
 قانون اساسي مالديو 

 قانىىاساسيجوهىريهالديى 

   

 اصليكن 

يانلعيٕ  قإٌَ اقاقي زاَؽ ظؼ يٕؼظ اتثاع يانعيٕي ٔ ظؼ قؽاقؽ كلم قهًلؽٔ خًٕٓؼي 

 االخؽا ضٕاْع تٕظ. الؾو

يلطؽِ  اندؿايؽي اقت ظؼ زعٔظ ظٔاؾظِ يايلم اؾ قهًؽٔ قياقي خًٕٓؼي يانعيٕ يدًغ 

 كُع. اؼتثاِ پيعا يي يؽخاَي ظؼ يانعيٕ كّ كم ظؼيا ٔ ْٕا تا ايٍ خؿايؽآتگيؽ تيؽَٔي ٔ خؿايؽ 

  

 اصلدوم 

 كشىرهالديى 

تانلللع. اقلللى كهلللٕؼ   يانلللعيٕ يللل  كهلللٕؼ اقلللتيي كلللايتم يكللل  م ٔ آؾاظ يي 

 يانعيٕ اقت. خًٕٓؼي

  

 اصلسىم 

 تانع. يي« يال »زكٕيت يانعيٕ خًٕٓؼي  ظيٍ آٌ اقتو ٔ ي ؽ زكٕيت  

  

 چهارماصل 

 اتباعهالديى 

انلل ز ؾيللاَي كللّ قللإٌَ اقاقللي زاَللؽ ؼقللًام اػللتو نللٕظ  نطًللي كللّ ظاؼاي  )

 تاتؼيت اقت تثؼّ يانعيٕ يسكٕب ضٕاْع نع. زق

يانلعيٕي  )بز ْؽ فؽؾَعي كّ اؾ ي  ياظؼ يانعيٕي ي ٕنلع  ٔ ْلؽ فؽؾَلعي كلّ ظاؼاي پعؼ

 تانع تثؼّ يانعيٕ يسكٕب ضٕاْع نع.

تپػيؽظ   نطًي كّ قإٌَ اقاقي يانعيٕ ؼا ًْاَُع ي  يانعيٕي )جز اؾ يياٌ ضاؼخياٌ

 تثؼّ يانعيٕ يسكٕب ضٕاْع نع.

يٕخة  ظز فؽؾَعاَي كّ زايم اؾظٔاج ي  يلاظؼ يانلعيٕي تلا يل  تثؼلّ ضلاؼخي كلّ تلّ )

 ضٕاُْع نع. تانُع  اتثاع يانعيٕ يسكٕب قإٌَ تثؼّ يانعيٕ پػيؽف ّ نعِ  يي

تٕاَلع  يي ظز ز ٕق يك كلثّ اتثلاع يانعيٕ ان ز  )بز  )جز يا ) )ز تّ يٕخة تُعْاي ْ  )

 يطاتق قإٌَ يك ؽظ نٕظ.

  

 اصلپنجن 

 حقىقاتباع 



 ًّْ يانعيٕيٓا ظؼ تؽاتؽ قإٌَ يككاٌ ْك ُع. 

  

 اصلششن 

تٕقّ  ْيچ نطًي تاؾظانت  خهة يا ظق گيؽ َطٕاْع نع  يگؽ ِثق نؽايطي كّ 

 قت.نؽيؼت يا قإٌَ تؼييٍ نعِ ا

  

 اصلهفتن 

قلإٌَ  ْيچ نطًي يداؾات َطٕاْع نلع  يگلؽ تلؽاي خؽيلي كلّ تٕقلّ نلؽيؼت يا 

 َطٕاْع نع. ٔ تست ْيچ نؽايطي آقية ؾياَثاؼي تّ ككي ٔاؼظ تؼييٍ نعِ اقت.

  

 اصلهشتن 

يدثٕؼ َطٕاْع  ْيچ نطًي تثؼيع يا تّ اقايت ظؼ ي  يكاٌ يؼيٍ يا ظؼ ي  َ طّ ضاو 

 كّ ظؼ قإٌَ تًؽير نعِ اقت.نع يگؽ تّ َسٕي 

 اصلنهن 

تؼلعي ٔ  تانع. چُليٍ ايلاكُي َثايلع يٕؼظ ظان ٍ يككٍ ٔ اياكٍ ضًٕيي يداؾ يي 

نلعِ يلٕؼظ تًلؽ   تدأؾ قؽاؼ گيؽَع  يؽفام يطاتق نؽايّ ٔ َٕاتطي كّ ظؼ قإٌَ تًؽير

 قؽاؼ ضٕاُْع گؽفت.

  

 اصلدهن 

ضاِؽ  َلثّ َطٕاْلع نلع يگلؽ تلّظاؼاييٓاي ضًٕيي يداؾ اقلت  ظاؼايلي انلطاو  

نلؽايطي كلّ ظؼ  يًانر ػًٕيي ٔ تؼع اؾ پؽظاضت غؽايت كايم ِثق قلإٌَ ٔ تلّ يٕخة

 قإٌَ ي ؽؼ نعِ اقت.

  

 اصليازدهن 

 ظاؼايي ي  نطى تّ ضاِؽ خؽائى قياقي يا يعَي يًاظؼِ َطٕاْع نع. 

  

 اصلدوازدهن 

قلليى ٔ غيللؽِ كللّ تلليٍ  ؽيللق تيْا  يكانًللات تهيُللي  تهگؽايٓللا  يطللاتؽِ اؾ ِ َايللّ 

نللٕظ  تللاؾ  قطللغ  ضٕاَللعِ يللا افهللام َطٕاْللع نللع يگللؽ تللّ يٕخللة  يثاظنللّ يي افؽاظ

 يؽير قإٌَ. ي ؽؼات

  

 اصلسيسدهن 



تا  ْللؽ نطًللي آؾاظي َٕنلل ٍ ٔ يللسثت خٓللت اتللؽاؾ افكللاؼ ٔ ػ ايللعل ؼا  يللاظاو كللّ 

 ٕظ.ي ؽؼات يؽير نؽيؼت يا قإٌَ يغايؽت َعان ّ تانع  ظاؼا ضٕاْع ت

  

 اصلچهاردهن 

َسٕي  ًّْ انطاو خٓت ككة اِتػات ٔ تياٌ آٌ تّ ظيگؽاٌ آؾاظ ْك ُع  يگلؽ تلّ 

 كّ تا نؽيؼت يا قإٌَ ظؼ تؼاؼٌ تانع.

 اصلپانسدهن 

ٔ  ِثق ايٕل نلؽيؼت ٔ تلا ؼػايلت قلإٌَ ٔ زكلى  ًْلّ اتثلاع آؾاظي تهلكيم اَدًلٍ 

 تؽگؿاؼي خهكّ ؼا ظاؼا ضٕاُْع تٕظ.

  

 شانسدهناصل 

َعانل ّ  آؾاظي تهكيم اخ ًاػات ٔ اَدًُٓا ياظاو كّ تا ي لؽؼات ضلاو قلإٌَ يغايؽت 

 تانُع ٔخٕظ ضٕاْع ظانت.

  

 اصلهفدهن 

 ضٕاُْع تٕظ. انطؽٔج انطايي كّ تُاتؽ ظاليم يؼ ثؽ يؽتكة خؽيي نعِ تانُع يًُٕع 

  

 اصلهجدهن 

كّ تّ  ثؼّ يانعيٕي آؾاظ اقتظؼ يٕاقؼي كّ ازكاـ نٕظ ؼف اؼي ظانًاَّ اقت ْؽ ت 

 ي ايات تاالتؽ خٓت تياٌ نكايت ضٕظل اق يُا  تعْع.

  

 اصلنىزدهن 

يل   ْؽ كاؼيُع ظٔنت كّ تلؽاي يلعت تيكلت قلال ي لٕاني ضلعيت كُلع زلق ظؼيافت 

 تانع. يك ًؽي يؼاظل تا ًَ  ز ٕقم ؼا ظاؼا يي

  

 اصلبيستن 

 ادارهكشىر 

ؾيؽ  گيؽظ. تٕاقطّ ايٍ َيؽْٔا  گؽْٔٓاي ظو َهأت ييكهيّ َيؽْٔاي اظاؼِ كهٕؼ اؾ يؽ 

 كُُع: كهيّ فؼاني ٓاي اخؽايي كهٕؼ ؼا ْعايت يي

 خًٕٓؼي   ان ز ؼييف )

 )بز يدهف ٔؾؼا 

 )جز يدهف ػٕاو.

  



 اصلبيستويكن 

 جوهىريرييس 

 تانع. خًٕٓؼ ػاني ؽيٍ ي او كهٕؼ يي  ؼييف 

  

 اصلبيستودوم 

 پؽقي ًْگاَي اَ طاب ضٕاْع نع. ي  ًّْخًٕٓؼ تٕقّ   ؼييف 

  

 اصلبيستوسىم 

 ْاي غيم تايع اتطاغ نٕظ: ظؼ اَ طاتات ؼياقت خًٕٓؼي ؼٔيّ 

تايع  خًٕٓؼ تؼع اؾ ايُكّ اكثؽيت آؼام يطيي ظؼ يدهف ػٕاو ؼا ككة كؽظ  ان ز ؼييف )

 خًٕٓؼي اؾ ِؽ  تٕقّ يؽظو تا ؼأي يطيي اَ طاب نٕظ آَگاِ پػيؽل قًت ؼياقت

 ٔي تّ يدهف يػكٕؼ ك ثام اِتع ظاظِ ضٕاْع نع.

پؽقللي ككللة كُللع  قإََللام  )بز چُاَچللّ َللايؿظ تؼيلليٍ نللعِ اكثؽيللت آؼام ؼا ظؼ ًّْ

 خًٕٓؼ يُ طة ته ي گؽظظ.  ؼييف تايع

َهٕظ   پؽقي ًْگاَي خًٕٓؼ يٕفق تّ ككة اكثؽيت آؼام ظؼ ًّْ  )جز چُاَچّ ؼييف

 ٍ ٔ تهؽييات قثم ؼا ظَثال كُع.يدهف ػٕاو تايع َايؿظ ظيگؽي ؼا تؼيي

  

 اصلبيستوچهارم 

 جوهىريشرايطالزمبرايرييس 

 ان ز تايع ي  يكهًاٌ اؾ يػْة قُّي تانع. )

 )بز تثؼّ يانعيٕ  ٔ اؾ پعؼ ٔ ياظؼ يانعيٕي ي ٕنع نعِ تانع.

 )جز يؽظ تانع.

 قال قٍ ظان ّ تانع. 63ظز زعاقم  )

 تانع.ز اؾ قتيت ػ م تؽضٕؼظاؼ ْ  )

 ال ظؼ كًال يست تانع. ٔز زٕاـ پُدگاَّ )

 ؾز تٕاَايي تّ ػٓعِ گؽف ٍ يكؤٔني ٓاي ي  ؼْثؽ ؼا ظان ّ تانع. )

 )شز َثايع يطاتق قإٌَ نؽيؼت يؽتكة خؽيي نعِ تانع.

  

 اصلبيستوپنجن 

آغلاؾ  خًٕٓؼي ايياي يكؤٔني م ؼا تا اظاي قٕگُع غيلم ظؼ تؽاتلؽ يدهلف ػٕاو  ؼييف 

 ؽظ:ضٕاْع ك

ٔ  كُى كّ تّ ظيٍ اقتو  قإٌَ اقاقي يانعيٕ تّ َاو پؽٔؼظگاؼ ي ؼال قٕگُع ياظ يي »

 «.ز ٕق اتثاع از ؽاو گػان ّ ٔ َكثت تّ ًّْ آَٓا ٔفاظاؼ ضٕاْى تٕظ

  

 اصلبيستوششن 



خًٕٓؼ   ؼييف كهيّ نٕايسي كّ تٕقّ يدهف ػٕاو تًٕية نعِ  يطاتق قإٌَ تٕقّ 

 تُييػ ضٕاْع نع.

  

 اصلبيستوهفتن 

يلٕؼت  خًٓلٕؼ تّ  اي كّ تٕقّ يدهف ػٕاو تًٕية نعِ تؼلع اؾ تُييلػ ؼيليف اليسّ 

 قإٌَ ظؼ ضٕاْع آيع.

  

 اصلبيستوهشتن 

ت لعيى  اي ؼا كّ تؽاي تُييػ تلّ ٔي تانع ْؽ اليسّ خًٕٓؼي ايٍ زق ؼا ظاؼا يي  ؼييف 

 تاؾپف فؽق ع.نعِ تؼع اؾ تياٌ ظاليم  تؽاي تدعيعَظؽ تّ يدهف ػٕاو 

 اصلبيستونهن 

تؼع اؾ  قٕو اكثؽيت ؼا -اي كّ تّ يدهف ػٕاو تاؾپف فؽق اظِ نعِ  ؼأي ظٔ اگؽ اليسّ 

ظٔو اؼائلّ  تدعيعَظؽ ٔ يػاكؽِ ي  ُي ظؼ يدهف تعقلت آٔؼظ  ٔ خٓلت تُييلػ تلؽاي تلاؼ

قلٕو  -اي ظٔ اليسلّ خًٕٓؼي ًْاٌ ؼا تُييلػ ضٕاْلع كلؽظ. اگلؽ چُيٍ  نعِ تانع  ؼييف

 اكثؽيت الؾو ؼا تعقت َيأؼظ  يهغي ضٕاْع نع.

  

 اماصلسي 

اؼائّ نلعِ   خًٕٓؼي  اي كّ تٕقّ يدهف ػٕاو تًٕية ٔ خٓت تُييػ تّ ؼييف اليسّ 

 نع. ؼٔؾ تُييػ يا پف فؽق اظِ َهٕظ تُييػ نعِ ته ي ضٕاْع 63اگؽ ظؽ  

  

 اصلسيويكن 

تهلؽييات  كّ تلّ ِلٕؼ ي  ُلي ِثق ي  قإٌَ ف ّ ؾياَي تّ يٕؼظ اخؽا ظؼضٕاْع آيع 

 خًٕٓؼ تُييػ ٔ اػتو نٕظ.  يؼًٕل َٔغ ٔ تٕقّ ؼييف

  

 اصلسيودوم 

 خًٕٓؼ يؽخغ َٓايي تؽاي تثهيغ يؼ  عات اقتو ظؼ يانعيٕ ضٕاْع تٕظ.  ؼييف 

  

 اصلسيوسىم 

 خًٕٓؼ تيٕيٍ نعِ اقت.  زق اػطاي ػيٕ تّ يسكٕييٍ يُسًؽام تّ ؼييف 

  

 چهارماصلسيو 

اػطام  خًٓلٕؼي تلّ انلطاو  كهيّ ان اب ٔ ػُأيٍ ٔ َهلآَاي ظٔن لي تٕقلّ ؼيليف 

 ضٕاْع نع.

 اصلسيوپنجن 



نلٕظ  يي ظؼ ضًٕو كُ ؽل يٕقؼي ٓاي زكاـ كّ تطلٕؼ َاگٓلاَي كهلٕؼ تلا آٌ ؼٔتؽٔ 

يغايؽت َعانل ّ  خًٕٓؼي اض ياؼ يعٔؼ ظق ٕؼ يٕقت  كّ تا ايٕل قإٌَ اقاقلي  ؼييف

 اؼا ضٕاْع تٕظ.تانع ؼا ظ

  

 اصلسيوششن 

كّ ظؼ  خًٕٓؼي تيٕيٍ نعِ يسعٔظ تّ زلعٔظي اقلت  اض ياؼات ي ايي كّ تّ ؼييف 

خٓ لي كلّ تلا  نؽيؼت ٔ قإٌَ ي ؽؼ نعِ اقت  تُاتؽ ايٍ ٔي َثايع اض يلاؼات ضلٕظ ؼا ظؼ

 نؽيؼت يا قإٌَ ظؼ تؼاؼٌ اقت اػًال كُع.

  

 اصلسيوهفتن 

ظقلت  خًٕٓؼي تُا تّ ْؽ ظنيهي تطٕؼ يٕقت تٕاَلايي ضلٕظ ؼا اؾ  ؼييفظؼ يٕاقؼي كّ  

 ظْع يؼأَي كّ تٕقّ ٔي تؼييٍ نعِ تّ ػُٕاٌ كييم ٔي ػًم ضٕاْع كؽظ.

  

 اصلسيوهشتن 

يدهف  خًٕٓؼ اؾ قًت ضٕظ اق ؼيا ظْلع تايلع اقل ؼياي ضلٕظ ؼا ك ثلام تلّ  اگؽ ؼييف 

 ػٕاو اؼائّ ظْع.

  

 اصلسيونهن 

يلتزيت  خًٕٓؼ اق ؼياي ضٕظ ؼا ت عيى كُع يا تطٕؼ ظائى  ظؼ يٕاقؼي كّ ؼييفان ز  )

قٕو اكثؽيت ظؼ  -ظٔ ضٕظ ؼا اؾ ظقت ظْع تا ؾياَي كّ تًًيًي ظؼ ايٍ ضًٕو تٕقّ

 ضٕاْع نع. يدهف ػٕاو اتطاغ نٕظ قًت ٔي تتتًعي ته ي

ّ كل قلٕو اؾ اػُلاي ْيأتي -)بز چُاَچّ قًت ؼياقت خًٕٓؼي تتتًعي نٕظ ي 

 تٕقّ يدهف ػٕاو اَ طاب نعَع يٕق ام ٔظاي  ؼا تّ ػٓعِ ضٕاُْع گؽفت.

نلعِ  )جز ْيأت يٕق ي كّ تا ؼػايت تُع )بز ايم زاَؽ تٕقّ يدهف ػلٕاو اَ طاب

خًٓلٕؼي ؼا ظؼ تؽاتلؽ   ؼييف خًٕٓؼ قٕگُع  اقت قثم اؾ تّ ػٓعِ گؽف ٍ ٔظاي  ؼييف

 آٔؼظ. يدهف ػٕاو تّ خاي يي

خًٓلٕؼ   ؼيليف ؼٔؾ 93ياقت خًٕٓؼي تتتًعي نٕظ ظلؽ  ظز ُْگايي كّ قًت ؼ )

 خعيع اَ طاب ضٕاْع نع.

  

 اصلچهلن 

ضاِؽ  خًٓلٕؼ تلّ  ز يطاتق نؽيؼت ْؽ اتٓايي ػهيلّ ؼيليف74ان ز تّ يٕخة ايم ) )

 تٕظ. قٕو اكثؽيت يدهف ػٕاو قاتم ِؽذ ضٕاْع -تطه   تُٓا تا ؼأي ظٔ



اكثؽيت  يدهف ػٕاو يطؽذ ضٕاْع نع كلّان ز ظؼ  )بز ف ّ يَٕٕػي ظؼ ؾييُّ تُع )

 آؼام ؼا ظؼ يدهف تعقت آٔؼظ.

  

 اصلچهلويكن 

قلّ  ز الؾو نلٕظ تايلع تٕقلّ ْيأت74ز ٔ )73ظؼ يٕؼتي كّ ظاظؼقي يَٕلٕع يلٕاظ ) 

ي  َيؽ تلا  يال" تؼييٍ نعِ اَداو پػيؽظ. اؾ ايٍ قّ َيؽ  َيؽِ كّ تؽاي اخؽاي ػعانت ظؼ "

افؽاظي ضٕاُْع تٕظ  ػٕاو يًُٕب ضٕاْع نع. ظٔ َيؽ ظيگؽ  خًٕٓؼ ٔ يدهف  تٕافق ؼييف

ظؼ يٕاؼظي كلّ فلؽظ يلٕؼظ  خًٕٓؼ ٔ يدهف تؼييٍ ضٕاُْع نع.  كّ خعاگاَّ تٕقّ ؼييف

خًٓلٕؼ   يُسًلؽام تٕقلّ ؼيليف اتياق تٕقّ ِؽفيٍ يٕؼظ پػيؽل قؽاؼ َگيلؽظ  آٌ نطى

 تؼييٍ ضٕاْع نع.

يدهف  َيلؽ اؾ اػُلاي يُ طلة ظؼ ظاظؼقي يػكٕؼ  تؼ ية ٔ تاؾپؽقي تٕقلّ نلم 

تؼيلليٍ  خًٓللٕؼ ٔقلليهّ نللم َيللؽي كللّ اؾ ِللؽ  ٔي  نللٕظ ٔ اؾ ؼيلليف ػللٕاو اَدللاو يي

 اَع ظفاع ضٕاْع نع. نعِ

 اصلچهلودوم 

ز ٔ 74تؽاي خؽائى ثاتت نعِ ظؼ ظاظؼقيٓايي كلّ تٕقلّ ضٕاْآَلاي يَٕلٕع ايلٕل) 

 ز اَداو گؽف ّ يداؾاتي تّ يٕؼظ اخؽا گػان ّ ضٕاْع نع.85)

  

 اصلچهلوسىم 

قلًت ؼا  ظٔؼِ تًعي ؼياقت خًٕٓؼي تّ يعت پُح قال اؾ ؼٔؾي كلّ قلٕگُع تًعي 

 آٔؼظ ضٕاْع تٕظ. تّ خاي يي

  

 اصلچهلوچهارم 

اَ ُلاي ظٔؼِ  خًٕٓؼ خعيع زعاقم ي  ْي لّ قثلم اؾ  كهيّ تؽتيثات خٓت اَ طاب ؼييف 

 ؼياقت خًٕٓؼي تّ يؽزهّ َٓايي ضٕاْع ؼقيع.

  

 چهلوپنجناصل 

 تؼييٍ ًَايع. خًٕٓؼي زق ظاؼظ ْؽ تؼعاظ يؼأٌ كّ تطٕاْع ظؼ ْؽ ؾياٌ ضاو   ؼييف 

  

 اصلچهلوششن 

خًٓللٕؼي   ؼييف خًٓللٕؼي  قثللم اؾ تللّ ػٓللعِ گللؽف ٍ ٔظللاي   ظؼ تؽاتللؽ  يؼللأٌ ؼيلليف 

 قٕگُع ٔؾؼا ؼا تّ خاي ضٕاْع آٔؼظ.

  

 اصلچهلوهفتن 



ي   گُلاِ تانلع كُلع قإََلام تي گيؽي يي ٔظلاي  ضلٕظ كُلاؼِخًٓلٕؼي كلّ اؾ   اگؽ ؼييف 

 گيؽظ. قٕو ز ٕقم تّ ٔي تؼهق يي -يك ًؽي يؼاظل ظٔ

 اصلچهلوهشتن 

 كُع: گيؽي خًٕٓؼ اؾ تًعي قًت اخثاؼام كُاؼِ  نٕظ ؼييف نؽايطي كّ يٕخة يي 

ؼا  الؾوخًٕٓؼ كايتم ْلؽ يل  اؾ نلؽايّ   ان ز اگؽ يطاتق نؽيؼت ثاتت نٕظ كّ ؼييف )

 تّ َسٕي كّ ظؼ قإٌَ اقاقي تياٌ نعِ اؾ ظقت ظاظِ اقت.

ظؼ  )بز اگؽ يطاتق نؽيؼت ثاتت نٕظ تّ ضاِؽ خؽيي كّ ٔي يؽتكة نلعِ يدلاؾاتي

 يػْة تؼييٍ نعِ اقت.

يطانيت  )جز اگؽ يطاتق نؽيؼت ثاتت نٕظ كّ ٔي تا ْؽ ي  اؾ ايٕل قلإٌَ اقاقلي

 ؼا يُكٕش ًَٕظِ اقت.ٔ تا تٕخّ تّ تٕافق ضٕظ يكي اؾ آَٓا 

  

 اصلچهلونهن 

گؽظظ   ز ؼش ظْللع ٔ يطللاتق نللؽيؼت ثاتللت74اگللؽ ْللؽ يلل  اؾ نللؽايّ يَٕللٕع ايللم ) 

ضٕاْلع گؽظيلع  االخؽا خًٕٓؼ اؾ قً م ػؿل ضٕاْع نع. تؽكُاؼي ٔي ؾيلاَي الؾو  ؼييف

يدهف ػلٕاو  ز قلإٌَ اقاقليح زاَلؽ  ايلٍ ايلؽ ؼا ك ثلام تل74ّكّ گؽِٔ يػكٕؼ ظؼ ايلم )

خًٕٓؼ ػلؿل ٔي ؼا   ؼييف ِتع ظْع  ٔ يدهف تّ َٕتّ ضٕظ ِي ي  ياظظانت ك ثي تّا

 اػتو كُع.

  

 اصلپنجاهن 

 وزراء 

 خًٕٓؼ اقت.  تؼييٍ ٔؾؼام ٔ ػؿل آَٓا اؾ قًت ٔؾاؼت  خؿٔ ٔظاي  ؼييف 

  

 اصلپنجاهويكن 

 تانع: نؽايّ الؾو تؽاي ٔؾاؼت تّ قؽاؼ غيم يي 

 يػْة قُّي تانع.ان ز يكهًاٌ اؾ  )

 )بز تثؼّ يانعيٕ تانع.



 )جز زعاقم قي قال قٍ ظان ّ تانع.

 ظز تٕاَايي اَداو ٔظاييي كّ تّ ٔي يسٕل نعِ ؼا ظان ّ تانع. )

ز يؽتكة خؽيي َهعِ تانلع كلّ تلؽاي آٌ ظؼ نلؽيؼت يدلاؾاتي تؼيليٍ نلعِ ْ  )

 اقت.

ؼ ٔز يطللاتق نللؽيؼت نطًللي َثانللع كللّ ثاتللت نللعِ يسكللٕو تللّ ضياَللت ظ )

 اقت. اياَت

  

 اصلپنجاهودوم 

خًٓللٕؼ قللٕگُع ؾيللؽ ؼا تللّ   ْللؽ ٔؾيللؽي قثللم اؾ تًللعي قللًت  ظؼ تؽاتللؽ ؼيلليف 

 آٔؼظ: يي خاي

كُى كللّ اؾ ظيللٍ اقللتو ٔ قللإٌَ  تللّ َللاو پؽٔؼظگللاؼ ي ؼللال قللٕگُع يللاظ يللي »

خًٓلٕؼ ٔفلاظاؼ ٔ اؾ ز لٕق يلؽظو   يانعيٕ پيلؽٔي كلؽظِ  تلّ يًهكلت ٔ ؼيليف اقاقي

 «.كؽظ ٔ ظؼ ايياي يكؤٔني ي كّ تّ يٍ يسٕل نعِ كٕنا ضٕاْى تٕظ ضٕاْى زًايت

  

 اصلپنجاهوسىم 

يدهف  ْؽ ٔؾيؽ نطًام  يًكٍ اقت ؼاخغ تلّ اَدلاو ٔظلاي  اخؽايلي ضلٕظ تٕقلّ 

اؾ قًٕؼ  ػٕاو يٕؼظ قؤال قؽاؼ گيؽظ. تّ ػتِٔ  ظؼ يٕؼظ ْؽ ضكاؼتي تّ كهٕؼ؛ َاني

 .ٔي ظؼ اَداو ٔظييّ  يكؤٔل ضٕاْع تٕظ

  

 اصلپنجاهوچهارم 

يلٕؼظ قلؤال  اگؽ ي  ٔؾيؽ تٕقّ يدهف ػٕاو ظؼ ضًٕو اَداو ٔظاي  اخؽايي ضٕظ 

خٕاتي ك ثلام ؼظ ٔ  قؽاؼ گيؽظ تايع تَٕيسات ضٕظ ؼا تّ يدهف ت عيى كُع  چُيٍ قؤال ٔ

 تعل ضٕاْع نع.

 اصلپنجاهوپنجن 

تلّ  ٔي ضٕاْلع تلٕظ كّاگؽ ؼأي ػعو اػ ًاظ ظؼ يٕؼظ ي  ٔؾيؽ تًلٕية نلٕظ ٔظييلّ  

 خًٕٓؼ اِتع ظاظِ ٔ اؾ قًت ضٕظ اق ؼيا ظْع.  ؼييف

  

 اصلپنجاهوششن 

يدهلللف ػلللٕاو زلللق ظاؼظ ظؼ يلللٕؼظ تطهيلللات ٔؾؼام تلللػكؽ ظْلللع. يطلللاتق قلللإٌَ  

قللٕو اكثؽيللت  -تًللًيى اؼخللاع ْللؽ تطهلل  خٓللت ظاظؼقللي تايللع تٕقللّ ظٔ نؽيؼت

 يدهف اَداو نٕظ. اػُاي

  

 اصلپنجاهوهفتن 



نلٕظ  يي ؼ يٕاقؼي كّ ي  ٔؾيؽ اؾ ِؽ  يدهف تّ ضاِؽ ي  خلؽو يل ٓى نُاض ّظ 

زُلٕؼ  اَع  ظؼ تؼيليٍ نلعِ« يلال »تٕقّ ْيأتي قّ َيؽِ كّ تؽاي اخؽاي ػعانت ظؼ 

خًٕٓؼ تؼييٍ   ؼييف چٓاؼ ػُٕ كّ تٕقّ يدهف ػٕاو اَ طاب ٔ چٓاؼ ػُٕ كّ تٕقّ

 نعِ  يٕؼظ يساكًّ قؽاؼ ضٕاْع گؽفت.

  

 وهشتناصلپنجاه 

اَ طلاب  ظؼ يٕاؼظي كّ  قًت ؼياقت خًٕٓؼي تُا تّ ْؽ ظنيهي تتتًعي نلٕظ تا 

 خًٕٓؼ خعيع ٔؾؼام تؽ قًت ضٕظ تاقي ضٕاُْع تٕظ.  ؼييف

  

 اصلپنجاهونهن 

اؼائلّ  قاني يكثاؼ ٔؾيؽ ظاؼايي يٕؼت زكاب ظؼآيع ٔ ْؿيُّ قال گػن ّ كهلٕؼ ؼا 

كُلع. تلّ  يي يدهف ػٕاو تًٕية نعِ ظؼيافتظْع ٔ تٕظخّ قال آيُعِ ؼا كّ ظؼ  يي

ِؽ  يدهف ػٕاو  اي ؾايع تؽ تٕظخّ تٕقّ ظٔنت ف ّ تؼع اؾ ايُكّ اؾ ػتِٔ  ْؽ ْؿيُّ

 تًٕية نعِ تانع يٕؼت ضٕاْع گؽفت.

 اصلشصتن 

 هجلسعىام 

اَ طلاب  يطاتق نؽايّ تًؽير نعِ ظؼ قلإٌَ  اػُلاي يدهلف ػلٕاو تٕقلّ اتثاع 

 ضٕاُْع نع.

  

 شصتويكناصل 

ضلٕاو  كهيّ قٕاَيٍ يَٕٕػّ تّ اق ثُاي آَٓايي كلّ تايلع ضًٕيلام تٕقلّ يدهف 

 َٔغ نَٕع تٕقّ يدهف ػٕاو تًٕية ضٕاُْع نع.

  

 اصلشصتودوم 

ْهللت ػُللٕز  يدهللف ػللٕاو ي هللكم اؾ چٓللم ٔ ْهللت ػُللٕ اقللت. آَٓللا ) 

ؽ يل  اؾ ٔ ظٔ ػُلٕ اؾ ْل« يلال »تانلُع. ظٔ ػُلٕ اؾ  خًٕٓؼ يي  يُ طة ؼييف اػُاي

 اَع. يانعيٕ اَ طاب نعِ خؿايؽ

  

 اصلشصتوسىم 

 نؽايّ الؾو تؽاي ػُٕ يدهف ػٕاو ٔ يدهف ضٕاو ػثاؼت اقت اؾ: 

 ان ز يكهًاٌ تانع. )

 )بز تثؼّ يانعيٕ تانع.

 )جز زعاقم تيكت ٔ پُح قال قٍ ظان ّ تانع.

 ظز ػاقم تانع. )

 ػؽتي ٔ ظايْٕي ؼا ظان ّ تانع.ز تٕاَايي ضٕاَعٌ ٔ َٕن ٍ زؽٔ  ٔ َيؿ اػعاظ ْ  )



ٔز ظؽ  پُح قال گػن ّ  يؽتكة تطهيات قياقي يا خؽيي َهلعِ تانلع كلّ  )

 آٌ ظؼ قإٌَ نؽيؼت يداؾاتي تؼييٍ ٔ يسكٕو نعِ تانع. تؽاي

 اصلشصتوچهارم 

 اػُاي يدهف ػٕاو قثم اؾ تًعي قًت قٕگُع ؾيؽ ؼا تّ خاي ضٕاُْع آٔؼظ: 

كُى  اؾ ظيلٍ اقلتو ٔ قلإٌَ اقاقلي  قلٕگُع يلاظ يليتّ َلاو پؽٔؼظگلاؼ ي ؼلال  »

پيؽٔي كؽظِ ٔ اؾ ز لٕق يلؽظو زًايلت ضلٕاْى كلؽظ ٔ ظؼ يلعاق ى تلّ كهلٕؼ ٔ  يانعيٕ

 «.كٕنا ضٕاْى تٕظ ظٔنت

  

 اصلشصتوپنجن 

ي ٕاني  اگؽ يكي اؾ اػُاي يدهف ػٕاو تعٌٔ اخلاؾِ ؼيليف يدهلف ظؼ ظٔ خهكلّ 

 ضٕظ تؽكُاؼ ضٕاْع نع. يدهف غاية تانع  ػُٕ يؿتٕؼ اؾ قًت

  

 اصلشصتوششن 

ضٕظ  تانع. ايٍ يدهف تؼع اؾ اَ طلاب  ظٔؼِ خعيلع ظٔؼِ يدهف ػٕاو پُح قال يي 

 ؼا ظؼ ْؽ پُح قال يكثاؼ  ظؼ ِي ْي ّ آضؽ ياِ فٕؼيّ آغاؾ ضٕاْع كؽظ.

  

 اصلشصتوهفتن 

يدهف  اػُلاينؽايّ الؾو تؽاي ْؽ ي  اؾ اَ طاب كُُعگاٌ اػُاي يدهلف ػلٕاو   

 خًٕٓؼي  ػثاؼت اقت اؾ:  ضٕاو ٔ ؼييف

 ان ز تثؼّ يانعيٕ تانع. )

 ٔپُح قال قٍ ظان ّ تانع. )بز زعاقم تيكت

)جز يسكٕو تّ يدلاؾاتي َثانلع كلّ ِثلق نلؽيؼت يلا تٕقلّ ظٔنلت َٔلغ نلعِ 

 ٔ  اقت 

 ظز ػاقم تانع. )

 اصلشصتوهشتن 

نللع  يگللؽ ايُكللّ تللّ َسللٕ ْلليچ يانيللاتي ظؼ يللٕؼظ اتثللاع كهللٕؼ َٔللغ َطٕاْللع  

 تٕقّ يدهف ػٕاو تًٕية نعِ تانع. ي  ُي

  

 اصلشصتونهن 

ضٕاْلع  ظْلع اػًال ي  قإٌَ ف ّ تؽاي أَاع ٔ ازٕاني كّ تؼلع اؾ تًلٕية ؼش يي 

تًلؽير  نع. ْيچ قإََي ػط  تّ ياقثق َطٕاْع نلع  يگلؽ ايُكلّ ظؼ ايلٍ ضًٕو

 نعِ تانع.



  

 اصلهفتادم 

 يدهف ضٕاو َٔغ ضٕاْع نع:قإٌَ غيم تٕقّ  

 ظْع. ان ز قإََي كّ اؼؾل پٕل ؼايح يانعيٕ ؼا تغييؽ يي )

 تٕاَع ز ٕق ي ايات يا يؽظو ؼا تُؼي  ًَايع. )بز قإََي كّ يي

  

 اصلهفتادويكن 

 زق يانكيت ْيچ قكً ي اؾ قهًؽٔ يانعيٕ تّ يُاتغ ضاؼخي اػطام َطٕاْع نع. 

  

 اصلهفتادودوم 

ظْللع. ظؼ ْللؽ يلل  اؾ  ػللٕاو ْللؽ قللال قللّ خهكللّ يللُظى تهللكيم يييدهللف  

خهكللات  ؼيلليف يدهللف  قثللم اؾ تهللكيم خهكللّ ٔ تؼللع اؾ ضلل ى آٌ  يؽاتللة ؼا  ايٍ

 كُع. خًٕٓؼ اػتو يي  ؼييف تّ

 اصلهفتادوسىم 

تهكيم  ُْگايي كّ قًت ؼياقت خًٕٓؼي تتتًعي نٕظ  ؼييف يدهف اض ياؼ 

اي غيلؽ اؾ  خهكلّ َلؽٔؼت ظاؼظ. ظؼ يٕاقلغ ظيگلؽ اگؽخهكّ يدهف ػلٕاو ؼا ظؼ يلٕؼت 

تهللكيم نللٕظ   خًٕٓؼ  اي اؾ خاَللة ؼيلليف يكللي اؾ خهكللات يللُظى  تللعٌٔ اِتػيللّ

اي َيؿ فاقع  خهكّ َ يدّ ضٕاْع تٕظ. تّ ػتِٔ  ْؽ پيهُٓاظ تًٕية نعِ ظؼ چُيٍ تي

 اػ ثاؼ ضٕاْع تٕظ.

  

 اصلهفتادوچهارم 

 ٔ پُح َيؽ ضٕاْع تٕظ.زع ًَاب تؽاي يدهف ػٕاو تيكت  

  

 اصلهفتادوپنجن 

تللّ اقلل ثُاي يللٕاؼظي كللّ َيللاؾ تللّ اكثؽيللت ٔيلليِ ظاؼَللع  كهيللّ پيهللُٓاظاتي كللّ  

گؽظظ تايع تٕقّ اكثؽيلت يطهلق يدهلف ػلٕاو تًلٕية  يٕظ  تّ اخؽاي آٌ يي ظٔنت

 تانع. نعِ

  

 اصلهفتادوششن 

تًلٕية  اكثؽيلت يطهقاگؽ پيهُٓاظي زعاقم تيكت ٔ پُح ؼأي ككة كُع تٕقلّ  

تًلٕية  ظٔ ؼأي ؼا ككلة كُع   ٔ  نعِ ته ي ضٕاْع نع. پيهُٓاظي كّ زعاقم قي

 قٕو اكثؽيت ته ي ضٕاْع نع. -نعِ ظٔ

  

 اصلهفتادوهفتن 



اؼتثاِ تا  ؼييف يدهف ػٕاو َثايع اؾ اػُاي يدهف تانع. أ نطًي اقت كّ ظؼ 

ضٕظ ؼا ضلاني  ؼييكي كلّ كؽقلي ز يا ظؼ اؼتثاِ تا99اَ طاب يدهف تّ يٕخة ايم )

تؽاي ٔؾؼام ي لؽؼ  خًٕٓؼ تؼييٍ ضٕاْلع نلع. ٔي قلٕگُعي ؼا كلّ  كؽظِ  تٕقّ ؼييف

 خًٕٓؼ اظا ضٕاْع كؽظ.  نعِ  ظؼ تؽاتؽ ؼييف

 اصلهفتادوهشتن 

ػلٕاو ؼا  خًٕٓؼ ٔ اػُاي يدهلف ٔؾؼام زلق زُلٕؼ ٔ قلطُؽاَي ظؼ يدهف  ؼييف 

 يدهف تانُع  زق ؼأي ضٕاُْع ظانت.ظاؼَع. ايهاٌ يؽفام اگؽ اؾ اػُاي 

  

 اصلهفتادونهن 

ػُٕ  اگؽ قثم اؾ اَ ُاي ظٔؼِ يدهف  ي  كؽقي ظؼ يدهف ػٕاو ضاني نٕظ  ي  

اَ طلاب ضٕاْلع  ز ؼٔؾ93خعيع خٓت پؽ كؽظٌ كؽقي ضاني  ِثق قإٌَ ظلؽ  يلعت )

 ؼقع. يي نع. يعت تًعي قًت ػُٕ خعيع تا ظٔؼِ يدهف تّ اتًاو

  

 هشتادماصل 

يَٕلٕػات  اػُاي خعيع يدهف ػٕاو يطاتق قلإٌَ اَ طلاب ضٕاُْلع نلع  ٔ كهيّ 

ظٔؼِ يدهف يٕخلٕظ  يؽتِٕ تّ اَ طاتات  زعاقم تيكت ٔ پُح ؼٔؾ قثم اؾ تاؼيص اَ ُاي

 تّ اتًاو ضٕاْع ؼقيع.

  

 اصلهشتادويكن 

ٕؼ زلق خًٓل  ؼييف اگؽ تُا تّ ْؽ ظنيم ضاو  اَ طاتات يدهف خعيع يٕؼت َگيلؽظ  

تلؽاي يل  ظٔؼِ يؼليٍ  ظاؼظ كّ ِي ي  اػتييّ ك ثي ؼقًي  ظٔؼِ يدهف يٕخلٕظ ؼا

 تًعيع كُع.

  

 اصلهشتادودوم 

يُِٕ تلّ  ْؽ گَّٕ ايتذ  اَافّ  يا زػ  ايهي اؾ قإٌَ اقاقي اگؽ َؽٔؼت ياتلع 

 تًٕية اكثؽيت يدهف ضٕاو ضٕاْع تٕظ.

 اصلهشتادوسىم 

 هجلسخىاص 

 ثاؼت اقت اؾ:يدهف ضٕاو ػ 

 ان ز اػُاي يدهف ٔؾؼام  )

 )بز اػُاي يدهف ػٕاو 

ػُلٕ  ٔ ظٔ« يال »ظٔ ػُٕ اؾ  اَع  ) )جز چٓم ػُٕ كّ اؾ يال ٔ خؿايؽ آٌ اَ طاب نعِ

 اَعز ٔ اؾ ْؽ ي  اؾ خؿايؽ آٌ اَ طاب نعِ

 اَع. خًٕٓؼي تؼييٍ نعِ  ظز ْهت ػُٕي كّ تٕقّ ؼييف )

  



 اصلهشتادوچهارم 

كلّ  خًٕٓؼي تيٕيٍ نعِ اقلت. ؾياَي  ؽاضٕاَي يدهف ضٕاو تّ ؼييفاض ياؼ ف 

 ظق ٕؼ كاؼ يدهف يؿتٕؼ تّ پاياٌ ؼقع  يدهف تّ كاؼ ضٕظ ضاتًّ ضٕاْع ظاظ.

  

 اصلهشتادوپنجن 

 دادگستري 

اخلللؽاي ػلللعانت ٔ كهيلللّ يكلللائم يؽتلللِٕ تلللّ نلللؽيؼت تٕقلللّ ظيلللٕاَي كلللّ اؾ  

 گيؽظ. قؽاؼ يي خًٕٓؼ يًُٕب نعِ  يٕؼظ ؼقيعگي  ؼييف خاَة

  

 اصلهشتادوششن 

 قٕاَيُي كّ تا قإٌَ اقاقي ظؼ تؼاؼٌ تانع تًٕية َطٕاْع نع. 

  

 اصلهشتادوهفتن 

  تلللّ يلللٕؼظ اخلللؽا 4694قلللإٌَ اقاقلللي زاَلللؽ اؾ ؼٔؾ يلللاؾظْى َلللٕايثؽ قلللال  

ضٕاْع نع. قإٌَ اقاقي كلّ تٕقلّ اػهيسُلؽت قلهطاٌ ظؼ ظْلى  ٔئيلّ  گػان ّ

 گؽظظ.   يهغي يي4694نعِ اؾ ياؾظْى َٕايثؽ قال   تًٕية 4695قال

  

 ق ايم ضعاي ؼا كّ پؽٔؼظگاؼ خٓاَياٌ اقت. 

  

 ********** 

  

 تبصره:

 4653ايتزاتي كّ ؼٔي قإٌَ اقاقي زاَؽ ظؼ تيكت ٔ قٕو ياِ آٔؼيلم قلال 

 االخؽا گؽظيع. الؾو 4653اَداو نع  ظؼ تيكت ٔ نهى ياِ آٔؼيم قال 

گؽف ّ  ظؼ  يلٕؼت 4655إٌَ اقاقي زاَؽ ظؼ ظٔو فٕؼيّ قلال ايتزاتي كّ ظؼ ق 

 االخؽا گؽظيع. الؾو 4655أل اگٕقت قال 

ايلللتزات اتطلللاغ نلللعِ ؼٔي قلللإٌَ اقاقلللي تٕقلللّ يدهلللف ضلللٕاو كلللّ ظؼ  

تلّ  4658نؽٔع نلعِ  اؾ ؼٔؾ تيكلت ٔ يكلى آٔؼيلم قلال  4658آٔؼيم قال  پاَؿظْى

 اخؽا گػان ّ ضٕاْع نع. يٕؼظ

 


