه قانون اساسی است آمده بر عهده هشتاد و هشتم
  

   شصت و هفتماصل 

مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از . ي استللس شوراي مشرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مج

  . قوانين مي كنند نيست 
  

   شصت و هشتماصل 

 از نمايندگان، در نج درصد وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پهيئتلوايح قانوني پس از تصويب 

  .رح استي قابل طلمجلس شوراي م
  

   شصت و نهماصل 

ا افزايش يند و به تقليل درآمد عمومي نطرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي ك

هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز 

  . به تصويب مجلس برسدبدواً  مگر اينکه طرح آن لوم شده باشدمع
  

   هفتادماصل 

  . را دارد ،از جمله قوای مجريه و قضائيهبه طور اعم، ي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور لمجلس شوراي م
  

    و يکماصل هفتاد

  . ي برسدمليد به تصويب مجلس شوراي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي با
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    دوماصل هفتاد و

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به 

  . ي برسدلاستقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي م
  

   سومتاد و اصل هف

مجلس اکثريت نسبی در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب . برقراري حكومت نظامي ممنوع است 

محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه " ي موقتالشوراي م

 که در اين صورت رای دو سوم نمايندگان مجلس از مجلس كسب مجوز كند"  مجددادولت موظف استضرورت همچنان باقي باشد 

  .الزم است
  

    و چهارمتادفاصل ه

 و اطالع عموم از يلگرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي م

  .  باشدملی و صدا وسيمای طريق روزنامه رسمی کشور
  

   پنجمتاد و فاصل ه

که به تامين نيازهای ضروری امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات برخی دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در 

ب ، حسقانون  موارد آن را.ممنوع است" به خارجيان مطلقا  کشور مربوط استملیامنيت امور نظامی يا  حقوق اساسی جامعه يا يا

   . تعيين می کندشرايط سياسی و اقتصادی در هر دوره زمانی،
  

   ششمتاد و فاصل ه

 با تصويب مجلس ، در زمينه های نظامی و امنيتیاستخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت

  .يين می کندتفصيل اين اصل را قانون تع.  و در ساير موارد با تصويب هيئت وزيرانيلشوراي م
  

   هفتمتاد و فاصل ه

ي، آنهم ل مجلس شوراي م دو سوم آراء نمايندگانبناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب

  . فرد نباشده ب در صورتي كه از نفايس منحصر
  

   هشتمتاد و فاصل ه

  .  دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايدهر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق
  

  منهتاد و فاصل ه
مجلس کميسيون های تخصصی , به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری

انرژی و ساير موارد , برنامه و بودجه, و درمانبهداشت , سياست خارجی, آموزش و تحقيقات, کار و امور اجتماعی,در امور اقتصادی

تشکيل خواهد را جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن به تشخيص مجلس 

اس با تخصص اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشن. ددا
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ترکيب کميسيون امنيت ملی از . خواهد بود, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيالت دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, مرتبط

 را روش انتخاب و ساير ترتيبات,  در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگانتفصيل اين اصل. اين اصل مستثنی است

  . قانون تعيين می کند
  

   متادشل هاص

تي ئاري را به شخص يا هيزمجلس نمي تواند اختيار قانونگ. سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست 

به كميسيون هاي داخلي شصت وششم  واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل

 مي شود و تصويب نهايي ءمايد به صورت آزمايشي اجراورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نخود تفويض كند، در اين ص

  . آنها با مجلس خواهد بود
  

 ي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصلملهمچنين مجلس شوراي 

 و مقررات نيانومصوبات دولت نبايد با ق.  واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ذيربطشصت و ششم به کميسيون های

 . است و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگانمجلس شورای ملی تشخيص اين امر با . مغايرت داشته باشدعمومی کشور

 ديوان عدالت  رجوع بهی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی وتشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساس

   .اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود
  

    و يکمهشتاداصل 

 آزادند و نمي توان آنها  كامالً در مجلس يا خارج از آننمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود

چه در حين نمايندگی و چه پس از ي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند را به سبب نظرات

  . مورد پيگرد و مجازات قرار دادآن 
  

   مدو و اصل هشتاد

  .ت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيردئرييس جمهور براي هي
  

   مسوشتاد و اصل ه

ي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره لدرهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي م

 ا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايديوظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور  يكي از

  . يل ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ممورد رييس جمهور بيش در
  

   مچهاراصل هشتاد و 

ت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح ئي مي توانند در مواردي كه الزم مي دانند هيل نمايندگان مجلس شوراي م- ١

ت وزيران يا وزير مورد ئهي.  نمايندگان به مجلس تقديم شودپنج درصد كه با امضاي حداقل وقتي قابل طرح در مجلس است

در . استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد

ره استيضاح خود توضيحات الزم را مي دهند و در ت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور دربائصورت عدم حضور هي
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ت وزيران يا وزير مورد ئ هي,اگر مجلس راي اعتماد نداد .اعالم راي عدم اعتماد خواهد كردصورتي كه مجلس مقتضي بداند 

شكيل مي ت وزيراني كه بالفاصله بعد از آن تئدر هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هي. استيضاح عزل مي شود

  . شود عضويت پيدا كنند

ي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه لم از نمايندگان مجلس شوراي مچهار در صورتي كه حداقل يك - ٢

و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر 

در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ . صوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهدشود و در خ

شورای  به اطالع ءرييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجرا

  . مي رسدرئيس مجلس شورای ملی  و  رييس جمهور، رييس قوه قضاييه معاون اولمركب ازرياست جمهوری 
  

   مهشتاد و پنجاصل 

ي لبه مجلس شوراي م" هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا

ه مجريه يا قوه قضائيه مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قو. عرضه كند

ردي كه مربوط به عموم ا در مو واعالم نمايدبه شاکی مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را 

ارد در مو. دادستان کل کشور نيز برساندبه اطالع   جهت اقدامنتيجه را به اطالع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب راباشد 

  .مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود, نقض قانون اساسی
  

  مهشتاد و شش اصل

 در صورت طرح موضوع با آنو دولت ي ملعدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي و  قانون اساسي  رعايت و تشخيصتضمينبه منظور 

 به عنوان  با تركيب زيردادگاه قانون اساسی,  و ساير قوانينقانونين او ساير وظايف مندرج در ، از طريق دادخواست توسط هر شخص

  :  تشكيل مي شودقضات اين دادگاه

  . قضات کشور انتخاب به ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی – ١

علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته اعضای هيئت ن، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان ناحقوقدااز نفر ده  – ٢

  .حقوق با حداقل مدرک کارشناسی

  . به انتخاب اعضای کانون وکالء پنج نفر از وکالی دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکالء– ٣
  

  .تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند
  

  م هفتهشتاد و اصل 

اعضای هر  سال، نيمي از پنج سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن دهبراي مدت  اه قانون اساسیدادگاعضاي 

به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي  هشتاد و ششم  در اصلمذکور, اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوميک از دسته های 

  . به جاي آنها انتخاب مي شوند
  

  م تهشهشتاد و ل اص
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که بر اساس نظر نصف به عالوه يک  است  قانون اساسیدادگاهحکم  با قانون اساسی با قوای مقننه و مجريهمصوبات تعارض تشخيص 

  .دادگاه صادر می شوداين کل اعضای 
  

  م نه  وهشتاداصل 

ده ه عربالی کشور يا ديوان عدالت اداری، به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عتفسير قانون اساسي 

  .  آنان انجام مي شوددو سوم است كه با تصويب دادگاه قانون اساسی
  

  م نود اصل

ي و لمجلس شوراي م  با رعايت اصل يکصدم، انتخاباتجمهوریرسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست  دادگاه قانون اساسی

  . به اطالع عموم برسدی ملیجلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيما. را بر عهده داردمراجعه به آرا عمومي و همه پرسي 
  

  

   ی منطقه ای و محلی شوراها-م ششفصل 
  

   نود و يکم اصل

پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي نظارت بر حسن اجرای امور و مردم در مستقيم مشارکت براي 

نام شوراي مجالسی به  ،روستااستان، شهر، شهرستان، بخش و  با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر ،ر امور رفاهي و سايآموزشي

 .انتخاب مي كنندبه طور مستقيم حوزه مربوطه د كه اعضاي آن را مردم همان شو مي تشکيل روستااستان، شهر، شهرستان، بخش و 

 شوراهاي مذكور و  بر و نحوه انتخاب و نظارت نظارتیوندگان و حدود وظايف و اختياراتشرايط انتخاب كنندگان و انتخاب ش

 قانون معين ، باشد کشور و تابعيت حكومت مركزيکشورسلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي 

  .مي كنند
  

    و دومدنواصل 

ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي   تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانتسهيل ، هابين استانبه منظور جلوگيري از تبعيض 

  . نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند. عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود
  

  نود و سوماصل 

 يا از طريق دولت به مجلس  تهيه و مستقيماً در حدود وظايف خود طرحهاييدن حق دار و نيز شورای هر استانانهاتشوراي عالي اس

  . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. ي پيشنهاد كندلشوراي م

   نود و چهارماصل 

رز تشكيل مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحالل شوراها و ط. انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست 

شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است . مجدد آنها را قانون معين مي كند

  . خارج از نوبت به آن رسيدگي كند
  

   قوه مجريه-م تفهفصل 
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   رياست جمهوري و وزرا -مبحث اول 
  

  نود و پنجماصل 

  . شور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده داردرييس جمهور عاليترين مقام رسمي ك
  

   نود و ششماصل 

. بالمانع استديگر رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او تنها براي يك دوره 

  .نوع استاحراز پست رياست جمهوری برای بيش از دو دوره بطور کل مم
  

   نود و هفتماصل 

  : انتخاب می شودواجد شرايط زير  مردان، زنان يا ساير جنسيت هایاز ميان رييس جمهور 

 به مواد فاقد اعتياد سال سن، ٣٠حداقل , دارای حداقل مدرک کارشناسیتابع ايران، منحصراً ايراني االصل، : پيشنهاد يک

در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که  کيفری تن پيشينهنداش ,به شرحی که قانون تعيين می کند مخدر

  .قانون انتخابات تعيين می کند

 سال سن، فاقد اعتياد به مواد ٣٠حداقل , دارای حداقل مدرک کارشناسیتابع ايران، منحصراً ايراني االصل، : پيشنهاد دو

کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير  نداشتن پيشينه ,به شرحی که قانون تعيين می کند) و الکل؟(مخدر 

 و نداشتن بيماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظايف جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند

  .رياست جمهوری گردد

 ,ی کندبه شرحی که قانون تعيين مو الکل  سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر ٣٠حداقل تابع ايران، ) منحصراً: (سهپيشنهاد 

  . کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کندنداشتن پيشينه
  

   نود و هشتماصل 

 جمهوري را تسا رياتنحوه برگزاري انتخاب.  اعالم كنندنامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً

  .عين مي كندقانون م
  

   نود و نهماصل 

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي 

در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا  . براي بار دوم راي گرفته مي شودهفته بعددو به دست نياورد، روز جمعه 

ه اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، بيشتري داشت

اعالم انصراف يکی از دو در صورت . دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند

 در نظر از زمان اعالم انصراف نامزد تا برگزاری دور دوم بايد حداقل يک هفته فاصلهر دوم، نامزد در طول زمان بين دور اول و دو

  . ساير موارد را قانون معين می کند.گرفته شود
  

   يکصدماصل 
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 نفر نماينده وزارت پنجهيئت نظارت بر انتخابات متشکل از انتخابات رياست جمهوري بر عهده  اجرای حسنمسئوليت نظارت بر 

 نفر از نمايندگان مجلس شورای سی و يک و ديوان عالی کشور نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب پنج,  به انتخاب هيئت دولتکشور

را دارا خواهد نظارت بر انتخابات  دادگاه قانون اساسی صالحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت . استملی به انتخاب مجلس

  . را قانون تعيين می کنداين اصلتفصيل ..... }......................................{....... بود

برای کمک به نظارت بر حسن اجرای انتخابات تحت شرايطی، اين سازوکار مانع از دعوت از ناظران بين المللی : پيشنهاد

  .نخواهد بود
  

  م يکاصل يكصد و 

دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان 

  . جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد
  

  م دواصل يكصد و

حراز شده فوت كند، انتخابات به مدت هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صالحيت او طبق اين قانون ا

 انتخابات براي  كند،اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت. دو هفته به تاخير مي افتد

   . و نفری که در دور اول رتبه سوم را احراز کرده است جايگزين فرد متوفی خواهد شديک ماه به تأخير می افتد
  

   سوماصل يكصد و 

ي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و لرييس جمهور در مجلس شوراي م

  : سوگندنامه را امضا مي نمايد
  

 , ايراننگهبانمي كنم كه سوگند ياد و و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم  ملت ايران برابرمن به عنوان رييس جمهور در "

، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و رياست جمهوری در انجام وظايف . باشمنافع ملی و حقوق ملتم

ته همه استعداد و صالحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرف, خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم

ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعالي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي 

در حراست از مرزها و استقالل . بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم 

 به من سپرده است همچون اميني ي را كه ملت به عنوان امانت از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتسياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور

   ."كار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارمدرست
  

 حکم رياست .تحليف را به جای آوردمراسم رئيس جمهور در صورت تمايل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود 

رئيس  از طرف ملت به  و توسط ویرئيس مجلسبه امضای , جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور

  . داده خواهد شدجمهور
  

  م  چهاراصل يكصد و
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شوراي رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس 

  . ي مسئول است لم
  

  م پنجاصل يكصد و 

 در ء و ابالغ به وي امضا كند و براي اجرایرييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون

  . اختيار مسئوالن بگذارد
  

  م  ششاصل يكصد و

 هيئتمعاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره . ته باشدرييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داش

  . وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت 
  

  م هفتاصل يكصد و 

  و هريکعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران ,امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي

با ي لپس از تصويب مجلس شوراي م  يا بخش خصوصی خارجی با ساير دولتها,وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت

اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار پاراف . رييس جمهور يا نماينده قانوني او است

  .در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطالع مجلس برساند.  بالمانع استالزام آور نداشته باشد
  

   هشتماصل يكصد و 

بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به " رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما

  . گذاردبعهده ديگري 
  

  م نهيكصد و اصل 

 وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص هيئترييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب 

  .  وزيران خواهد بودهيئتدر اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و . تعيين نمايد
  

  م دهاصل يكصد و 

رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و . يران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوندسف

  . استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد
  

  م يازدهاصل يكصد و 

وظايف زير نيز بر عهده شخص ,  می گيردعالوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار

  :رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد

  فرماندهي كل نيروهاي مسلح )١

  ) امکان تشکيل جلسه مجلس برقراری ودرصورت( با تصويب مجلس شورای ملیاعالن جنگ و صلح ) ٢

 با تصويب مجلس شورای  عالي نيروهاي نظامي و انتظاميفرماندهان  نيروهای مسلح ونصب و عزل رئيس ستاد مشترك) ٣

  ی آنان با اطالع مجلسو قبول استعفاملی، 
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  عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه) ٤

  شانهاي دولتياعطاي ن) ٥
  

  م دوازدهاصل يكصد و 

 تعداد کل نصف به عالوه يکبا رای زماني كه استعفاي او  تقديم مي كند و تا  شورای ملیمجلسرييس جمهور استعفاي خود را به 

  . پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهدنمايندگان 
  

  م سيزدهاصل يكصد و 

 به دليل غيبت يا بيماری و امثال ئيس جمهور ربيش از دو ماهبه مدت ناتوانی از انجام وظيفه يا  , عزل,كناره گيري ,در صورت فوت

در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از يا ، آن

رئيس مجلس شورای  رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و  معاون اولمركب ازبه نام شورای رياست جمهوری شورايي  ,دستاين 

موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام  را به طور ياست جمهوری، همه وظايف رملی

ترتيبي دهد اين شورا موظف است . ، در شورا به جاي وي منصوب مي گرددمجلس شورای ملیوظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب 

  . برگزار شود جديدیجمهوراست ريانتخابات  ماه سهكه حداكثر ظرف مدت 
  

در اين مدت شوراي مذكور   ناتوان شودرياست جمهوریاز انجام وظايف " گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاهر 

رياست شورا برعهده معاون اول رئيس جمهور ودر غياب وی به ترتيب برعهده رئيس . در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود

  .ائيه خواهد بودمجلس شورای ملی و رئيس قوه قض
  

  م چهاردهاصل يكصد و 

 است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان شورای رياست جمهوریدر مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده 

  . همه پرسي اقدام نمودبرای راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي 
  

  م پانزدهاصل يكصد و 

 با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي .وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند

  . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند. وزرا الزم نيست 
  

  

  م شانزدهاصل يكصد و 

جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن تصميم هاي  وزيران با رييس هيئترياست 

  .  مي كندء دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراهيئتوزيران و 

 در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم در موارد اختالف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي

 هيئترييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات .  است ء وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود الزم االجراهيئت

  . وزيران است 
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  م هفدهاصل يكصد و 

 يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح

 وزيران تا تعيين دولت جديد به هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئتاستعفاي .  باقي مي ماننددخو

  . وظايف خود ادامه خواهند داد

  . ي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايدرييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هاي
  

  م هجدهاصل يكصد و 

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي 

 وزيران هيئتي براي لم از مجلس شوراي" يير نمايد بايد مجددا وزيران تغهيئت از يک سومكه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت 

  . تقاضاي راي اعتماد كند
  

  م نوزدهاصل يكصد و 

 وزيران مي هيئتهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب 

  . رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست 
  

  م تبيساصل يكصد و 

 وزيران حق دارد براي انجام هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئتعالوه بر مواردي كه 

هر يك از وزيران نيز در حدود . وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد

 وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين هيئت و مصوبات وظايف خويش

  . مخالف باشد
  

مصوبات اين . ولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايدد

  .  است ءانين پس از تاييد رييس جمهور الزم االجراكميسيونها در محدوده قو
  

 به اطالع رييس مجلس ءتصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابالغ براي اجرا

نظر مجلس .  وزيران بفرستدهيئتي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به ملشوراي 

مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با 

  .قوانين عادی نخواهد بود
  

  م بيست و يکاصل يكصد و 

 وزيران است و هيئتي در هر مورد موكول به تصويب  داوراز طريق آن حل و فصلصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا 

موارد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. بايد به اطالع مجلس برسد

  . مهم را قانون تعيين مي كند
  

  م بيست و دواصل يكصد و 
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 شعب ديوان عالی  يکی ازمربوط به انجام وظايف شان دردر مورد جرائم ، يرانرسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وز

  . انجام مي شود ،يملبا اطالع مجلس شوراي ، و در هر دو صورت در دادگاههاي عمومي دادگستريکشور و در مورد جرائم عادی 
  

  بيست و سوماصل يكصد و 

لت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دو

موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي نهادها و شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا 

دولتی و ديره انواع مختلف شركتهاي ت مئت عامل يا عضويت در هييي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرمل

سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از . خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است

و يا بطور همزمان در د هاترکيبی از اينهر  يا  يا مشاورهداشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره. اين حكم مستثني است

 است که شمول آنها مستلزم ذکر نام نهادهای عمومیموسسات و , شرکت ها دولتی يا وابسته به دولت يا  يا نهاد موسسه,چند شرکت

  .ممنوع است
  

  مچهار بيست واصل يكصد و 

ت، توسط رييس  و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمنمايندگان مجلس, دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران

  . قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خالف حق ، افزايش نيافته باشد
  

  ايران ارتش -مبحث دوم 
  

  م پنج بيست واصل يكصد و 

بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش 

ارتش مستقيماً و نيز از . ارتش ايران پاسداري از استقالل و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد. نظامی کشور استايران تنها نيروی 

  .طريق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است
  

  مشش بيست واصل يكصد و 

  . كشور پذيرفته نمي شودمسلحهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي 
  

  م بيست وهفتاصل يكصد و 

 موارد مربوط به همکاری .ه هاي صلح آميز باشد ممنوع استاستقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاد

ين اصل با نهادهای سازمان ملل، و يا اجرای کنوانسيون ها و پيمان های بين المللی که به تصويب مجلس شوراس ملی رسيده باشد از ا

  .مستثنی هستند
  

  م هشت بيست واصل يكصد و 

دگي كه به آمابه شرطی  آموزشي، استفاده كند  و در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امداديمی توانددولت 

ه ميهن و مردم،  در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح ب.رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد

  .ممنوع است در امور سياسی و اقتصادی  امنيتی، اطالعاتی و،، همانند ساير نيروهای مسلحاين نيروهادخالت 
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  م نه بيست واصل يكصد و 

 هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها

  . ممنوع است 
  

  م سی ااصل يكصد و 

  . ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است 
  

  م سی و يکاصل يكصد و 

دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه 

اختياری يا اجباری بودن و ساير شرايط مربوط به خدمت .  اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشداز كشور را داشته باشند، ولي داشتن

  .نظامی حسب شرايط کشور، بر عهده مجلس شورای ملی است
  

  

   سياست خارجي-م هشتفصل 
  

   سی و دوماصل يكصد و 

قالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ است

دولت از طريق وزارت امور خارجه متولی سياست خارجی کشور است و .  استوار استجهان و روابط صلح آميز متقابل با بشرحقوق 

  .مجلس می تواند در باره سياست خارجی دولت از طريق مصوبات خود نقش نظارتی و هدايتی داشته باشد
  

  م سو و سی اصل يكصد و

حدود .  اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است, بر منابع طبيعيخارجيانهر گونه قرارداد كه موجب سلطه 

  .آن را قانون تعيين می کند
  

  م سی و چهاراصل يكصد و 

 يا کنوانسيون های كه بر طبق قوانين ايرانبخواهند پناه دهد مگر اينيا اجتماعی دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي 

  .شناخته شونديا خائن به ملت خود تبهكار بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد 

   قوه قضاييه-هم نفصل 
  

  م سی وپنجاصل يكصد و 

  : سئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير استقوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و م

 رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام )١

  ,مور حسبيه كه قانون معين مي كندالزم در آن قسمت از ا

  ,حقوق بشر احياي حقوق عامه و گسترش عدل و )٢

  ,ظارت بر حسن اجراي قوانين ن)٣

  ,مقررات مدون جزاييساير مجرمين و اجراي  كشف جرم و تعقيب و مجازات )٤
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  ,ري از وقوع جرم و اصالح مجرمين اقدام مناسب براي پيشگي)٥

  , رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم)٦

  . قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننهقوهبين روابط  انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر )٧
  

   مسی وششاصل يكصد و 
  و ساير جنسيت های از ميان زنان و مردانيك نفر, به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي

و  قضات کشور به انتخاب, يا وکالت/وت و با سابقه حداقل پانزده سال کار قضا عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبرحقوقدان

د كه عاليترين مقام قوه شوبه عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي  ،غيرقابل تمديد ، سالپنجبراي مدت  ،تصويب مجلس شورای ملی

اری، و عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اد. قضاييه است

  . را قانون تعيين می کند و عزلتفصيل روش انتخاب. در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود
  

   هفتم سی واصل يكصد و 

  : يس قوه قضاييه به شرح زير استئوظايف ر

  .مو پنجو سی اصل يكصد به تناسب مسئوليت هاي و   بر اساس قانون ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري- ١

  . با رعايت قانون اساسیح قضايي  تهيه لواي- ٢

پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان , رئيس قوه قضائيه متشکل از استخدام قضاترياست هيئت  – ٣

و عزل و نصب ,  حقوقو دارای تحصيالت دانشگاهی در رشته شايسته , عادل که وظيفه استخدام قضات,عدالت اداری

  . برعهده خواهد داشت طبق قانون راو تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها  آنها و تغيير محل ماموريت
  

   و هشتم سیاصل يكصد و 

  . تشكيل دادگاهها و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است . مي تظلمات و شكايات دادگستري استمرجع رس
  

  و نهم  سیاصل يكصد و 

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون 

قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می .  تعيين مي كند تشكيل مي گرددقانونبه آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه 

  .شوند
  

  م هليکصد و چاصل 

توسط   با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی عادل و آگاه به امور قضايياز ميان قضاترييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد 

 عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطالع مجلس . انتخاب شوند، غير قابل تمديد،قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال

  .تعفای آنان با رئيس قوه قضائيه استقبول اس. خواهد بود
  

  مچهل و يکاصل يكصد و 

  . بوسيله قانون معين مي شود, با رعايت اصول قانون اساسیصفات و شرايط قاضي 
  

  م چهل و دواصل يكصد و 
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 يا دائم ت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقتاثباقاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و 

 رئيس قوه  بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميمضمناً نمی توان .منفصل كرد

  .  نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد. ديوان عالي كشور و دادستان كل,قضائيه
  

  م و سوچهل اصل يكصد و 

بالمانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن و رسانه ها به طور اعم  علني انجام مي شود و حضور افراد  به طورمحاكمات

  . منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد
  

  م چهل و چهاراصل يكصد و 

 در احکام ا بايدهدادگا ه. گاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده استاحكام داد

  .  به تمام استدالالت طرفين اشاره کنند و داليل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارندخود
  

  م چهل و پنجاصل يكصد و 

با در صورت امکان  بيابد و اگر نيابد  و رويه های قضائی را در قوانين مدونهی حقوقیكوشش كند حكم هر دعواقاضي موظف است 

حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از و اصول حقوقی  عرفاستناد به 

  . رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
  

  م چهل و ششاصل يكصد و 

  . وضع شده است جرم محسوب نمي شودهيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن
  

  م چهل و هفتاصل يكصد و 

 يا خارج از حدود موضوعهقضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات 

موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به ,  و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح مجريه است خودداري كننداختيارات قوه

در .  مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كندشخصی هر ,در هر حال. اطالع ديوان عدالت اداری برسانند

جريمه يا مجازات . معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بودشخص مستحق دريافت پاداش , صورت اثبات مدعا

  . تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کردافراد

  م چهل و هشتاصل يكصد و 

كسي گردد وي متوجه هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معن

شخص  ضرر ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال شخصاًدر صورت تقصير، مقصر 

   .طبق قانون جبران خواهد شد متضرر
  

   چهل و نهماصل يكصد و 

 محاكم نظامي مطابق قانون ,يروهای مسلح و ساير نبراي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش

تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي 
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ربوط  مشمول اصول م از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيباتبخشي از قوه قضاييه كشور و دادستاني و دادگاههاي نظامي. شوند

  . به اين قوه هستند
  

  م پنجاهاصل يكصد و 

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، 

خاب و عزل رئيس آن با ، و انتديوان با قضات دادگستری اين انتخاب اعضای . ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد

  . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. اعضای اين ديوان است
  

  م پنجاه و يکاصل يكصد و 

سازمان "بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام 

، برای يک دوره پنج رئيس قوه قضائيهبا معرفی  رئيس سازمان  انتخاب.رييس قوه قضاييه تشكيل مي گرددير نظر ز" بازرسي كل كشور

قبول استعفای وی با رئيس قوه . ستديوان عالی کشور ابر عهده  ،ئيس قوه قضائيه ربا درخواستساله غيرقابل تمديد، و عزل وی 

  . ن سازمان را قانون تعيين مي كندحدود اختيارات و وظايف اي .قضائيه خواهد بود
  

  رسانه های ملی –فصل دهم 
  

  وم د پنجاه واصل يكصد و 

نصب و عزل رييس سازمان .  و مصالح كشور بايد تامين گرددقوانينايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت ملی در صدا و سيماي 

ب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس  است و شورايي مركمجلس شورای ملیي ايران با لصدا و سيماي م

 و نيز شرايط ،ارت بر آنسازمان و نظاين خط مشي و ترتيب اداره .  خواهد داشتنظارت بر اين سازمان)  نفرسههر كدام (ي لشوراي م

  .ملی تعيين می کند اداره ساير رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ايجاد و
  

   شوراي عالي امنيت ملي-دهم ازي فصل
  

  م سوو پنجاه اصل يكصد و 

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف 

  : زير تشكيل مي گردد

  . امنيتي كشور - تعيين سياستهاي دفاعي - ١

  .  امنيتي  - تدابير كلي دفاعي زمينه در مقننه و قضائيه, قوای مجريه هماهنگ نمودن - ٢

  . تهديدهاي داخلي و خارجي خطرات و  بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با - ٣
  

  : اعضاي شورا عبارتند از

  . مقننه و قضائيه, مجريه روساي قواي -

  . وهاي مسلح نيرمشترک رييس ستاد -

  . هوائی و دريائی, نيروی زمينی عاليترين مقام -
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  مسئول امور برنامه و بودجه  -

  . جلس نماينده به انتخاب مسه -

   . ت ملیيمناو  وزراي امور خارجه ، كشور، -

  حسب مورد وزير مربوط -
  

رياست . شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهدشوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و 

حدود . ه طرف رييس جمهور تعيين مي شودهر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است ك

  . اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيالت آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد
  

  ري در قانون اساسي بازنگ-دهم دوازفصل 
  

   پنجاه و چهارمصل يكصد و ا

بازنگري , و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, تغيير نيازها و دانش بشر, با توجه به تحول جوامع بشری

  :  به ترتيب زير انجام مي گيرد است و پذيرنامکا در قانون اساسي ايران
  

م مجموع سه چهار تصويب بهبه درخواست اکثريت مطلق نمايندگان مجلس  يا تتميم قانون اساسی در صورتی که ضرورت بازنگری

 از مجلس درخواست يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشوريا از سوی , رسدب شورای ملی نمايندگان مجلس

جهت تهيه اصالحيه يا متمم اين قانون تشکيل می  لس و به رياست رئيس مجبازنگري قانون اساسي با تركيب زير شورای شده باشد،

   :شود

   روساي قواي سه گانه- ١

    قضات دادگاه قانون اساسی- ٢

  ت وزيرانئهيوزراء به انتخاب  نفر از پنج - ٣

  به انتخاب قضات ديوان عالی کشور نفر از قوه قضائيه پنج - ٤

  لس به انتخاب مجيل نفر از نمايندگان مجلس شوراي مده - ٥

   به انتخاب مجلسهادانشگاهاعضای هيئت علمی  نفر از پنج - ٦
  

  . تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسدسی به ربايد طی يک همه پمصوبات شورا 
  

 نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب پنج متشکل از همه پرسیهيئت نظارت بر  بر عهده همه پرسیحسن اجرای مسئوليت نظارت بر 

 نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب بيست و پنج و ديوان عالی کشور نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب پنج, هيئت دولت

  . را دارا خواهد بودهمه پرسی دادگاه قانون اساسی صالحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر . استمجلس
  

  . را قانون تعيين می کندير موارد وسا تفصيل ضوابط همه پرسی، شوراشيوه كار
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