ﻃـﺮح ﭘﯿـﺶ ﻧـﻮﯾﺲ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﯿﺮﻣﺎه  1381اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در
آن زﻣﺎن ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اراﯾﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﺑﺎب ﮐﻠﯿﺎت و
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ،ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آزادی
ﺧﻮاه و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از اﯾﻦ راه ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﻮر ،راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای روﺷﻦ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎص در ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺎن ﻧﻔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻟﺤﻈﻪ ی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﮔﺬرای
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و آﮔﺎﻫﯿﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﺧﻮد را در راس ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۵۷و ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ی ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدم و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺮح
ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ،

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺣﺎد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد »ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان« ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
 -1اﻟﮕﻮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرن
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در
ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر آﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﺎزی ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ واﯾﻤﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و اﻧﻘﺮاض ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در
آﻟﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﯾﮑﺴﻮ و وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺣﺘﻤﺎل روی دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﮑﺎﻫﺪ.
 -۲ﻧﮑﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻬﺘﺮ
دﻫﺪ .ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭼﭗ
ﻓﺪرال ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺑﺎ اراﯾﻪ ی
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان.
ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۰

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﺮان ،از ﻣﯿﺎن دو ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ
ﺑﻨﺪی ﺧﻠﻘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ اﯾﺮان،
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ادا ﮐﺮده

ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
ﻓﺼﻞ اول ﺣﻘﻮق اﺳﺎس
اﺻﻞ 1

-1ﺷﺄن و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ،ﭘﺎﺳﺪاری و
ﺣﺮاﺳﺖ از آن وﻇﯿﻔﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
-2از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺎس ﻫﺮﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -3ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ،
ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،ﻣﻘﯿﺪ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۲
-1ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺣﻖ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
-2ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آزادی ﻓﺮدی ﺧﺪﺷﻪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
-3ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ3

 -1اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
 -2ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.دوﻟﺖ ﺗﺴﺎوی واﻗﻌﯽ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ و در ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -3ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻨﺸﺎء ،ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن،
ﺑﺮﺧﻮردار ﯾﺎ از اﻣﺘﯿﺎزی
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﯾﺎ

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،ﻧﮋاد ،زﺑﺎن ،زادﮔﺎه و
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از اﻣﺘﯿﺎزی
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺮارداد.

اﺻﻞ4

 -1آزادی ﻋﻘﯿﺪه ،وﺟﺪان و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
 -2اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد.
 -4ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ
در ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
-5

ﻫﯿﭻ

ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﻮﻇﻒ

ﻧﯿﺴﺖ

اﻋﺘﻘﺎدات

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺧﻮد

را

آﺷﮑﺎر

ﺳﺎزد.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ آن ﺟﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺎر ﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -6ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﺰاداری
ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ وادار ﮐﺮد.
 -7ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -8ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺪای وﺟﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد.ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۵

 -1ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻋﻘﯿﺪه اش را در ﮐﻼم ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ آزاداﻧﻪ
اﻇﻬﺎر دارد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد .آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی ﮔﺰارش ﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ

رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -2اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن و آﺑﺮوی ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -3ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش آزاد اﺳﺖ .آزادی آﻣﻮزش ،ﮐﺴﯽ را از
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۶

 -1ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد.
 -۲ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
اﻧﺪ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﮐﺮد.
 -4ﻫﺮ ﻣﺎدری ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺪد ﮐﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۷
 -1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.
 -2ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در دروس
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
3۔ ﺷﺮﻋﯿﺎت در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮاد درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﻋﯿﺎت ،ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ آﻣﻮز ﮔﺎری
را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﻞ اش ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دادن درس ﺷﺮﻋﯿﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد.
 -۴ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ﺑﺮای داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺛﺮوت اوﻟﯿﺎ ﻧﺸﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد.
 –5اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ دﺑﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ را از ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﺴﺘﺎن
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﮑﯽ ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻣﺪارس آﻣﺎدﮔﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۸

 -1ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ.
 -۲اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻓﻀﺎی آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
اﺻﻞ 9

 -1ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزه از دوﻟﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
-2اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮاﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻗﺮاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺪف از آن اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؛ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﺻﻞ  ،۱۲اﺻﻞ  ۳۵ﺑﻨﺪ

 2و  ،۳اﺻـﻞ  ۹۲ﺑﻨـﺪ  4و اﺻـﻞ  ۱۰۱ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺒـﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ی اول در ﺑﻨﺪ  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰

 -1ﺳﺮی ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -2ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﯾﺎ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻧﻈﻢ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد ،و
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﺻﻞ ۱۱

 -۱ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﯾﺎ ﻧﻈﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ از آن را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺷﯿﻮع اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی ،ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺮاﺑﯽ
ﻫﺎی ﻋﻤﺪه،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﯾﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮاﯾﻢ ،آن را ﺿﺮوری ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۱۲

 -1ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﮐﺎر آﻣﻮزی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
 -2ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد.
 -3ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ .
اﺻﻞ ۱۳

 -1ﻣﺮدان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در
ارﺗﺶ ﯾﺎ دﻓﺎع ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۴

 -١ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -2ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل
وﻗﻮع ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در آن ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ.
 -3اﮔﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﺳﻮءﻇﻦ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎرج از
ﺗﻨﺎﺳﺐ دﺷﻮار ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺟﺮم و ﺑﺎ اﺟﺎزه ی
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن
در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
زﻣﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺟﺎزه ی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأی ﻫﯿﺄت ﺳﻪ
ﻧﻔﺮه ای از ﻗﻀﺎت ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺟﺎزه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رأی ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻄﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﺟﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺧﻄﺮی ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺟﺎزه را ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻮد.

 -5اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه ﺑﺮای
اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده،
ﺑﺪﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮم ﯾﺎ دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن
اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ دراوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -6دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺮ ﺳﺎل از ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ 3
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ی اﺧﺘﯿﺎرات آن اﺳﺖ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ۴و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ،۵
ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻠﺲ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۷ﻫﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات
ﻓﻮری ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۵

 -1ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮ ارث ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 -۲ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ را در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺪﻣﺖ ﺳﻌﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻫﻤﮕﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد .ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻘﺪار
ﺧﺴﺎرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۶
زﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت وﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ

ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت،
اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی  ۳و  ۴از اﺻﻞ  ۱۵اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۷

 -۱ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ از او ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۱۸

 -١اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 -2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۹

ﻫﺮﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۰

 -١ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ و ﻧﺸﺮ آن در ﮐﻼم ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ را
)اﺻﻞ  ،۵ﻧﯿﻤﻪ ی اول از ﺟﻤﻠﻪ اول( و ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را
)اﺻﻞ  (۸و ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﺣﺎل را )اﺻﻞ  ،(۱۹ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺣﻖ اراﯾﻪ ی در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ و اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﺎن
ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﺑﺎ در اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاوده ی آزاد )اﺻﻞ  (۱۱و آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را )اﺻﻞ  (۱۴ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۱

از ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )اﺻﻞ ۵
ﺑﻨﺪ  ،(۱آزادی آﻣﻮزش )اﺻﻞ  5ﺑﻨﺪ  ،(۳آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت )اﺻﻞ (۸
آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻞ)  ، (9ﺳﺮی ﺑﻮدن ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات )اﺻﻞ ،(۱۰
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ )اﺻﻞ  (۱۵و ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )اﺻﻞ  (۱۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاه ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۲۲

 -١ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺻﻞ آن ذﮐﺮﮐﻨﺪ.
 -2در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻫﻮی و ﺟﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﺷﻪ
دار ﺷﻮد.
 -۳ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺟﻮﻫﺮآن ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر دارد.
 -۴اﮔﺮ ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد آورد ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺠﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﺑﻨﺪ  ۲از
اﺻﻞ  1۰ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم – دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
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 –1ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﺪرال ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﻣﺮدم
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای ﮔﯿﺮی و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری،
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 – 3در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﻮای
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.
-4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن
از ﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺻﻞ ۲۴

 –1دوﻟﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ
دارد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم و ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۵

 -١اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراده ی ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب آزاد اﺳﺖ.ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ی ﻣﻨﺸﺎء وﻧﺤﻮه ی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در آﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ
و داراﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
 -2ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻧﻈﺎم ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ درﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮد .درﺑـﺎره ی ﺿـﺪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻮدن آن ﺣـﺰب ،دﯾـﻮان ﻋـﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮرﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -3ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۲از اﺻﻞ  ۲۵را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۶

 -1ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮخ اﺳﺖ.
 -۲ﮐﻠﯿﻪ ی زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد زﺑﺎن ﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۲۷

ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
اﺻﻞ ۲۸

 -١اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪارک آن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ،و در ﻣﺮاوده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﺻﻞ ۲۹

 -1ﻧﻈﺎم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،آزاد ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -2ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ دارای اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ را در
ﭼﺎر ﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻮزه ی ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده از ﺣﻖ ﺧﻮد
ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮق اﺳﺎﺳﯽ واﻫﺪاف ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ۱و ۲ﺳﺎز ﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۳۰
اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪه ی دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ،
اﻣﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۳۱
ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارد.
اﺻﻞ ۳۲

 -1ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮدوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -۲ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای وﯾﮋه ﺑﺎ رواﺑﻂ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﻳﺎ
ﺷﺪ.
 -3ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻨﺪﻧﺪ.
اﺻﻞ ۳۳

 -۱ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دارای ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 -2ﻫﺮ ﻣﺴﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ روی ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﻌﺪاد ،و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ.
 -3ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻣﺠﺎز

ﺑﻮدن در ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ در دوﻟﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اش
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
 -4اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد.
 -۵ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ی ﮐﺎرﻣﻨﺪی دوﻟﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۳۴

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗﺮار دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪی ﯾﺎ اﻫﻤﺎل
ﺑﺰرگ  ،ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت راه رﺟﻮع
ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ.

ﺑﻪ

اﺻﻞ ۳۵

 -١ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
اداری ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮد از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺟﻌﻪ ی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ادارات دﯾﮕﺮ و از ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
 -۳اﮔﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻗﻠﻤﺮو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎن را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮرات ﻻزم را

ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ژاﻧﺪارﻣﺮی و ارﺗﺶ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﻋﺰام
دارد.اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ی اول ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺧﻄﺮ،
ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻞ ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﻳﺮد.
اﺻﻞ ۳۶

 -1ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه از
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎراﻧﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﺻﻞ ۳۷

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن اﺳﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
 -2در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺣﻖ ﺻﺪور
دﺳﺘﻮر از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران آن ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم دارد.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

اﺻﻞ ۳۸

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،آزاد،
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﻧﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب
و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ و دﺳﺘﻮری ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﺪان ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺪ.
 -2ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -3ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۳۹

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ زودﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ و دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﺷـﺮوع ﻫـﺮ دوره ی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد .در ﺻـﻮرت اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠـﺲ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺷﺼﺖ روز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 -2ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
 -٣ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن و آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﺻﻞ 4۰

-1رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺟﺎزه ی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺻﺤﻦ آن و ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ و
ﻣﺼﺎدره ی اﻣﻮال آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

اﺻﻞ ۴۱
 -١ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ی اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد از ﻫﺮ
ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ )ﺑﻨﺪ  (1ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
 -۳ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ 4۲

 -1ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
دو ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .درﺑﺎره
ی درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی
را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دارد.
 -3اﻧﻌﮑﺎس دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮔﺰارش ﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ
آورد.
اﺻﻞ ۴۳

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﻋﻀﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺸﻮﻧﺪ.
 -۲اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ
ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ی ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ اﺟﺎزه ی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﺟﺎزه ی ﺻﺤﺒﺖ داده ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۴۴

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﻖ دارد ،و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از
اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ،در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.درﺻﻮرﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ
ﻋﻠﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد.
 -۲اﻗﺎﻣﻪ ی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ در ﻣﻀﻤﻮن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات دادرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﺮی ﺑﻮدن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 -3ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮارد
ﺣﻘﻮﻗﯽ و اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ آزاداﻧﺪ.
اﺻﻞ ۴۵

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای
اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -۳اﺻﻞ  ۴۴ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ی دﻓﺎﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۴۶

 -1ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﮔﺎن ﮐﻤﮑﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۷

 -١ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۹ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۸

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺠﻠﺲ را در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رأی ﯾﺎ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ او در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ درﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداری ،و ﯾﺎ در
ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻤﺖ و
اﻓﺘﺮا زدن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺟﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ آزادی ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ازﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ او
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 -۴ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دادرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﻣﺠﻠﺲ وﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ آن ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ.

اﺻﻞ ۴۹
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺑﺎره ی آن ﺣﻘﺎﯾﻖ از ادای ﺷﻬﺎدت ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺧﻮدداری از ﺷﻬﺎدت دادن ،ﻣﺠﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﺿﺒﻂ اﺳﻨﺎد و
ﻣﺪارک ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۵۰

 -1ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای
ﺗﺪارک دﯾﺪن ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -2ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ در راه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد اﺷﺘﻐﺎل
ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ی ﻣﮑﻔﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻧﺎن از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮرا ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

اﺻﻞ ۵۱
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
اﻣﻮردوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

در

ﻗﺎﻧﻮن

ﮔﺬاری

واداره

ی

اﺻﻞ ۵۲

 -١ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ازاﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.دوﻟﺖ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را اﻧﺘﺼﺎب وﻋﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﺳﻪ رأی در ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر رأی ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﺞ رأی و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻔﺖ رأی دارﻧﺪ.
 -3ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ رأی دارد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻋﺰام دارد .رأی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرای اﻋﻀﺎ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۵۳

 -١ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﻧﺸﺴﺖ آن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺻﻮرت
درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ دو اﯾـﺎﻟﺖ ﯾـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ دوﻟـﺖ ﻓـﺪرال
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
 -۳ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات آن ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ
و ﻧﺸﺴﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺷﻮرای اﯾﺎﻟﺘﯽ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮی از دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻞ ۵۴

اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
اﺻﻞ ۵۵
 -١ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از دو ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن از ﺳﻮی ﻋﻀﻮ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ آن اﺳﺘﺎن در ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻮری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر آن را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را در ﺻﻮرت اﻗﺪام دﻓﺎﻋﯽ
درﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﺻﻞ ۵۶

 -1رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ
دوره ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 -2رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه در دور ﻧﺨﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎورد ،روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم رأی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در
دور دوم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﮐﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -3اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ روز ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوره
ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ دورﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -4ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دور ﻧﺨﺴﺖ و دور دوم رأی ﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ
ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺻﻞ ۵۷

 -1رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻨﺼﺐ در آﻣﺪ دار دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ
ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۵۸
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
زﯾﺮ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ :
»ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﻢ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن
ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﻣﺎﻧﻊ از زﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮم ،در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال و دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻮﺷﻢ ،وﻇﺎﯾﻔﻢ را ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻓﺮدی رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادا ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۵۹

در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی او ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ۶۰

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻀﺎی ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب
ﯾﺎ ﻋﺰل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺳﻮم از اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ.
اﺻﻞ 61

 -1رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد ﻋﻘﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺰام ﻣﯽ دارد وﺳﻔﯿﺮان آن ﻫﺎ را ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد.
 -۲ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻬﺎدی را دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﺪرال اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎی اداری ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر اداری
ﻓﺪرال ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۶۲

 -١رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب وﻋﺰل ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ و اﻓﺴﺮان را
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -2وی در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال و در ﻣﻮردی واﺣﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺣﻖ
ﺑﺨﺸﻮدن ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﯽ را دارد.
 -3وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -4ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .
اﺻﻞ ۶۳

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی
دو ﺳﻮم از
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .و

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻬﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ را ،ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
-2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رأی ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺪﻫﺪ،
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را از ﻣﻘﺎم اش ﻋﺰل ﮐﻨﺪ.
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎ
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﺖ وی را از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اش ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – دوﻟﺖ ﻓﺪرال

اﺻﻞ ۶۴

دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزرای ﻓﺪرال.
اﺻﻞ ۶۵

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 -2ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه آرای ﻻزم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﭼﻬﺎرده روز ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اول ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎب وی ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺻﺎدر ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۶۶

 -۱ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،وزﯾﺮان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وی ﺑﺎ
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ وزرات اﻧﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -2ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺻﻞ  58اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۶۷

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﻫﺮ وزﯾﺮی در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮان ،ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ را ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۶۸

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﺎن در دوران ﺗﺼﺪی ﻣﺴﻨﺪ
وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
اﻗﺘﺼﺎدی دارد ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﭼﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

اﺻﻞ ۶۹

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رای
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی را
اﻧﺘﺨﺎب و از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻋﺰل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد وﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ آن ﻣﺴﻨﺪ
اﻧﺘﺼﺎب ﮐﻨﺪ .
 -2ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی رای ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺘﺨﺎب
ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ

اﺻﻞ ۷۰

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ رأی اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ را در ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ روز ﻣﻨﺤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
 -2ﻣﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ رای اﻋﺘﻤﺎد و رأی ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۷۱

 -۱ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوران ﺧﺪﻣﺖ وزﯾﺮان
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
 -3در ﺻﻮرت در ﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻫﺮ وزﯾﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺼﺎب وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

اﺻﻞ ۷۲

 -1اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 -۲ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺣﻖ وﯾﮋه ی ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ و
ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،
ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۷۳

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری از ﺣﻘﻮق وﯾﮋه ی ﻓﺪرال اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﺻﻞ ۷۴

 -۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری وﺟﻮد
دارد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق

و ﯾﺎ وﺣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎده ی  ،۲دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ.

اﺻﻞ ۷۵

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد:
 .1اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و دﻓﺎع ﻣﺪﻧﯽ؛
 .2اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال؛
 .٣اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت از /و ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن؛
 .4 .4اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ ،ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ زﻧﯽ ،اوزان و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ؛
 .۵وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻗﻤﻠﺮو ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ،آزادی ﻣﺮاوده ی ﮐﺎﻻﯾﯽ و آزادی ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج و
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ؛
 .6 .6اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ؛
 .7 .7اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ راه آﻫﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺗﻤﺎﻣﺂ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم آن
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )راه آﻫﻦ ﻓﺪرال( ،ﺳﺎﺧﺘﻦ و اداره ی
ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻓﺪرال و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ؛
 .8 .8ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن؛

 .9 .9اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎران ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال واﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺪ؛
 .10اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺣﻖ
ﭼﺎپ؛
 .۱۱اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ؛
)آ( در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ
)ب( اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دﻓﺎع
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ )اداره ی اﻣﻨﯿﺖ
داﺧﻠﯽ( و
)پ( در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺪارک در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ اداره ی ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻓﺪرال و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ؛
 -12آﻣﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺪرال.
اﺻﻞ 76

 -1ﺣﻘﻮق ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری )اﻋﻢ از ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی زﯾﺮ :
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ،آﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻫﺎ،
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،ﻣﺤﻀﺮ داری و ﻣﺸﻮرت ﻗﻀﺎﯾﯽ ؛
 .2ﻣﻘﺮرات ازدواج؛
 .3ﺣﻘﻮق اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ؛
 .4اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎرﺟﯿﺎن و اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
؛
 .5ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ؛
 .6اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ؛
 .7اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ؛
 .8اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻏﺮاﻣﺖ ؛

 .9اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ
و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﮓ ؛
 .10اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮرﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺟﻨﮓ ،و ﮔﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زور؛
 .۱۱ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻌﺎدن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،اﻧﺮژی ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی،ﮐﺴﺒﻪ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻮرس ،ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ( ؛
 .12ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ،
اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار
دارد ،ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ی
آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﻪ ی اﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ؛
 .13ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎر ﮔﺎه ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ؛
 .14اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ؛
.15ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺻﻮل  ۷۵و ۷۶
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛
 .16ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﯿﻦ و اﻣﻼک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ؛
 .17 .17ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی؛
 .18 .18ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﻠﺪاری و آﺑﺎداﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ،واردات و ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ
در ﺳﻮاﺣﻞ و درﯾﺎﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﯾﯽ ؛
 .۱۹اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺴﺮی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪور اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد
داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،و ﺳﻤﻮﻣﺎت؛
 .20ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ؛

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻫﺎ

و

ﺗﻨﻈﯿﻢ

اﺷﻞ

ﻫﺎی

درﻣﺎﻧﯽ

 .21ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻋﻠﻮﻓﻪ و داﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ؛
 .22ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧـﯽ درﯾـﺎﯾﯽ و ﺳـﺎﺣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﻫـﺎی درﯾـﺎﯾﯽ،
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ،راه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و راه ﻫﺎی آﺑﯽ
داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد؛
 .۲۳اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺟﺎده ﻫﺎ ،اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎده ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاری از
آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
راه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ؛
 .24اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه آﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی راه آﻫﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛
 .۲۵اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮا و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮ و ﺻﺪای آزار دﻫﻨﺪه ؛
 .۲۶ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ؛
 .۲۷اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ارﺛﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ؛
 -2ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۲۶از ﻣﺎده ی  ۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻞ ۷۷

 -1ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮازی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎران دواﯾﺮ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ی  ۹از اﺻﻞ  ۷۵ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺎده  ۱ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -٣ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۹از اﺻﻞ  ۷۵ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش
ﮔﺬاری ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ

ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ی  ۱آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -4ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱و  ۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﻀﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ۱۱۰آﻣﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ی
 ۳اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﺻﻞ ۷۸

 -١ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﻖ دارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺻﻞ ،۷۴
ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭼﺎر ﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
 .1ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺻﻞ ۷۷
ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛
 .۲اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ؛
.3
.4
.5
.6

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎر؛
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اراﺿﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ؛
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ؛

 .۷ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﺧﺎرج .ﻣﺎده ی  ۳از
اﺻﻞ  ۷۴ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر دارد.
 -۲ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺻﻞ ۷۹

 -١ﻻﻳﺤﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آورده ﺷﻮد.
 -۲ﻻﻳﺤﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارﺟﺎع ﺷﻮد .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻇﺮف ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻻﻳﺤﻪ ی ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻻﯾﺤﻪ ای را ﮐﻪ در زﻣﺎن اراﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺟﻤﻠﻪ ی ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
دارد .در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارد ،ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ؛ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﻪ ی  4ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 -٣ﻻﻳﺤﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻇﺮف ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ارﺟﺎع ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
اﻋﻼم دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻻﻳﺤﻪ ی ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮدوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﻪ ی  ۴ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎره ی ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻮر ﻧﻤﻮده اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸۰

 -1ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال را ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،آن را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
 -۲ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﻻﻳﺤﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻌﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﻫﻨﻤﻮدی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮی
را در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮر ﺗﺎزه
درﺑﺎره ی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺪد آن ﺑﭙﺮدازد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ارﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ارﺟﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را اﻋﻼم دارد.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده ی ،۲
در ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺟﻤﻠﻪ ی آﺧﺮ از ﻣﺎده ی  ،۲آﻏﺎز ﻣﻬﻠﺖ
اﻋﺘﺮاض ،از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲ آن.
 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد آن
را رد ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﻞ اﻋﻀﺎی آن،رد ﮐﻨﺪ.

اﺻﻞ ۸۱

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  80ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻬﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه در ﻣﺎده ی  3از اﺻﻞ  80اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ آن از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آن را رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۸۲
 -1ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺳﻮم از آراء ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ و دو ﺳﻮم از آراء ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -3ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﯾﺎ اﺻﻮل ﯾﮑﻢ ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺖ و دوم از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۸۳
 -1از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وزرای دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر داد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ
ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻫﺪف و ﺣﺪود
اﺧﺘﯿﺎرات واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد .ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﮔﺬاری
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
آن ذﮐﺮ ﺷﻮد.
 -2ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزرای ﻓﺪرال در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ،اﺻﻮل و ﻋﻮارض
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت راه آﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،اﯾﺠﺎد و اداره
ی راه آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯾﺎ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
 -3ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

اراﯾﻪ دﻫﺪ.
 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪرال و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال،
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد،
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸۴

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻊ ﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮدم ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﻮد ،اﺟﺮای
آن ﻣﻘﺮرات ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮرد ﺗﺪاﻓﻊ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺟﻮد وﺿﻊ اﺿﻄﺮاری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮرﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﯾﮋه در ﻣﻮارد اﺻﻞ  ۱۳ﻣﺎده ی  ۵ﺟﻤﻠﻪ ی اول و ﻣﺎده ی ۶
ﺟﻤﻠﻪ ی دوم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ دارد.
 -۲ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۱
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻣﺎده ی  ،1اﺟﺮای آن ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻌﺎﻫﺪه ای و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۸۵

 -١رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ،۷۰
ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻻﻳﺤﻪ ای را ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺑﻮدن آن را
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ،رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﯾﻦ
اﺿﻄﺮاری را اﻋﻼم دارد.ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ای ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻞ  ،70آن را رد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

 -۲ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺿﻄﺮاری
ﻣﺠﺪدا ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺟﻨﺒﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﯿﺰ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻻﯾﺤﻪ
را در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻣﺠﺪد آن ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ،ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
 -3ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،و در زﻣﺎن
ﺻﺪارت ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻻﯾﺤﻪ ی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ﻫﺎی ۱و  ۲ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺿﻄﺮاری ﻣﺠﺪد
در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 -4ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۲
وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﯾﺎ اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ درﺟﺰﺋﯽ از
آن ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
اﺻﻞ ۸۶

 -١ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درزﯾﺮآن ﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ آن را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
 -۲در ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻫﺮﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮای آن ذﮐﺮ
ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا ﭼﻬﺎرده روز ﭘﺲ از
اﻋﻼم آن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻓﺪرال

اﺻﻞ ۸۷
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روش دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﻨﺪ

آورد.

اﺻﻞ ۸۸

 -۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺤﻮه ی
دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال را ﭼﻮن اﻣﻮر
داﺧﻠـﯽ ﺧـﻮد اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺄﺳـﯿﺴﺎت اداری و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و روش اﺟﺮای آن ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.
 -٣دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ را ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﺰام دارد و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ
آﻧﻬﺎ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎدون اﻋﺰام دارد.

اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ وآن اﺳﺘﺎن ،آن ﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺴﺎزد ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده.
 -5در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ
ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد اﺟﺎزه
ﻣﻮارد وﯾﮋه در ﻣﻮردی ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﻮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۸۹

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
داد ﮐﻪ در
دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﻮاﻧﯿﻦ
را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎدی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.رؤﺳﺎی ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ،
ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

دﺳﺘﻮرات ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ
ی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات را ﮐﻨﺘﺮل

 -۴ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮا ،ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﺪف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻮد.دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺮوﻧﺪه ی ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اداره ﻫﺎ اﻋﺰام دارد.
اﺻﻞ ۹۰

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮد اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری را ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺆﺳﺴﺎت اداری اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۹۱

 -۱در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ادارات ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﮐﺮ
ﺷﺪه در اﺻﻞ  ،۹۹اداره راه ﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﺪرال و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ اداره ﻫﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ادارات ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ،اداره ی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﻤﻊ

آوری
اﻣﻨﯿﺖ
وﺳﺎﯾﻞ
اﯾﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺪارک اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال
زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻗﺪام ﮐﺮد.

 -۲ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻓﺮاﺳﻮی ﻗﻠﻤﺮو
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺪرال ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﮏ اﺳﺘﺎن
وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رود و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﯾﻦ
ادارات را دارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ادارات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در اﺳﺘﺜﻨﺎ از
ﻣﺎده ی  ،1ﺗﺤﺖ اداره ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -٣اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را دارد ،ادارات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺪرال و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺣﻖ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﺳﺖ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻮری ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺰﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ،ارﺗﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮرد دﻓﺎﻋﯽ ،ازارﺗﺶ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -3ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻻزم اﺳﺖ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﺟﺎزه دارﻧﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﻮد؛ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  101وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪرال ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻠﺢ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۳
 -1اﻣﻮر اداري ارﺗﺶ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اداری ﭘﺮﺳﻨﻞ
ارﺗﺶ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻟﻮازﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻧﮕﺎﻫﺪاری از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ارﺗﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺒﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
 -۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار
دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻞ  ۸۹ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال واﮔﺬار ﺷﻮد؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮرات اداری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ی اول از ﻣﺎده ی  ۲از
اﺻﻞ  ۸۹ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد.
اﺻﻞ ۹۴

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۷۶ﻣﺎده  ۱۲وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۹۵

 -1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال درﺑﺎره ی ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۶

 -١ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راه آﻫﻦ ﺑﺮای راه آﻫﻦ ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
راه آﻫﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮر ﺧﻮد آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راه آﻫﻦ را ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -٣دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی راه
آﻫﻦ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻼل ﻣﺆﺳﺴﻪ ی راه آﻫﻦ ﻓﺪرال ،ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،واﮔﺬاری رﯾﻞ ﻫﺎی راه
آﻫﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای از راه آﻫﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
اﺻﻞ ۹۷

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
اﺻﻞ ۹۸

دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و زدن ﺳﮑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .
اﺻﻞ ۹۹

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺎﻟﮏ راه ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال راه ﻫﺎی آﺑﯽ را ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۰

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-۲

اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ

ﯾﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﺧﻮد

ﮔﺮدان

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﯽ،

ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﻓﺪرال را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٣ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداره ی ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻫﺎی ﻓﺪرال و ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮی را ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در
ﻗﻠﻤﺮو آن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ،ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﺻﻞ ۱۰۱

 -1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ و از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ادارات دﯾﮕﺮ و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪرال ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد ﺧﻮد ﻗﺎدر ﯾﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد در آورد و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻮر
دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ

اﺳﺘﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را
ﺑﺪﻫﺪ؛ ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺻﻞ ۱۰۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﯾﺮ ﮐﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی
اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
 .1ﺗﻮﺳﻌﻪ

و

اﯾﺠﺎد

ﻣﺪارس

ﻋﺎﻟﯽ

و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ

ﻫﺎی

ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
 .٢ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای،
 .٣ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ،
 -٢از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای روش و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻻزم در ﻃﺮﺣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻗﺪام ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آن اﻗﺪام ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
 -4دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۱و  ۲در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﯽ
از ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻨﺪ  ۳دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻣﻨﻮط اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن آن در ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻓﺪرال و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ.
 -5ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۰۳

دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ – اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ

اﺻﻞ ۱۰۴

ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال و دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۵
 -1دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ی
ﻣﺤﺪوده ی ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﯾﮏ ارﮔﺎن
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،دارای ﺣﻘﻮق ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 .۲ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،درﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺑﻬﺎم درﺑﺎره ی ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﺻﻮرت و ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال؛
 .٣ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  ۷۴ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؛
 -۳درﺑﺎره ی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در
اﺟﺮای ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻓﺪرال؛

 .4در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﯾﺎ در درون ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 .۵در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق او را ،ﻣﻨﺪرج
درﻣﺎده ی  ۴از اﺻﻞ  23و اﺻﻮل  ۱۱۵،۱۱۳،۳۸،۳۳و  ،۱۱۶ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ؛
 .6در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ آن ﻫﺎ را،
ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ  ،۲۹ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎن ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﺘﻮان
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؛
 .7درﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺪام
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۰۶

 -1دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﻀﺎت ﻓﺪرال و اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ.
اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ،
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری آن را و اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آن ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺠﺮاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای اراﯾﻪ ی ﺷﮑﺎﯾﺖ و
روش وﯾﮋه ای را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۱۰۷

 -1ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اداری ،ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻓﺪرال
و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺮای ﻫﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وزﯾﺮ ﻓﺪرال آن ﺑﺨﺶ
و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از وزرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮی از
اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٣ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎوت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه
ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  ۱اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
اﯾﻦ اﻣﺮ را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۸

 -۱دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﯾﮏ دادﮔﺎه
ﻓﺪرال ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺖ
در ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ در آب ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت
دارد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار
دارد .ﻗﻀﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ی ﻗﻀﺎوت ﻗﻀﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  ۱و  ۲دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -4دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 -۵در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ در ﺣﻮزه ی ﻣﺎده ی  ۱از اﺻﻞ  ۲۸و دﻓﺎع
از ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺳﺎزد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

اﺻﻞ ۱۰۹

 -1ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪﻧﺪ.
 -۲ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺴﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
دادﮔﺎه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از ﻣﻨﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻋﺰل
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺴﻮب ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اداری
دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻮزه ی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۰

 -١ﻣﻘﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﮋه ای ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻓﺪرال در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن
ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﻣﻘﺮر ﺳﺎزد ﮐﻪ آن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﻗﺪام
ﻋﻤﺪی ،ﻣﯽ ﺗﻮان وی را از ﻣﻘﺎم اش ﻋﺰل ﮐﺮد.
 -۳ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺿﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ی اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎرﭼﻮب آن ﻣﻘﺮرات را وﺿﻊ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺎده ی  4از ﻓﺼﻞ  ۷۷ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
 -4اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻗﻀﺎت در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت واﮔﺬار ﺷﻮد.
 -5اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده
ی  ۲ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ی ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺿﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

اﺻﻞ ۱۱۱

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ﺑﺎره ی ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در درون اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  1از ﻓﺼﻞ  ۱۰۷ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۱۲

 -1اﮔﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺘﺎن ،و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ی آن ﻗﺎﻧﻮن ،اﻋﻼم ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد
ﻣﻐﺎﯾﺮت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﺻﺎدق اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ در ﻣﻨﺎزﻋﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال و آن ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی اراﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ آن دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در آن ﻣﻮرد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۱۳
 -۱ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 -۲دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۱۱۴

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺻﻞ ۱۱۵

 -1ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه از ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -۲ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮم
ﺑﻮدن آن ﭘﯿﺶ از ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۶

 -1آزادی ﺷﺨﺺ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .اذﯾﺖ و آزار
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮاردارد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 -۲درﺑﺎره ی ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺪت آن ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﻫﺮﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺿﯽ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ
را ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن روزی ﮐﻪ در آن ،آن ﺷﺨﺺ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﮕﺎه دارد .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۳ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درروز ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ آورده ﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی را ﺑﻪ وی ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،از او ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
او اﻣﮑﺎن اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ دﻻﯾﻞ
دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی او را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر آزادی آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺪﻫﺪ.
 -۴دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ اداﻣﻪ ی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ اﻃﻼع
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وی ﺑﺮﺳﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ – اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
اﺻﻞ ۱۱۷

 -1ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﻤﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ آن
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -۴دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻻت در ﺗﻮازن
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
)اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ( ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی اداری ،ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -5دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اداری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻨﻈﻢ اداری را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۸

 -1ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری درﺑﺎره ی ﮔﻤﺮگ و اﻧﺤﺼﺎر اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 -٢دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  1از ﻓﺼﻞ  ۷۴ﺻﺎدق
اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﻢ ﺳﻄﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را دارد.
 -3اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻣﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ )اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.

اﺻﻞ ۱۱۹

 -۱در آﻣﺪ از اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺎﻟﯽ و در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﮔﻤﺮک،
 .2ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۲ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۳ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﯾﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۶ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد،
 .۳ﻋﻮارض از راه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ،

 .4ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارز،
 .۵ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ،و ﻋﻮارض ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،
 .6ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺠﺎری.
 -۲در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ،
 .٢ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث،
 .3ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ،
 .4ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۳ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -3ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۵ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
)ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک( .در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﺻﻮل زﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺖ:
 .۱در ﭼﺎرﭼﻮب در آﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎری ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺪود
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .۲ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
از ﺗﺤﻤﯿﻞ زﯾﺎده از ﺣﺪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ

دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮازﻧﯽ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری ﺷﻮدواﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .در

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد.
 -۵ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ درﺻﺪی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 -6از ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﺳﺘﺎن از ﻣﺠﻤﻮع در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،درﺻﺪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از
در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت وﯾﮋه ای را
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ در آﻣﺪ
ﺷﻮد )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه( ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ در آﻣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۸ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۰

 -1در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﺳﺘﺎن از در آﻣﺪ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اداره ی ﻣﺎﻟﯿﺎت در
ﻗﻠﻤﺮو آن اﺳﺘﺎن آن ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )در آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ( ،ﺑﻪ آن
اﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﻣﯿﺰان و ﺣﺪ و ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در
آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰدﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ و ﺣﺪود و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

 -2از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮازن در ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ی ﺗﻮازﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ی ﺗﻮازﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۱

 -١ادارات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،اداره ی در آﻣﺪ از ﮔﻤﺮک ،اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت از
ﺑﻬﺎی واردات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ادارات از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ادارات ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾﻦ ادارات و آﻣﻮزش ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان
ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادارات ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ را اداره ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  ۳و  ۴از اﺻﻞ  ۸۹وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺟﺎی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -4از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان در اداره ی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ادارات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال و
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ی  1ﻣﯽ ﺷﻮد،
اداره از ﻃﺮﯾﻖ ادارات اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ اداره از
ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻓﺪرال را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرات اداری
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.

 -5ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال روﺷﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد
ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﺷﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ ی دوم از ﻣﺎده ی  4از ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
 -6اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﻮر

ﻣﺎﻟﯽ

را

ﻗﺎﻧﻮن

ﻓﺪرال

ﺑﻪ

ﺻﻮرت

 -۷دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣﯽ اداری وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد
اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻟﺰاﻣﺎت
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ،اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک وﺿﻊ
ﮐﺮد.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
دارد ،درﺑﺎره ی:
 .1ﻣﯿﺰان و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎر و،
 .٢ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در داﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮده ی ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ،ﻣﻘﺮرات ﻻزم را وﺿﻊ ﮐﺮد .واﮔﺬار ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺮای
وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻋﻄﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻐﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ آن را ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۳

 -1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ درج
ﮔﺮدد؛ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و داراﯾﯽ ﻫﺎی
وﯾﮋه ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد .در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮازن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از ﻣﺎده ی  ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اراﯾﻪ ی آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﺣﻖ دارد در ﻇﺮف ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ی اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ،در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻋﻼم دارد.
 -4در ﻻﯾﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻓﺪرال و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮر دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ی
ﺑﻌﺪی ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ  ،۱۲۸در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ،
ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۴

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﻻﻳﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری را در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ .ﻧﮕﺎﻫﺪاری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،

ب .اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال،
پ .اداﻣﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ی آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در آﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻋﻮارض و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ﭘﺲ
اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۱ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ ی
اداره ی اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﺎ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۵

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ و ﺧﺎرج از آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال دارد .وزﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎزی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
اﻋﻼم دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۶

 -1ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻃﺮح
ﺑﻮدﺟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯾﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
دارد .ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از در آﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
آن را در آﯾﻨﺪه در ﺑﺮ دارد ،ﺻﺎدق اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی آن ﭼﻨﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل دارد.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن
ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا درﺑﺎره آن ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۸۱وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻃﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﺑﺮاز دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی  ۳و  ۴از ﻣﺎده
ی  ۱اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﮑﻮت
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۷

 -١وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻫﺎی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮔﺰارش دﻫﺪ.
 -۲اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺪرال ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﭼﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎن از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ی ﺧﺮج و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن
ﻣﻮاد ﺑﻮدﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻼوه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮔﺰارش دﻫﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۸

 -1اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای آﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال دارد .در آﻣﺪ از
اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼل در
ﺗﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺑﺮای داراﯾﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ی ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال از
ﻣﺎده ی  ۱اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ – وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ

اﺻﻞ ۱۲۹

 -۱ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوزی
)وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ( از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی دو ﺳﻮم از آراء ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن دارد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﻓﻮری را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ
دﻓﺎﻋﯽ را ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آراء ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ رأی
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۸۶در روزﻧﺎﻣﻪ ی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻋﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ی رﺳﻤﯽ درج ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد و
ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از ﻣﺎده ی
 ۱ﺗﻌﯿﯿﻦ آن را اﻋﻼم دارﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮز ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
 -۵در ﺻﻮرت اﻋﻼم وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎره ی وﺟﻮد
وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی ،۲
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۳۰

ﺑﺎ اﻋﻼم وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۳۱

 -1در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮازی در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ:
 .1در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۳از اﺻﻞ  ۱۵ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮای
ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد،
 .۲ﻣﻬﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۲و ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از
ﻣﺎده ی  ۳از اﺻﻞ  ،۱۱۶درﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎص ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اداری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر روز ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 -۳ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﺠﺎوزی ،اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﻮر اداری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،در اﻧﺤﺮاف از ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ،ﻓﺼﻞ دﻫﻢ و ﻓﺼﻞ
دوازدﻫﻢ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮاد  ۱و  ۲از ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در
ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ،
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۲

 -1ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،در اﻧﺤﺮاف از ﻣﺎده ی  ۲از
اﺻﻞ  ،۷۹ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۱از اﺻﻞ  ۸۰و ﻣﻮاد  ۲ﺗﺎ  ۴از اﺻﻞ ۸۱
و ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ،۸۶ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮاد  ۲و  ۳ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﮐﻪ دوﻟﺖ آن ﻫﺎ را ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ و ﻓﻮرا ﺑﻪ
ﺷﻮر درﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای آن ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
رﺳﯿﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۳

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دو ﺳﻮم آراء،
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 -۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻼ ﯾﺎ
ﺟﺰا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزد ﯾﺎ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۴

 -1در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ:
 .١ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛
 .۲ﻋﻼوه ﺑﺮ ادارات دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات
را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮرا ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۱۳۵

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﺿﯿﺎن آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﺎ وﺿﻊ آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۶

 -1در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دوره ی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ وی ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وی ﺗﺎ ﻧﻪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن
وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ دوره ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺿﺮورت ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﺰدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -۳در ﺳﺮاﺳﺮ دوران وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۳۷
 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری
ﻣﺴﺘﻘﻞ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﺎن ﻗﺮار دارد
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را دراﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ۱۳۴اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾﺮ دﺳﺖ
آﻧﺎن ،رؤﺳﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۱
را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﻐﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
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 -1ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل  ۱۳۲ ،۱۳۱و  ۱۳۴و ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن
از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ،۱۳۱
 ۱۳۲و  ۱۳۴ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک وﺿﻊ ﮐﺮده و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٣ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﻧﺤﺮاف از اﺻﻮل  ۱۱۹ ،۱۰۳ ،۱۰۲و
 ۱۲۰اﺳﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دو ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ
دﻓﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﺻﻞ ۱۳۹

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
 -۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ
را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
آن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای آن دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا اﻋﻼم
ﺷﻮد.

 -۳ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ – ﻣﻘﺮرات دوران اﻧﺘﻘﺎل

اﺻﻞ ۱۴۰
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان را دارد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۴۱

ﻣﻨﻈﻮر از اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن ﻧﻬﺎد
اﺳﺖ.
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 -1ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
 -۲ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۱ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۳

 -1ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺧﺘﯿﺎرات وی را رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻧﺪارد.
اﺻﻞ ۱۴۴

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﺪرال اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۵

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ در روزی ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ آزاداﻧﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا
در آﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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 -١ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺸﻮر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻣﻌﺎﺻﺮ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
آن را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،آن را از
ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ در آزادی ﻣﺮدم
اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری از ﺳﻮﯾﯽ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻓﺪراﻟﯽ ﻧﻈﺎم از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ در آﻣﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
 -2ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﻮق در آﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯿﺎن
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۵۰ :در
ﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺑﻮدﺟﻬﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
 ۵۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻣﻮر آﺑﺎداﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ۔ ﻧﺤﻮه ی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪی را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺻﻞ ۱۴۷
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اداره ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻌﻘﻮل و از ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻣﻮﺟﻮد ،ادارات
ﻓﺪرال و ادارات اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﯾﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن

