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Appendix I: Deputies' Name of Religious Minorities  

 

)١٣۵٧ -١٢٨۵دوره مجلس شورای ملی ( ٢۴فھرست اسامی نمایندگان اقلیت ھای دینی در  *  

 

دوره 

  مجلس
  کلیمیان  ارامنھ جنوب  ارامنھ شمال  زرتشتیان

آشوریان، 

  کلدانیان
  سال

  -  -  -  -  ارباب جمشید  اول
١٢٨۵/١٩٠۶- 

١٢٨٧/١٩٠٨  

  دوم

ارباب 

کیخسرو 

  شاھرخ

-  
یوسف خان 

  ا یانسمیرز

لقمان 

  نھورای
-  

١٢٨٨/١٩٠٩- 

١٢٩٠/١٩١١  

  -  "  سوم

"  

(بھ مجلس 

  نیامد)

"  -  
١٢٩٣/١٩١۴- 

١٢٩۴/١٩١۵  

  -  "  چھارم
یوسف خان 

  میرزا یانس
"  -  

١٣٠٠/١٩٢١- 

١٣٠٢/١٩٢٣  

  "  پنجم
مسیو سھراب 

  خان ساگینیان

الکساندر 

  آقایان

لقمان 

  نھورای
-  

١٣٠٢/١٩٢۴- 

١٣٠۴/١٩٢۶  

  "  "  ششم

اوانس خان 

  اعدمس

)١٣٠۶ 

  استعفا داد)

لقمان 

  نھورای
-  

١٣٠۵/١٩٢۶- 

١٣٠٧/١٩٢٨  

  "  "  ھفتم
یوسف خان 

  میرزایانس
"  -  

١٣٠٧/١٩٢٨- 

١٣٠٩/١٩٣٠  

  -  "  "  "  "  ھشتم
١٣٠٩/١٩٣٠- 

١٣١١/١٩٣٣  

  -  "  "  "  "  نھم
١٣١١/١٩٣٣- 

١٣١۴/١٩٣۵  
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  "  "  دھم
"  

  (درگذشت)
"  -  

١٣١۴/١٩٣۵- 

١٣١۶/١٩٣٧  

  یازدھم
"  

  (درگذشت)
"  

یل جبرائ

  بوداغیان
"  -  

١٣١۶/١٩٣٧- 

١٣١٨/١٩٣٩  

  -  "  "  "  رستم گیو  دوازدھم
١٣١٨/١٩٣٩- 

١٣٢٠/١٩۴١  

  -  "  "  "  "  سیزدھم
١٣٢٠/١٩۴١- 

١٣٢٢/١٩۴٣  

  "  چھاردھم
ارداشس 

  آوانسیان

الکساندر 

  آقایان
  -  مراد اریھ

١٣٢٢/١٩۴۴- 

١٣٢۴/١٩۴۶  

  "  پانزدھم

 

  آرام بوداغیان

  

  

 در این حوزه(

انتخابات 

  نشد)برقرار 

"  

(رد اعتبار 

  نامھ)

-  
١٣٢۶/١٩۴٧- 

١٣٢٨/١٩۴٩  

  -  موسی برال  پطرس آبکار  "  "  شانزدھم
١٣٢٨/١٩۵٠- 

١٣٣٠/١٩۵٢  

  ھفدھم
انتخابات انجام 

  نشد

انتخابات انجام 

  نشد

انتخابات 

  انجام نشد

انتخابات 

  انجام نشد

انتخابات 

  انجام نشد

١٣٣١/١٩۵٢- 

١٣٣٢/١٩۵٣  

  رستم گیو  ھیجدھم
ن آرام بوداغیا

  سلماسی

بھرام 

  سھرابیان
  -  مراد اریھ

١٣٣٣/١٩۵۴- 

١٣٣۵/١٩۵۶  

  -  "  فلیکس آقایان  سواک ساگینیان  "  نوزدھم
١٣٣۵/١٩۵۶- 

١٣٣٩/١٩۶٠  

  بیستم
اسفندیار 

  یگانگی
  فلیکس آقایان

سواک 

  ساگینیان
"  

(انتخابات 

  انجام نشد)

١٣٣٩/١٩۶٠- 

١٣۴٠/١٩۶١  

بیست 

  ویکم
"  "  "  

جمشید 

  کشفی

ویلھلم 

 (ویلیام)

  ابراھیم

١٣۴٢/١٩۶٣- 

١٣۴۶/١٩۶٧  

بیست 

  ودوم
"  

گاگیک 

  ھواکیمیان
"  

لطف اللھ 

  حی

ویلسون بیت 

  منصور

١٣۴۶/١٩۶٧- 

١٣۵٠/١٩٧١  

 -١٣۵٠/١٩٧١  "  "  "  "اسفندیار بیست 
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یگانگی (فوت:   وسوم

) و ١٣۵١

بوذرجمھر 

  مھر

١٣۵۴/١٩٧۵  

بیست 

  وچھارم

بوذرجمھر 

  مھر

بانواما 

(اردوخانیان) 

  آقایان

  ھنیوسف ک  "
ھومر 

  آشوریان

١٣۵۴/١٩٧۵- 

  ١٩٧/؟١٣۵؟
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ملی  دوره مجلس شورای دهفھرست اسامی نمایندگان اقلیت ھای دینی در مجلس بررسی نھایی قانون اساسی و 

)٩٩١٣/٢٠٢٠ -١٣۵٩/١٩٨١اسالمی (و بعدا   

 

دوره 

  مجلس

آشوریان،   کلیمیان  ارامنھ جنوب  ارامنھ شمال  زرتشتیان

  کلدانیان

  سال

لس مج

بررسی 

نھایی 

قانون 

  اساسی

  رستم شھزادی
ھرایر 

  خاالتیان
-  

عزیز 

  دانش راد

سرگن بیت 

  اوشانا
١٣۵٨/١٩٧٩  

  اول
پرویز ملک 

  پور

ھرایر 

  خاالتیان

ھراچ 

  خاچاطوریان

خسرو 

  ناقی

سرگن بیت 

  اوشانا

١٣۵٩/١٩٨٠- 

١٣۶٣/١٩٨۴  

  "  دوم
وارطان 

  وارتانیان

آرطاواس 

  باغومیان

منوچھر 

کلیمی 

  نیکروز

  ور خنانشوآت
١٣۶٣/١٩٨۴- 

١٣۶٧/١٩٨٨  

  سوم 
افالطون 

  ضیافت
"  "  "  "  

١٣۶٧/١٩٨٨- 

١٣٧١/١٩٩٢  

  "  "  پرویزروانی  چھارم
کورس 

  کیوانی

شمشون 

مقصود پور 

  سیر

١٣٧١/١٩٩٢- 

١٣٧۵/١٩٩۶  

  "  "  "  پنجم
منوچھر 

  الیاسی
"  

١٣٧۵/١٩٩۶- 

١٣٧٩/٢٠٠٠  

  خسرو دبستانی  ششم
لون 

  داویدیان

ژرژیک 

  ابرامیان

موریس 

  معتمد

یوناتن بت 

  کلیا

١٣٧٩/٢٠٠٠- 

١٣٨٣/٢٠٠۵  

  کوروش نیکنام  ھفتم
گیورگ 

  وارطان

روبرت 

  بگلریان
"  "  

١٣٨٣/٢٠٠۵- 

١٣٨٧/٢٠٠٨  

  ھشتم
اسفندیار 

  اختیاری
"  "  

سیامک 

  مره صدق
"  

١٣٨٧/٢٠٠٨- 

١٣٩١/٢٠١٢  

  ١٣٩١/٢٠١٢  "  "  "کارن   "  نھم
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  ١٣٩۵/٢٠١۶  خانلری

  "  "  دھم
ژرژیک 

  ابرامیان
"  "  

١٣٩۵/٢٠١۶  

١٣٩٩/٢٠٢٠  

 

 

 

 

 

 

 

Appendix II:The Selected Laws and Regulations (1906-2018/1285-1397) 

 

 

  The Electral Law  ١٣٢۴/١٩٠۶* نظام نامھ انتخابات مجلس شورای ملی 

 ماده اول: انتخاب كنندگان ملت در ممالك محروسھ ایران از ایاالت و والیات باید از طبقات ذیل باشند: -

  زادگان و قاجاریھ، علما و طالب، اعیان و اشراف، تجار، َمالكین و فالحین و اصناف.شاھ

  محروم ھستند از قرار تفصیل اند: نمودن كلیتاماده سوم: اشخاصی كھ از انتخاب  -

  اوال طایفھ نسوان.

  ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنھایی كھ محتاج بھ قیم شرعی می باشند.

  ثالثا تبعھ خارجھ.

  عا اشخاصی كھ سن آنھا كمتر از بیست و پنج سال باشد.راب

  خامسا اشخاصی كھ معروف بھ فساد عقیده ھستند.

  ماده پنجم: اشخاصی كھ از انتخاب شدن محروم ھستند: -

  ناثیھاوال طایفھ اِ 

  ثانیا تبعھ خارجھ

  سادسا آنھایی كھ سنشان از سی سال كمتر باشد.

  ه ھستند و متظاھر بھ فسق.سابعا اشخاصی كھ معروف بھ فساد عقید

   توانند انتخاب كنند.ی می باشند و فقط در یك طبقھ میأماده ھفتم: ھر یك از انتخاب كنندگان صاحب یك ر -
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  The Electral Law ١٣٢٩/١٩١١* نظام نامھ انتخابات 

  است. و شش نفر یكصد و سیران یدر مملكت ا یمل یمجلس شورا یندگان ملت برایعده نما -ماده اول 

ن قانون یاست كھ بھ آخر ا یات از قرار شرح جدولیوال ینیت تخمیندگان ملت نسبت بھ جمعیم نمایتقس -ماده دوم 

منضم شده است (مطابق جدول ھر یک از اقلیتھای زرتشتی، کلیمی، مسیحی ارمنی و آشوری حق یک نماینده در 

  مجلس شورای ملی دارند).

  خاب كردن محرومند:كھ از حق انت یكسان -ماده دھم 

  سوان.نِ  -

  ھستند. یمومت شرعیكھ در تحت قِ  ییكھ خارج از رشد و آنھا یكسان -

  تبعھ خارجھ. -

  ده باشد.یط بھ ثبوت رسیالشرا از حكام شرع جامع یكیف اسالم در حضور ین حنیكھ خروجشان از د یاشخاص -

  د:ل باشنیصفات ذ ید دارایشوندگان با انتخاب –ماده دوازدھم 

ندگان ملل متنوعھ ( یانت از نمایھ و آلھ باشند مگر اھل دیاللھ علیعبداللھ صلن حضرت محمدبنین بھ دیمتد -

  ).یمیو كل یو زرتشت یحیمس

  ران باشند.یتبعھ ا -

  در محل انتخاب معروف باشند. -

  اده از ھفتاد سال نباشد.یو ز یشان كمتر از سیسن ا -

  باشند. یمعروف بھ امانت و درستكار -

  

 The Constitution  ١٣٢۴/١٩٠۶* قانون اساسی 

ُموَسس و  ١٣٢۴اصل اول: مجلس شورای ملی بھ موجب فرمان َمعدلت بنیان مورخۀ چھاردھم جمادی اآلخره  -

  ُمقدَر است.

اصل دوم: مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اھالی مملكت ایران است كھ در امور معاشی و سیاسی وطن خود  -

  ت دارند.مشارك

اصل بیست و سوم: بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشكیل كمپانی و شركت ھای عمومی از ھر قبیل و  -

  بھ ھر عنوان از طرف دولت داده نخواھد شد.

اصل بیست و پنجم: استقراض دولتی بھ ھر عنوان كھ باشد، خواه از داخلھ خواه از خارجھ، با اطالع و تصویب  -

  ی خواھد بود.مجلس شورای مل
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  The Supplemnt   ١٣٢۵/١٩٠٧* متمم قانون اساسی 

  کلیات

ج این اثنی عشریھ است. باید پادشاه ایران دارا و مروّ  ۀی ایران اسالم و طریقۀ حقۀ جعفریاصل اول: مذھب رسم -

  مذھب باشد.

جھ و بذل َمرحمت ل اللھ فراصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی کھ بھ توجھ و تأیید حضرت امام عصر عجّ  -

اللھُ و مراقبت ُحَجج اسالمیھ َکثََراللھُ اَمثالَُھم و عامۀ ملت ایران تأسیس شده است،  اعلیحضرت شاھنشاه اسالم َخلَدَ 

باید در ھیچ عصری از اعصار مواد قانونیۀ آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسالم و قوانین موضوعۀ حضرت 

قوانین موضوعھ با قواعد  لم نداشتھ باشد و معین است کھ تشخیص مخالفتو س َخیراالنام صلی اللھ علیھ و آلھ

ً مقرر است در ھر عصری از  اسالمیھ برعھدۀ علمای اعالم اَداَم اللھُ برکات وجوِدھم بوده و ھست، لھذا رسما

ھم باشند، بھ این اعصار ھیئتی کھ کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدین و فقھای متدینین کھ ُمطلّع از ُمقتضیات زمان 

ج اسالم مرجع تقلید شیعھ، اسامی بیست نفر از علما کھ دارای صفات مذکوره باشند جَ عالم و حُ طریق کھ علمای اَ 

ھا را یا بیشتر بھ مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی معرفی بھ مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن

شود، بھ دقت سمت عضویت بشناسند تا موادی کھ در َمجلَسین عنوان میباالتفاق یا بھ حکم قرعھ تعیین نموده بھ 

نموده ھریک از آن مواد ُمعَنَونھ کھ مخالفت با قواعد مقدسۀ اسالم داشتھ باشد طرح و رد نمایند  غوررسیمذاکره و 

ین ماده تا زمان ظھور کھ عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این ھیئت علما در این باب ُمطاع و ُمتَبَع خواھد بود و ا

  ل اللھ فرجھ تغییر پذیر نخواھد بود.حضرت حّجت عصر عجّ 

اصل ششم: جان و مال اتباع خارجھ مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است، مگر در مواردی کھ قوانین  -

  مملکتی استثنا می کند.

  اصل ھفتم: اساس مشروطیت جزًء و کالً تعطیل بردار نیست. -

  نحقوق ملت ایرا

  اصل ھشتم: اھالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواھند بود. -

اصل نھم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از ھر نوع تعرض ھستند و  -

  نماید.مگر بھ حکم و ترتیبی کھ قوانین مملکت تعیین می ،توان شدمتعرض احدی نمی

 ،ھ و جنایات و تقصیرات عمده ھیچ کس را نمی توان فوراً دستگیر نمودحر از مواقع ارتکاب ُجنصل دھم: غیا -

حکمھ عدلیھ برطبق قانون، و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتھی در مگر بھ حکم کتبی رئیس مَ 

  شعار شود.ظرف بیست و چھار ساعت بھ او اعالم و اِ 

  مگر بھ موجب قانون. ،شودھیچ مجازاتی نمی اصل دوازدھم: حکم و اجرای -

توان داخل شد مگر بھ حکم و اصل سیزدھم: منزل و خانۀ ھرکس در حفظ و امان است. در ھیچ مسکنی قھراً نمی -

  ترتیبی کھ قانون مقرر نموده.
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ھ اقامت محل توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باصل چھاردھم: ھیچ یک از ایرانیان را نمی -

  کند.معینی نمود، مگر در مواردی کھ قانون تصریح می

توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس اصل پانزدھم: ھیچ ِملکی را از تصرف صاحب ِملک نمی -

  از تعیین و تأدیھ قیمت عادلھ است. 

  قانون است مگر بھ حکم ضبط امالک و اموال مردم بھ عنوان مجازات و سیاست ممنوع:شانزدھماصل  -

ایشان بھ ھر عنوان کھ باشد ممنوع است  ۀفاصل ھفدھم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از امالک و اموال متصر -

  مگر بھ حکم قانون.

  اصل ھیجدھم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچھ شرعاً ممنوع باشد. -

ھا ممنوع است، ز کتب ِضالل و مواد ُمضّره بھ دین مبین آزاد و ممیزی در آناصل بیستم: عامھ مطبوعات غیر ا -

ولی ھرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ھا مشاھده شود، نشر دھنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات 

ض َمص ع از تَعَرُّ   ون ھستند.مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و ُموّزِ

اصل بیست و یکم: انجمن ھا و اجتماعاتی کھ ُمولد فتنۀ دینی و دنیوی و ُمِخّل بھ نظم نباشند در تمام مملکت آزاد  -

است، ولی مجتمعین با خود اسلحھ نباید داشتھ باشند و ترتیباتی را کھ قانون در این خصوص ُمقَرر می کند باید 

  یدان ھای عمومی ھم باید تابع قوانین نظمیھ باشند.متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و م

  قوای مملکت

  نماید.استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می ۀی مملکت ناشی از ملت است، طریقاصل بیست و ششم: قوا -

  شود:اصل بیست و ھفتم: قوای مملکت بھ سھ شعبھ تجزیھ می -

انین، و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاھنشاھی و اول) قوۀ مقننھ کھ مخصوص است بھ وضع و تھذیب قو

مجلس شورای ملی و مجلس سنا، و ھر یک از این سھ منشأ حق انشاء قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف 

است بھ عدم مخالفت با موازین شرعیھ و تصویب مجِلَسین و توشیح بھ صحھ ی ھمایونی، لکن وضع و تصویب 

خل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است، شرح و تفسیر قوانین از وظایف قوانین راجعھ بھ د

  مختصۀ مجلس شورای ملی است.

ھ در و حکمیھ، کھ عبارت است از تمیز حقوق واین قوه مخصوص است بھ محاکم شرعی قضائیھدویم) قوۀ 

  عرفیات.شرعیات و بھ محاکم عدلیھ در

ست، یعنی قوانین و احکام بھ توسط وزراء و مأمورین دولت بھ نام نامی سیم) قوۀ اجرائیھ کھ مخصوص پادشاه ا

  اعلیحضرت ھمایونی اجرا می شود بھ ترتیبی کھ قانون معین می کند.

  اصل بیست و ھشتم: قوای ثلثۀ مزبوره ھمیشھ از یکدیگر ممتاز و منفصل خواھد بود. -

  حقوق سلطنت ایران

  کھ بھ موھبت الھی از طرف ملت بھ شخص پادشاه مفوض شده.اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعھ ای است  -
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اصل سی و ششم: سلطنت مشروطھ ی ایران در شخص اعلیحضرت شاھنشاھی السلطان محمدعلی شاه قاجار  -

  ادام اللھ سلطنتھ و اعقاب ایشان نسالً بعد نسل برقرار خواھد بود.

زرای دولت در ھرگونھ امور مسئول مجلسین اصل چھل و چھارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبّرا است، و -

  ھستند.

اصل چھل و پنجم: کلیۀ قوانین و دستخط ھای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود کھ بھ امضای وزیر  -

  مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط ھمان وزیر است.

متیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه اصل چھل و ھفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و ا -

  است.

  حری با شخص پادشاه است.اصل پنجاھم: فرمانفرمایی کل قشون بّری و بَ  -

  اصل پنجاھم و یکم: اعالن جنگ و عقد صلح با پادشاه است. -

ه امر بھ انعقاد تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بھ طور فوق العاداصل پنجاه و چھارم: پادشاه می -

  فرمایند.

  راجع بھ وزرا

اصل پنجاه و ھشتم: ھیچ کس نمی تواند بھ مقام وزارت برسد مگر آن کھ مسلمان و ایرانی االصل و تبعھ ایران  -

  باشد.

توانند بھ وزارت منتخب اصل پنجاه و نھم: شاھزادگان طبقھ اول یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی -

  شوند.

وزارت خود ھستند، بھ ھیئت اتفاق  ۀن کھ بھ تنھایی مسئول مشاغل مختصشصت و یکم: وزرا عالوه بر ایاصل  -

  نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

  َمحاکم

امور  دیوان عدالت ُعظمی و َمحاکم عدلیھ مرجع رسمی تََظلُّمات عمومی ھستند و قضاوت در اصل ھفتاد و یکم: -

  شرعیھ با ُعدول مجتھدین جامع الشرایط است.

ُمنازعات راجعھ بھ حقوق سیاسیھ مربوط بھ َمحاکم عدلیھ است، مگر در مواقعی کھ قانون  اصل ھفتاد و دوم: -

  استثنا نماید. 

کمھ ای اصل ھفتاد و سیم: تعیین محاکم ُعرفیھ منوط بھ حکم قانون است و کسی نمی تواند بھ ھیچ اسم و رسم مح -

  برخالف مقررات قانون تشکیل نماید.

   .ھیچ محکمھ ممکن نیست منعقد گردد مگر بھ حکم قانون: اصل ھفتاد و چھارم -

انعقاد کلیھ محاکمات علنی است، مگر آن کھ علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد.  اصل ھفتاد و ششم: -

  .در این صورت لزوم اخفا را محکمھ اعالن می نماید

  در مواد تقصیرات سیاسیھ و مطبوعات، ھیئت منصفین در محاکم حاضر خواھند بود. اصل ھفتاد و نھم:
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  شود مگر بھ رضای خود او.تبدیل مأموریت حاکم محکمھ عدلیھ ممکن نمی اصل ھشتاد و دوم:

ھ ترتیبی کھ در استیناف برای امور عدلیھ مقرر خواھد شد ب ۀحکماصل ھشتاد و ششم: در ھر کرسی ایالتی یک مَ 

  قوانین عدلیھ مطرح است.

تمیز  ۀحکممَ اصل ھشتاد و ھفتم: حکمیت منازعھ در حدود ادارات و مشاغل دولتی بھ موجب مقررات قانون بھ 

  .محاکم نظامي موافق قوانین مخصوصھ در تمام مملکت تاسیس خواھد شد است.راجع 

  در خصوص مالیھ 

  رقرار نمی شود مگر بھ حکم قانون.اصل نود و چھارم: ھیچ قسم مالیات ب -

  اصل نود و پنجم: مواردی را کھ از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواھد نمود. -

  اصل نود و ھفتم: در موارد مالیاتی ھیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواھد شد. -

  ھ قانون مخصوص است.اصل نود و ھشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط ب -

اصل نود و نھم: غیر از مواقعی کھ قانون صراحتاً مستثنی می دارد بھ ھیچ عنوان از اھالی چیزی مطالبھ  -

  شود، مگر بھ اسم مالیات مملکتی و ایالتی و والیتی و بلدی.نمی

  

  The Constitution and Its Modification   جمھوری اسالمی ایران ١٣۵٨/١٩٧٩* قانون اساسی 

  مقدمھ

ران بر اساس یجامعھ ا یو اقتصاد یاسی، سی، اجتماعیفرھنگ ین نھادھایران مبیا یاسالم یجمھور یقانون اساس

ران و یا یم اسالمیت انقالب عظیباشد. ماھیم یامت اسالم یاست كھ انعكاس خواست قلب یاصول و ضوابط اسالم

افت ییمردم تبلورم یقاطع و كوبنده ھمھ قشرھا یر شعارھاكھ د یروزیمبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پ روند 

ل بھ آن را یبزرگ ملت ما با تمام وجود ن یروزین پیعھ ایرا مشخص كرده و اكنون در طل ین خواست اساسیا

  طلبد.یم

بودن آن است، ملت  یو اسالم یر مكتبیران در سده اخیا یھاگر نھضتین انقالب نسبت بھ دیا یادیبن یژگیو

ن تجربھ یشدن نفت بھ ا یمل یمشروطھ و نھضت ضد استعمار یران پس از گذر از نھضت ضد استبدادیمان امسل

نبودن مبارزات بوده است. گرچھ  یھا مكتبن نھضتیت ایو مشخص عدم موفق یافت كھ علت اساسیگرانبار دست 

بھ  یرا بر عھده داشت، ول یو اساس یت مبارز سھم اصلیروحان یو رھبر یاسالم یر خط فكریاخ یھادر نھضت

نجا وجدان یھا بھ سرعت بھ ركورد كشانده شد. از ا، جنبشیل اسالمین مبارزات از مواضع اصیل دور شدن ایدل

خط نھضت  یریگیضرورت پ ینیامام خم یت اللھ العظمید حضرت آیقدر تقلیمرجع عال یدار ملت بھ رھبریب

 یمردم یھات مبارز كشور كھ ھمواره در صف مقدم نھضتیحانن بار رویافت و ایرا در یو اسالم یل مكتبیاص

  افت...ی ینیشان تحرك نویا یسندگان و روشنفكران متعھد با رھبریبوده و نو
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  یفصل اول: اصول كل

  

 و عدل حق حكومت بھ اش نھیریاعتقاد د ، بر اساسرانیا ملت كھ است یاسالم یجمھور رانیا اصل اول: حكومت

 ، در ھمھینیخم امام یالعظم اللھ تید آیقدر تقلیمرجع عال یرھبر روزمند خود بھیپ یاسالم انقالب ی، در پنقرآ

                       و دوم برابر با اول یشمس یھجر و ھشت صد و پنجاهیكھزار و سی ماه نیفرورد ازدھمیو  دھم یپرس

داشتند،  یرا حق كھ یكسان ھیكل %٢/٩٨ تیبا اكثر یقمر یھجر صد و نود و نھیر و سكھزای سال یاالول یجماد

 داد.  مثبت یرا آن بھ

  :بھ مانیا ھیبر پا است ی، نظامیاسالم یجمھور دوم: اصل

  بر امر او.در برا میتسل او و لزوم ع بھیو تشر تیحاكم ) و اختصاص االاللھ كتا ( الالھی یخدا -١

  .نیقوان انیدر ب آن یادیبن و نقش یالھ یوح - ٢

  خدا. یسو بھ انسان یر تكاملیدر س آن سازنده معاد و نقش - ٣

  ع.یو تشر خدا در خلقت عدل - ٤

  . اسالم انقالب در تداوم آن یاساس مستمر و نقش یو رھبر امامت - ٥

اجتھاد مستمر  - : الف از راه او در برابر خدا، كھ تیبا مسئول توام یو آزاد نسانا یواال و ارزش كرامت - ٦

و  و فنون از علوم استفاده - ، بنیاجمع ھمیعل اللھ سالم نیمعصوم و سنت كتاب ط بر اساسیجامع الشرا یفقھا

 و سلطھ یگر و سلطھ یكش و ستم یستمگر ونھھر گ ینف - شبرد آنھا، جیدر پ و تالش یبشر شرفتھیپ تجارب

  كند. یم نیرا تأم یمل یو ھمبستگ یو فرھنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس و استقالل ، قسط و عدلیریپذ

ود خ امكانات ، ھمھدوم مذكور در اصل اھداف بھ لین یبرا است موظف رانیا یجمھوری اسالم سوم: دولت اصل

  كار برد: ر بھیامور ز یرا برا

  .یمظاھر فساد و تباھ ھیبا كل و مبارزه یو تقو مانیا بر اساس یاخالق لیرشد فضا یط مساعد برایجاد محیا - ١

و  یگروھ یھاو رسانھ از مطبوعات حیصح با استفاده ھانھیزم در ھمھ یعموم یھایآگاھ سطح باال بردن - ٢

  گر.ید لیوسا

   .یعال آموزش میو تعم لی، و تسھسطوح در تمام ھمھ یبرا گانیرا یبدن تیو ترب و پرورش آموزش - ٣

  .از نفوذ اجانب یریاستعمار و جلوگ طرد كامل -٤

  .یو انحصارطلب یاستبداد و خودكامگ محو ھر گونھ -٥

  .در حدود قانون یو اجتماع یاسیس یھایآزاد نیتأم - ٧

  .شیخو یو فرھنگ ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس سرنوشت نییدر تع مردم عامھ مشاركت - ٨

  .یو معنو یماد یھا نھیزم ، در تمامھمھ یبرا عادالنھ جاد امكاناتیناروا و ا ضاتیرفع تبع -٩
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 و نظام یارض تیو تمام حفظ استقالل یبرا یعموم ینظام آموزش قیاز طر یمل دفاع ھیبن كامل تیتقو - ١١

  كشور. یاسالم

در برابر  عموم یو تساو ھمھ یبرا عادالنھ ییقضا تیجاد امنیو مرد و ا افراد از زن جانبھ ھمھ حقوق نیتأم -١٤

  .قانون

  .مردم ھمھ نیب یعموم و تعاون یاسالم یبرادر میو تحك توسعھ - ١٥

               تیو حما مسلمانان ھمھ بھ نسبت ، تعھد برادرانھاسالم یارھایمع كشور بر اساس یخارج استیس میتنظ - ١٦

  .جھان غ از مستضعفانیدر یب

نھا یر ایو غ یاسی، سی، نظامی، فرھنگی، اداری، اقتصادی، مالیی، جزایمدن و مقررات نیقوان ھیكل چھارم: اصل

 و مقررات نیو قوان یاساس قانون اصول ۀھم ا عمومی بر اطالق اصل نیباشد. ا یاسالم نیمواز د بر اساسیبا

  .است نگھبان یشورا یفقھا امر بر عھده نیا صیو تشخ است گر حاكمید

 ی، در جمھورفرجھ یتعال اللھ عصر، عجل یول حضرت بتیغ : در زمان)١٣٥٨/١٩٧٩ پنجم (مصوب اصل

 ، كھر و مدبر استی، مد، شجاعزمان بھ ، آگاهیو با تقو عادل ھیفق بر عھده امت امر و امامت تیوال رانیا یاسالم

نباشد  یتیاكثر نیچن یدارا یھیفق چیھ كھ یباشند و در صورت رفتھیو پذ شناختھ یرھبر او را بھ مردم تیاكثر

   گردد. یم دار آن عھده كصد و ھفتمی اصل ط باال طبقیواجد شرا یاز فقھا مركب یرھبر یا شورایرھبر 

 یفرجھ در جمھور یتعال اللھ لعصر عجّ  یول حضرت تغیب در زمان): ١٣٦٨/١٩٨٩ پنجم (اصالحیھ اصل

 كھ ر و مدبر استی، مد، شجاعزمان بھ ، آگاهیو با تقو عادل ھیفق بر عھده امت امر و امامت تیوال  رانیا یاسالم

  گردد. یم دار آن عھده كصد و ھفتمی اصل طبق

  

 : انتخابانتخابات شود از راه اداره یاتكاء آراء عموم د بھیامور كشور با رانیا یاسالم یششم: در جمھوراصل 

 یدر موارد یپرس ھمھ ا از راهینھا، یر ایشوراھا و نظا اعضای، یاسالم یشورا مجلس ندگانیجمھور، نما سیرئ

  گردد. یم نیمع قانون نیگر اید در اصول كھ

 یشورا االمر" شوراھا، مجلس یف " و "شاورھمنھمیب یشور : "و امرھممیكر دستور قرآن ھفتم: طبق اصل

امور  و اداره یریگ میتصم نھا از اركانیر ای، روستا و نظا، بخش، شھر، محل، شھرستانستانا ی، شورایاسالم

  كند.یم نیمع از آن یناش نیو قوان قانون نیشوراھا را ا فیو وظا اراتیو حدود اخت لیكشورند. موارد، طرز تشك

رند یناپذ كیگر تفكیكدیكشور از  یاراض تیو تمام و وحدت و استقالل یآزاد رانیا یاسالم ینھم: در جمھور اصل

 استقالل ، بھیاز آزاد استفاده نام ندارد بھ حق یا مقامی ا گروهیفرد  چی. ھاست و آحاد ملت دولت فھیو حفظ آنھا وظ

www.atharebartar.com



  ١٠

 ندارد بھ حق یمقام چیرد كند و ھوا یا خدشھ نیكمتر رانیا یارض تیو تمام ی، نظامی، اقتصادی، فرھنگیاسیس

  كند. ، سلبو مقررات نیرا، ھر چند با وضع قوان مشروع یھایكشور آزاد یارض تیو تمام حفظ استقالل نام

 دولتاند و امت كی مسلمانان " ھمھفاعبدون و انا ربكم امة واحده امتكم ھذه "ان مھیكر ھیآ حكم بھازدھم: ی اصل

 قرار دھد و كوشش یاسالم و اتحاد ملل ائتالف ھیخود را بر پا یكل استیس است موظف رانیا یاسالم یجمھور

  بخشد. را تحقق اسالم جھان یو فرھنگ ی، اقتصادیاسیس آورد تا وحدت عمل ر بھیگیپ

ر ییتغ ر قابلیاالبد غ یال اصل نیو ا است یعشر یاثن یجعفر و مذھب ، اسالمرانیا یرسم نی: د دوازدھم اصل

 روانیباشند و پ یم كامل احترام یدارا یدیو ز ی، حنبلی، مالكی، شافعیاز حنف اعم یگر اسالمید و مذاھب است

، ( ازدواج ھیشخص و احوال ینید تیربو ت میآزادند و در تعل خودشان فقھ ، طبقیمذھب مراسم در انجام مذاھب نیا

 كیھر  روانیپ كھ یا دارند و در ھر منطقھ تیھا رسم در دادگاه آن مربوط بھ ی) و دعاو تیو وص ، ارثطالق

 خواھد بود، با مذھب آن شوراھا بر طبق اراتیدر حدود اخت یمحل باشند، مقررات داشتھ تیاكثر مذاھب نیاز ا

  .ر مذاھبیسا روانیپ حفظ حقوق

در  در حدود قانون شوند كھ یم شناختھ ینید یھاتیتنھا اقل یحیو مس یمی، كلیزرتشت انیرانیا زدھم:یس اصل

  كنند. یم خود عمل نییآ بر طبق ینید ماتیو تعل ھیشخص خود آزادند و در احوال ینید مراسم انجام

 وھمتبرّ  ناَ  اركمید من خرجوكمی و لم نیالد یف قاتلوكمی لم نیالذ عن اللھ نھاكمی"ال فھیشر ھیآ حكم م: بھچھاردھاصل 

ر یافراد غ بھ موظفند نسبت و مسلمانان رانیا یاسالم یجمھور " دولتنیالمقسطحبّ یُ  اللھ نّ اِ  ھمیلقسطوا اِ و تُ 

 در حق اصل نیكنند. ا تیرا رعا آنان یانسان ند و حقوقینما عمل یاسالم و قسط و عدل حسنھ با اخالق مسلمان

  نكنند.  و اقدام توطئھ رانیا یاسالم یو جمھور بر ضد اسالم اعتبار دارد كھ یكسان

  فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور

ان فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب اصل پانزدھم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایر

ھای گروھی و ھای محلی و قومی در مطبوعات و رسانھدرسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان

  زاد است.آتدریس ادبیات آنھا در مدارس، در کنار زبان فارسی 

   فصل سوم: حقوق ملت

و مانند  ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ مساوی باشند از حقوق كھ و قبیلھ ھر قوم از ایران مردم نوزدھم: اصل

 امتیاز نخواھد بود. اینھا سبب

، یاسی، سیانسان حقوق ۀقرار دارند و از ھم قانون تیدر حما كسانیو مرد  از زن اعم افراد ملت ۀستم: ھمیاصل ب

  برخوردارند. اسالم نیمواز تیا رعاب یو فرھنگ ی، اجتماعیاقتصاد
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د و امور ینما نیتضم یاسالم نیمواز تیبا رعا جھات را در تمام زن حقوق است موظف كم: دولتیست و یب اصل

  دھد: ر را انجامیز

  او. یو معنو یماد اء حقوقیو اح زن تیرشد شخص یمساعد برا یھانھیجاد زمیا - ١

  .سرپرست یب از كودكان تیفرزند، و حما و حضانت یباردار در دوران ، بالخصوصمادران تیحما - ٢

  .خانواده یو بقا انیحفظ ك یبرا صالح جاد دادگاهیا -٣

  .سرپرستیو ب سالخورده و زنان وگانیب خاص مھیجاد بیا - ٤

  .یشرع یول نبودن آنھا در صورت غبطھ جھت در ستھیشا مادران بھ فرزندان مومتیق یعطااِ  - ٥

 كھ یمگر در موارد است مصون از تعرض اشخاص و شغل ، مسكن، حقوق، مال، جانتیثیست و دوم: حیب اصل

  ز كند.یتجو قانون

و  مورد تعرض یا دهیعق داشتن صرف بھ توان یرا نم چكسیو ھ است د ممنوعیعقا شیست و سوم: تفتیب اصل

  قرار داد. مؤاخذه

 یعموم ا حقوقی اسالم یمبان بھ مخل آزادند مگر آنكھ مطالب انیدر ب و مطبوعات اتیست و چھارم: نشریب اصل

  كند. یم نیمع را قانون آن لیباشد. تفص

و  یتلگراف مخابرات ی، افشایتلفن مكالمات كردن ھا، ضبط و فاشنامھ و نرساندن یست و پنجم: بازرسیاصل ب

  .قانون حكم مگر بھ است ممنوع تجسس سمع و ھر گونھ آنھا، استراق و نرساندن مخابره ، سانسور، عدمتلكس

 شناختھ ینید یھاتیا اقلی یاسالم یو انجمنھا یو صنف یاسیس یھاھا، انجمن تی، جمعست و ششم: احزابیب اصل

را  یجمھور اسالم و اساس یاسالم نی، موازیمل ، وحدتی، آزاداستقالل اصول كھ نیا آزادند، مشروط بھ شده

  .از آنھا مجبور ساخت یكیدر  شركت ا بھیدر آنھا منع كرد  از شركت توان یرا نم چكسینكنند. ھ نقض

نباشد  اسالم یمبان بھ مخل كھ شرط آن ، بھسالح حمل ا، بدونھییمایپ و راه اجتماعات لیست و ھفتم: تشكیب اصل

  .آزاد است

 و حقوق یعموم و مصالح اسالم و مخالف است لیما بدان را كھ یدارد شغل حق ست و ھشتم: ھر كسیب اصل

 افراد امكان ھمھ ی، براناگونگو مشاغل بھ از جامعھین تیبا رعا است موظف ند. دولتیبرگز ستین گرانید

  د.یجاد نمایا احراز مشاغل یرا برا یط مساویكار و شرا بھ اشتغال

، ی، ازكارافتادگیری، پیكاری، بیاز نظر بازنشستگ یاجتماع نیاز تأم یست و نھم: برخورداریب اصل

 بھ یپزشك یھاو مراقبت یو درمان یبھداشت تخدما از بھی، نو سوانح ، حوادثیماندگ ، در راهیسرپرستیب
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 یو درآمدھا یعموم یدرآمدھا از محل نیقوان طبق است موظف . دولتیھمگان است ی، حقرهیو غ مھیب صورت

  كند. نیافراد كشور تأم كی كی یرا برا فوق یمال یتھایو حما ، خدماتمردم از مشاركت حاصل

 فراھم متوسطھ دوره انیتا پا ملت ھمھ یرا برا گانیرا و پرورش آموزش لیوسا است موظف ام: دولت یس اصل

  دھد. گسترش گانیطور را كشور بھ ییرا تا سر حد خودكفا یعال التیتحص لیسازد و وسا

 تیبا رعا است موظف . دولتاست یانریا ھر فرد و خانواده از، حقیبا ن متناسب مسكن كم: داشتنیو  یس اصل

  كند. را فراھم اصل نیا یاجرا نھیزم و كارگران نانیروستانش خصوص ازمندترند بھین آنھا كھ یبرا تیاولو

 كند. در صورت یم نیمع قانون كھ یبیو ترت حكم ر كرد مگر بھیدستگ توان یرا نم چكسیو دوم: ھ یس اصل

و  ستیب مدت شود و حداكثر ظرف میو تفھ ابالغ متھم كتبآ بھ بالفاصلھ لید با ذكر دالیبا اتھام ، موضوعشتبازدا

گردد.  فراھم وقت ، در اسرعمحاكمھ و مقدمات ارسال ییقضا مراجع صالحھ بھ یمقدمات پرونده چھار ساعت

  شود. یم مجازات قانون طبق اصل نیاز ا متخلف

 ممنوع اش مورد عالقھ در محل ا از اقامتید كرد یخود تبع اقامت از محل توان یرا نم چكسیو سوم: ھ یس اصل

  دارد. یمقرر م قانون كھ ی، مگر در مواردمجبور ساخت یدر محل اقامت ا بھی

 یھا دادگاه بھ یمنظور دادخواھ تواند بھ یم و ھر كس ھر فرد است مسلم حق یو چھارم: دادخواھ یس اصل

توان  یرا نم چكسیباشند و ھ داشتھ ھا را در دسترس دادگاه گونھ نیدارند ا حق افراد ملت د. ھمھینما رجوع صالح

  را دارد منع كرد. آن بھ مراجعھ حق قانون موجب بھ كھ یاز دادگاھ

 انتخاب ییند و اگر تواناینما انتخاب لیخود وك یدارند برا حق یدعو نیھا طرف اهدادگ و پنجم: در ھمھ یس اصل

  گردد. فراھم لیوك نییتع آنھا امكانات ید برایباشند با را نداشتھ لیوك

  د.باش قانون موجب و بھ صالح دادگاه قید تنھا از طریبا و اجرا آن مجازات بھ و ششم: حكم یس اصل

او در  جرم كھ نیشود، مگر ا ینم شناختھ مجرم از نظر قانون چكسیو ھ است ، برائتو ھفتم: اصل یس اصل

  گردد. ثابت صالح دادگاه

، شھادت بھ . اجبار شخصاست ممنوع اطالع ا كسبیاقرار و  گرفتن یبرا شكنجھ و ھشتم: ھر گونھ یس اصل

 اصل نیاز ا . متخلفو اعتبار است فاقد ارزش یو اقرار و سوگند شھادت نیو چن ستیاز نا سوگند، مجیاقرار 

  شود. یم مجازات قانون طبق
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ھر  ، بھد شدهیا تبعی ی، زندانر، بازداشتیدستگ قانون حكم بھ كھ یكس تیثیو ح حرمت و نھم: ھتك یس اصل

  .است جازاتم و موجب باشد ممنوع كھ صورت

  قرار دھد. یمنافع عموم ا تجاوز بھیر یغ اضرار بھ لھیرا وس شیخو حق تواند اعمال ینم چكسیچھلم: ھ اصل

 تیتابع سلب یرانیا چیتواند از ھ ینم است و دولت یرانیھر فرد ا مسلّم حق رانیكشور ا تیكم: تابعیچھل و  اصل

  د.یدرآ یگریكشور د تیتابع بھ كھ یا در صورتیود او خ درخواست كند، مگر بھ

 اشخاص ن گونھیا تیتابع ند و سلبیدر آ رانیا تیتابع بھ نیتوانند در حدود قوان یم خارجھ چھل و دوم: اتباع اصل

  .كنند ا خود آنھا درخواستیرد یآنھا را بپذ تیتابع یگرید دولت كھ است ممكن یدر صورت

   از آن یناش یت ملت و قوایفصل پنجم: حق حاكم

 شیخو یاجتماع را بر سرنوشت او انسان و ھم خداست از آن و انسان بر جھان مطلق تیپنجاه و ششم: حاكم اصل

 خاص یھا گرویمنافع فرد  ا در خدمتیكند  سلب را از انسان یالھ حق نیتواند ا ینم چكسی. ھاست ساختھ حاكم

 كند. یم د اعمالیآ یبعد م در اصول كھ یخداداد را از طرق حق نیا قرار دھد و ملت

 ، قوهمقننھ عبارتند از : قوه رانیا یاسالم یدر جمھور حاكم ی: قوا)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب پنجاه و ھفتم ( اصل

 نیگردند. ا یم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول ، بر طبقتام امر و امامت تیر نظر والیز كھ ھیقضائ و قوه ھیمجر

  گردد.یجمھور برقرار م سیرئ لھیوس آنھا بھ انیگرند و ارتباط میكدیاز  قوا مستقل

 ، قوهمقننھ عبارتند از: قوه رانیا یاسالم یدر جمھور حاكم یقوا): ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ پنجاه و ھفتم ( اصل

گردند.  یم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول بر طبق امت امر و امامت مطلقھ تیر نظر والیز كھ ھیقضائ و قوه ھیمجر

   گرند.یكدیاز  قوا مستقل نیا

 لیتشك مردم منتخب ندگانیاز نما كھ است یاسالم یشورا مجلس قیاز طر مقننھ قوه پنجاه و ھشتم: اعمال اصل

 یم ابالغ ھیو قضائ ھیمجر قوه اجرا بھ ید برایآ یبعد م در اصول كھ یمراحل یاز ط پس آن شود و مصوباتیم

  گردد.

 از راه مقننھ قوه اعمال است ممكن یو فرھنگ ی، اجتماعیاسی، سیاقتصاد ار مھمیبس پنجاه و نھم: در مسائل اصل

دو  بیتصو د بھیبا یآراء عموم بھ مراجعھ رد. در خواستیگ صورت آراء مردم بھ میمستق و مراجعھ یپرس ھمھ

  برسد. مجلس ندگانینما مجموع سوم
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 یرھبر مآ بر عھدهیمستق قانون نیدر ا كھ یجز در امور ھیمجر قوه اعمال ):١٣٥٨/١٩٧٩مصوب شصتم ( اصل

   .ر و وزرا استیوز ر و نخستجمھو سیرئ قی، از طرشده گذارده

 مآ بر عھدهیمستق قانون نیدر ا كھ یجز در امور ھیمجر قوه اعمال): ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ شصتم ( اصل

  . جمھور و وزرا است سیرئ قی، از طرشده گذارده یرھبر

  

 لیتشك یاسالم نیمواز د طبقیبا كھ است یدادگستر یھادادگاه لھیوس بھ ھیقضائ قوه كم: اعمالیشصت و  اصل

  بپردازد. یحدود الھ و اقامھ عدالت یو اجرا و گسترش یعموم و حفظ حقوق یدعاو و فصل حل شود و بھ

  فصل ششم : قوه مقننھ

 و پس و ھفتاد نفر است ستیدو یمل یشورا مجلس ندگانینما ): عده١٣٥٨/١٩٧٩مصوب ( و چھارم شصت اصل

 كیھزار نفر  كصد و پنجاهیھر  نسبت بھ یانتخاب كشور در ھر حوزه تیجمع اد شدنیز در صورت سال از ھر ده

و  ندهینما كیمجموعا  یو كلدان یآشور انیحیو مس ندهینما كی ھر كدام انیمیو كل انیشود. زرتشت یم اضافھ ندهینما

       از كیھر  تیجمع شیافزا كنند و در صورت یم انتخاب ندهینما كی ھر كدام شمال و جنوب یارمن انیحیمس

 مقررات خواھند داشت. یاضاف ندهینما كی یھزار نفر اضاف كصد و پنجاهیھر  یازا بھ سال از ھر ده ھا پس تیاقل

  كند. یم نیمع را قانون انتخابات مربوط بھ

و  و ھفتاد نفر است ستیدو یاسالم یشورا مجلس ندگانینما عده): ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ و چھارم ( اصل شصت

 ، با در نظر گرفتنسال از ھر ده پس یشمس یھجر و ھشت صد و شصتیكھزار و سی سال یپرس ھمھ خیاز تار

و  انیشود. زرتشت تواند اضافھ یم ندهینفر نما تسیر آنھا حداكثر بیو نظا ییای، جغرافیاسی، سیانسان عوامل

ھر  و شمال جنوب یارمن انیحیو مس ندهینما كیمجموعآ  یو كلدان یآشور انیحیو مس ندهینما كی ھر كدام انیمیكل

   كند. یم نیمع نرا قانو ندگانیو تعداد نما ھیانتخاب یھا حوزه كنند. محدوده یم انتخاب ندهینما كی كدام

را امضا  نامھ قسم اد كنند و متنیر سوگند یز بیترت بھ مجلس جلسھ نید در نخستیبا ندگانیشصت و ھفتم: نما اصل

  ند.ینما

  میالرح الرحمن اللھ بسم

  ».... كنم یاد میسوگند  قادر متعال یخدا د، بھیمج در برابر قرآن من«

 نخست در جلسھ كھ یندگانیاد خواھند كرد. نمایخود  یآسمان سوگند را با ذكر كتاب نیا ینید یھاتیاقل ندگانینما 

 آوردند. یجا سوگند را بھ كنند مراسم یدا میحضور پ كھ یا جلسھ نید در اولیندارند با شركت
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ا یكشور  یرسم مذھب و احكام با اصول د كھوضع كن ینیتواند قوان ینم یاسالم یشورا ھفتاد و دوم: مجلس اصل

 نگھبان یشورا بر عھده آمده نود و ششم در اصل كھ یبیترت امر بھ نیا صیباشد. تشخ داشتھ رتیمغا یاساس قانون

 .است

 حق ، دولتآنر ینظ یط اضطراریو شرا جنگ . در حالتاست ممنوع ینظام حكومت یھفتاد و نھم: برقرار اصل

       ھر حال بھ آن مدت ید، ولیرا برقرار نما یضرور یتھایموقتآ محدود یاسالم یشورا مجلس بیدارد با تصو

 مجددآ از مجلس است موظف باشد دولت یباق ھمچنان ضرورت كھ یروز باشد و در صورت یاز س شیتواند ب ینم

 مجوز كند. كسب

 رتیمغا از نظر عدم یاساس و قانون اسالم از احكام یمنظور پاسدار : بھ)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب كم (ی نود و اصل

  شود: یم لیر تشكیز بیبا ترك نگھبان یشورا نام بھ ییبا آنھا، شورا یمل یشورا مجلس مصوبات

 یرھبر یا شورایبا رھبر  عده نیا روز. انتخاب و مسائل زمان اتیمقتض بھ و آگاه عادل ینفر از فقھا شش - ١

  .است

 یعال یشورا لھیوس بھ كھ یمسلمان حقوقدانان انی، از میحقوق مختلف یھا ، در رشتھنفر حقوقدان شش - ٢

 گردند. یم انتخاب مجلس یأشوند وبا ر یم یمعرف یمل یشورا مجلس بھ ییقضا

 از نظر عدم یاساس و قانون اسالم از احكام یمنظور پاسدار ): بھ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ ( كمینود و  اصل

  شود. یم لیر تشكیز بیبا ترك نگھبان یشورا نام بھ ییبا آنھا، شورا یمل یشورا مجلس مصوبات رتیمغا

  .است یرھبر با مقام عده نیا ز. انتخابرو و مسائل زمان اتیمقتض بھ و آگاه عادل ینفر از فقھا شش - ١

 ھیقضائ قوه سیرئ لھیوس بھ كھ یمسلمان حقوقدانان انی، از میحقوق مختلف یھا ، در رشتھنفر حقوقدان شش - ٢

  گردند. یم انتخاب مجلس یشوند و با را یم یمعرف یمل یشورا مجلس بھ

  

از  پس دوره نیدر نخست یشوند ول یم انتخاب سال شش مدت یبرا نگھبان یراشو ینود و دوم: اعضا اصل

 یم آنھا انتخاب یجا بھ یا تازه یابند و اعضای یر مییتغ د قرعھیق بھ ھر گروه از اعضا یمی، نسال سھ گذشتن

  شوند.

 یشورا یفقھا تیبا اكثر اسالم با احكام یاسالم یشورا مجلس مصوبات رتیمغا عدم صینود و ششم: تشخ اصل

 .است نگھبان یشورا یاعضا ھمھ تیاكثر بر عھده یاساس آنھا با قانون تعارض عدم صیو تشخ نگھبان

 مجلس جمھور، انتخابات سیرئ بر انتخاب نظارت نگھبان یشورا ):١٣٥٨/١٩٧٩مصوب نود و نھم ( اصل

   دارد. را بر عھده یپرس و ھمھ یآراء عموم بھ و مراجعھ یمل یشورا
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 استی، ریرھبر خبرگان مجلس بر انتخابات نظارت نگھبان ی): شورا١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ نود و نھم ( اصل

  د.دار را بر عھده یپرس و ھمھ یآراء عموم بھ و مراجعھ یاسالم یشورا ، مجلسیجمھور

  

 كشور باشد. نیو قوان اسالم نیمواز د مخالفیشوراھا نبا ماتیكصد و پنجم: تصمی اصل

   یرھبر یا شورای: رھبر فصل ھشتم 

 قانون نیا پنجم ط مذكور در اصلیواجد شرا یاز فقھا یكی ): ھر گاه١٣٥٨/١٩٧٩مصوب  (كصد و ھفتم ی اصل

در مورد مرجع  كھ گونھ باشد، ھمان شده رفتھیو پذ شناختھ یو رھبر تیجعمر بھ قاطع مردم تیاكثر از طرف

 یتھایمسئول امر و ھمھ تیرھبر، وال نی، ااست شده نیچن ینیخم امام یالعظم اللھ تیآ د و رھبر انقالبیقدر تقلیعال

 تیمرجع تیصالح كھ یكسان ھمھ درباره مردم منتخب خبرگان صورت نیر ایدارد، در غ را بر عھده از آن یناش

ابند او یب یرھبر یبرا خاص یبرجستگ یمرجع را دارا كی كنند، ھر گاه یم و مشورت یدارند بررس یو رھبر

 عضایا عنوان را بھ یط رھبریمرجع واجد شرا ا پنجی سھ ند، وگرنھینما یم یمعرف مردم رھبر بھ عنوان را بھ

 كنند. یم یمعرف مردم و بھ نییتع یرھبر یشورا

و  اسالم یجھان ر انقالبید و رھبر كبیقدر تقلیاز مرجع عال ): پس١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ كصد و ھفتم (ی اصل

 تیاكثر فاز طر " كھفیالشر سره "قدس ینیخم امام یالعظم اللھ تیآ حضرت رانیا یاسالم یانگذار جمھوریبن

 . خبرگاناست مردم منتخب خبرگان عھده رھبر بھ نییشدند، تع رفتھیو پذ شناختھ یو رھبر تیمرجع بھ قاطع مردم

 كنند؛ ھر گاه یم و مشورت یبررس كصد و نھمیو  پنجم ط مذكور در اصولیفقھا واجد شرا ھمھ درباره یرھبر

ا واجد ی عامھ تیمقبول یا دارای یو اجتماع یاسیس ا مسائلی یفقھ و موضوعات احكام بھ را اعلم از آنان یكی

كنند و  یم انتخاب یرھبر دھند او را بھ صیتشخ كصد و نھمی مذكور در اصل از صفات یكیدر  خاص یبرجستگ

امر  تی، والخبرگان ند. رھبر منتخبینما یم یو معرف رھبر انتخاب عنوان را بھ از آنان یكی صورت نیر ایدر غ

 یر افراد كشور مساویبا سا نی. رھبر در برابر قوانخواھد داشت را بر عھده از آن یناش یھا تیمسئول و ھمھ

  .است

  :یرھبر یشورا یا اعضایرھبر  ط و صفاتی: شرا)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب كصد و نھم (ی اصل

  .تیافتا و مرجع یبرا الزم ییو تقوا یعلم تیصالح - ١

   .یرھبر یبرا یكاف تیریو مد و قدرت و شجاعت یو اجتماع یاسیس نشیب - ٢

  رھبر: ط و صفاتی): شرا١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ كصد و نھم (ی اصل

  .فقھ مختلف افتاء در ابواب یبرا الزم یعلم تیصالح - ١

  .اسالم امت یرھبر یبرا الزم یو تقوا عدالت -٢

تعدد  . در صورتیرھبر یبرا یكاف و قدرت تیری، مدر، شجاعتی، تدبیو اجتماع یاسیس حیصح نشیب -٣
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  .است تر باشد مقدمیقو یاسیو س یفقھ نشیب یدارا كھ ی، شخصط فوقیشرا نیواجد

  

  :یرھبر اراتیو اخت فی): وظا١٣٥٨/١٩٧٩مصوب ( كصد و دھمی اصل

  .نگھبان یشورا یفقھا نییتع - ١

  كشور. ییقضا مقام نیتریعال نصب - ٢

 و عزل نصب -  . بستاد مشترك سیرئ و عزل نصب -  ر: الفیز بیترت بھ مسلح یروھاین یكل یفرماندھ - ٣

ر: یز اعضاینفر از  از ھفت ، مركبیمل دفاع یعال یشورا لیتشك -  . جیاسالم انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده

 -. یاسالم انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده -. ستاد مشترك سیرئ -. ر دفاعیوز -ر. یوز نخست -جمھور.  سیرئ -

  .دفاع یعال یشنھاد شورایپ ھب گانھ سھ یروھاین یعال فرماندھان نییتع -رھبر. د  نییتع دو مشاور بھ

  .دفاع یعال یشنھاد شورایپ بھ روھاین جیو بس و صلح جنگ اعالم -ھـ 

 دارا بودن از جھت یجمھور استیر داوطلبان تی. صالحمردم از انتخاب جمھور پس استیر حكم یامضا - و  

  برسد. ید رھبرییتأ بھ اول و در دوره نگھبان ید شوراییتأ بھ از انتخابات د قبلید بایآ یم قانون نیدر ا كھ یطیشرا

 فیاز وظا یو تخلف كشور بھ یعال وانید از حكم كشور، پس مصالح جمھور با در نظر گرفتن سیرئ عزل -٥

  او. یاسیس تیكفا عدم بھ یمل یشورا مجلس یا رای یقانون

   كشور. یعال وانیشنھاد دیاز پ ، پسیاسالم نی، در حدود موازنیمحكوم مجازات فیا تخفی عفو -٦

  رھبر: راتایو اخت فی): وظا١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ كصد و دھم (ی اصل

  .نظام مصلحت صیبا مجمع تشخ از مشورت پس رانیا یاسالم یجمھور نظام یكل یاستھایس نییتع - ١

  .نظام یكل یاستھایس یاجرا بر حسن تنظار - ٢

  .یپرس ھمھ فرمان - ٣

  .مسلح یروھاین كل یفرماندھ - ٤

  .روھاین جیو بس و صلح جنگ اعالم - ٥

 سیرئ -  . جھیقضائ قوه مقام نیتریعال -  . بنگھبان یشورا یفقھا - : الف یاستعفا و قبول و عزل نصب - ٦

 انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده - . ھـ ستاد مشترك سیرئ -. د رانیا یاسالم یجمھور یمایصدا و س سازمان

  .یو انتظام ینظام یروھاین یعال فرماندھان - . و یاسالم

  .گانھ سھ یروابط قوا میو تنظ اختالف حل -٧

  .نظام مصلحت صیمجمع تشخ قی، از طرستین حل قابل یعاد از طرق كھ نظام معضالت حل - ٨

 دارا بودن از جھت یجمھور استیر داوطلبان تی. صالحمردم از انتخاب پس یجمھور استیر امضا حكم - ٩

 یرھبرد ییتأ بھ اول و در دوره نگھبان ید شوراییتأ بھ از انتخابات د قبلید، بایآ یم قانون نیدر ا كھ یطیشرا

  برسد.

 فیاز وظا یو تخلف كشور بھ یعال وانید از حكم كشور پس مصالح جمھور با در نظر گرفتن سیرئ عزل - ١٠
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  .ھشتاد و نھم اصل بر اساس یو تیكفا عدم بھ یاسالم یشورا مجلس یا رای، یقانون

تواند  ی. رھبر مھیقضائ قوه سیشنھاد رئیاز پ پس یسالما نیدر حدود مواز نیمحكوم مجازات فیا تخفیعفو  -١١

  كند. ضیتفو یگرید شخص خود را بھ اراتیو اخت فیاز وظا یبعض

  

 یكیا فاقد یشود  خود ناتوان یقانون فیوظا رھبر از انجام ): ھر گاه١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ ازدھم (یكصد و ی اصل

، از است ط بودهیاز شرا یشود از آغاز فاقد بعض ا معلومیگردد،  كصد و نھمیو  پنجم ط مذكور در اصولیاز شرا

باشد. در  یم كصد و ھشتمی مذكور در اصل خبرگان عھده امر بھ نیا صیخود بر كنار خواھد شد. تشخ مقام

د یرھبر جد یو معرف نییتع بھ نسبت وقت موظفند، در اسرع رھبر، خبرگان ا عزلی یریگ ا كنارهی فوت صورت

 یشورا یاز فقھا یكیو  ھیقضائ قوه سیجمھور، رئ سیاز رئ مركب ییرھبر، شورا یمعرف ند. تا ھنگامینما اقدام

رد و یگ یم عھده بھ طور موقت را بھ یرھبر فیوظا ، ھمھنظام مصلحت صیمجمع تشخ بھ انتخاب نگھبان

 تیمجمع، با حفظ اكثر انتخاب بھ یگرید، فرد دینما فھیوظ نتواند انجام لیھر دل بھ از آنان یكی مدت نیادر  چنانچھ

و  ١٠و  ٥و  ٣و  ١ یبندھا فیوظا شورا در خصوص نیگردد. ا یم منصوب یو یجا فقھا، در شورا بھ

 صیء مجمع تشخاعضا چھارم سھ بیاز تصو ، پسھمكصد و دی اصل ٦) و ( و ) بند  ( د ) و ( ھـ یھاقسمت

ً از انجام یگریا حادثھ دی یماریرھبر بر اثر ب كند. ھر گاه یم اقدام نظام مصلحت  ناتوان یرھبر فیوظا موقتا

 دار خواھد بود. او را عھده فیوظا اصل نیمذكور در ا یشورا مدت نیشود، در ا

  

 اعضایاز  یكیا یرھبر  یشورا اعضایاز  یكیا یرھبر  ): ھر گاه١٣٥٨/١٩٧٩مصوب ( ھمازدیكصد و ی اصل

 كصد و نھمی ط مذكور در اصلیاز شرا یكیا فاقد یشود  ناتوان یرھبر یقانون فیوظا از انجام یرھبر یشورا

. است كصد و ھشتمی مذكور در اصل خبرگان عھده امر بھ نیا صیخود بر كنار خواھد شد. تشخ گردد از مقام

  شود.  یم نییتع خبرگان اجالسیھ اولیندر  اصل نیا بھ و عمل یدگیرس یبرا خبرگان لیتشك مقررات

 ھی: قوه مجرفصل نھم 

  

  و وزراء یاست جمھوریر -مبحث اول

  

كشور  یرسم مقام نیتریھور عالجم سیرئ یرھبر از مقام : پس)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب زدھم (یكصد و سی اصل

 كھ یرا جز در امور ھیمجر قوه استیو ر گانھ سھ یروابط قوا میو تنظ یاساس قانون یاجرا تیو مسئول است

  دارد. شود، بر عھده یمربوط م یرھبر ما بھیمستق
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كشور  یرسم مقام نیتریمھور عالج سیرئ یرھبر از مقام ): پس١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ زدھم (یكصد و سی اصل

 یمربوط م یرھبر ماً بھیمستق كھ یرا جز در امور ھیمجر قوه استیو ر یاساس قانون یاجرا تیو مسئول است

  دارد. شود بر عھده

گردد:  تخابر باشند انیط زیواجد شرا كھ یاسیو س یمذھب رجال انید از میجمھور با سیكصد و پانزدھم: رئی اصل

 یجمھور یمبان و معتقد بھ ، مومنیو تقو و امانت سابقھ حسن یر و مدبر، دارای، مدرانی، تابع ااالصل یرانیا

  كشور. یرسم و مذھب رانیا یاسالم

در برابر  شیخو فیو وظا اراتیجمھور در حدود اخت سی: رئ)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب و دوم ( ستیكصد و بی اصل

   كند. یم نیمع را قانون تیمسئول نیاز ا تخلف بھ یدگیرس ، نحوهاست مسئول ملت

 موجب بھ كھ یفیو وظا اراتیجمھور در حدود اخت سی): رئ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ ست و دوم (یكصد و بی اصل

   . است مسئول یاسالم یشورا لسو رھبر و مج دارد در برابر ملت عھده بھ یعاد نیا قوانیو  یاساس قانون

 است جمھور و مجلس سیدر برابر رئ شیخو خاص فیوظا مسئول رانیاز وز كیو ھفتم: ھر  یكصد و سی اصل

  .ز ھستین گرانید اعمال رسد مسئول یم رانیوز أتیھ بیتصو بھ كھ یو در امور

  

، است در برابر مجلس شیخو خاص فیوظا ، مسئولرانیاز وز كی: ھر و ھفتم یكصد و سی : اصلسابق اصل

  .ز ھستین گرانید اعمال رسد مسئول یم رانیوز أتیھ بیتصو بھ كھ یدر امور یول

جمھور،  سی، رئیرھبر یشورا یا اعضایرھبر  یی: دارا)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب و دوم ( كصد و چھلی اصل

 شود كھ یم یدگیكشور رس یعال وانی، توسط دو بعد از خدمت قبل آنان و ھمسر و فرزندان رانیر، وزیوز نخست

  باشد. افتھین شیافزا حق بر خالف

جمھور،  سیرئ جمھور، معاونان سیرھبر، رئ یی): دارا١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ كصد و چھل و دوم (ی اصل

 بر خالف شود كھ یم یدگیرس ھیقضائ قوه سی، توسط رئو بعد از خدمت قبل آنان و فرزندان و ھمسر رانیوز

   باشد. افتھین شی، افزاحق

 صلح یھا استفاده عنوان در كشور ھر چند بھ یخارج ینظام گاهیپا كصد و چھل و ششم: استقرار ھر گونھی اصل

  .است ز باشد ممنوعیآم

 یشد، برا لیتشك انقالب نیا یروزیپ یروزھا نیدر نخست كھ یاسالم انقالب پاسداران كصد و پنجاھم: سپاهی اصل

 سپاه نیا تیو قلمرو مسئول فیماند. حدود وظا یپابرجا م آن یو دستاوردھا از انقالب یخود در نگھبان نقش ادامھ
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 آنھا بھ انیم برادرانھ یو ھماھنگ ید بر ھمكاریگر با تاكید مسلح یروھاین تیو قلمرو مسئول فیبا وظا در رابطھ

  شود. یم نییتع قانون لھیوس

  فصل یازدھم: قوه قضائیھ

 تیصالح نییھا و تعدادگاه لی. تشكاست ی، دادگستراتیو شكا تظلمات یكصد و پنجاه و نھم: مرجع رسمی اصل

 .است قانون حكم آنھا منوط بھ

و  د مجتھد عادلیبا كل كشور و دادستان یعال وانید سی: رئ)١٣٥٨/١٩٧٩مصوب و دوم ( كصد و شصتی اصل

 سمت نیا بھ سال پنج مدت یكشور آنھا را برا یعال وانید قضات با مشورت یباشند و رھبر ییامور قضا بھ آگاه

  كند. یم منصوب

و  د مجتھد عادلیبا كل كشور و دادستان یعال وانید سی): رئ١٣٦٨/١٩٨٩اصالحیھ كصد و شصت و دوم (ی اصل

 بھ سال پنج مدت یكشور آنھا را برا یعال دیوان قضات با مشورت ھیقضائ قوه سیباشند و رئ ییامور قضا بھ آگاه

  كند.یم منصوب سمت نیا

  شود.یم نیمع قانون لھیوس بھ یفقھ نیمواز طبق یط قاضیو شرا : صفات كصد و شصت و سومی اصل

 صیتشخ بھ كھ مگر آن شود و حضور افراد بالمانع است یم انجام ی، علن: محاكمات كصد و شصت و پنجمی اصل

 دعوا تقاضا كنند كھ نیطرف یخصوص یا در دعاویباشد  یعموم ما نظی یعموم عفت یمناف آن بودن ی، علندادگاه

 نباشد. یعلن محاكمھ

 آن بر اساس باشد كھ یو اصول مواد قانون و مستند بھ د مستدلیھا با دادگاه كصد و شصت و ششم: احكامی اصل

  .است صادر شده حكم

ابد با یابد و اگر نیب مدونھ نیھر دعوا را در قوان كند حكم كوشش تاس موظف ی: قاض كصد و شصت و ھفتمی اصل

ا ی ا نقصی سكوت بھانھ تواند بھ ید و نمیرا صادر نما ھیقض معتبر، حكم یا فتاوای یمنابع معتبر اسالم استناد بھ

  رزد.و امتناع دعوا و صدور حكم بھ یدگیاز رس مدونھ نیقوان ا تعارضی اجمال

 The Civil Code   ١)١٣۵٧/١٩٧٩ -١٣٠٧/١٩٢٨* قانون مدنی (

  ملوكانھ منتشر شود. ھح بھ صحّ یخ توشید در ظرف سھ روز از تارین بایقوان -  ١ماده  -

  د.یبھ عمل آ ید در روزنامھ رسمین بایانتشار قوان -  ٣ماده  -
                                                 
1 http://www.dastour.ir/brows/?lid=74237 
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مگر در مواردی كھ قانون  ،وانین ایران خواھند بود: كلیھ سكنۀ ایران اعم از اتباع داخلھ و خارجھ مطیع ق۵ماده  -

  استثناء كرده باشد.

: قوانین مربوط باحوال شخصیھ از قبیل نكاح و طالق و اھلیت اشخاص و ارث در مورد كلیھ اتباع ایران ۶ماده  -

  مجری خواھد بود. ،ولو اینكھ مقیم در خارجھ باشند

مرجع  – ١٣١٢/١٩٣٣ماه  تیر ٣١(مصوب   یرشیعھ در محاکمقانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غ -

  تصویب: مجلس شورای ملی . کمیسیون عدلیھ)

http://www.dastour.ir/brows/?lid=18782  

 

  در خصوص ایرانیان غیرشیعھواحده ماده 

و وصیت ایرانیان غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده محاکم نسبت بھ احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ  -

باید قواعد و عادات مسلمھ متداولھ در مذھب آنان را جز در مواردی کھ مقررات قانون راجع بھ انتظامات عمومی 

  باشد بھ طریق ذیل رعایت نمایند:

  در مذھبی کھ شوھر پیرو آن است. در مسائل مربوط بھ نکاح و طالق: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ -١

  در مسائل مربوط بھ ارث و وصیت: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھب متوفی. -٢

در مسائل مربوط بھ فرزند خواندگی: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ پدرخوانده یا مادرخوانده  -٣

   ٢پیرو آن است.

شود اعم یكھ مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع م ین كسیبنابرا : قتل از موانع ارث است،٨٨٠ماده  -

 .یگریا بھ شركت دیب و منفرداً باشد یبالتسباین كھ قتل بالمباشره باشد یاز ا
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نخواھد  یدفاع باشد مفاد ماده فوق مجر یا برایا بھ حكم قانون ی یر عمدیكھ قتل مورث غ ی: در صورت٨٨١ماده 

   بود.

  ھ شرح ذیل اصالح شد: ب١٣۶١** در سال 

  در صورتی کھ قتل عمدی مورث بھ حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواھد بود. 

  بھ شرح ذیل اصالح شد: ١٣٧٠سال در ** 

  ی کھ قتل عمدی مورث بھ حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواھد بود.در صورت 

کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثھ متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی  -مکرر ٨٨١ه ماد

   ٣برند. اگرچھ از لحاظ طبقھ و درجھ مقدم بر مسلم باشند.

                                                 
مرجع نظریھ :  -  ١٨/٦/٤٦تاریخ صدور  - ١٨ھفتھ نامھ دادگستری صفحھ  ٥٥نظریھ شماره  - ١٩٦٨/ ١٣٤٦روزنامھ رسمی سال  ٢ 

  اداره كل حقوقی قوه قضائیھ 
  مکرر بھ قانون مدنی اضافھ شد. ٨٨١: ماده زیر بھ عنوان ماده  ١٣٧٠/١٩٩١ل روزنامھ رسمی سا ٣ 
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  متمتع خواھند بود: یز از حقوق مدنیل اتباع خارجھ نیرد ذ: جز در موا٩٦١ماده  -

ا آن را صراحتاً از اتباع خارجھ یران نموده و یكھ قانون آن را صراحتاً منحصر بھ اتباع ا یدر مورد حقوق - ١

  سلب كرده است.

  كھ قانون دولت متبوع تبعھ خارجھ آن را قبول نكرده. یدر مورد حقوق مربوط بھ احوال شخص - ٢

  جاد شده باشد.یا یرانیدر مورد حقوق مخصوصھ كھ صرفاً از نقطھ نظر جامعھ ا - ٣

http://www.dastour.ir/brows/?lid=%20%20%20%20%2020171  

  

  ست.یز نیر مسلم جای: نكاح مسلمھ با غ١٠٥٩ماده  -

ندارد موكول بھ اجازه مخصوص  یھم كھ مانع قانون یبا تبعھ خارجھ در موارد یرانی: ازدواج زن ا١٠٦٠ماده  -

  از طرف دولت است.

   :شودیرفتھ نمیل پذی: شھادت اشخاص ذ١٣١٣ماده  -

  .یین بھ مجازات جنایمحكوم - ١

  محاكمھ محروم كرده باشد.ن بھ امر جنحھ كھ محكمھ در حكم خود آنھا را از حق شھادت دادن در یمحكوم - ٢

  را شغل خود قرار دھند. یكھ تكد یاشخاص ولگرد و كسان - ٣

  اشخاص معروف بھ فساد اخالق. - ٤

  داشتھ باشد. یدر دعو یكھ نفع شخص یكس - ٥

 .یوانگیوانھ در حال دیشھادت د - ٦

  )١٣٩٦/٢٠١٨ - ١٣٥٧/١٩٧٩تغییرات قانون مدنی (

روز آن را امضاء  ٥د ظرف یس جمھور بایس جمھور ابالغ و رئیبھ رئ یماسال ی: مصوبات مجلس شورا١ماده  -

  د.یساعت آن را منتشر نما ٤٨است ظرف مدت و بھ دولت ابالغ نموده و دولت موظف

ا ابالغ بھ دولت در مھلت مقرر دولت موظف است یس جمھور از امضاء یدر صورت استنكاف رئ -تبصره 

  د.یمدت مذكور ظرف چھل و ھشت ساعت منتشر نمایاز انقضارا پس  یجھ ھمھ پرسیا نتیمصوبھ 

  ):١٩٩١/ ١٣٧٠گردد (یر اصالح میبھ شرح ز یقانون مدن ١ماده  -  ١ماده  -

س جمھور ابالغ یبھ رئ یمراحل قانون یپس از ط یپرسجھ ھمھیو نت یاسالم یمصوبات مجلس شورا - ١ماده 

د و دستور انتشار آنرا صادر یان ابالغ نمایآنرا امضاء و بھ مجرپنج روز  د ظرف مدتیس جمھور بایشود. رئیم

  د.ینماساعت پس از ابالغ منتشر ٧٢موظف است ظرف مدت  یكند و روزنامھ رسم

س ین ماده بھ دستور رئیا ابالغ در مدت مذكور در ایس جمھور از امضاء یدر صورت استنكاف رئ -تبصره 

  د.یساعت مصوبھ را چاپ و منتشر نما ٧٢است ظرف مدت ف موظ یروزنامھ رسم یاسالم یمجلس شورا

  نخواھد بود. یدفاع باشد مفاد ماده فوق مجر یا برایمورث بھ حكم قانون  یكھ قتل عمد یدر صورت -  ٨٨١ماده  -

کافر از مسلم ارث نمی  - ) ١۴/٨/١٣٧٠و بعدا مصوب  ١٣۶١/١٩٨٢/ ٨/١٠مکرر (الحاقی آزمایشی  ٨٨١ماده  

www.atharebartar.com



  ٢٣

در بین ورثھ متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چھ از لحاظ طبقھ و درجھ مقدم  برد و اگر

  ٤بر مسلم باشند.

  

  ١٣١٢مرداد ماه  ١٠تایید قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب  -

ن غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ نسبت بھ احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ و وصیت ایرانیا – ماده واحده

شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمھ متداولھ در مذھب آنان را جز در مواردی کھ مقررات قانون راجع بھ 

  انتظامات عمومی باشد بھ طریق ذیل رعایت نمایند:

  ٥وھر پیرو آن است.در مسائل مربوط بھ نکاح و طالق: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ ش -١

                                                 
  نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ: ٤ 

  :٢٣/٢/١٣٧٩مورخ  ١٠٧٦/٧نظریھ شماره  - الف
یمی و مسیحی مصوب مستنداً بھ قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کل

مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچھ احد از وراث متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماترک وی  ٣/٤/١٣٧٢
مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان یا  ٨٨١فقط براساس قواعد مسلمھ حین الموت متوفی بھ عمل می آید. و مقررات ماده 

  است کھ مشمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم نباشد. غیرمسلمانی
  :٢٣/١٢/١٣٧٤مورخ  ٦٧٧٩/٧نظریھ شماره  - ب

تا زمانی کھ بھ حکم دادگاه صالحھ و با عنوان ارتداد، کسی محکومیت پیدا نکند نمی توان بھ لحاظ مرتد بودن او را از ارث محروم 
  دانست.

  :٣١/٢/١٣٧٦مورخ  ١٢٩٨/٧ نظریھ شماره - ج
مجلس شورای اسالمی است و قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ  ١٣٧٠مکرر قانون مدنی، مصوب  ٨٨١ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا در موارد مغایرت  ١٣٧٢و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب شھریور 
  وبھ موخرالتاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل شود.بایستی طبق مص

  :٢٠/٨/١٣٨١مورخ  ٦٣٧٣/٧نظریھ شماره  - د
قانون تشکیل دادگاه ھای  ٨قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و ماده  ١٦٧چون در قانون مدنی کافر تعریف نشده است طبق اصل 

در این مورد نظر حضرت آیھ اللھ مرعشی معاون قضایی محترم ریاست  عمومی و انقالب باید بھ منابع فقھی وفتاوی معتبر رجوع شود و
  قوه قضائیھ بھ شرح زیر است:

خ بیان النجاسات) و بھایی ھا  ١١٨ص  ١تعریف کافر در فقھ آمده و چنین است الکافر و ھو من انتحل غیراالسالم (تحریرالوسیلھ ج 
و مسالھ یک » مکرر قانون مدنی ٨٨١«بر اسالم را انکار می کنند با توجھ بھ ماده معتقدند کھ دین مقدس اسالم نسخ گردیده و خاتمیت پیام

در صورت تعدد ورثھ ارث می برد در مورد  –ھمان جلد فقط وارث مسلم  ٣٦٦صفحھ  ٩و مسالھ  ٣٦٤از جلد دوم تحریرالوسیلھ صفحھ 
  ارث ندارد. استعالم ارث بھایی بھ وارث مسلمان او منتقل می شود و سایر ورثھ حقی از

  :٢١/١٠/١٣٧٨مورخ  ٧٤٣٠/٧نظریھ شماره  -ه
بنابر اصل سیزدھم قانون اساسی قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 

شیعھ در محاکم مصوب سال مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجھاً بھ ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیر ١٣٧٢سال 
، در این گونھ موارد باید قواعد و عادات مسلمھ متداولھ در مذھب آنان رعایت شود بنابراین چنانچھ احد از وراث متوفی ١٣١٢

  غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود تقسیم ماترک وی براساس قواعد مسلمھ حین الموت متوفی بھ عمل می آید.
  
  
  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ:نظریات ٥ 

  :٢/٢/١٣٨٠مورخ  ٣٣٣/٧نظریھ شماره  - الف
مجمع تشخیص مصلحت نظام بھ عنوان قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال  ٣/۴/١٣٧٢با عنایت بھ مصوبھ مورخ 

تیرماه  ٣١ت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ مصوب شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی و قانون اجازه رعای
، جز در مواردی کھ مقررات قانون راجع بھ انتظامات عمومی باشد، در مسائل مربوط بھ نکاح و طالق ایرانیان غیرشیعھ کھ ١٣١٢

  رعایت شود. مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده است، عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ شوھر پیرو آن است باید
 ٣٨۵در مورد کلیمیان ایرانی امور مذکور باید از دارالشرع کلیمیان وابستھ بھ انجمن کلیمیان بھ نشانی تھران خیابان شیخ ھادی پالک 

  طبقھ سوم سئوال شود.
  :٢۶/٩/١٣٧٧مورخ  ۵١۵٩/٧نظریھ شماره  - ب

دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب مجمع طبق قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ و تعلیمات 
تشخیص مصلحت نظام دادگاه در مورد اقلیت ھای یاد شده بایستی احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ متداولھ در مذھب آنان رعایت کند و در 

مسلم ( احد از ورثھ ) از دادگاه مورد ارث باید طبق مقررات مذھبی متوفی عمل شود بنابراین با توجھ بھ مقررات یاد شده درخواست فرد 
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  ٢٤

  ٦در مسائل مربوط بھ ارث و وصیت: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھب متوفی. -٢

                                                                                                                                                 
دائر بر حذف نام بقیھ فرزندان و عیال متوفای زرتشتی از گواھی حصر وراثت صادره، وجاھت قانونی ندارد و بھ وصیت متوفی ھم 

  طبق مقررات دین زرتشتی باید عمل گردد.
  :١١/٧/١٣٧٧مورخ  ۵١١٢/٧نظریھ شماره  - ج

رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی  بنابر اصل سیزدھم قانون اساسی و قانون
مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجھاً بھ ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم  ١٣٧٢و مسیحی مصوب 

  در مذھب آنان رعایت شود.در این گونھ موارد باید قواعد و عادات مسلمھ متداولھ  ١٣١٢مصوب 
بنابراین چنانچھ احد از وراث متوفای غیر مسلمان، مسلمان باشد، یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماترک وی بر اساس قواعد مسلمھ حین 

  مکرر قانون مدنی رعایت نمی گردد. ٨٨١الموت متوقی بھ عمل می آید، و در این خصوص مقررات 
  
  ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کھ ذیالً درج می شود: ١٩/٩/١٣۶٣مورخ  ٣٧ھ شماره رجوع شود بھ رأی وحدت روی - ۴
نظر بھ اصل سیزدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و این کھ بھ موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان « 

ق ارثیھ و وصیت ایرانیان غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ نسبت بھ احوال شخصیھ و حقو ١٣١٢غیرشیعھ در محاکم مصوب مرداده ماه 
رسمیت شناختھ شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمھ متداولھ در مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمھ 

اشد تصریح گردید فلذا دادگاه ھا در متداولھ در مذھب آنان در دادگاه ھا جز در مواردی کھ مقررات قانونی راجع بھ انتظامات عمومی ب
مقام رسیدگی بھ امور مذکور و ھمچنین در رسیدگی بھ درخواست تنفیذ وصیت نامھ ملزم بھ رعایت قواعد و عادت مسلمھ در مذھب آنان 

قانون  ۴٣رابر ماده جز در مورد مقررات قانونی راجع بھ انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی ب
برای دادگاه ھا در موارد مشابھ الزم  ١٣٣٧از مواد اضافھ شده بھ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه  ٣امور حسبی و ماده 

  »االتباع است. 
  
  نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ: - ۵

  : ١۴/٨/١٣٨١مورخ  ٧٠١۴/٧نظریھ شماره  - الف
مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اختصاص تعدادی از  ١٣٧١ین نکتھ کھ ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق مصوب با تذکر ا

از قواعد آمره است و وفق مقررات مزبور،  ١٣٧۶قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب  ٢١دادگاه ھای عمومی بھ دادگاه ھای اصل 
و یا صدور حکم طالق حسب مورد منحصراً در صالحیت دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی  اصدار اجازه طالق، گواھی عدم امکان سازش

است کھ در مورد ارامنھ گریگوریان ایران باید طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ بھ دعوی رسیدگی و با استعالم 
ود کھ مع ذلک چنانچھ دادگاه صحت واقعھ طالق در خلیفھ گری ارامنھ از خلیفھ گری ارامنھ مذکور رای مقتضی صادر کند، اضافھ می ش

  را مطابق قواعد مسلمھ متداولھ مذھبی آنان احراز کند می تواند آن را تنفیذ کند.
  :۴/١١/١٣٨٠مورخ  ٢٠٩۵/٧نظریھ شماره  - ب

در مورد طالق  ١٠/۵/١٣١٢محاکم مصوب  ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در» ١«با عنایت بھ بند 
زوجھ شافعی مذھب باید عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ شوھر پیرو آن است رعایت شود و در مورد زوج شیعھ اثناعشری 

  باید براساس مقررات قانون مدنی عمل و اتخاذ تصمیم شود.
  : ٨/٨/١٣٧۶مورخ  ۴۴٢۶/٧نظریھ شماره  - ج

تقاضای طالق زن در مذھب شافعی بھ طور مدون تنظیم و منتشر نشده است و فتاوی رئیس این مذھب در کتب فقھی  مقررات راجع بھ
  موجود است، با مراجعھ بھ این کتب موارد تقاضای طالق زن بررسی می شود. 

  :  ٢٨/۵/١٣٧۴مورخ  ٢٣٠٢/٧نظریھ شماره  - د
یرانیان غیرشیعھ بھ رسمیت شناختھ شده است، لذا در صورتی کھ طبق قواعد راجع بھ نکاح و طالق قواعد مسلمھ متداولھ در مذھب ا

مسلمھ متداولھ در مذھب ایرانیان غیرشیعھ، اجازه ولی برای ازدواج دختر الزم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان 
  برطبق ھمان قواعد عمل خواھد شد. ١٣١٢غیرشیعھ در محاکم مصوب 

  
  کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ:  نظریات اداره - ٦

  : ١/٧/١٣٨١مورخ  ۴٠٣٢/٧نظریھ شماره  - الف
قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ایرانیانی کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده است عبارتند از: زرتشتی ھا،  ١٣با توجھ بھ اصل 

  مسیحی ھا، و کلیمی ھا.
  :٢/٢/١٣٨٠مورخ  ٣٣٣/٧نظریھ شماره  - ب

ھیچ کتاب و یا متن ترجمھ شده بھ زبان فارسی «... اعالم کرده است  ١٧/٩/١٣٧٨مورخ  ٨٣۵۵انجمن کلیمیان تھران طی نامھ شماره 
در احوال شخصیھ و حقوق کلیمیان در ایران وجود ندارد و بھ فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست در مواردی کھ بھ موجب اصل 

نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیھ بھ موجب قوانین فقھی کلیمیان ضرورت پیدا کند از طرف دادگاه سیزده قانون اساسی اعالم 
» جواب برای دادگاه ارسال می نماید - در آن مورد خاص سئوال می شود و مرجع دینی کلیمیان با مراجعھ و استناد بھ کتب فقھی ھاالخا

تغییراتی  ١٣۵۵اعالم نموده است: قوانین مربوط بھ حق االرث کلیمیان از سال  ١٧/٨/١٣٧٨ - ٨٣١٧در ضمن انجمن مزبور طی نامھ 
  نموده کھ ھر دو شکل آن بھ شرح زیر اعالم می شود:

، ھمسر متوفی تا وقتی در قید حیات است و یا ازوداج مجدد ننموده، می تواند از محل سکونت مشترک با ھمسر ١٣۵۵تا قبل از سال  - ١
  تفاده نموده و سایر وراث با پرداخت مھریھ دین دیگری ندارند. خود واثاث البیت اس

  دختران متوفی در صورتی کھ در موقع ازدواج جھیزیھ دریافت داشتھ باشند نسبت بھ ماترک متوفی حقی نخواھند داشت.
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  ٢٥

                                                                                                                                                 
  فرزند ذکور در صورت پرداخت حقوق قانونی سایر وراث با رعایت موازین قانونی وارث ماترک خواھد بود.

  تاکنون تقسیم ماترک متوفی بھ شرح ذیل می باشد: ١٣۵۵از سال  - ٢
I -  (یک پسر و دو دختر و یک ھمسر) فرزند ذکور دو برابر ھز یک از دختران و یا ھمسر متوفی، حق االرث خواھد داشت و در مورد

ند ذکور دو سھم و دختران و ھمسر متوفی بھ طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی بھ پنج قسمت مساوی تقسیم می گردد و فرز
  ھریک از مال االرث یک سھم خواھد داشت.

II-  .در صورتی کھ دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشد مبلغ جھیزیھ از سھم آنھا کسر می گردد  
III- خت نمایند.در صورتی کھ مبلغ مھریھ ھمسر متوفی از سھم االرث باشد سایر وراث موظفند مھریھ را پردا  
  :١٨/٣/١٣٧٩مورخ  ۶۶٠/٧نظریھ شماره  - ج

با توجھ بھ قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی، مصوب تیرماه 
  مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم ترکھ متوفای ایرانی زرتشتی تابع مقررات مذھب متوفی می باشد. ١٣٧٢

  :٢٣/٢/١٣٧٩مورخ  ١٠٧۶/٧نظریھ شماره  - د 
مستنداً بھ قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصیھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 

م ماترک وی مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچھ احد از وراث متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسی ١٣٧٢/۴/٣
  ) مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است.٨٨١فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی بھ عمل می آید و مقررات ماده (

  :١٢/۵/١٣٧٧مورخ  ٣۴١٢/٧نظریھ شماره  -ه
 I-  اکتسابی در دوره زناشویی بین خود در صورتی کھ دو تبعھ ایرانی با ھمدیگر ازدواج نموده و قرارداد جداگانھ در مورد تقسیم اموال

تنظیم نکرده باشند، با رعایت مقررات مربوطھ بھ ارث (در صورت فوت احد از آنھا) یا مقررات مربوط بھ طالق (در صورت وقوع 
  طالق) ھریک مالک اموال اکتسابی خود خواھند بود.

II-  است پیش آید:چنانچھ زوج تبعھ ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت ممکن  
قانون مدنی)  ٩۴٧و  ٩٠١زوج شیعھ بوده و دارای اوالد باشد، زوجھ یک ھشتم بھای اعیانی اشجار موجود را ارث می برد (مواد  - الف

  قانون مدنی). ٩۴٧و  ٩٠١و چنانچھ اوالد نداشتھ باشد یک چھارم بھای اعیانی و اشجار موجود در غیر منقول ارث می برد (مواد 
زوج پیرو مذھب اھل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد، سھم زوجھ مطابق مقررات مربوط بھ مذھب متوفی خواھد چنانچھ  - ب

  و رأی الزم االتباع ھیأت عمومی). ١٣١٢قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ مصوب  ١٣و ١٢بود (اصول 
  :٧/٨/١٣٧۵مورخ  ۵١۶٠/٧نظریھ شماره  - و
کنوانسیون ژنو،  ١۶ماده » ٢«و » ١«و بند  ١٢ا لحاظ این کھ متقاضی حصر وراثت دارای کارت پناھندگی است و با توجھ بھ ماده ب

پناھندگان حق دارند برای تظلم و احقاق حق خود بھ دادگاه ھای کشور محل پناھندگی مراجعھ کنند و از جھت احوال شخصیھ نیز تابع 
باشد وفق مقررات مبحث ارث در قانون مدنی » شیعھ«بود، بنابراین چنانچھ متقاضی دارای مذھب رسمی ایران قوانین ھمان محل خواھند 

ماترک متوفی پس از کسر ھزینھ کفن و دفن و دیون متوفی یک ھشتم اموال غیرمتفول و قیمت اعیان غیرمتقول سھم زوجھ و مابقی 
دختر تقسیم می گردد. و چنانچھ متوفی اھل سنت باشد با رعایت ماده و احده راجع ماترک او بین فرزندانش بھ نسبت سھم پسر دو برابر 

و براساس فتوای علمای آن مذھب » شوھر«طبق مذھب متوفی  ١٣١٢بھ رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ د رمحاکم مصوب 
  وفی ارث می برد نھ از قیمت اعیانی غیرمنقول.ماترک وی تقسیم می گردد، اضافھ می نماید کھ در مذھب عامھ زن از تمام ماترک مت

  :١٠/٧/١٣٧٠مورخ  ۴١١٩٧/٧نظریھ شماره  -ز
بھ موجب اصل سیزدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحخی تنھا اقلیت ھای دینی شناختھ می « 

حوال شخصیھ و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند و ھمچنین شوند کھ در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در ا
محاکم باید قواعد و عادات مسلمھ متداولھ ایرانیان  ١٣١٢طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب 

ب متوفی را رعایت نمایند و رأی وحدت رویھ غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده در مسائل مربوط بھ ارث و وصیت در مذھ
  ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین موضوع است.  ١٩/٩/١٣۶٣مورخ  ٣٧شماره 

آیین نامھ مربوط بھ احوال شخصیھ ارامنھ کھ بھ وسیلھ شورای خلیفھ گری ارامنھ تدوین شده اگر متوفی راجع بھ ترکھ  ۶۶بھ موجب ماده 
قانونی باقی گذارده باشد آخرین وارث او خلیفھ گری محسوب و خلیفھ گری ترکھ متوفی را برای مقاصد عام  نھ وصیت کرده و نھ وارث

المنفعھ و خیریھ بھ کار خواھد برد. بنابراین با توجھ بھ مراتب فوق االشعار چنانچھ متوفی وصیتی ننموده و بال ارث بودن وی نیز محرز 
  مذھب متوفی عمل شده و وجوه باقیمانده از متوفی بھ خلیفھ گری ارامنھ تسلیم گردد. باشد باید طبق قواعد و عادات مسلم در

  :١١/١٠/١٣٧۵مورخ  ۶١۴٩/٧نظریھ شماره  - ح
طبق مذھب  ١٣١٢اگر متوفی اھل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع بھ رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب 

ای آن مذھب، ماترک وی تفسیم می گردد کھ در این خصوص، متقاضی می تواند فتوای معتبر یکی از متوفی و بر اساس فتوای علم
علمای مذھب متوفی را اخذ و ضمیمیھ دادخواست نماید و دادگاه با استناد بھ آن نسبت تقسیم ماترک پس از کسر ھزینھ کفن و دفن و دیون 

یک ھشتم از کل ماترک متوفی اعم از متقول و غیرمنقول سھمی زوجھ و مابقی متوفی اظھارنظر کند کھ بھ ھرحال، در مورد سئوال، 
  ترکھ بھ نسبت سھم پسر دو برابر دختر بین فرزندان او تقسیم می گردد.

: اگر متوفی اھل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع بھ رعایت احوال شخصیھ ١١/١٠/١٣٧۵مورخ  ۶١۴٩/٧نظریھ شماره  - ط
عھ و رای الزم االتباع ھیات عمومی دیوان عالی کشور ماترک وی با اخذ فتوای معتبر از یکی از علمای مذھب متوفی ایرانیان غیر شی

  تقسیم می شود. درخصوص مورد یک ھشتم کل ماترک بھ ھمسر و بقیھ بھ فرزندانشان بھ نسبت پسر دو برابر دختر تعلق می گیرد.
 : ١٣٧٣/ ٢٩/١١مورخ  ٧٧٩١/٧نظریھ شماره  - ی
I -  قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت پذیرش درخواست و صدور گواھی  ٣۶٢و ٣۶٠با توجھ بھ عام و کلی بودن مواد

  حصر وراثت، الزامی است. 
II- ی با توجھ بھ اصل سیزدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران اقلیت ھای دینی شناختھ شده شامل ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیح

مکلفند قواعد و  ١٣١٢می باشد محاکم ایران با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب 
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در مسائل مربوط بھ فرزند خواندگی: عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ پدرخوانده یا مادرخوانده  -٣

  پیرو آن است.

ھ و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ راجع بھ احوال شخصی«قانون  -

  مجمع تشخیص مصلحت نظام ٣/۴/١٣٧٢/١٩٩٢مصوب » مسیحی

ھیات عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و  ١٩/٩/١٣۶٩مورخ  ٣٧رای وحدت رویھ شماره  -ماده واحده

  بھ شرح ذیل بھ تصویب رسید:

ن کھ بھ موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت نظر بھ اصل سیزدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و ای

نسبت بھ احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ و  ١٣١٢احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ درمحاکم مصوب مرداد ماه 

وصیت ایرانیان غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمھ متداولھ در 

در مواردی کھ مقررات قانون راجع بھ انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا  مذھب آنان در دادگاه ھا جز

دادگاه ھا در مقام رسیدگی بھ امور مذکور و ھمچنین در رسیدگی بھ درخواست تنفیذ وصیت نامھ ملزم بھ رعایت 

و باید احکام  قواعد و عادات مسلمھ در مذھب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع بھ انتظامات عمومی بوده

از مواد اضافھ شده بھ قانون  ٣قانون امور حسبی و ماده  ۴٣خود را برطبق آن صادر نمایند. این رای برابر ماده 

  برای دادگاه ھا در موارد مشابھ الزم االتباع است. ١٣٣٧آیین دادرسی کیفری مرداد ماه 

كھ  ین اشخاصیكرده باشند و ھمچن یانیعدت شاا مسایران خدمت یالمنفعھ اكھ بھ امور عام ی: كسان٩٨٠ماده  -

المنفعھ ھستند و و متخصص در امور عام یعلم یمقامات عال یداراایو از او اوالد دارند و  یرانیال ایع یدارا

ت یدولت ورود آنھا را بھ تابعكھ یند در صورتینمایران را میا یاسالم یت دولت جمھوریورود بھ تابع یتقاضا

ت یأت وزراء بھ تبعیب ھیت شرط اقامت ممكن است با تصویران صالح بداند بدون رعایا یسالما یدولت جمھور

  قبول شوند.رانیا

   شود:شھادت اشخاص ذیل پذیرفتھ نمی:  ١٣١٣ماده 

 .ی كھ تكدی را شغل خود قرار دھنداشخاص ولگرد و كسان .١

 اشخاص معروف بھ فساد اخالق.  .٢

                                                                                                                                                 
عادات مسلمھ متداول در مذھب آنان را نسبت بھ احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ و وصیت جز در مواردی کھ مقررات قانون راجع بھ 

ایت کنند، در مورد اشخاص موضوع استعالم و سایر ایرانیانی کھ فاقد مذھب شناختھ شده ھستند صدور گواھی انتظامات عمومی باشد رع
  حصر وراثت تابع مقررات قانون مدنی است.

  :٢٠/١٠/١٣۶۶مورخ  ۶٩۶۵/٧نظریھ شماره  - یا
سمیت شناختھ شده عبارتند از زرتشتی ھا، ) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، ایرانیانی کھ مذھب آنھ ھا بھ ر١٣با توجھ بھ اصل (

مسیحی ھا، و کلیمی ھا و پیروان این مذاھب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ و رأی وحدت رویھ دیوان 
ر ایرانیان غیر از پیروان کشور نسبت بھ انجام مراسم دینی وارث و وصیت و موارد دیگر آزاد ھستند ولی پیروان فرقھ بھائیت مثل سای

  مذھب اسالم و مذاھب بھ رسمیت شناختھ شده از لحاظ ارث تابع مقررات جمھوری اسالمی ایران ھستند.
  :٢/١٢/١٣۶٢مورخ  ۵١٣۵/٧نظریھ شماره  - یب

کھ مقرر داشتھ  ١٣١٢بنابر مستنبط  از ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب مرداد ماه 
نسبت بھ احوال شخصیھ و حقوق ارثیھ و وصیت ایرانیان غیرشیعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیت شناختھ شده محاکم باید قواعد و عادات 
مسلمھ متداولھ در مذھب آنان را جز در موردی کھ مقرات قانون راجع بھ انتظامات عمومی باشد بھ طریق مذکور در بندھای آن ماده 

ایت نمایند بھ نظر می رسد در صورتی کھ متوفی ایرانی غیرشیعھ بوده کھ مذھب او بھ رسمیت شناختھ شده ورثھ قانونی ندارد واحده رع
بر فرض صحت مرتب عنوان شده از طرف مقامات ذی صالح در مذھب متوفی باید برطبق قواعد و عادات مسلمھ در مذھب متوفی 

  رفتار گردد.
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 د.داشتھ باش یدر دعو یكھ نفع شخص یكس .٣

 انگیویوانھ در حال دیشھادت د .٤

 ٧کسانی کھ عدالت شرعی آنان محرز نباشد. .٥

  ٨قانون مدنی بھ شرح زیر اصالح می گردد: ١٣١٣ماده 

  در شاھد بلوغ ، عقل، عدالت، ایمان وطھارت مولد شرط است. – ١٣١٣ماده 

  . عدالت شاھد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه محرزشود.١تبصره 

شھادت کسی کھ نفع شخصی بھ صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشتھ باشد و نیز شھادت کسانی  .٢تبصره 

  کھ تکدی را شغل خود قرار دھند پذیرفتھ نمی شود.

د اطالع استعمال یمز یاند فقط ممكن است برادهیرا كھ بھ سن پانزده سال تمام نرس ی: شھادت اطفال١٣١٤ماده 

  ل اطفال را معتبر شناختھ باشد.ین قبیشھادت ا انونكھ ق ینمود مگر در موارد

  

  

   

  

ومت اقلیتھای مذھبی ایرانیان غیرشیعھممربوط بھ والیت و قی چند پرسش  

 

  ھ آنان محسوب است؟یجزء احوال شخص یمذھب یتھایمومت اقلیت و قیا امروالیآ: سؤال

  ه است:ن پاسخ دادیچن ١٨/٦/٤٦خ یدر تار یسئوال فوق اداره حقوقبارۀ در 

ق با ماده واحده یھ بوده و قابل تطبیجھ بالفصل آن است جزء احوال شخصیاز نكاح و نت یناش یت قھریچون وال

از حكم قانون است و ماده واحده مذكور  یناش ،مومتیق یباشد ولیعھ میرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیرعا

   ٩گردد.یشامل آن نم

  یمیھ كلیھ ورثھ محكوم علیحكم عل یھود، اجرایارث در مذھب  ھ،عیر شیان غیرانیھ ایاحوال شخصموضوع: 

ھ فوت شده است و ورثھ او یان اجرا مشارالیده و در جریاست صادر گرد یمیكھ كل یھ شخصیعل یاھیاجرائ:سؤال 

است كھ چون وارث  یباشند. محكوم لھ مدعیم یمیر و كلیكب یعبارتند از زوجھ و دو پسر و چھار دختر كھ ھمگ

د درباره دو نفر اوالد ذكور و یبرند لذا حكم صادره بایند و ورثھ اناث ارث نمینمایاستفاده م یذكور از اموال متوف

   اجرا گردد.  یزوجھ متوف

د نسبت بھ یمحاكم با ١٣١٢عھ مصوب یرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیبر طبق ماده واحده قانون رعاسؤال: 

ت شناختھ شده قواعد و عادات یعھ كھ مذھب آنان بھ رسمیرشیان غیرانیت ایھ و وصیھ و حقوق ارثیاحوال شخص

                                                 
  .١٣۶١/١٩٨١روزنامھ رسمی سال  ٧ 
  . ١٣٧٠/١٩٩٢روزنامھ رسمی سال ٨ 
مرجع نظریھ  -  ١/٤/١٣٤٩تاریخ صدور  - ٢و  ١ھفتھ نامھ دادگستری صفحھ  ٧٠نظریھ : شماره  - ١٣٤٩/١٩٧١روزنامھ رسمی سال  ٩ 

  : اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ
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ھود در دسترس یروان مذھب یند چون قواعد مسملھ و متداولھ پیت نمایمسلمھ و متداولھ در مذھب آنان را رعا

  د باشد؟یحكم چگونھ با یست تقاضا دارد اعالم شود نحوه اجرایدادگاه ن

  ن پاسخ داده است:یان تھران چنیمیانجمن كل یفتوا یبرمبنا ١/۴/۴٩ خیدر تار یاداره حقوق :نظریھ

ان تھران یمیده لذا موضوع از انجمن كلین نگردیران تاكنون تدویا ھ كلیمیانیاحوال شخصچون مقررات مربوط بھ 

  گردد:یر نقل میناً در زیاند عكھ داده یمحسوب است پرسش شد. جواب یل موارد مرجع فتوین قبیكھ در ا

، دوم چھار دختر، یال دائمیك عیالفوت او عبارت باشند اول نید و ورثھ و بازماندگان حیكھ فوت نما یمیمرد كل

 یرانیان ایمین كلیالسالم و سنت معمولھ و متداولھ بھیالھ علمیكل یسوم دو پسر، طبق دستور شرع حضرت موس

كونت درمنزل شوھر خود و حق نفقھ از ماترك افت نكرده حق سیھ خود را دریكھ مھر یمادام یال متوفیاول ع

دوم چھار  -شوھر خود ندارد کبماتر یگر حقیھ خود دیالقبالھ نكاحیما ف ھدریافت مھریشوھر خود دارد. پس از 

ز برده باشند و یھ نیزیات پدر خود بھ خانھ شوھر رفتھ باشند و جھیھرگاه ھر كدام از دختران در ح یدختران متوف

بماترك پدر خود ندارند. چنانچھ  یگر حقیشده باشد آنان د دیھ آنان قیاند در سند نكاحكھ برده یاھیزیطبق معمول جھ

ك دھم از كل ماترك پدر خود را بعنوان یات پدر خود بھ خانھ شوھر نرفتھ باشد ھر كدام از آنھا یدر ح یدختر

(و در  یال متوفیھ عیالقبالھ نكاحیماف ھیز پس از وضع مھرین یدر مورد پسران متوف -باشندیھ مستحق میزیجھ

ن دو پسران او ید بیھ ماترك بای) بقیك دھم از كل ماترك بعنوان دختر مجرد متوفیصورت بودن دختر مجرد 

گر یاالرث پسر نخست زاده نسبت بھ برادر دسھم -پسر نخست زاده باشد یدارا یم شود. ھرگاه متوفیاً تقسیمتساو

 ۶٠۶اند (ماده ن كردهیمع یو امور حسب ین مدنین از تركھ را قوانید یفایقھ استیاما طر او دو برابر خواھد بود.

د در درجھ اول ازتركھ ین مواد محكوم بھ بای) برطبق ایقانون امور حسب ٢۴٨و  ٢۴٠و  ٢٢۵و مواد  یقانون مدن

   ١٠فاء گردد.یم شده باشد) استینكھ تركھ تقسیو در درجھ دوم از مال ورثھ (مثل ا

باشد یكس مومذھب ارتد یكھ دارا یرانیا یك است با زنیلومذھب كات یتبعھ خارجھ كھ دارا ین مردیب: ؤالس

 ین ازدواجیران صورت گرفتھ طبق مقررات دولت متبوع مرد چنیدر ا یك ازدواجیلوطبق مقررات مذھب كات

ن یا چنیجھ بھ مراتب مذكور آده است با تویا كشور متبوع مرد بھ ثبت نرسیران یست و ازدواج در ایمعتبر ن

  بر آن مترتب است؟ یا آثار قانونیشود آ یت شناختھ میران بھ رسمین و مقررات ایطبق قوان یازدواج

 یبرا یران منعین اینكھ در قوانینظر بھ ا ن پاسخ داده است:یچن ٢٠/٢/١٣٥٠خ یدر تار یاداره حقوق :ھینظر

ران بر طبق یدر ا ١٩٢٨خ وقوع ازدواج كھ در سال ید و در تاركس وجود نداروك با زن ارتودیازدوج مرد كاتول

با روح ماده واحده قانون اجازه  ین ازدواجینبوده و چن یك انجام گرفتھ ثبت آن اجباریكاتول یمقررات مذھب

ن ازدواج یبنابرا .ھم كھ بعداً وضع شده موافقت دارد ١٣١٢عھ مصوب یرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیرعا

   ١١ران معتبر است.ین اینظر قوان مزبور از

 یاست متوف یمدع یدانند ثالثیمذھب فوت شده است، دو نفر خود را وارث منحصر او م یحنف یبانوئ: سؤال 

مذكوردو سال قبل از فوت مطلقھ شده  یكن دو نفر وارث ادعا دارند بانویاو بوده است ل یال رسمیالفوت عنیح

                                                 
   ٢٠/٢/٥٠تاریخ صدور  -٦تری صفحھ ھفتھ دادگس ٧٣شماره نظریھ شماره  - ١٩٧٢/ ١٣٥٠روزنامھ رسمی سال  ١٠ 
  ٢١/٦/١٣٥٠تاریخ صدور  -٨و  ٧ھفتھ دادگستری صفحھ  ٥٩شماره نظریھ : شماره  - ١٩٧٢/ ١٣٥٠روزنامھ رسمی سال  ١١ 
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  ٢٩

نكھ اختالف راجع بھ اصل یھا و معترض وجود نداشتھ با توجھ بھ ایمشارال نیت بیلقھ زوجالفوت عُ نیاست و ح

  مذھب ھستند: اظھارنظر گردد: ین حنفیطالق است و طرف

  ر؟یا خیباشد یا موضوع قابل رجوع بھ محكمھ شرع تھران میآ -١

 انیرانیراجع بھ ا ١٣١٢عھ مصوب یرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیاجازه رعا یماده واحده قانون -٢

را احصاء كرده باشد  یكھ مذاھب رسم یاا مادهیآ ت شناختھ شده است،یاست كھ مذھب آنان بھ رسم یاعھیرشیغ

  ت شناختھ شده است؟یبھ رسم یا مذھب حنفین وجود دارد؟ و آیدر مجموعھ قوان

كھ بتوان عادت و  ید مسلمیھ باشد مرجع تقلیالرعاكھ ماده واحده مذكور نسبت بھ اختالف الزم یدر صورت -٣

  است؟ یقواعد مسلمھ متداولھ آنان را استعالم نمود چھ كس

  گردد: یل درج میكھ در ذ یقانون محاكم شرع و اصل اول متمم قانون اساس ٧و  ۴با توجھ بھ مواد  :ھینظر

واھد بود قائم مقام محكمھ شرع خ یل نداده محضر رسمیھ محكمھ شرع تشكیكھ وزارت عدل یھائدر حوزه -۴ماده 

ھ بعمل یط) انتخاب محضر مطابق نظامنامھ وزارت عدلیالشراك مجتھد جامعیشود از یل می(ھر محضر شرع تشك

  خواھد آمد. 

  ل بعمل خواھد آمد:یرجوع بھ شرع در موارد ذ -٧ماده 

  راجع بھ اصل نكاح و طالق. یدعاو -١

٢- ...  

ن یران دارا و مروج اید پادشاه ایھ است بایعشر یاثن ھیقھ حقھ جعفریران اسالم و طریا یمذھب رسم -اصل اول

  مذھب باشد. 

  ن پاسخ داده است:یچن ٢١/۶/۵٠خ یر تارد یسئوال فوق اداره حقوق پاسخدر 

راجع بھ اصل نكاح و طالق  یبھ دعاو یدگیرس ١٣١٠با توجھ بھ عموم و اطالق قانون محاكم شرع مصوب  -١

س نشده ید بھ دادگاه شرع ارجاع گردد. ھرگاه در محل دادگاه شرع تأسیبا مذھب یعھ من جملھ حنفیرشیان غیرانیا

  شده احالھ شود.  ینیبشیقانون مذكور پ ۴محل كھ در ماده  ید بھ محضر رسمیباشد با

كھ مذھب  یكن از مدلول اصل اول متمم قانون اساسیده لیك از متون مدون احصاء نگردیچ یدر ھ یمذاھب رسم -٢

ران مسلم یر ایچند قرن اخ یو ادار یھ قضائیرو شورای ملیت شناختھ و قانون انتخابات مجلس یماسالم را بھ رس

بھ  یو زردشت یحی، مسیمی: كلیراسالمیو مذاھب غ یو حنبل ی، شافعی، مالكی: حنفیاست كھ مذاھب اسالم

  اند.ت شناختھ شدهیرسم

ان در یمیان از دارالشرع كلیمیو در مورد كل ین سنایدر مورد مذاھب عامھ از مفت یعادات و قواعد مسلمھ مذھب -٣

ان تھران یزردشت نجمنااز ان یمربوط و در مورد زردشت یساھایاز كل یحیتھران، در مورد فرق مختلف مس

ن اداره ین نامھ در ایز تحت عنوان آئین یمقررات مدون یحیفرق مس یان و بعضیگردد. از زردشتیاستعالم م

   ١٢موجود است.

                                                 
  .٩/٥/١٣٥٨تاریخ صدور   - ٣٠٨٥/٧شماره نظریھ :  - ١٩٨٠/ ١٣٥٨روزنامھ رسمی سال  ١٢ 
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  ٣٠

یا در مورد درخواست  گواھی عدم امکان سازش ایرانیان غیرشیعھ قانون حمایت خانواده حاکمیت دارد یا سوال : آ

  مقررات قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ؟ 

  

نظریھ: قانون حمایت خانواده از جملھ قوانین آمره مربوط بھ نظم عمومی است و درباره کلیھ اتباع ایران پیرو ھر 

گواھی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طالق برای ھمھ الزامی است   بنابراین اخذ .ھبی کھ باشند حکومت داردمذ

ولی اجرای صیغھ طالق و سایر تشریفات آن بر طبق قواعد مسلم اھل ھر مذھب کھ در ماده واحده راجع بھ قانون 

   ١٣ره شده بھ عمل خواھد آمد.بھ آن اشا١٣١٢اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ مصوب 

  

ثبت طالق ایرانیان غیرشیعھ کھ بر طبق مقررات مذھبی خودشان واقع شده باشد با رعایت قانون مربوط موضوع: 

 بھ اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در دفاتر کنسولگری جمھوری اسالمی ایران بالمانع است.

اند، خودشان در خارج از کشور اقدام بھ طالق نموده یق مقررات مذھبطب یھودیو  یرانیا یزن و شوھر :سوال 

ران یاج بھ صدور حکم از محاکم ایا احتید یتوان آن را ثبت نمایران میا یاسالم یدولت جمھور یا کنسولگریآ

  دارد؟

ت مقررات مربوط یبا رعا وین نکھ براساس درخواست طرفینظر بھ ا: ر استیبشرح ز یاداره حقوق ینظر مشورت

بھ صدور  یازیباشد و ن یعھ حکم طالق صادر شده است ثبت آن بالاشکال میرشیان غیرانیھ ایبھ احوال شخص

  ١٤ست.ین یرانیھ محاکم ایاز ناح یحکم

 می تواند بھ تمام دعاوی داخل در صالحیت دادگاه مدنی خاص موضوع: رییس دادگاه مدنی خاص (اھل تسنن)

  رسیدگی نماید.

  

تواند بھ تمام دعاوی داخل در ل: آیا رییس دادگاه مدنی خاص (اھل تسنن) در صورتی کھ حنفی باشد میسوا

  صالحیت دادگاه مدنی خاص در مورد اھل تسنن رسیدگی نماید یا فقط بھ مسائل خاص باید رسیدگی کند؟

قانون اساسی  ١٢توجھ بھ اصل ھا و مراجع قضایی با . کلیھ دادگاه١نظر مشورتی اداره حقوقی بھ شرح زیر است: 

جمھوری اسالمی ایران باید رسیدگی بھ دعاوی راجع بھ احوال شخصیھ را بر اساس مقررات و موازین مذاھب 

اھل تسنن انجام دھند و ھمانطور کھ در ادیان رسمی دیگر معمول است در صورت نیاز با استعالم از مراجع 

ن دادگاه مدنی خاص تاسیس شده در گنبد کھ رییس حنفی مذھب دارد با بنابرای .مذھبی ابھامات خود را رفع نمایند

توجھ بھ اصل صالحیت دادگاه مدنی خاص نسبت بھ دادگاه عمومی صالحیت رسیدگی بھ دعاوی راجع بھ احوال 

  ٣و ١. با توجھ بھ مواد ٢قانون دادگاه مدنی خاص دارد.  ٣شخصیھ سایر مذاھب اھل تسنن را در حدود ماده 

قانون اساسی حدود صالحیت دادگاه مدنی خاص  ١۵۶و اصل  ١۵٧اصل  ١ن دادگاه مدنی خاص و بندقانو

جدیدالتاسیس روشن است و ھویت مذھبی متصدی آن ھمانطور کھ فوقا اشاره شد صالحیت دادگاه را تغییر                 

                                                 
  .٨/٦/٥٩تاریخ صدور  -  ٢٤١٣/٧شماره نظریھ   - ١٩٨١/ ١٣٥٩روزنامھ رسمی سال  ١٣ 
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  ٣١

بھ مذاھب دیگر اھل تسنن بوده و دھد و تعیین رییس غیرشیعی صرفا بھ لحاظ احاطھ وی بھ مسائل مربوط نمی

اساس مقررات و قوانین بایست بر نون دادگاه مدنی خاص میقا ٣مشارالیھ در موارد دیگر مندرج در ماده 

شود و صالحیت دادگاه نماید آنچھ کھ مربوط بھ ارث و ماترک متوفی میموضوعھ رسیدگی نماید. اضافھ می

قانون امور حسبی کھ تا این تاریخ نسخ نشده و بھ قوت خود باقیست  و نحوه رسیدگی در رسیدگی کننده و شرایط 

آمده است و رسیدگی در مورد دعاوی راجع بھ ترکھ و ھمچنین ارث با رعایت احوال شخصیھ مذاھب غیرشیعھ و 

. مقررات مربوط بھ احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ ٣کلیھ ادیان رسمی در صالحیت دادگاه صلح می باشد. 

ماده واحده یاد شده قواعد مسلمھ و متداولھ مذھب  ١بھ قوت خود باقی است و با توجھ بھ بند  ١٣١٢تیرماه مصوب 

زوج باید اعمال گردد و با توجھ بھ اصل قبول صالحیت دادگاه مدنی خاص در مورد رسیدگی بھ دعاوی خانوادگی 

  ١٥.دادگاه مزبور شایستگی رسیدگی را دارد

  رای ایرانیان غیرشیعھ چگونھ خواھد بود؟ سؤال: اجرای وصیت نامھ ب

ت ینکھ بھ موجب ماده واحده قانون اجازه رعایران برایا یاسالم یجمھور یزدھم قانون اساسینظربھ اصل س 

ھ یھ وحقوق ارثینسبت بھ احوال شخص ١٣١٢عھ درمحاکم مصوب مرداد ماه سال یرشیان غیرانیا یھ یاحوال شخص

ت قواعد و عادات مسلمھ متداولھ یت شناختھ شده لزوم رعایذھب آنان بھ رسمعھ کھ میشریان غیرانیت ایووص

ده فلذا یح گردیباشد تصر یکھ مقررات قانون راجع بھ انتظامات عمومیدرموارد درمذھب آنان دردادگاھھا جزء

ت یت نامھ ملزم بھ رعایذ وصیبھ درخوست تنف یدگین دررسیبھ امور مذکور وھمچن یدگیدادگاھھا درمقام رس

 د احکام خودیبا بوده و یدرمورد مقررات قانون راجع بھ انتظامات عموم قواعد وعادات مسلمھ درمذھب آنان جزء

ن ییاز مواد اضافھ شده بھ قانون آ ٣و ماده  یقانون امور حسب ۴٣برابر ماده  ین رأید ایرا برطبق آن صادر نما

   ١٦.ارد مشابھ الزم االتباع استدادگاھھا درمو یبرا ١٣٣٧ماه  مصوب مرداد یفریک یدادرس

  

  

سنت در خصوص قتل عمد چنانچھ یکی از اولیاء دم گذشت نماید کھ حسب نظر علمای اھل اینھ سوال: با توجھ ب

         شود و بقیھ ورثھ باید از قاتل دیھ دریافت نمایند حال قتلی در بین افراد مذکور اتفاق افتاده وقصاص ساقط  می

  ای دیگر تقاضای قصاص دارند، تکلیف دادگاده در این مورد چیست؟گذشت نموده و عدهعده ای از ورثھ 

مطابق اصل دوازدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت نظریھ اداره حقوقی: 

حنفی، شافعی،  ، مذاھب اسالمی غیرشیعھ اعم از١٣١٢احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب سال 

زیدی از لحاظ احوالی شخصیھ و دعاوی مربوط بھ آن (ازدواج، طالق، ارث، وصیت) تابع  مالکی، حنبلی، و

قانون راجع بھ  ٣قواعد و مقررات مذھب خود ھستند و در محاکم رسمیت دارند لیکن در امور کیفری مطابق ماده 

یران مرتکب جرم شوند قوانین جزائی درباره آنان کھ در قلمرو حاکمیت کشور ا مجازات اسالمی کلیھ کسانی

                                                 
  ).١٩٨۵(  ١٩/٩/١٣۶٣ـ٣٧رأی شماره: ،  ۶٣/٢٣وحدت رویھ ردیف  ١٥ 

  .  ١۶/٩/١٣۶٨تاریخ صدور  -۴۵۶۶/٧شماره نظریھ   -١٩٩٠/ ١٣۶٨روزنامھ رسمی سال  ١٦ 
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اگر بعضی  ١٣٦١قانون حدود و قصاص مصوب شھریور ماه سال  ٥٠گردد چون مطابق ماده اعمال و اجرا می

از وراث گذشت نمایند و بعضی دیگر تقاضای قصاص نمایند کسانیکھ درخواست قصاص دارند پس از پرداخت 

الذکر قانون فوق ٥٠توانند او را قصاص کنند مورد استعالم ھم از مصادیق ماده یسھم دیھ عفو کنندگان بھ قاتل م

  ١٧د.است و باید مطابق آن عمل شو

  

کند کھ مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین اخذ بھ شفعھ زمانی تحقق پیدا می قانون مدنی ٨٠٨باتوجھ بھ ماده سوال: 

بھ قصد بیع بھ شخص ثالثی بفروشد حال اگر مال خود را  ۀصّ دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حِ 

غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اھل تسنن باشند کھ در مذھب آنھا 

تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ بھ شفعھ دارند آیا با توجھ بھ قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان 

  یا شرکا کھ قصد فروش ندارند می توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟  غیرشیعھ شریک

  

، فقط در آن قسمت ١٣١٢نظریھ اداره حقوقی: قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب 

لم و ھا بر طبق اصول مسو طالق است اجازه داده کھ دادگاھاز حقوق مدنی کھ راجع بھ ارث و وصیت و نکاح 

و بعد از  ٨٠٨متداولھ در مذھب آنان رسیدگی و اقدام بھ صدور حکم نمایند موضوع اخذ بھ شفعھ و مقررات مواد 

تواند در دادگاه قانون مدنی کھ مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است، فتوای علمای مذاھب دیگر نمی

    ١٨قانون مدنی راجع بھ اخذ شفعھ حاکم خواھد بود. و سایر مواد ٨٠٨مستند صدور حکم باشد و در نتیجھ ماده 

 

) قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ، اجازه داده است کھ در ٧و۶سوال: مطابق مواد (

مورد تقسیم ارث و وصیت و نکاح و طالق مقررات پیروان مذاھب غیرشیعھ رعایت شود ولی در مورد فرقھ 

است آیا در مورد این فرقھ کھ گرایش آنھا مورد تایید نیست در مسائل مربوط بھ احوال شخصیھ  بھاییھ قانون ساکت

  چگونھ باید عمل شود؟

  

نظریھ اداره حقوقی: چون فرقھ بھاییھ از مذاھب رسمی کشور نیست بنابراین در تصدیق انحصار وراثت و تقسیم 

ی کھ در مورد ایرانیان شیعھ اجرا می شود در مورد ترکھ و سایر احوال شخصیھ بایستی ھمان مقررات و قوانین

   ١٩آنان نیز اجرا گردد.

  

سوال: با توجھ بھ این کھ برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان الزم است، آیا در خصوص 

  اقلیت ھای مذھبی نیز اخذ رضایت ولی ضروت دارد؟

                                                 
  ٢٣/٧/١٣٧٠تاریخ صدور  -۴٢۶٣/٧شماره نظریھ  - ١٣٧٠/١٩٩٢روزنامھ رسمی سال  ١٧ 
مرجع تصویب:  مجمع تشخیص  - ٣/۴/١٣٧٢تاریخ تصویب   -  ٩۴٨٢شماره دستور اجرا : - ١٩٩۴/ ١٣٧٢روزنامھ رسمی سال  ١٨ 

  . مصلحت نظام
  .٢٨/۵/١٣٧۴تاریخ صدور  -٢٣٠٢/٧شماره نظریھ  - ١٣٧۴/١٩٩۶روزنامھ رسمی سال  ١٩ 
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عد مسلمھ متداولھ در مذھب ایرانیان غیرشیعھ بھ رسمیت شناختھ بھ نکاح و طالق، قوا نظریھ اداره حقوقی: راجع 

شده است، لذا در صورتی کھ طبق قواعد مسلمھ متداولھ در مذھب ایرانیان غیرشیعھ، اجازه ولی برای ازدواج 

بر طبق ھمان  ١٣١٢در محاکم مصوب  ) رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ١دختر الزم نباشد طبق قانون (

   ٢٠عمل خواھد شد. قواعد

  

ک ھشتم کل ماترک اعم از منقول و یھ سھم ھمسر یاحوال شخص رعایت باباشد سنت اھل یاگر متوفسوال: 

تاجیک بھ تبعھ افغان بھ استناد کارت اقامت در ایران د. عبداللھ ی برھ پسر دو برابر دختر ارث میرمنقول و بقیغ

ورثھ را شش پسر و سھ دختر و یک ھمسر معرفی کرده درخواست گواھی حصر وراثت پدر خود را کرده، و 

) قانون مدنی میزان سھم االرث ھر یک چقدر می شود؟ ضمنا گواھی حصر ٩۶٧است با توجھ بھ مقررات ماده ( 

  وراثت بھ ھمین ترتیب صادر شده است.

 

عھ و یرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیاھل سنت باشد با توجھ بھ ماده واحده رعا یاگر متوفنظریھ اداره حقوقی: 

 یمذھب متوف یاز علما یکیمعتبر از  یبا اخذ فتوا یکشور ماترک و یوان عالید یأت عمومیالزم االتباع ھ یرا

ھ بھ فرزندانش بھ نسبت پسر دو برابر دختر یک ھشتم کل ماترک بھ ھمسر و بقیدر خصوص مورد  شود یم میتقس

  ٢١.ردیگ یتعلق م

بعھ ایران، چنانچھ متوفی شیعھ باشد، زوجھ طبق قانون مدنی و در صورتی کھ موضوع: در صورت فوت زوج  ت

  پیرو مذاھب شناختھ شده باشد طبق ضوابط مربوط بھ مذھب زوج ارث می برد.

  

تبعھ ایران فوت نماید چنانچھ متوفی پیرو مذھب شیعھ باشد زوجھ بھ چھ ترتیب ارث  در صورتی کھ زوج سوال : 

  اھب دیگری باشد کھ قانون اساسی آن را بھ رسمیت شناختھ است چگونھ ارث خواھد برد؟می برد و اگر پیرو مذ

  

. زوج ١نماید دوحالت قابل پیش بینی است:حقوقی: چنانچھ زوج تبعھ ایران در دوره زناشویی فوت اداره نظریھ 

برد (مواد ارث می غیرمنقولانی و اشجار موجود دردارای اوالد باشد. زوجھ یک ھشتم بھای اعیشیعھ بوده و 

پیرو مذاھب اھل سنت، مسیحی، کلیمی یا زرتشتی باشد، سھم   . در صورتی کھ زوج٢قانون مدنی)  ٩۴٧و  ٩١٠

قانون اساسی و قانون رعایت احوال  ١٣و  ١٢زوجھ مطابق مقررات مربوط بھ مذھب متوفی خواھد بود (اصل 

  ٢٢ع ھیات عمومی).و رای الزم االتبا ١٣١٢شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ مصوب 

  در مورد طالق بھائیان نیز ارجاع بھ داوری و صدور گواھی عدم امکان سازش ضرورت دارد.موضوع: 

                                                 
مرجع نظریھ: اداره کل حقوقی و تدوین  - ١١/١٠/٧٥تاریخ صدور  -  ٧/ ٦١٤٩شماره نظریھ  -  ١٩٩٧/ ١٣٧٥ی سال روزنامھ رسم ٢٠ 

  قوانین قوه قضائیھ
  . ٣٠/١٠/٧٥تاریخ صدور  - ٦١٤٩/٧شماره نظریھ  - ٢٠٠٨/ ١٣٨٦روزنامھ رسمی سال  ٢١ 
  .١٣٧٧/ ١٥/١١تاریخ صدور  -٨١٩٣/٧ شماره نظریھ - ١٣٧٧/١٩٩٩روزنامھ رسمی سال  ٢٢ 
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: با توجھ بھ ضرورت ارجاع امر بھ داوری در طالق چنانچھ زوجین از فرقھ بھایی باشند و دادخواست سوال

  ص تعیین داوران چیست؟گواھی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند، تکلیف دادگاه در خصو

  

شود و کھ ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ، شامل حال بھائیان نمی نظریھ: با توجھ بھ این

گردد لذا در مورد صدور گواھی عدم امکان سازش و تعیین داوران نان مقررات قانون مدنی اجرا میدر مورد آ

  ٢٣نون اصالح مقررات مربوط بھ طالق ضروری است.نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قا

ماترک متوفای غیرمسلمان طبق ضوابط احوال شخصیھ متوفی تقسیم می شود اعم از این کھ بین وراث، موضوع: 

  .ورثھ مسلمان باشد یا خیر

سوال: مرد مسیحی فوت کرده و ھمسرش تقاضای گواھی حصر وراثت بر مبنای احوال شخصیھ متوفی را کرده 

ت متعاقبا احد از ورات دادخواستی بھ دادگاه تقدیم و تقاضا کرده کھ چون قبال مسلمان شده است حسب ماده اس

) مکرر قانون مدنی تقاضای صدور گواھی حصر وراثت را بھ عنوان ورثھ انحصاری صادر شود. در ٨٨١(

ه تقسیم ارث چگونھ خواھد صورتی کھ بین وراث تنھا ورثھ مسلما شخص مذکور بوده و بقیھ مسیحی باشند نحو

  بود؟ 

مطروحھ راجع بھ احوال  یبھ دعاو یدگیمستنداً بھ قانون رسنظریھ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیھ: 

ص مصلحت نظام کھ یمجمع تشخ ٣/٤/١٣٧٢مصوب  یحیو مس یمی، کلیان زرتشتیرانیا ینیمات دیھ و تعلیشخص

ن کھ بھ موجب ماده واحده قانون یان و اریا یاسالم یجمھور یاساسزدھم از قانون یاست نظر بھ اصل س یحاک

ھ و ینسبت بھ احوال شخص ١٣١٢عھ در محاکم مصوب مرداد ماه یرشیان غیرانیھ ایت احوال شخصیاجازه رعا

ت قواعد و عادات مسلمھ یت شناختھ شده لزوم رعایعھ کھ مذھب آنان بھ رسمیرشیان غیرانیت ایھ و وصیحقوق ارث

ت یبھ امور مذکور ملزم بھ رعا یدگیح شده فلذا دادگاھھا در مقام رسیلھ در مذھب آنان در دادگاھھا تصرمتداو

ند. چنانچھ احد از وراث ید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایقواعد و عادات مسلمھ در مذھب آنان بوده و با

ن الفوت یفقط براساس قواعد مسلم ح یک وم ماتریا بعداً مسلمان شود، تقسیرمسلمان، مسلمان باشد یغ یمتوفا

  ٢٤مسلمان است. یدر مورد متوفا ی) قانون مدن٨٨١د و مقررات ماده (یآ یبھ عمل م یمتوف

  

سوال: در مورد دادخواست طالق از ناحیھ زوج یا زوجھ یا ھردو کھ جزو اقلیتھای مذھبی باشند آیا رعایت احوال 

  شخصیھ آنان ضرورت دارد یا خیر؟ 

  

ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیھ ایرانیان  ١اداره کل حقوقی قوه قضائیھ: با عنایت بھ بند نظریھ 

در مورد طالق باید عادات و قواعد مسلمھ متداولھ در مذھبی کھ شوھر  ١٠/۵/١٣١٢غیرشیعھ در محاکم مصوب 

است زوجین اختالف مذھب داشتھ  پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است کھ ممکن

                                                 
  . ٢٣/٢/١٣٧٩تاریخ صدور   -  ١٠٧٦/٧شماره نظریھ   - ٢٠٠١/ ١٣٧٩روزنامھ رسمی سال  ٢٣ 
  . ٢١/۵/١٣٨٧تاریخ صدور  -  ٣٠۶٩/٧شماره نظریھ   - ١٣٨٧/٢٠٠٩روزنامھ رسمی سال  ٢٤ 
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 ١٣٧١باشند اما راجع بھ تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط بھ طالق مصوب 

  مجمع تشخیص مصلحت نظام الزم الرعایھ است. 

  

  مقررات احوال شخصیھ مسیحیان پروتستان ایران موضوع: 

  

میالدی بھ  ٢٠٠٨سپتامبر  ٢۴برابر با  ٣/٧/١٣٨٧ن در تاریخ مقررات احوال شخصیھ مسیحیان پروتستان ایرا

تصویب آقایان کشیشان و ھیاتھای مدیره کلیساھای پروتستان ایران رسیده است پس از ارسال بھ اداره کل محترم 

با اعمال نظریھ ھای اصالحی کمیسیون مشورتی تھیھ لوایح  قضائیھامور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه 

با توجھ بھ  –بھ شرح متن  – ٢٥ی آن اداره کل کھ مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقررات واقع گردید.قضای

اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن مقررات یاد  ٣٠/۶/١٣٨٧مورخ  ٧/۴٠۴۴اعالم نظریھ شماره 

یان پروتستان ایران کھ بھ شده با نظم عمومی و حسب تقاضای مدیرکمیتھ تدوین مقررات احوال شخصیھ مسیح

. ذیال جھت ات روزنامھ رسمی کشور گردیده استثبت دفتر قوانین و مقرر ٧/٧/١٣٨٧مورخ  ٩/٢٢١٢شماره 

این مقررات در چھار کتاب بیان شده است. کتاب اول: تعریف ر و آگاھی درج و منتشر می گردد ( استحضا

فرزندخواندگی.  - نََسب -حضانت و سرپرستی فرزندان طالق. کتاب دوم: –ازدواج  - نامزدی -مسیحی پروتستان

  مربوطھ در لینک زیر قابل دسترسی است: قانونی کتاب سوم: وصایا. کتاب چھارم: ارث). مواد 

http://www.dastour.ir/Print/?lid=324780  

     

  خانوادگی ایرانیان غیرشیعھ کیست؟ سؤال: مرجع رسیدگی بھ دعاوی

ت ناشی از بر ھم زدن آن ا. نامزدی و خسار١رسیدگی بھ امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است: 

.نفقھ ٧. مھریھ ۶. جھیزیھ ۵. ازدواج مجدد ۴. شروط ضمن عقد نکاح ٣. نکاح دائم ، موقت و  اذن در نکاح ٢

رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن  . طالق،٩. تمکین و نشوز ٨زوجھ و اجرت المثل ایام زوجیت 

. والیت قھری، قیمومت، امور مربوط بھ ١٣. رشد، حجر و رفع آن ١٢. نسب ١١. حضانت و مالقات طفل ١٠

. امور راجع بھ غایب ١۵ارب . نفقھ اق١۴ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط بھ آنان 

  .. تغییر جنسیت١٨. اھدای جنین ١٧. سرپرستی کودکان بی سرپرست ١۶االثر ودمفق

ل دوازدھم و سیزدھم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه وتبصره: بھ دعاوی اشخاص موضوع اص

و قانون رسیدگی بھ دعاوی مطروحھ  ٣١/۴/١٣١٢رعایت احوال شخصیھ ایرانیان غیرشیعھ در محاکم مصوب 

مجمع تشخیص  ٣/۴/١٣٧٢و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب حوال شخصیھ بھ ا  راجع

مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت ھای دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیھ 

    ٢٦را می گردد.آنان از جملھ نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اج

                                                 
  . ایرانمرجع تصویب:  کشیشان و ھیات ھای مدیره کلیساھای پروتستان   - ٣/٧/١٣٨٧تاریخ تصویب  روزنامھ رسمی٢٥ 
  قانون حمایت خانواده ۴ماده   - ١٣٩٢/٢٠١۴روزنامھ رسمی سال  ٢٦ 

www.atharebartar.com



  ٣٦

 

  

 The Penal Code   )١٣۵٧/١٩٧٩ - ١٣٠۴/١٩٢۵قانون مجازات عمومی (

 یھ مجریمقرر و در محاكم عدل ین قانون از نقطھ نظر حفظ انتظامات مملكتیمصرحھ در ا یھا: مجازات١ماده  -

مقرره در شرع  راتیب و كشف شود بر طبق حدود و تعزیتعق ین اسالمیموازكھ موافق ییھاخواھد بود و جرم

  شوند.یمجازات م

 ینین انواع جرائم و مجازاتھا و اقدامات تأمیی) قانون مجازات راجع است بھ تع١٣٥٢/١٩٧٢: (اصالحیھ ١ماده  -

  شود.یكھ درباره مجرم اعمال م یتیو ترب

  توان جرم دانست مگر آن چھ كھ بھ موجب قانون جرم شناختھ شده.یرا نم یچ عملی: ھ٢ماده  -

ا ی ینیا مستلزم اقدامات تأمیا ترك فعل كھ مطابق قانون قابل مجازات ی) ھر فعل ١٣٥٢/١٩٧٢: (اصالحیھ ٢ده ما -

آن مجازات  یجرم دانست مگر آنكھ بھ موجب قانون براتوانیرا نم یچ امریباشد جرم محسوب است و ھ یتیترب

  ن شده باشد.ییتع یتیا تربی ینیا اقدامات تأمی

و  ینیاعم از زمران (یت ایكھ در قلمرو حاكم یھ كسانیدرباره كل یین جزای) قوان١٣٥٢/١٩٧٢سخھ : (ن٣ماده  -

  مقرر شده باشد.  یگریب دیبھ موجب قانون ترتگردد مگر آنكھی) مرتكب جرم شوند اعمال مییو ھوا ییایدر

جنحھ  – ٣جنحھ مھم  - ٢ت یاجن – ١شود:یم میث شدت و ضعف مجازاتھا بھ چھار نوع تقسی: جرم از ح٧ماده  -

  خالف. - ٤ر) یتقصكوچك (

حبس موقت با اعمال  -  ٣حبس مؤبد با اعمال شاقھ.  - ٢اعدام.  - ١ل است: یت از قرار ذی: مجازات جنا٨ماده  -

  شاقھ.

  .یت از حقوق اجتماعیمحروم - ٦د. یتبع - ٥حبس مجرد.  - ٤

توأم با اعمال شاقھ  ییجنا یك از حبسھای چین قانون ھیا یخ اجرای): از تار١٣٥٢/١٩٧٢تبصره (اصالحیھ  -

ر دائم با یا غیحبس موقت  یحبس دائم و بھ جا ا دائم با اعمال شاقھیا ابد یمؤبد  یھاحبس ینخواھد بود و بھ جا

  شود.ین مییدرجھ دو تع ییحبس مجرد حبس جنا یك و بھ جایدرجھ  ییاعمال شاقھ حبس جنا

ا یدر نقطھ  یاقامت اجبار -  ٢ك ماه. یش از یب یبیحبس تأد - ١ل است: یحھ مھم از قرار ذ: مجازات جن٩ماده  -

غرامت در  - ٤. یحقوق اجتماع یت از بعضیمحروم - ٣ن. یا نقاط معیت از اقامت در نقطھ یا ممنوعین ینقاط مع

  باشد. یكھ مجازات اصل یصورت

ھ زنھا حبس با اعمال شاقھ و ین كلیصت سال است و ھمچنكھ عمر آنھا متجاوز از ش ی: در حق مردان٤٦ماده  -

 یارتكاب قتل عمد ین كھ حكم برایل خواھد شد مگر ایمجازات آنھا بھ حبس مجرد تبدشود وینم یحكم اعدام جار

  صادر شود.

با  ا جنگیداخل شود كھ آنھا را بھ خصومت  ینین آنھا در اسباب چیا مأموری: ھر كس با دول خارجھ ٦١ماده  -

لھ فراھم كند محكوم بھ اعدام یسھ و وسیعداوت و جنگ آنھا را بھ ھر نحو دسا اسبابیران وادار كند یدولت ا
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از ھفت تا پانزده سال حبس با اعمال  كھ اقدامات مذكوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتكب یشود در صورتیم

  شاقھ است.

ام یق یكھ بر ضد حكومت مل ین دولتیمنصبان و مأموراحبك از وزراء و اعضاء پارلمان و صی: ھر ٨٢ماده  -

  اعدام است.ام را بدھد محكوم بھیا حكم قید ینما

  كھ قانوناً استثنا شده باشد. یاعدام است مگر در موارد ی: مجازات مرتكب قتل عمد١٧٠ماده  -

ك فراش یبھ منزلھ وجود در  كھ یا در حالیك فراش یدر  یزن خود را با مرد اجنب ی: ھر گاه شوھر١٧٩ماده  -

  ا ھر دو شود معاف از مجازات است.یاز آنھا  یكیا ضرب یجرح ایاست مشاھده كند و مرتكب قتل 

د بھ حبس با اعمال شاقھ از سھ تا ده سال یرا بنما ید ھتك ناموس زنیا تھدیھر كس بھ عنف  - : الف ٢٠٧ماده  -

از علل  یكیكھ مرتكب لواط شود. در صورت وجود  یاره كسمقرر است درب ن مجازاتیمحكوم خواھد شد و ھم

  شود:یل مرتكب بھ حداكثر مجازات مزبور محكوم میمشدده ذ

 یاریھ سمت صاحب اختیعلیباشد كھ نسبت بھ مجن یا مستخدم كسیھ یعلیا مستخدم مجنیھر گاه مرتكب معلم  - ١

  و واقع شده.ا نفوذ ایار یھ در تحت اختیعلیمجنباشد كھ یا كسیدارد 

  سال تمام داشتھ باشد. ١٨ھ كمتر از یعلیاگر مجن - ٢

  ھ زن شوھردار باشد.یعلیاگر مجن - ٣

  ھ دختر باكره بوده باشد.یعلیاگر مجن - ٤

  قادر بھ مقاومت نبوده باشد. یا بدنی یدماغ یھ بھ واسطھ ضعف قوایعلیاگر مجن - ٥

  اگر مرتكب مرد متأھل باشد. - ٦

  د باشد.یا تھدیلواط ھر گاه بھ عنف در مورد  - ٧

 یل باشد جزایمقرون بھ تمام پنج شرط ذ یط مقرره در شرع نبوده ولی: ھر گاه سرقت جامع تمام شرا٢٢٢ماده  -

ا یك ی - ٣شتر باشند. یا بین دو نفر یسارق - ٢سرقت در شب واقع شده  - ١است: مرتكب حبس دائم با اعمال شاقھ

بھ كار  ید ساختگیا كلیا جرز را شكستھ یوار باال رفتھ یاز د - ٤باشد.  یا مخفیسالح ظاھر  چند نفر از آنھا حامل

قلمداد كرده و  یرا مأمور دولتقت خودیا بر خالف حقیار كرده یا لباس مستخدم دولت را اختین كھ عنوان یا ایبرده 

را  یدر ضمن سرقت كس - ٥ده باشد. ا توابع آن است سرقت كری یسكن یا برایا مھی یكھ محل سكن ییا در جای

  د كرده باشد.یا تھدیآزار 

 The Islamic Penal Code and Its )١٣٩٧/٢٠١٨ -١٣۶١/١٩٨١( قانون مجازات اسالمی* 

Modifications 

ای ترتیب مواد قانون را بر ھم زدند. بھ شکل غیرحرفھقانون مجازات  کنندگان نسخۀ نھاییمتأسفانھ تدوینتوضیح: 

  این جا آخرین تغییرات با رنگ قرمز و شماره متفاوت ارائھ شده است. ن رو، در از ای
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كھ درباره  یتیو ترب ینیمأن انواع جرائم و مجازات و اقدامات تییراجع است بھ تع یقانون مجازات اسالم - ١ماده 

  شود .  یمجرم اعمال م

حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات ھای مشتمل بر جرائم و مجازات  قانون مجازات اسالمی  -١ماده 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣مصوب مینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنھاست (أت

  

  شود .  ین شده باشد جرم محسوب مییآن مجازات تع یكھ درقانون برا یا ترك فعلیھر فعل  - ٢ماده 

ر قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب  می شود ھر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل کھ د -٢ماده 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣( قانون مجازات اسالمی مصوب 

  

ران یا یاسالم یجمھور یو ھوائ یائی، در ینیت زمیكھ در قلمرو حاكم یھ كسانیدرباره كل ین جزائیقوان - ٣ماده 

  مقرر شده باشد. یرگیب دیگردد مگر آنكھ بموجب قانون ترت یمرتكب جرم شوند اعمال م

قوانین جزایی ایران درباره کلیھ اشخاص کھ در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و ھوایی جمھوری  – ٣ماده 

اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگرآنکھ بھ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ( قانون 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣مجازات اسالمی مصوب 

 - ٥رات یتعز - ٤ات ید - ٣قصاص  - ٢حدود - ١ن قانون پنج قسم است: یمقرر در ا یھامجازات - ١٢ماده 

   ٠بازدارنده  یمجازاتھا

( قانون  تعزیر – ٤ ھدی - ٣قصاص  - ٢حد - ١مجازات ھای مقرر در این قانون چھار قسم است:   – ١۴ماده 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣مجازات اسالمی مصوب 

  

  ن شده است . ییت آن در شرع تعیفیزان و كیشود كھ نوع و م یھ مگفت یحد ، بھ مجازات - ١٣ماده 

( قانون حد مجازاتی است کھ موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است  -١٥ماده 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣مجازات اسالمی مصوب 

  

  و برابر باشد. ت اید با جنایشود وبا یبھ آن محكوم م یاست كھ جان یفریقصاص، ك - ١٤ماده 
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قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است کھ بھ شرح مندرج در کتاب سوم این  -١٦ماده 

  . )١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب  قانون اعمال می شود

  

  ن شده است.ییت تعیجنا یاست كھ از طرف شارع برا یھ، مالید - ١٥ماده 

در و غیرمقدر، مالی است کھ در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا دیھ اعم از مق -١٧ماده 

( قانون و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی کھ بھ ھر جھتی قصاص ندارد بھ موجب قانون مقرر می شود

   . )١٣٩٢/٢٠١٣مجازات اسالمی مصوب 

  

ن نشده و بھ نظرحاكم واگذار شده است یین در شرع تعاست كھ نوع ومقدار آ یا عقوبتیب و یر، تادیتعز - ١٦ماده 

  از مقدار حد كمتر باشد.  یستیزان شالق بایو شالق كھ م ینقد یل حبس و جزایاز قب

تعزیر مجازاتی است کھ مشمول عنوان حد، قصاص یا دیھ نیست و بھ موجب قانون در موارد ارتکاب  -١٨ماده 

ن و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیی

بھ تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بھ موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با 

  رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجھ قرار می دھد:

  ن ارتکاب جرم  الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذھنی و روانی وی حی

  ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفھ و نتایج زیانبار آن 

  پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

( قانون مجازات اسالمی مصوب ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی 

١٣٩٢/٢٠١٣.(  

  

است كھ از طرف حكومت بھ منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت  یا عقوبتیب یتاد بازدارندهمجازات  - ١٧ماده 

و شالق كھ  ینقد یل حبس ، و جزایگردد از قب ین مییتع یاجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومت

  از مقدار حد كمتر باشد.  یستیزان شالق بایم
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  ست. یرمحصن نیمحصن و غ ر جوان وین جوان وغیب یر قتل است و فرقیحد زنا در موارد ز - ٨٢ماده 

   یزنا با محارم نسب - الف 

  است.  یزنا با زن پدر كھ موجب قتل زان - ب 

  است.  یر مسلمان با زن مسلمان كھ موجب قتل زانیغ یزنا - ج 

  اكراه كننده است.  یبھ عنف و اكراه كھ موجب قتل زان یزنا -د 

  حد زنا در موارد زیر اعدام است: -٢٢٤ماده 

   یا محارم نسبزنا ب - الف 

  است.  یزان اعدامزنا با زن پدر كھ موجب  - ب 

  است.  یزان اعدامرمسلمان با زن مسلمان كھ موجب یغمرد  یزنا -  پ

( قانون مجازات اسالمی مصوب  است یزان اعدامكھ موجب  از سوی زانی اكراه یابھ عنف  یزنا -  ت

١٣٩٢/٢٠١٣.(  

  

  ر رجم است:یحد زنا در موارد ز - ٨٣ماده 

كھ عاقل بوده جماع كرده و  یاست و با او در حال یھمسر دائم یكھ دارا یمرد یعنیزنای مرد محصن ،  - الف 

  او جماع كند.  اتواند ب یز بخواھد میھر وقت ن

كھ زن  یاست و شوھر در حال یشوھر دائم یاست كھ دارا یزن محصنھ با مرد بالغ، زن محصنھ زن یزنا - ب 

  ز داشتھ باشد. یكرده است و امكان جماع با شوھر را نعاقل بوده با او جماع 

  انھ است. یزن محصنھ با نابالغ موجب حد تاز یزنا -تبصره

حد زنا برای زانی محصن و زانیھ محصنھ رجم است. در صورت عدم امکان رجم با پیشنھاد دادگاه  – ٢٢٥ماده 

بینھ ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن  قوه قضائیھ چنانچھ جرم با صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس

( قانون مجازات  و زانیھ محصنھ است در غیر این صورت موجب صد ضربھ شالق برای ھر یک می باشد

  ).١٣٩٢/٢٠١٣اسالمی مصوب 

  احصان در ھر یک از زن و مرد بھ نحو زیر محقق می شود:  – ٢٢۶ماده 

از طریق  عاقل بودهبالغ وكھ  یو در حالو بالغ باشد  یسر دائمھم یداراالف: احصان مرد عبارت است از آنکھ 

   . از طریق قبل را با وی داشتھ باشد  جماع امکان  و ھر وقت  بخواھدباشد جماع كرده  قبل با وی در حال بلوغ 
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از ، با او عاقل بودهبالغ وكھ  یو در حالو بالغ باشد  یھمسر دائم یداراب: احصان زن عبارت است از آنکھ 

( قانون مجازات اسالمی مصوب  از طریق قبل را با شوھر داشتھ باشد  جماع امکان  وباشد جماع كرده  طریق قبل

١٣٩٢/٢٠١٣(.  

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنھ، چنانچھ زانیھ بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیھ فقط صد  -٢٢٨ماده 

  .  )١٣٩٢/٢٠١٣ب ( قانون مجازات اسالمی مصوضربھ شالق است 

  

  انھ است.یط احصان نباشند صد تازیكھ واجد شرا یا مردیزن  یحد زنا - ٨٨ماده 

(قانون مجازات اسالمی حد زنا در مواردی کھ مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربھ شالق است  - ٢٣٠ماده 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣مصوب 

  انھ است. یصد تاز كیھر  ین دو مرد بدون دخول برایر آن بیذ و نظایحد تفخ - ١٢١ماده 

  قتل است. فاعل  رمسلمان و مفعول مسلمان باشد حدیكھ فاعل غ یدر صورت -تبصره 

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربھ شالق است و از این جھت فرقی میان محصن و غیرمحصن و  -٢٣٦ماده 

  عنف و غیرعنف نیست. 

(قانون مجازات اسالمی اشد، حد فاعل اعدام است در صورتی کھ فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان ب - تبصره 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣مصوب 

) قانون ١٦٧در مورد حدودی کھ در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و ھفتم ( - ٢٢٠ماده 

  شود.اساسی جمھوری اسالمی ایران عمل می

  

  .قصد باشد یو دارا، مختار شود كھ بالغ، عاقل یثابت م یحد مساحقھ درباره كس - ١٣٠ماده 

  ست . یرمسلمان نین مسلمان و غیب ین فرقین فاعل و مفعول و ھمچنیب یدر حد مساحقھ فرق -تبصره  

مساحقھ عبارت است از اینکھ انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی ھمجنس خود قرار  – ٢٣٨ماده 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب دھد 

و محصن و غیرمحصن و عنف و  رمسلمانیمسلمان و غ وین فاعل و مفعول ب یفرق ،در حد مساحقھ -  ٢٤٠ماده 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب  ستین غیرعنف
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قصد باشد و قذف  یشود كھ قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و دارا یموجب حد م یقذف در موارد  -١٤٦ماده 

از اوصاف فوق  یكیا قذف شونده فاقد یكھ قذف كننده و یف باشد ، در صورتیمسلمان و عف ز بالغ و عاقل ویشونده ن

  شود.  یباشند حد ثابت نم

قذف در صورتی موجب حد می شود کھ قذفشونده در ھنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و   -٢٥١ماده 

  غیرمتظاھر بھ زنا یا لواط باشد.

بالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده بھ سی و یک تا ھفتاد و ھرگاه قذفشونده ، نا – ١تبصره 

  چھار ضربھ شالق تعزیری درجھ شش محکوم می شود لکن قذف متظاھر بھ زنا یا لواط، مجازات ندارد.

قذف کسی کھ متظاھر بھ زنا یا لواط است نسبت بھ آنچھ متظاھر بھ آن نیست موجب حد است مثل  – ٢تبصره 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب ت دادن لواط بھ کسی کھ متظاھر بھ زنا است نسب

ك فرد بالغ و عاقل شخص یشود و ھرگاه  یب میرا قذف كند بھ نظر حاكم تاد یز كسیھرگاه نابالغ مم  - ١٤٧ماده 

  شود . یر میضربھ شالق تعز ٧٤ر مسلمان را قذف كند تایا غینابالغ 

کسی زنا یا لواطی کھ موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را بھ دیگری  ھرگاه -٢٥٣ماده 

(قانون مجازات اسالمی نسبت دھد بھ سی و یک تا ھفتاد و چھار ضربھ شالق تعزیری درجھ شش محکوم می شود 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣مصوب 

  است . انھ یا زن ، ھشتادتازیمرد و  یحد شرب مسكر برا - ١٧٤ماده 

  شود. یانھ محكوم میر مسلمان فقط در صورت تظاھر بھ شرب مسكر بھ ھشتاد تازیغ -تبصره 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب حد مصرف مسکر، ھشتاد ضربھ شالق است  -٢٦٥ماده 

سالمی (قانون مجازات اغیرمسلمان تنھا در صورت تظاھر بھ مصرف مسکر، محکوم بھ حد می شود  -٢٦٦ماده 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣مصوب 

سال حبس محكوم ١٥شود و ُمعاون در قتل عمد بھ سھ تا  یكشتھ شود قاتل قصاص م یھرگاه مسلمان - ٢٠٧ماده 

  شود.  یم

غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاھد شود، حق قصاص ثابت ھرگاه  - ٣١٠ ماده

ن، فرقھ ھا، و گرایش ھای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاھد است. در این امر، تفاوتی میان ادیا
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بر غیرمسلمانی کھ ذمی، مستامن یا معاھد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب بھ 

  مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" محکوم می شود.

ند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورھای خارجی را یا معاھد نیستنی کھ ذمی، مستامن ناغیرمسلما -١تبصره 

  دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشورشده اند، در حکم مستامن می باشند.

اگر مجنی علیھ غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط و  – ٢تبصره 

(قانون مجازات  ازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" محکوم می شودمجعالوه بر پرداخت دیھ بھ 

  .)١٣٩٢/٢٠١٣اسالمی مصوب 

  

ن مختلف باشند و یرو دو دیشود اگرچھ پ یگر را بكشد قصاص مید یعمدا" كافر ذم یھرگاه كافر ذم  -  ٢١٠ماده 

   بھ قاتل بپردازد.را  یھ مرد ذمیاو قبل از قصاص نصف د ید ولیباشد با یاگر مقتول زن ذم

ھرگاه زن مسلمانی عمدا کشتھ شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم  – ٣٨٢ماده 

باید پیش از قصاص، نصف دیھ کامل را بھ او بپردازد، واگر قاتل، مردغیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی 

ل زن غیرمسلمان، پرداخت مابھ التفاوت دیھ آنان الزم قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان بھ سبب قت

    ).١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب است 

امر ھمھ  یتواند با اذن ول یدم م یرا بكشند ول یا چند مرد مسلمان مشتركا" مرد مسلمانیھرگاه دو  - ٢١٢ماده 

د یھ و اگر سھ نفر باشند بایكدام از آنھا نصف دد بھ ھر یكھ قاتل دو نفر باشند با یآنھا را قصاص كند و در صورت

ن نسبت یھ را بپردازد و بھ ھمید بھ ھر كدام از آنھا سھ ربع دیھ و اگرچھار نفر باشند بایبھ ھركدام از آنھا دو ثلث د

  شتر. یدر افراد ب

ھ ید و از بقیاص نمان ماده قصیھ مذكور در ایدر قتل را با پرداخت د یاز شركا یتواند برخ یدم م یول - ١تبصره 

  د.یھ اخذ نمایشركاء نسبت بھ سھم د

  .ی استن حكم جاریھم ،باشند یاز كفار ذم یكھ قاتالن و مقتول ھمگ یدر صورت - ٢تبصره 

در موارد شرکت درجنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیھ یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در  – ٣٧٣ه ماد

باید بالفاصلھ سھم خود از دیھ را بھ قصاص شونده بپردازند و یا اینکھ ھمھ  جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران

شرکا یا بیش از یکی از آنھا را قصاص کند، مشروط بر اینکھ دیھ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، 

شوند نیز بھ قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان ھمھ شرکا نباشند، ھر یک از شرکا کھ قصاص نمی 

  باید سھم خود از دیھ جنایت را بھ نسبت تعداد شرکا بپردازد. 
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اگر مجنی علیھ یا ولی دم ، خواھان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت بھ برخی دیگر  –تبصره 

باید مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحھ نماید، در صورتی کھ دیھ قصاص شوندگان بیش از سھم جنایتشان باشد، 

  . )١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب پیش از قصاص، مازاد دیھ آنان را بھ قصاص شوندگان بپردازد 

ھ قبل از قصاص ید پرداخت دیھ را بھ قاتل بدھند و قصاص كنند بایاز د ید مقداریدر ھر مورد كھ با - ٢١٣ماده 

  باشد. 

ھ دارد و در یحق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ددم  یرا بھ قتل رساند ول یزن یھرگاه مرد - ٢٥٨ماده 

  د.یشتر از آن مصالحھ نمایا بیا كمتر یھ یتواند بھ مقدار د یت قاتل میصورت رضا

قتل شبھ عمد یا خطا با شھادت دو مرد عادل  -شود. بقتل عمد با شھادت دو مرد عادل ثابت می -الف -٢٣٧ماده 

 ١٩٩، ١٨١، ١٧٧قس مواد ( شود.عادل و قسم مدعی ثابت می یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد

  )١٣٩٢/٢٠١٣مصوب 

ھرگاه دیھ جنایت، بیش از دیھ مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکھ زنی، مردی را یا  – ٣٧٤ماده 

حق  غیرمسلمانی، مسلمانی را عمدا بھ قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب

قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیھ را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می 

تواند پس از پرداخت مازاد دیھ قصاص شوندگان بر دیھ جنایت بھ آنان، ھمگی را قصاص کند. ھمچنین می تواند 

کھ در این صورت، شرکایی کھ قصاص بھ اندازه دیھ جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، 

        نمی شوند، سھم دیھ خود از جنایت را بھ قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص 

می تواند یکی از آنان کھ دیھ اش کمتر از دیھ جنایت است، قصاص کند و فاضل دیھ را از دیگر شرکا بگیرد لکن 

ز این مقدار را از ھریک مطالبھ کند، مگر در صورتی کھ بر مقدار بیشتر صاحب حق قصاص نمی تواند بیش ا

مصالحھ نماید. ھمچنین اگر صاحب حق قصاص خواھان قصاص ھمھ آنان کھ دیھ مجموعشان بیش از دیھ جنایت 

است باشد، نخست باید فاضل دیھ قصاص شونده نسبت بھ سھمش از جنایت را بھ او بپردازد و سپس قصاص نماید 

  .  )١٣٩٢/٢٠١٣انون مجازات اسالمی مصوب (ق

  د.شو یاء دم او داده میا اولی یا بھ ولیھ یعل یا عضو بھ مجنیت بر نفس یاست كھ بھ سبب جنا یھ مالید - ٢٩٤ماده 

دیھ مقدر، مال معینی است کھ در شرع مقدس بھ سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا   -  ٤٤٨ماده  

(قانون مجازات اسالمی مصوب مواردی کھ بھ ھر جھتی قصاص ندارد، مقرر شده است جنایت عمدی در 

١٣٩٢/٢٠١٣(.  

  

  ھ قتل نفس یمقدار د  - باب دوم 
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 باشد یرمیك از آنھا مخیل است كھ قاتل در انتخاب ھر یاز امور ششگانھ ذ یكیھ قتل مرد مسلمان ید - ٢٩٧ماده 

  ست: یزنیق آنھا جایوتلف

   

  الغر نباشند .  یلیب كھ خیلم وبدون عكصد شتر سای - ١

  الغر نباشند .  یلیب كھ خیست گاو سالم و بدون عیدو - ٢

  الغر نباشند .  یلیب كھ خیكھزار گوسفند سالم و بدون عی - ٣

  منی ی یست دست لباس سالم از حلھ ھایدو - ٤

  نخود است .  ١٨ھ وزن طال ب یك مثقال شرعینار یر مغشوش كھ ھردینار مسكوك سالم وغیكھزار دی - ٥

  باشد .  ینخود نقره م ٦/١٢ر مغشوش كھ ھر درھم بھ وزن یده ھزار درھم مسكوك سالم و غ - ٦

  شود.  یا تعذر ھمھ آنھا پرداخت مین ویطرف یك از امور ششگانھ در صورت تراضیمت ھر یق - ١ تبصره

ران با نظر ولی امر است كھ یمھوری اسالمی انی شناختھ شده در قانون اساسی جیھای دتیھ اقلیزان دیـ م٢تبصره 

ر یت سایھا مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعاشود. دادگاهھا ابالغ میاستعالم و بھ دادگاه قضائیھتوسط قوه 

  اصالحی مطابق ت رای مقتضی صادر كنند.یھ و زمان وقوع جنایت مجنی علیل جنسین قانون از قبیمقررات ا

  ١٣٧٠/١٩٩١مصوب  ی) قانون مجازات اسالم٢٩٧ه بھ ماده (ك تبصریالحاق ن قانو

طبق نظر حکومتی ولی امر، دیھ   -مجمع تشخیص مصلحت نظام) ٦/١٠/١٣٨٢/٢٠٠٢(الحاقی  ٣تبصره 

  ٢٧ھای دینی شناختھ شده در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران بھ اندازه دیھ مسلمان تعیین می گردد.اقلیت

قوه قضائیھ دیھ زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان صرفا در تصادفات  ١٣٨٧داد خر ٨بھ موجب بخشنامھ  -

     رانندگی منجر بھ مرگ مساوی است.

موارد دیھ کامل ھمان است کھ در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای ھر سال توسط  – ٥٤٩ماده 

(قانون مجازات اسالمی مصوب و اعالم می شود  رییس قوه قضائیھ بھ تفصیل بر اساس نظر مقام رھبری تعیین

١٣٩٢/٢٠١٣(  .  

بر اساس نظر حکومتی مقام رھبری، دیھ جنایت بر اقلیت ھای دینی شناختھ شده در قانون اساسی  – ٥٥٤ماده 

   . )١٣٩٢/٢٠١٣(قانون مجازات اسالمی مصوب جمھوری اسالمی ایران بھ اندازه دیھ مسلمان تعیین می گردد 

                                                 
قانون مجازات  ٢٩٧اداره کل امور حقوقی قوه قضائیھ: با توجھ بھ قانون الحاق یک تبصره بھ ماده  ٢/٩/١٣٨٤-  ٦٢٥٧/٧نظریھ  -٢٧ 

ت و فرقی بین ماھھای حرام و غیر حرام قائل نشده است لذا اسالمی کھ دیھ اقلیتھای مذھبی را نیز بھ میزان دیھ فرد مسلمان تعیین کرده اس
  فاضل دیھ نیز بھ اقلیتھای مذھبی تعلق می گیرد. 

کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثھ متوفای کافری مسلم باشد  - )٨/١٠/١٣٦١/١٩٨٢مکرر (الحاقی آزمایشی  ٨٨١ماده 
  و درجھ مقدم بر مسلم باشند.وراث کافر ارث نمی برند اگر چھ از لحاظ طبقھ 
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    دیھ قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیھ مرد مسلمان است . - ٢٠٠ماده 

  ).١٣٩٢/٢٠١٣دیھ قتل زن، نصف دیھ مرد است (قانون مجازات اسالمی مصوب  – ۵۵٠ماده 

  

  The Other Regulations   )١٩٧٩ -١٩٠۶ش؛ ١٣۵٧-١٢٨۵* قوانین متفرقھ (

  ١٣٢۶/١٩٠٨محرم  ٢۴قانون مطبوعات 

بع كتب متداولھ، غیر از كتب ممنوعھ و كتب جدیده و غیر از كتب مذھبی، آزاد است. كتب جدیده مذھبی ط -۴ماده 

باید قبل از طبع بھ نظر ممیزی ھیئتی كھ در اداره معارف بھ نام مجمع علوم دینیھ تشكیل می شود، رسیده و 

   http://www.dastour.ir/brows/?lid=2600  تصویب شده باشد.

  منسوخ شده )٢٨/١٢/١٣۴۵/١٩۶۶قانون مالیاتھای مستقیم (اصالحیھ 

 باشند:یر نمیات بر درآمد بھ شرح زیر مشمول پرداخت مالیاشخاص ز - ٢ماده 

stour.ir/brows/?lid=%20%20%20%20%2061011http://www.da  

  

  تعھد.یاحضرت شھبانو و واالحضرت والیون شاھنشاه و علیحضرت ھمایاعل - ١

 یدول خارج ین كارمندان مؤسسات فرھنگیران و ھمچنیدر ا یخارج یكنسول یتھایمأمور یرؤسا و اعضا - ٣

  قابل.متبوع خود بھ شرط معاملھ متاز دول یافتینسبت بھ حقوق در

 یو فرھنگ یو علم یو اقتصاد یبالعوض فن یران از محل كمكھایكھ با موافقت دولت ا یكارشناسان خارج - ٤

ا مؤسسات یآنان از دول متبوعھ  یافتیشوند نسبت بھ حقوق دریران اعزام میبھ ا یالمللنیبا مؤسساتی یدول خارج

  مذكور. یالمللنیب

  شده باشند.

شاه  - م یآستانھ حضرت عبدالعظ - آستانھ حضرت معصومھ  -مسجد گوھرشاد  - یرضوموقوفات آستان قدس  - ٧

سازمان  -تھران  یمسجد سلطان - یشاه گناباد یسپھساالر سلطان عل یمدرسھ عال- شاه چراغ  - یاللھ ولنعمت

ت یه حمابنگا -  یاجتماع یھامھیسازمان ب -یاد پھلویبن -د سرخ یر و خورشیش - یخدمات اجتماع یشاھنشاھ

  مادران و نوزادان.

 یمل یرسم یأتھایلھ ھیكھ درآمد آن بھ وس یمیكل - یحیمس - یزرتشت یمذھب یتھایمربوط بھ اقل یانجمنھا - ١٠

مزبور بھ  یأتھایا ھیت انجمنھا ین كھ رسمیشود، مشروط بر ایم یت و بھداشتیتربم ویصرف معابد و امور تعل

  ده باشد.یارت كشور رسآنھا و وز یمذھب یب مراجع رسمیتصو
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 ١٣٤٥ھشتم اسفندماه ویست مستقیم مصوب بقانون مالیات ھای  ٢ماده  ١٠و٩و٨آیین نامھ اجرایی بندھای 

  ٢٨.ھای مذھبینفعھ و انجمن ھای مربوط بھ اقلیتموضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و موسسات عام الم

  

  )١٣٤٦/١٩٦٧آئین نامھ اجرائی معافیتھای مالیاتی (

    ١٠معافیت انجمنھای اقلیتھای مذھبی موضوع بند  -سوم فصل

مسیحی ھنگامی می توانند از معافیت موضوع  -کلیمی -انجمنھای مربوط بھ اقلیت ھای مذاھب زردشتی -١۴ماده 

  قانون مالیاتھای مستقیم استفاده کنند کھ رعایت مقررات این فصل را بنمایند. ٢ماده  ١٠بند 

ملی انجمنھای مورد بحث مکلفند گواھی الزم مبنی بر رسمیت انجمن یا ھیئتھای مزبور  ھیئتھای رسمی -١۵ماده 

  را از مرجع رسمی مذھبی مربوط خود تحصیل و برای تصویب وزارت کشور تسلیم کنند.

وزارت کشور گواھی رسمیت انجمنھای مذکور را با رعایت مقررات مربوط در دو نسخھ صادر کرده و  -١۶ماده 

  نرا بھ اداره دارائی اقامتگاه انجمن ارسال خواھد داشت.یک نسخھ آ

  

  The Other Regulations   )٢٠٠۶ -١٩٧٩؛ ١٣٨۶-١٣۵٧قوانین متفرقھ (* 

  )٣٠/٣/١٣٦١/١٩٨٢قانون فعالیت احزاب، ... اقلیتھای دینی (* 

ینید یتھایاقلانجمنھا، احزاب و معابد  –فصل چھارم   

ت یك اقلی یاز اعضا ید ھمگیبا یقانون اساس ١٣موضوع اصل  ینید یتھاین اقلل انجمیان تشكیمتقاض - ٣٧ماده 

 شناختھ شده باشند.

 ینیرنده حل مشكالت و مسائل دید اھداف كامالً مشخص و در برگیل انجمن بایدر مرامنامھ تشك - ٣٨ماده 

ت باشد.یژه آن اقلیو یو رفاھ ی، اجتماعیفرھنگ  

باشد.یر میرد زشامل موا ینیمسائل د - ١تبصره   

یعاد یمراسم مذھب یبرگزار - الف   

یمذھب یاد و مراسم سوگواریجشنھا و اع یبرگزار - ب   

یغیتبل ینارھایا سمیھا و یسخنران یبرگزار - ج   

ینشر كتب و مقاالت و مجالت مذھب -د   

ر كشورھایسا ین مذھبیدعوت از مبلغ - ه   

ر معابد و امكنھ مقدسھیتعم - و   

باشد.یر میشامل موارد ز یمسائل فرھنگ یررسب - ٢تبصره   

ھیو نشر یخصوص یل كالسھایق تشكینشر زبان خاص مربوط بھ خود از طر - الف   

                                                 
  کمیسیون دارائی -ی لمرجع تصویب: مجلس شورای م -٢٤/١١/١٣٤٦تاریخ تصویب:   -١٣٤٦روزنامھ رسمی  ٢٨ 
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مانند چاپخانھ، زبانكده و ھنركده یر مؤسسات فرھنگیجاد مدارس و سایا - ب   

باشد.یر میشامل موارد ز یمسائل اجتماع یبررس - ٣تبصره   

ھیریمؤسسات خجاد صندوق و یا - الف   

یجاد مراكز درمانیا - ب   

عید و توزیتول یھایجاد تعاونیا - ج   

سالمندان یجاد مھد كودك و مراكز نگھداریا -د   

حات سالمیو تفر یورزش یھاجاد باشگاهیا - ه   

یاد قومیمراسم و اع یبرگزار - و   

یو مذھب یحی، تفریعلم یانجام گردشھا -ز   

د و باش ین و مقررات مملكتید ناقض قوانیل آن نبایذ یھاو تبصره ٣٨شد كھ در ماده ھ موارد مطرح یكل - ٣٩ماده 

باشد.یقانون احزاب م ١٠ماده  ونیسیا عدم آن بھ عھده كمیص انطباق یتشخ  

قانون  یینامھ اجرانییآ ٣ماده  ٣د شده در تبصره یط قیعالوه بر شرا ینید یتھایاساسنامھ انجمن اقل - ٤٠ماده 

ر باشد.یرنده نكات زید در برگیبااحزاب   

ینید یتھایر اقلیرابطھ انجمن با سا - الف   

ر كشورھایشان سایرابطھ انجمن با ھمك - ب   

رانیم ایمق یشان خارجیرابطھ انجمن با ھمك -د   

م خارجیمق یرانیشان ایرابطھ انجمن با ھمك - ه   

ك انجمن مشترك دھند.یل یتوانند تشكیت میا اقلیمذاھب مختلف  یانجمنھا - ٤١ماده   

 )٢٤/١٠/١٣٦٣/١٩٨٤اصالح قانون ثبت احوال ( -

  گردد:تبصره بھ آن الحاق می ٦) بھ شرح زیر اصالح و ١٣٥٥/١٩٧٧قانون مذكور (مصوب  ٢٠ماده  - ٩ماده 

مانند آن) حسین، محمد مھدی و كننده است، برای نامگذاری یك نام ساده یا مركب (انتخاب نام با اعالم - ٢٠ماده 

  انتخاب خواھد شد.شودكھ عرفا یك نام محسوب می

گردد و ھمچنین انتخاب عناوین و القاب و انتخاب نامھایی كھ موجب ھتك حیثیت مقدسات اسالمی می - ١تبصره 

  نامتناسب با جنس ممنوع است.نامھایی زننده و مستھجن یا 

ھای آن را تعیین و بھ باشد و این شورا نمونھاحوال میتشخیص نامھای ممنوع با شورای عالی ثبت  - ٢تبصره 

  كند.سازمان اعالم می

  انتخاب نام در مورد اقلیتھای دینی شناختھ شده در قانون اساسی تابع زبان و فرھنگ دینی آنان است. - ٣تبصره 

  شود.ان قید میدر اسناد سجلی اقلیتھای دینی شناختھ شده در قانون اساسی كشور نوع دین آن - ٤تبصره 

ذكر سیادت در اسناد سجلی ساداتی كھ سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا  - ٥تبصره 

گردد الزامی است مگر كسانی كھ خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً سیادت آنان بھ دالئل شرعی ثابت
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  احراز شود.

روان ادیان دیگر بھ دین مبین اسالم ھمراه با تغییرات مربوط بھ نام و نام خانوادگی مراتب تشرف پی - ٦تبصره 

  شود.آنان در اسناد سجلی ثبت می

)٣/١٢/١٣٦٦/١٩٨٧قانون مالیاتھای مستقیم (اصالحیھ  -  

  باشند.ین قانون نمیموضوع ا یھااتیر مشمول پرداخت مالیاشخاص ز - ٢ماده 

ھا و یشود و شھردارین میلھ دولت تأمیكھ بودجھ آنھا وس ییو دستگاھھا یدولت ھا و مؤسساتوزارتخانھ - ١

  س شده باشند.ین تأسیر از شركت طبق قوانیغ یھا كھ بھ صورتیشھردارمؤسسات وابستھ بھ دولت و

، یانداز بازنشستگپس یھا، صندوقین اجتماعیران، سازمان تأمیا یاسالم یت ھالل احمر جمھوریجمع -  ٢

و صندوق عمران موقوفات كشور مادام  یانقالب اسالم یالصادق (ع) و نھادھااالمامجامعھ، یرس علوم اسالممدا

ھ یریسازمان حج و اوقاف و امور خ یھانھین ھزیتأمكھ درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و

  گردد.یم

ران یأت وزیبا ھ یانقالب اسالم یقم و نھادھا ھیت حوزه علمیریمد یبھ عھده شورا یص مدارس علوم اسالمیتشخ

  است.

ت آنھا ین كھ رسمیمشروط بر ا یمذكور در قانون اساس ینید یھاتیمربوط بھ اقل یمذھب یأتھایا ھیھا انجمن - ٥ 

  د شده باشد.ییھ تأیرینھ آنھا توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیو درآمد و ھزده یب وزارت كشور رسیبھ تصو

  

  )١٩٩٥/ ١٤/٦/١٣٧٤آموزش و پرورش (نش معلمان و كاركنان ین گزقانو

، ١، ١٥ھ كاركنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ ی، معلمان و كلیان پرورشینش مربیگز - ١ماده 

ر خواھد بود:یز بھ شرح ینیحضرت امام خم ١٣٦١  

 ضوابط:

 كنان آموزش و پرورش و .... عالوه بر داشتنكار یاسیو س ی، اعتقادینش اخالقیگز یضوابط عموم - ٢ماده 

ل است:ی)، بھ قرار ذیو روان یجسم یو توانائ یت علمیصالحاستخدام، ( یط عمومیشرا  

ران.یا یاسالم یجمھور یمصرح در قانون اساس یان رسمیاز اد یكیا ین اسالم و ین مبیاعتقاد بھ د - ١  

بھ احكام اسالم. یالتزام عمل - ٢  

.یو قانون اساس یاسالم یھ، نظام جمھوریت فقیالتزام بھ وال اعتقاد و - ٣  

و تجاھر بھ فسق. یعدم اشتھار بھ فساد اخالق - ٤  

ز ھا ابودن آن یر قانونیكھ غ یھائھا و گروهاز احزاب و سازمان ی، ھواداریالتیتشك یعدم سابقھ وابستگ - ٥

شان احراز شود.یبھ اشود مگر آن كھ تویما یطرف مقامات صالحھ اعالم شده و   

مؤثر. یفریت كیعدم سابقھ محكوم - ٦  

اد بھ مواد مخدر.یعدم اعت - ٧  
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ت یبا رعا یو عمل یاز نظر اعتقاد یمصرح در قانون اساس یمذھب یھاتیاقل ٢در خصوص بند  - ١تبصره 

 یقض احكام اسالمد متجاھر بھ نیباشند و در ھر حال نبایخاص خود من و مقررات مربوطھ تابع شرائط یقوان

 باشند.

 یھات و كثرت تقاضا، مالكیت ظرفیباشند ودر موارد محدودیت میاولو ینش دارایثارگران در گزیا - ٢تبصره 

 یانقالب، شركت در نماز جمعھ و جماعات، پوشش چادر برا یدر نھادھات یمانند مناطق محروم، فعالتقدم (

گردد.یز نسبت بھ داوطلبان اعمال میخواھران) ن  

  

ھا و ھا و سازمانر وزارتخانھینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش بھ كاركنان سایقانون گز یقانون تسر

  )٩/٢/١٣٧٥/١٩٩٣( یدولت یھاشركتمؤسسات و

 

سراسر  یھانشیاست واحد در گزیره) و اعمال سكامل فرمان حضرت امام ( یبھ منظور اجرا - ماده واحده 

ھا، مؤسسات و ھا، سازمانھ وزارتخانھیمقررات مربوط بھ آن در كل ضوابط و یو اجرا نشیكشور، امر گز

ازمان ران، سیع ایصنا ینوساز ، سازمان گسترش ویمینفت و گاز و پتروش یمل یھا، شركتیدولت یھاشركت

 یھاو شركت ھا، مؤسسات، بانكین اجتماعیھا، سازمان تأمیت ھالل احمر، شھرداریران، جمعیا یع ملیصنا

ھا از از بودجھ آن یا قسمتیكھ تمام  ییھاھا مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتشمول قانون بر آنكھ یدولت

اركنان نش معلمان و كیمشمول قانون گز یھاكھ بھ دستگاه ینش كاركنانیگزنیشود و ھمچنین میتأم یبودجھ عموم

د.احكام مقرر در قانون مذكور خواھند بوتابع یانقالب اسالم یدھاا منتقل گردند و نھایآموزش و پرورش مأمور   

 

 )١٧/٩/١٣٧٢/١٩٩٣قانون رسیدگی بھ تخلفات اداری (مصوبھ  -

  تخلفات اداری بھ قرار زیر است: - ٨ماده 

  اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری. - ١

  اخاذی. - ٥

  اختالس. - ٦

  تباع بیگانھ.ارتباط و تماس غیر مجاز با ا - ١٢

گرفتن وجوھی غیر از آن چھ در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ ھر گونھ مالی كھ در عرف  - ١٧

  شود.خواری تلقی میرشوه

  رعایت نكردن حجاب اسالمی. - ٢٠

  رعایت نكردن شئون و شعایر اسالمی. - ٢١

  استعمال یا اعتیاد بھ مواد مخدر. - ٢٣

  اند.ھای ضالھ كھ از نظر اسالم مردود شناختھ شدهعضویت در یكی از فرقھ - ٣٤
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عضویت در سازمانھایی كھ مرامنامھ یا اساسنامھ آنھا مبتنی بر نفی ادیان الھی است یا طرفداری و فعالیت بھ  - ٣٦

  نفع آنھا.

  ھای محارب یا طرفداری و فعالیت بھ نفع آنھا.عضویت در گروه - ٣٧

  ی.عضویت در تشكیالت فراماسونر - ٣٨

  

  قانون مرخصی ویژه اقلیتھای دینی 

) سازمان امور اداری و استخدامی كشور. پیرو ١٩٩٩( ٣٠/٥/١٣٧٨مورخ  ٢٨٥١٨/٢٠٣٠٢بخشنامھ شماره 

 ١٠٠٤٦و شماره  ٢٩/١/١٣٦٩مورخ  ١٠٦٣٢، شماره ٣/١٠/١٣٦٦مورخ  ٩٩٤١٦ھای شماره بخشنامھ

، و مسیحی در اصل سیزدھم قانون اساسی ، كلیمیتیو نظر بھ تأكید بر حقوق ایرانیان زرتش ٥/٧/١٣٧٢مورخ

نامھ مربوط و با عنایت بھ احترام دولت و ملت ایران در خصوص انجام مراسم دینی طبق آیینجمھوری اسالمی

، مقتضی است كلیھ اسالمی ایران نسبت بھ اعیاد مذھبی و مناسبتھای قومی پیروان ادیان و مذاھب مختلف

ات و شركتھای دولتی ونھادھای انقالب اسالمی در خصوص اعطای مرخصی استحقاقی بھ ھا، مؤسسوزارتخانھ

 .، بھ شرح تكمیلی پیوست ھمكاری الزم مبذول دارندویژه كاركنان اقلیتھای دینی در ایام اعیاد مذھبی و مناسبتھای

 

  فھرست اعیاد مذھبی و مناسبتھای قومی اقلیتھای زرتشتی ،كلیمی و مسیحی -

 

ـ اعیاد مذھبی و مناسبتھای ویژه اقلیت زرتشتیالف   

 ـ تولد زرتشت پیامبر(زاد روز اشو زرتشت)

 ـ روز بزرگداشت شھدا و درگذشتگان

 ـ جشن مھرگان

 درگذشت زرتشت پیامبر(درگذشت آشو زرتشت) -

 ـ جشن سده

 ب ـ اعیاد مذھبی و مناسبتھای ویژه اقلیت كلیمی

 ـ پسح عید فطیر

 نزول تورات)(شاو و عوت -

 روش ھشانا (اول سال نو) -

 )كیپور(روزه بزرگ -

 (عید سایبانھا) سوكرت -

 پوریم -

 ج ـ اعیاد مذھبی و مناسبتھای ویژه مسیحیان آشوری
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 عید میالد مسیح (ع) -

  سال نو میالدی -

 )(عـ عید تعمید حضرت مسیح

  ـ روزه نینوا

 عید اوشانا -

  ـ عید پاك

 )(ع عید عروج مسیح -

 عید نیطیكاست -

  د ـ اعیاد مذھبی و مناسبتھای ویژه مسیحیان ارمنی كاتولیك

  )(ع ـ عید میالد مسیح

  عید سال نو میالدی -

 )(عـ عید تعمید مسیح

  عید رھبران مذھبی ارامنھ -

  ـ عید شھدای وارطاناش

 ـ عید پاك

 ـ روز شھدای ارمنی

 مسیحیان ارمنی گریگوریھـ ـ اعیاد مذھبی و مناسبتھای ویژه 

  روز مسروب مقدس -

  ـ سال نو مسیحی

 (ع) ـ تولد و غسل تعمید مسیح

  ـ روز وارطان مقدس

  عید پاك -

  ـ روز شھدای ارمنی
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 شناختھ شده ینید یتھایاقل از جملھمشمول  یھاارانھ بھ احزاب و گروهینامھ نحوه پرداخت نییآ -

)١٣٨٠٫٠٨٫٣٠/٢٠٠١(  

 

وزارت كشور ١٣٨٠٫٩٫١٧ھـ  ٢٥٥٦. ت  ٤٨٠٣٨شماره   

وزارت  ١٣٨٠٫٨٫٢١مورخ  ٨٢٥٣٥٫١٫١١شنھاد شماره یبنا بھ پ ١٣٨٠٫٨٫٣٠ران در جلسھ مورخ یأت وزیھ

ارانھ بھ ینامھ نحوه پرداخت نییران، آیا یاسالم یجمھور یھشتم قانون اساسو یكصد و سیكشور و بھ استناد اصل 

ا ی یاسالم یھاو انجمن یو صنف یاسیس یھاانجمنھا وتیت احزاب، جمعیانون فعالق «مشمول یھااحزاب و گروه

ب نمود:یر تصویشناختھ شده را بھ شرح ز ینید یھاتیاقل  

ب یوھ و بھ تصیكھ متعاقباً توسط وزارت كشور تھ یطبق دستورالعمل یصیتخص یھاارانھیـ پرداخت ١ماده 

ا ی یاسالم یھاو انجمن یو صنف یاسیس یھاھا و انجمنتیجمعاب،ت احزی) قانون فعال١٠ون ماده (یسیكم

رد.یگیرسد انجام میم ١٣٦٠/١٩٨١مصوب   -شده شناختھ ینید یھاتیاقل  

 

  ینید یتھایص اعتبار بھ وزارت كشور بھ منظور كمك جھت انجام امور اقلیتخص -

  ١٣٨٢٫٠٩٫٠٤/٢٠٠٣خ : یتار¨ ه٢٩٧٢٩ت٤٧٤٨١: . شماره

  كشور  یزیرت و برنامھیریسازمان مد

سازمان ١٣٨٢٫٨٫٢٢مورخ  ١٠١٫١٥٩٦٦٧شنھاد شماره یبنا بھ پ ١٣٨٢٫٨٫٢٨ران در جلسھ مورخ یأت وزیھ

ب یـ تصو ١٣٦٦كشور ـ مصوب  ی) قانون محاسبات عموم٥٥كشور و بھ استناد ماده ( یزیرت و برنامھیریمد

  نمود:

 ٥٠٣٠٠١ف یال از محل اعتبار ردی) ر٨ر٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ون یلیارد و ھفتصد و پنجاه میلیـ مبلغ ھشت م ١

 ینید یتھایكل كشور، بھ منظور كمك جھت انجام امور اقل ١٣٨٢) قانون بودجھ سال نشده ینیبشیپ یھانھی(ھز

  ن و مقررات مربوط بھ مصرف برسد.یرد تا برابر قوانیار وزارت كشور قرار گیدراخت

ادشده بھ صورت خارج از شمول یكل كشور، اعتبار  ١٣٨٢نون بودجھ سال ) قا١) تبصره (ـ بھ استناد بند (ت ٢

  نھ خواھد شد.یھز یقانون محاسبات عموم

  * آخرین تغییرات

  را مالحظھ کنید. ١٣٨٧توانید آخرین تغییرات پس از سال در وب سایت زیر می

http://www.dastour.ir/ 
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