
  

   

  

  

  

  

  

  



 قانون اساسي مشروطه

 در تشكيل مجلس

مؤسس  ١٣٢۴مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنيان مورخه چھاردھم جمادی االخره  -اصل اول 
 .و مقرر است

مجلس شورای ملی نماينده قاطبه اھالی مملکت ايران است که در امور معاشی و سياسی وطن  -اصل دوم
 .خود مشارکت دارند

شوند و محل ی ملی مرکب است از اعضايی که در طھران و اياالت انتخاب میمجلس شورا -اصل سوم
 .انعقاد آن درطھران است

ھا دويست نفر خواھد بود و عده نمايندگان مجلس شورای ملی برای پايتخت و شھرستان -اصل چھارم 
بت ھر پس از ھر دھسال در صورت ازدياد جمعيت کشور در ھر حوزه انتخابيه طبق آمار رسمی بنس

 .حوزه بندی بموجب قانون عليحده بعمل خواھد آمد .يکصد ھزار، يکنفر اضافه خواھد شد

 ١٣٣۶ارديبھشت ماه  ٢۶ھشتم) در جلسه روز پنجشنبه  -ھفتم -ششم -پنجم -نج اصل (چھارمپ  * ]
شمسی به تصويب مجلس واحد که طبق قسمت اخير اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا 

 :استرای ملی تشکيل شده بود رسيدهو شو

اصل چھارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه عليحده از برای طھران و اياالت 
است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الی    ً                             فعال  يکصد و شصت و دو نفر معين شده

 .دويست نفر

شوند و ابتداء اين مدت از روزی است مام انتخاب میاصل پنجم (منسوخ): منتخبين از برای دوسال ت
                      ً                                                                     ً که منتخبين واليات تماما  در تھران حاضر خواھند شد. پس از انقضاء مدت دوسال بايد نمايندگان مجددا  
انتخاب شوند و مردم مختارند ھريک از منتخبين سابق را که بخواھند و از آنھا راضی باشند دوباره 

 .انتخاب کنند

نسوخ): منتخبين طھران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره اصل ششم (م
 .شوند رای ايشان در مدت غيبت منتخبين واليات به اکثريت مناط اعتبار و اجراء استمی

                                                 ً                                   اصل ھفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات بايد اقال  دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و 
شود که بيش رای سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اکثريت آراء وقتی حاصل میھنگام تحصيل 

 .                   ً       از نصف حضار مجلس را ی بدھند

اصل ھشتم (منسوخ): مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس 
مطابق جشن  بتشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چھاردھم ميزان که

 [.افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود



باشد. اصل پنجم: دوره نمايندگی مجلس شورای ملی چھارسال تمام است و شامل دوره نوزدھم نيز می
ابتدای ھردوره از تاريخ تصويب اعتبارنامه  .قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود

 .تجديد انتخاب نمايندگان سابق بالمانع است .خواھد بود بيش از نصف نمايندگان

اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمايندگان مجلس شورای ملی در پايتخت حاضر شدند مجلس منعقد 
 .شودمی

ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نمايد لکن برای اخذ تواند با ھرعدهاصل ھفتم: مجلس می
شود که نمايندگان حاضر در مرکز الزم است و اکثريت آراء وقتی حاصل می رأی حضور بيش از نصف

 .بيش از نصف حضار در جلسه به رد يا قبول موضوع رأی بدھند

اصل ھشتم: مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخيص 
اردھم ميزان که مطابق جشن افتتاح اول خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چھ

 .مجلس است مفتوح و مشغول کار شود

 .العاده منعقد تواند شدمجلس شورای ملی در مواقع تعطيل فوق -اصل نھم

ای به حضور ھمايونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف در موقع افتتاح مجلس خطابه -اصل دھم
 .شودقرين الشرف ملوکانه سرافراز و مباھی می

شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را                            ً                اصل يازدھم: اعضاء مجلس بدوا  که داخل مجلس می
 .امضاء نمايند

 صورت قسم نامه

طلبيم و به قرآن ايم خداوند را به شھادت میما اشخاصی که در ذيل امضاء کرده
منامه محفوظ کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظاقسم ياد می

است. مھما امکن با کمال راستی و مجری است تکاليفی را که به ما رجوع شده
و درستی و جد و جھد انجام بدھيم و نسبت به اعليحضرت شاھنشاه متبوع عادل 
مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت 

 .د و مصالح دولت و ملت ايرانننماييم و ھيچ منظوری نداشته باشيم جز فوائ

اصل دوازدھم: به ھيچ عنوان و به ھيچ دست آويز کسی بدون اطالع تصويب مجلس شورای ملی حق 
                                    ً                  ً                                  ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احيانا  يکی از اعضاء علنا  مرتکب جنحه و جنايتی شود و در حين 

 .با استحضار مجلس باشد ارتکاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجرای سياست درباره او

اصل سيزدھم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتيجه آنھا به موقع اجراء گذارده تواند شد 
بايد علنی باشد روزنامه نويس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند 

توانند به طبع برسانند بدون امه جات میبدون اين که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزن
تحريف و تغيير معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصيل گزارشات مطلع شوند ھرکس صالح انديشی 

کس مستور در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا ھيچ امری از امور در پرده و بر ھيچ



ندرجات آنھا مخل اصلی از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد نماند لھذا عموم روزنامه جات مادامی که م
المنفعه را ھمچنان مذاکرات مجلس و صالح انديشی خلق را بر آن مجاز و مختارند که مطالب مفيده عام

مذاکرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخالف آنچه ذکر شد 
                                      ً                                طبع نمايد يا تھمت و افتراء بزند قانونا  مورد استنطاق و محاکمه و مجازات و به اغراض شخصی چيزی 

 .خواھد شد

اصل چھاردھم: مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه عليحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی 
خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاکرات و شعب و غيره 

 .نظم و مرتب خواھد کردم

 در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

داند پس از اصل پانزدھم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صالح ملک و ملت می
مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء درکمال امنيت و اطمينان با 

شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه ھمايونی موشح و به موقع  تصويب مجلس سنا به توسط
 .اجراء گذارده شود

اصل شانزدھم: کليه قوانينی که برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس 
 .ھا الزم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسدوزارتخانه

د قانونی يا تغيير و تکميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شورای ملی اصل ھفدھم: لوائح الزمه را در ايجا
نمايد که با تصويب مجلس سنا به صحه ھمايونی رسانده به موقع اجراء گذارده در مواقع الزم حاضر می

 .شود

ھا و رد و قبول عوارض و اصل ھيجدھم: تسويه امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع ماليات
 .ھای جديده که از طرف دولت اقدام خواھد شد به تصويب مجلس خواھند بودمچنان مميزیفروعات ھ

اصل نوزدھم: مجلس حق دارد برای اصالح امور مالياتی و تسھيل روابط حکومتی در تقسيم اياالت و 
ھا پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت ممالک ايران و تحديد حکومت

 .دبخواھ

ھا بايد در نيمه آخر ھرسال از برای سال ديگر تمام شده پانزده اصل بيستم: بودجه ھريک از وزارتخانه
 .روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد

ھا قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره الزم اصل بيست و يکم: ھرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه
ت خواھد گرفت. اعم از اينکه لزوم آن امور از مجلس عنوان شود با تصويب مجلس شورای ملی صور
 .يا از طرف وزراء مسئول اظھار شده باشد

شود يا اصل بيست و دويم: مواردی که قسمتی از عايدات يا دارايی دولت و مملکت منتقل يا فروخته می
 .ھد بودکند به تصويب مجلس شورای ملی خواتغييری در حدود و ثغور مملکت لزوم پيدا می



ھای عمومی از ھر قبيل و اصل بيست و سيم: بدون تصويب شورای ملی امتياز تشکيل کمپانی و شرکت
 .به ھر عنوان از طرف دولت داده نخواھد شد

انحصار) تجارتی و صنعتی و (ھا اعطای امتيازات اصل بيست و چھارم: بستن عھدنامه و مقاوله نامه
داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به فالحتی و غيره اعم از اين که طرف 

 .صالح دولت و ملت باشدھايی که استتار آنھا استثنای عھدنامه

اصل بيست و پنجم: استقراض دولتی بھر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطالع و 
 .تصويب مجلس شورای ملی خواھد شد

ھای آھن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی راه اصل بيست و ششم: ساختن
 .اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است

اصل بيست و ھفتم: مجلس در ھرجا نقضی در قوانين و يا مسامحه در اجرای آن مالحظه کند به وزير 
 .توضيحات الزمه را بدھدمسئول درآن کار اخطار خواھد کرد و وزير مزبور بايد 

اند به اصل بيست و ھشتم: ھرگاه وزيری برخالف يکی از قوانين موضوعه که به صحه ھمايونی رسيده
و مستمسک مساھله و عدم  ،احکام کتبی يا شفاھی از پيشگاه مقدس ملوکانه صادر نمايد ،اشتباه کاری

 .اھد بودمواظبت خود قرار دھد به حکم قانون مسئول ذات مقدس ھمايون خو

است از اصل بيست و نھم: ھر وزيری که در امری از امور مطابق قوانينی که به صحه ھمايونی رسيده
است مجلس عزل او را از عھده جواب برنيايد و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده

يگر به خدمت دولتی پيشگاه ھمايونی مستدعی خواھد شد و بعد از وضوح خيانت در محکمه عدليه د
 .منصوب نخواھد شد

ای به توسط ھيأتی که                                          ً                      اصل سی ام: مجلس شورای ملی حق دارد مستقيما  ھروقت الزم بداند عريضه
مرکب از رئيس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پيشگاه مقدس ملوکانه 

 .حضور مبارک استيذان نمودبرساند وقت شرفيابی را بايد به توسط وزير دربار از 

اصل سی و يکم: وزراء حق دارند در اجالسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جايی که برای آنھا 
مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر الزم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته 

 .توضيحات الزمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدھند

 هار مطالب به مجلس شوراي مليدر اظ

                                             ً             تواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتبا  به دفترخانه اصل سی و دوم: ھرکس از افراد ناس می
عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواھد داد و چنانچه 

تخانه خواھد فرستاد که رسيدگی نمايند و جواب مکفی ھا است بدان وزارمطلب راجع به يکی از وزارتخانه
 .بدھند



ھای مسئول انشاء و تنقيح يافته به اصل سی و سيم: قوانين جديده که محل حاجت باشد در وزارتخانه
توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظھار خواھد شد و پس از تصويب به 

 .شودوقع اجرا گذاشته میصحه ھمايونی موشح گشته به م

                     ً                                  تواند برحسب لزوم شخصا  يا به خواھش ده نفر از اعضاء مجلس اصل سی و چھارم: رئيس مجلس می
يا وزيری اجالسی محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچی يا انجمنی محرمانه مرکب از عده 

ر آن نداشته باشند ليکن منتخبی از اعضاء مجلس تشکيل بدھد که ساير اعضاء مجلس حق حضور د
نتيجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين 
مطرح مذاکره شده به اکثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس 

 .عنوان نخواھد شد و مسکوت عنه خواھد ماند

است حق دارد ھر مقدار از مذاکرات نجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بودهاصل سی و پ
است افشای را که صالح بداند به اطالع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده

 .مذاکرات موقوف به اجازه آن وزير است

مجلس اظھار کرده در ھر درجه از مباحثه  تواند مطلبی را که بهاصل سی و ششم: ھريک از وزراء می
که باشد استرداد کند مگر اين که اظھار ايشان به تقاضای مجلس بوده باشد در اين صورت استرداد مطلب 

 .موقوف به موافقت مجلس است

اصل سی و ھفتم: ھرگاه اليحه وزيری در مجلس موقع قبول نيافت منضم به مالحظات مجلس عودت داده 
تواند اليحه مزبوره را درثانی به مجلس اظھار مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس می شود وزيرمی

 .بدارد

اصل سی و ھشتم: اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظھار بدارند و 
ضای مجلس بايد احدی حق ندارد ايشان را تحريض يا تھديد در دادن رای خود نمايد اظھار رد و قبول اع

به قسمی باشد که روزنامه نويس و تماشاچی ھم بتوانند ادراک کند يعنی بايد آن اظھار به عالمات ظاھری 
 .باشد از قبيل اوراق کبود و سفيد و امثال آن

 عنوان مطالب از طرف مجلس

ه اصل سی و نھم: ھروقت مطلبی از طرف يکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکر
               ً                                                                         خواھد شد که اقال  پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن 

                                        ً                شود رئيس مجلس حق دارد که آن اليحه را بدوا  در انجمن تحقيق           ً                      عنوان کتبا  به رئيس مجلس تقديم می
 .مطرح مداقه قرار بدھد

صل سی و نھم چه در مجلس و چه درانجمن اصل چھلم: در موقع مذاکره و مداقه اليحه مذکوره در ا
تحقيق اگر اليحه مزبور راجع به يکی از وزراء مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اطالع داده که 
             ً                                                                           اگر بشود شخصا  و اال معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزير يا معاون او بشود سواد 

ز ده روز الی يک ماه به استثناء مطالب فوری از برای وزير اليحه و منضمات آن را بايد قبل از وقت ا
مسئول فرستاده باشند ھمچنان روز مذاکره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور 



                                                 ً                                      وزير مسئول در صورت تصويب مجلس به اکثريت آراء رسما  اليحه نگاشته به وزير مسئول داده خواھد 
 .ا معمول داردشد که اقدامات مقتضيه ر

اصل چھل و يکم: ھرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی ھمراه نشد بايد 
 .معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند

اصل چھل و دويم: در ھر امری که مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواھد آن وزير ناگزير 
ون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عھده تأخير بيافتد مگر از جوابست و اين جواب نبايد بد

مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معينی صالح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت 
 .معين وزير مسئول مکلف است که ھمان مطلب را در مجلس ابراز نمايد

 در شرايط تشكيل مجلس سنا

يابد که اجالسات عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکيل میيگری بهاصل چھل و سوم: مجلس د
 .آن بعد از تشکيل مقارن اجالسات مجلس شورای ملی خواھد بود

 .ھای مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسداصل چھل و چھارم: نظامنامه

شوند حترم مملکت منتخب میاصل چھل و پنجم: اعضای اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين م
پانزده نفر از اھالی طھران پانزده  ؛يابندسی نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت ھمايونی استقرار می

پانزده نفر به انتخاب اھالی طھران پانزده نفر به انتخاب  ؛و سی نفر از طرف ملت ،نفر از اھالی واليات
 .اھالی واليات

تمام امور بايد به تصويب ھردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا  اصل چھل و ششم: پس از انعقاد سنا
از طرف ھيئت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اکثريت آراء قبول 

شود و بعد به تصويب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می
جلس سنا خواھد رفت مگر امور ماليه که مخصوص به مجلس شورای ملی برعکس از اين مجلس به م

خواھد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطالع مجلس سنا خواھد رسيد که مجلس مزبور مالحظات 
خود را به مجلس ملی اظھار نمايد وليکن مجلس ملی مختار است مالحظات مجلس سنا را بعد از مداقه 

 .مايدالزمه قبول يا رد ن

اصل چھل و ھفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شورای ملی بصحه 
 .ھمايونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواھد شد

تواند ھريک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا اصل چھل و ھشتم: اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی می
 .حد منحل نمايدرا جداگانه و يا ھردو مجلس را درآن وا

گردد بايد در ھمان فرمان انحالل یدر ھر مورد که مجلس يا يکی از آنھا به موجب فرمان ھمايونی منحل م
 .علت انحالل ذکر شده و امر به تجديد انتخابات نيز بشود



انتخابات جديد در ظرف يک ماه از تاريخ صدور فرمان شروع شده و مجلس يا مجلسين جديد در ظرف 
 .سه ماه از تاريخ مزبور بايد منعقد گردد

ک دوره جديد خواھد بود نه برای بقيه دوره مجلس شود برای يمجلس جديد که پس از انحالل تشکيل می
 .منحل شده

 .         ً                        توان مجدا  برای ھمان علت منحل نمودمجلس يا مجلسين جديد را نمی

است بين مجلس رگاه در مورد طرح يا اليحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس ديگر رجوع شدهھ-
ن مختلطی مرکب از اعضای مجلسين که به سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کميسيو

شود تشکيل و در مورد اختالف رسيدگی کرده گزارش عده مساوی از طرف ھريک از مجلسين انتخاب می
  .نمايدخود را به مجلسين تقديم می

 
است تصويب نمودند قانون ھرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کميسيون مختلط داده -

 .شودوشيح صحه ملوکانه ارسال میمزبور برای ت

که مجلسين در گزارش کميسيون مختلط نيز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختالف به عرض درصورتي
رسد ھرگاه اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی نظر مجلس شورای ملی را تصويب فرمودند امر ملوکانه می
نداالقتضاء ممکن است بعد از انقضای اين اال موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عدھند وبه اجراء می

 .مدت به عنوان طرح با اليحه جديدی در يکی از مجلسين مطرح شود

قمری و متمم آن که  ١٣٢۴ذيقعده الحرام  ١۴و ھريک از اصول ديگر قانون اساسی مورخ  ۴٨اصل 
  .شودمخالف مقررات اين اصل است نسخ می

  که در متن ( ١٣٢٨ارديبھشت ماه  ١٨اين اصل به موجب تصميم مجلس مؤسسان مورخ
است: اصل چھل و ھشتم (منسوخ): ھرگاه مطلبی که از طرف قرار داده شده) فسخ شده

شود قبول وزيری پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می
س ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای نيافت در صورت اھميت مجل

ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسويه تشکيل يافته در ماده متنازع فيھا 
کند اگر موافقت دست کند نتيجه رای اين مجلس را در شورای ملی قرائت میرسيدگی می

ه رای مجلس رسانند ھرگاداد فبھا و اال شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می
شود و اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد شورای ملی را تصديق فرمودند مجری می

مذاکره و مداقه خواھند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثريت 
دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصويب نمودند و ھيئت وزراء ھم جداگانه 

لی را تصويب نمودند فرمان ھمايونی به انفصال مجلس شورای انفصال مجلس شورای م
شود و اعليحضرت ھمايونی در ھمان فرمان حکم به تجديد انتخابات ملی صادر می

 .                                                   ً            فرمايند و مردم حق خواھند داشت منتخبين سابق را مجددا  انتخاب کنندمی

بفاصله يکماه و منتخبين واليات بفاصله سه ماه حاضر شوند  اصل چھل و نھم: منتخبين جديد طھران بايد
وچون منتخبين دارالخالفه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواھند شد ليکن در ماده متنازع فيھا 

کنند تا منتخبين واليات برسند ھرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء يا اکثريت تام گفتگو نمی



امضاء کرد ذات مقدس ھمايونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصويب فرموده امر ھمان رأی سابق را 
 .فرمايندبه اجرا می

سال است يک نوبت بيشتر امر بتجديد منتخبين نخواھد  ٤اصل پنجاھم: در ھر دوره انتخابيه که عبارت از 
 .شد

صول را که برای تشييد اصل پنجاه و يکم: مقرر آنکه سالطين اعقاب و اخالف ما حفظ اين حدود و ا
مبانی دولت و تأکيد اساس سلطنت و نگھبانی دستگاه معدلت و آسايش برقرار و مجری فرموديم وظيفه 

 .سلطنت خود دانسته در عھده شناسند

 وهللا تعالیھ ١٣٢۴فی شھر ذيقعدة الحرام 

 ح استاين قوانين اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و يک اصل است صحي

 )١٩٠٦دسامبر  ٣٠= ١٢٨٥ديماه  ٨( ١٣٢۴چھاردھم شھر ذيقعده 

 محل صحه ھمايونی امضاء وليعھد و امضاء مشيرالدوله

  مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی  ١٣٣۶طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درسال
تشکيل و اصول چھار و پنج و شش و ھفت قانون اساسی و تفسير مربوط به اصل ھفتم و اصل 

اصل چھل و نه متمم قانون اساسی را اصالح نمود و در اصل پنجم اصالح ھشتم قانون اساسی و 
 .استشده مدت دوره انتخابيه چھار سال تعيين گرديده

 متمم قانون اساسي
  .ه. ق ١٣٢۵شعبان  ٢٩مورخ 

 )١٢٨٦مھر  ١٤= ١٩٠٧اکتبر  ٧(

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ر قانون اساسی که در تاريخ اصولی که برای تکميل قوانين اساسيه مشروطيت دولت عليه ايران ب 
چھاردھم شھر ذی القعدة الحرام يک ھزار و سيصد و بيست وچھار به صحه مرحوم مغفور شاھنشاه 

 :شود از قرار ذيل استسعيد مظفرالدين شاه قاجار نورهللا مضجعه موشح شده اضافه می

 كليات

ست بايد پادشاه ايران دارا و ا ھب رسمی ايران اسالم و طريقه حقه جعفريه اثنی عشريهذاصل اول: م
 .مروج اين مذھب باشد



اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل هللا فرجه و بذل مرحمت 
اعليحضرت شاھنشاه اسالم خلدهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالميه کثرهللا امثالھم و عامه ملت ايران 

ری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانين است بايد در ھيچ عصتأسيس شده
لم نداشته باشد ومعين است که تشخيص مخالفت  َ                                          موضوعه حضرت خيراالنام صلی هللا عليه و آله و س                                          
                                                                                          ً قوانين موضوعه با قواعد اسالميه بر عھده علمای اعالم ادام هللا برکات وجود ھم بوده و ھست لھذا رسما  

ست در ھر عصری از اعصار ھياتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھای متدينين که مقرر ا
مطلع از مقتضيات زمان ھم باشند به اين طريق که علمای اعالم وحجج اسالم مرجع تقليد شيعه اسامی 

فر از آنھا بيست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمايند پنج ن
را يا بيشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی باالتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت 

شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده ھريک از آن عضويت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می
ند که عنوان قانونيت پيدا نکند مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشنه باشد طرح و رد نماي

و رأی اين ھيئت علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر 
  .عجل هللا فرجه تغيير پذير نخواھد بود

[[اصل ھای باال در ھيچ دوره مجلس نه تنھا جاری و ساری نشده بلکه 
سال دوره  ٧٠اشاره ھم نشده وبدون توجه به دو اصل باال بيش از 

 ا]]تارنمکوالر ادامه داشته است. مشروطه ھمچنان در عين س

 .اصل سيم: حدود مملکت ايران و اياالت و واليات و بلوکات آن تغيير پذير نيست مگر به موجب قانون

 .ھران استترم: پايتخت ايران اصل چھا

 .اصل پنجم: الوان رسمی بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و عالمت شيرو خورشيد است

اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاک ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانين 
 .کندمملکتی استثناء می

ً      ً       اصل ھفتم: اساس مشروطيت جزء  و کال  تعطيل   .بردار نيست                         

 حقوق ملت ايران

 .اصل ھشتم: اھالی مملکت ايران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواھد بود

اصل نھم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از ھرنوع تعرض ھستند 
 .دنمايتوان شد مگر به حکم و ترتيبی که قوانين مملکت معين میومتعرض احدی نمی

توان فورأ دستگير کس را نمیاصل دھم: غيراز مواقع ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده ھيچ
                                                                                      ً    نمود مگر به حکم کتبی رئيس محکمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فورا  يا 

 .منتھی در ظرف بيست و چھار ساعت به او اعالم و اشعار شود



ای که بايد درباره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به توان ازمحکمهرا نمیکس اصل يازدھم: ھيچ
 .محکمه ديگر رجوع دھند

 .شود مگر به موجب قانوناصل دوازدھم: حکم و اجرای ھيچ مجازاتی نمی

توان داخل شد مگر به                                                                ً    اصل سيزدھم: منزل و خانه ھرکس در حفظ و امان است درھيچ مسکنی قھرا  نمی
 .ی که قانون مقرر نمودهحکم و ترتيب

توان نفی داد يا منع از اقامت در محلی يا مجبور به اقامت يک از ايرانيان را نمیفصل چھاردھم: ھيچ
 .کندمحل معينی نمود مگر در مواردی که قانون تصريح می

توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نيز اصل پانزدھم: ھيچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی
 .استپس از تعيين و تاديه قيمت عادله

 .اصل شانزدھم: ضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حکم قانون

اصل ھفدھم: سلب تسلط مالکين و متصرفين از امالک و اموال متصرفه ايشان به ھر عنوان که باشد 
 .ممنوع است مگر به حکم قانون

 .                                                   ً           و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعا  ممنوع باشد اصل ھيجدھم: تحصيل

اصل نوزدھم: تأسيس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصيل اجباری بايد مطابق قانون وزارت علوم 
و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف 

 .باشد

يستم: عامه مطبوعات غير از کتب ضالل و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزی در آنھا ممنوع اصل ب
است ولی ھرگاه چيزی مخالف قانون مطبوعات درآنھا مشاھده شود نشردھنده يا نويسنده برطبق قانون 

عرض شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تمطبوعات مجازات می
 .مصون ھستند

ھا و اجتماعاتی که مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به نظم نباشند در تمام اصل بيست و يکم: انجمن
مملکت آزاد است ولی مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتی را که قانون در اين خصوص 

ھای عمومی ھم بايد تابع قوانين نظميه نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدانکند بايد متابعت مقرر می
 .باشند

اصل بيست و دويم: مراسالت پستی کليه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که 
 .کندقانون استثناء می

است مگر در  اصل بيست و سيم: افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع
 .کندمواردی که قانون معين می



توانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقای آنھا بر تبعيت و اصل بيست وچھارم: اتباع خارجه می
 .استخلع آنھا ازتبعيت به موجب قانون جداگانه

به تحصيل  اصل بيست و پنجم: تعرض به مأمورين ديوانی در تقصيرات راجعه به مشاغل آنھا محتاج
 .اجازه نيست مگر در حق وزراء که رعايت قوانين مخصوصه در اين باب بايد بشود

 قواي مملكت

اصل بيست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معين 
 .نمايدمی

 :شوداصل بيست و ھفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزيه می

شود مخصوص است به وضع و تھذيب قوانين و اين قوه ناشی می اول: قوه مقننه که
از اعليحضرت شاھنشاھی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و ھريک از اين سه 
منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين 

يب قوانين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه ھمايونی لکن وضع و تصو
راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسير 

 .قوانين از وظايف مختصه مجلس شورای ملی است

دويم: قوه قضاييه و حکميه که عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به 
 .محاکم شرعيه در شرعيات و به محاکم عدليه در عرفيات

ه که مخصوص پادشاه است يعنی قوانين و احکام به توسط وزراء و مأمورين سيم: قوه اجرايي
 .کندشود به ترتيبی که قانون معين میدولت به نام نامی اعليحضرت ھمايونی اجراء می

 .اصل بيست و ھشتم: قوای ثالثه مزبوره ھميشه از يکديگرممتاز و منفصل خواھد بود

ھای ايالتی و واليتی به ت و واليت و بلوک به تصويب انجمناصل بيست و نھم: منافع مخصوصه ھر ايال
  .شودموجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه می

 حقوق اعضاي مجلسين

اصل سی ام: وکالی مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف 
 .انداب نمودهاالت و واليات و بلوکاتی که آنھا را انتخيطبقات مردم يا ا

 .تواند در زمان واحد عضويت ھردو مجلس را دارا باشداصل سی ويکم: يکنفر نمی



اصل سی و دويم: چنانچه يکی از وکال در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل 
خواھد             ً                                                                   شود و مجددا  عضويت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملتمی
 .بود

 .اصل سی و سيم: ھريک از مجلسين حق تحقيق و تفحص در ھر امری از امور مملکتی دارند

 .استنتيجهاصل سی وچھارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی

 حقوق سلطنت ايران

 .مفوض شدهاصل سی و پنجم: سلطنت وديعه ايست که به موھبت الھی از طرف ملت به شخص پادشاه 

وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به
 .شاھنشاه رضاشاه پھلوی تفويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسال بعد نسل برقرار خواھد بود

بود در باشد خواھد  *تر پادشاه که مادرش ايرانی االصلاصل سی و ھفتم: واليت عھد با پسر بزرگ
صورتی که پادشاه اوالد ذکور نداشته باشد تعيين وليعھد برحسب پيشنھاد شاه و تصويب مجلس شورای 
ملی به عمل خواھد آمد مشروط برآنکه آن وليعھد از خانواده قاجار نباشد ولی در ھر موقعی که پسری 

  .                         ً                         برای پادشاه بوجود آيد حقا  واليت عھد با او خواھد بود

  مذکور در اين اصل به موجب قانون » ايرانی االصل«کلمه
 :استبه شرح زير تفسير شده ١٣١٧آبان  ١۴مصوب 

 ٣٧منظور از مادر ايرانی االصل مذکور در اصل  -اده واحدهم
ه متمم قانون اساسی اعم است ازمادری که مطابق شق دوم از ماد

قانون مدنی دارای نسب ايرانی باشد يا مادری که قبل از  ٩٧۶
عقد ازدواج با پادشاه يا وليعھد ايران به اقتضاء مصالح عاليه 
کشور به پيشنھاد دولت و تصويب مجلس شورای ملی به موجب 

 .فرمان پادشاه عصر صفت ايرانی به او اعطاء شده باشد

  

 

 متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس ٣٨ -٣۶-٣٧گانهاصول سه
شود به شرح مندرج            ً       شمسی که ذيال  نقل می ١٣٠۴آذرماه  ٢١مؤسسان در تاريخ 
 .استدر متن اصالح شده

متمم قانون اساسی مصوبه بيست  ٣٨و  ٣٧و  ٣۶مجلس مؤسسان سه اصل  -ماده واحده «
سابق متمم قانون اساسی قرار  ٣٨و  ٣٧ و ٣۶را بجای سه اصل  ١٣٠۴و يکم آذرماه 

 .»داندداده سه اصل مذکور سابق را ملغی می



 سه اصل ملغی شده
سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاھنشاھی السلطان محمدعلی شاه  -اصل سی و ششم 

 .قاجار ادام هللا سلطنته و اعقاب ايشان نسال بعد نسل برقرار خواھد بود

واليت عھد در صورت تعدد اوالد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ايرانی االصل و  -اصل سی و ھفتم 
رسد و درصورتيکه برای پادشاه اوالد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعايت شاھزاده باشد می

شود و ھرگاه در صورت مفروضه فوق اوالد ذکوری برای االقرب فاالقرب به رتبه واليت عھد نايل می
 .               ً                         به وجود آيد حقا  واليتعھد به او خواھد رسيدپادشاه 

          ً                         تواند شخصا  امور سلطنت را متصدی شود در موقع انتقال سلطنت وليعھد وقتی می -اصل سی و ھشتم
که سن او به ھيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب ھيئت مجتمعه مجلس شورای 

 .رای او انتخاب خواھد شد تا ھيجده سالگی را بالغ شودای بملی و مجلس سنا نايب السلطنه

          ً                            تواند شخصا  امور سلطنت را متصدی شود که وليعھد وقتی می اصل سی و ھشتم: در موقع انتقال سلطنت
دارای بيست سال تمام شمسی باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شھبانو مادر وليعھد بالفاصله امور 
نيابت سلطنت را به عھده خواھد گرفت مگر اين که از طرف پادشاه شخص ديگر به عنوان نايب السلطنه 

السلطنه شورايی مرکب از نخست وزير و روسای مجلسين و رئيس ديوان عالی تعيين شده باشد. نايب 
کشور و چھار نفر از اشخاص خبير و بصير کشور با انتخاب خود تشکيل و وظائف سلطنت را طبق قانون 
اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواھد داد تا وليعھد بسن بيست سال تمام برسد. در صورت فوت يا 

                             ً                                                   ايب السلطنه شورای مزبور موقتا  وظائف نيابت سلطنت را تا تعيين نايب السلطنه از طرف کناره گيری ن
 .مجلسين از غير خانواده قاجار انجام خواھد داد. ازدواج شھبانو نايب السلطنه در حکم کناره گيری است

 ١٨متمم قانون اساسی از طرف مجلس مؤسسان روز شنبه  ۴٢- ۴١- ٣٨-گانه اصول سه *[
است. متن اصول منسوخه به شرح شمسی به شرح مندرج در متن اصالح شده ١٣۴۶ور شھري

 :شودذيل نقل می

o  تواند شخصا  در موقع انتقال سلطنت وليعھد وقتی می -اصل سی و ھشتم منسوخ ً          
امورسلطنت را متصدی شود که دارای بيست سال تمام شمسی باشد اگر به اين سن 

از غير خانواده قاجاريه از طرف مجلس شورای ملی ای نرسيده باشد نايب السلطنه
 .انتخاب خواھد شد

  در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا  -اصل چھل و يکم منسوخ
     ً                                                                           لزوما  منعقد خواھد شد و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد به 

 ].تعويق بيافتد

تواند جلوس کند مگر اين که قبل از تاجگذاری در ت سلطنت نمیاصل سی و نھم: ھيچ پادشاھی برتخ
مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و ھيئت وزراء به 

 :قرار ذيل قسم ياد نمايد

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کالم هللا مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم 
که تمام ھم خود را مصروف حفظ استقالل ايران نموده حدود مملکت و حقوق  کنمياد می

ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطيت ايران را نگھبان و برطبق آن 
و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذھب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمايم 

را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه 



عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ايران 
 .کنمطلبم و از ارواح طيبه اوليای اسالم استمداد میتوفيق می

مگر  تواند متصدی اين امر شودشود نمیطور شخصی که به نيابت سلطنت منتخب میاصل چھلم: ھمين
 .اين که قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد

عمل خواھد شد. دراين مورد و ھمچنين در مورد  ٣٨اصل چھل و يکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 
انتقال سلطنت ھرگاه نايب السلطنه به ترتيب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسين در 

ای از غير خانواده قاجار انتخاب خواھد شد و تا انتخاب نايب طنهالعاده مشترک نايب السلجلسه فوق
السلطنه ھياتی مرکب از نخست وزير و روسای مجلسين و رئيس ديوان عالی کشور و سه نفر از بين 
                                                               ً                          نخست وزيران سابق يا روسای سابق مجلسين به انتخاب ھيئت دولت موقتا  امور نيابت سلطنت را عھده 

 .دار خواھد شد

شود نيز عھده دار امور نيابت سلطنت می ٣٨ای که به ترتيب مذکور در اين اصل و اصل السلطنهنايب 
سوگند ياد کند. ھرکس به مقام نيابت سلطنت برسد از رسيدن به مقام سلطنت ممنوع  ٣٩بايد طبق اصل 

 .است

د جلسه مشترک شود انعقااصل چھل و دوم: در ھر مورد که نايب السلطنه از طرف مجلسين انتخاب می
 .مجلسين بيش از ده روز نبايد بتعويق بيافتد

ھرگاه دوره نمايندگی نمايندگان ھردو مجلس و يا يکی از آنھا منقضی شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب 
 .گرددشوند و مجلسين منعقد مینشده باشند نمايندگان سابق حاضر می

س جديد و انتخاب نايب السلطنه امور نيابت سلطنت درصورت انحالل يک يا ھردو مجلس تا تشکيل مجل
 .     ً                                             موقتا  به عھده ھيئت مذکور در اصل چھل و يکم خواھدبود

تواند در موقع مسافرت و در غياب خود شورايی برای اداره امور سلطنت انتخاب و يا نايب پادشاه می
ای مدت مسافرت و در غياب                                                               ً   السلطنه تعيين کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا  بر

 .پادشاه انجام دھد

ھرگاه دوره وکالت وکالی ھردو يا يکی از مجلسين درزمان حيات پادشاه  -اصل چھل و دويم منسوخ  *[
منقضی شده باشد و وکالی جديد درموقع رحلت پادشاه ھنوز معين نشده باشند وکالی سابق حاضر و 

 ].شودمجلسين منعقد می

تواند بدون تصويب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خص پادشاه نمیاصل چھل و سيم: ش
 .متصدی امور مملکت ديگری شود

اصل چھل و چھارم: شخص پادشاه از مسئوليت مبری است وزراء دولت در ھرگونه امور مسئول مجلسين 
 .ھستند

شود که به امضای اء میھای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراصل چھل و پنجم: کليه قوانين و دستخط
 .وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط ھمان وزير است



 .اصل چھل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان ھمايون پادشاه است

اصل چھل و ھفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتيازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص 
 .پادشاه است

صل چھل و ھشتم: انتخاب مأمورين رئيسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از ا
حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعيين ساير مأمورين راجع به 

 .کندپادشاه نيست مگر در مواردی که قانون تصريح می

حکام برای اجرای قوانين از حقوق پادشاه است بدون اين که ھرگز اصل چھل و نھم: صدور فرامين و ا
اجرای آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايند. در قوانين راجع به امور ماليه مملکت که از مختصات مجلس 
شورای ملی است چنانچه اعليحضرت پادشاه تجديد نظری را الزم بدانند برای رسيدگی مجدد به مجلس 

نمايند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثريت سه ربع از حاضرين در مرکز ع میشورای ملی ارجا
 .نظر سابق مجلس را تأييد نمود اعليحضرت شاھنشاه قانون را توشيح خواھند فرمود

شمسی به تصويب  ١٣٣۶ارديبھشت ماه  ٢۶اصل چھل و نھم متمم در جلسه روز پنجشنبه [*
الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی  مجلس واحد که طبق قسمت اخير اصل

 .استتشکيل شده بود رسيده

اصل چھل و نھم (منسوخ) صدور فرامين و احکام برای اجرای قوانين از حقوق پادشاه است 
 ].بدون اين که ھرگز اجرای آن قوانين را تعويق يا توقف نمايد

 .با شخص پادشاه است اصل پنجاھم: فرمانفرمايی کل قشون بری و بحری

 .اصل پنجاه و يکم: اعالن جنگ و عقد صلح با پادشاه است

ھايی که مطابق اصل بيست وچھارم قانون اساسی مورخه چھاردھم ذيقعده اصل پنجاه و دويم: عھدنامه
ور ھمين که منافع و امنيت ظيک ھزار و سيصد و بيست و چھار استتار آنھا الزم باشد بعد از رفع مح

 .ی اقتضاء نمود با توضيحات الزمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظھار شودمملکت

 .اصل پنجاه وسيم: فصول مخفيه ھيچ عھدنامه مبطل فصول آشکار آن عھدنامه نخواھد بود

د العاده امر به انعقاتواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوقاصل پنجاه و چھارم: پادشاه می
  .فرمايند

 .رب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه استضاصل پنجاه و پنجم: 

 .                                                        ً          اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی بايد قانونا  معين باشد

اصل پنجاه و ھفتم: اختيارات و اقتدارات سلطنتی فقط ھمان است که در قوانين مشروطيت حاضره تصريح 
 .شده



 راجع به وزرا

تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ايرانی االصل و تبعه کس نمیه و ھشتم: ھيچاصل پنجا
 .ايران باشد

تواند به وزارت اصل پنجاه و نھم: شاھزادگان طبقه اولی يعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی
 .منتخب شوند

ف يکی از مجلس احضار شوند بايد اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسين ھستند و در ھر مورد که از طر
 .حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنھاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند

اصل شصت و يکم: وزراء عالوه براين که به تنھايی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود ھستند به ھيئت 
 .کديگرنداتفاق نيز در کليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال ي

 .اصل شصت و دويم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معين خواھد کرد

 .اصل شصت و سيم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است

توانند احکام شفاھی يا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب اصل شصت و چھارم: وزراء نمی
 .مسئوليت از خودشان بنمايند

 .توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورندشورای ملی يا سنا می اصل شصت و پنجم: مجلس

 .شود قانون معين خواھد نموداصل شصت و ششم: مسئوليت وزراء و سياستی را که راجع به آنھا می

اصل شصت و ھفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی يا مجلس سنا به اکثريت تامه عدم رضايت خود 
 .شوديا وزيری اظھار نمايند آن ھيئت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل می را از ھيئت وزراء

 .توانند خدمت ديگر غير از شغل خودشان در عھده گيرند                           ً    اصل شصت و ھشتم: وزراء موظفا  نمی

اصل شصت و نھم: مجلس شورای ملی يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوانخانه تميز عنوان 
خانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دايره خود محاکمه خواھد کرد خواھند نمود ديوان

مگر وقتی که به موجب قانون اتھام و اقامه دعوی از دايره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزير خارج 
  و راجع به خود وزير باشد. 

سين به عده متساوی نايب است ھياتی منتخب از اعضاء مجلتنبيه: مادامی که محکمه تميز تشکيل نيافته
 .مناب محکمه تميز خواھد شد

اصل ھفتادم: تعيين تقصير و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتھام مجلس شورای ملی يا 
مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتھامات شخصی مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص 

 .خواھد بود



 اقتدارات محاكمات

اصل ھفتاد و يکم: ديوان عدالت عظمی و محاکم عدليه مرجع رسمی تظلمات عمومی ھستند و قضاوت 
 .الشرايط استدر امور شرعيه با عدول مجتھدين جامع

است مگر در مواقعی که اصل ھفتاد و دويم: منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاکم عدليه
 .قانون استثناء نمايد

تواند به ھيچ اسم و رسم يم: تعيين محاکم عرفيه منوط به حکم قانون است و کسی نمیاصل ھفتاد و س
 .محکمه برخالف مقررات قانون تشکيل نمايد

 .اصل ھفتاد و چھارم: ھيچ محکمه ممکن نيست منعقد گردد مگر به حکم قانون

ير خواھد بود آن ھم در اصل ھفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط يک ديوانخانه تميز برای امور عرفيه دا
کند مگر در محاکماتی که راجع به شھر پايتخت و اين ديوانخانه تميز در ھيچ محاکمه ابتدا رسيدگی نمی

 .وزراء باشد

اصل ھفتاد وششم: انعقاد کليه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم يا منافی عصمت 
 .نمايدن میباشد در اين صورت لزوم اخفا را محکمه اعال

اصل ھفتاد و ھفتم: در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صالح باشد 
 .بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محکمه بشود

اصل ھفتاد و ھشتم: احکام صادره از محاکم بايد مدلل و موجه محتوی فصول قانيه که برطبق آنھا حکم 
 .  ً          نا  قرائت شوداست بوده و علصادر شده

 .اصل ھفتاد و نھم: در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات ھيئت منصفين در محاکم حاضر خواھند بود

کند منتخب و به موجب اصل ھشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدليه به ترتيبی که قانون عدليه معين می
 .شوندفرمان ھمايونی منصوب می

                     ً         ً                    توان از شغل خود موقتا  يا دائما  بدون محاکمه و ثبوت دليه را نمیاصل ھشتاد و يکم: ھيچ حاکم محکمه ع
 .تقصير تغيير داد مگر اين که خودش استعفاء نمايد

 .شود مگر به رضای خود اواصل ھشتاد و دويم: تبديل مأموريت حاکم محکمه عدليه ممکن نمی

  متمم قانون اساسی در دوره ھشتم به شرح زير تفسير  ٨٢اصل
 :استشده

 متمم قانون اساسی ٨٢قانون تفسير اصل 



 )شمسی (کميسيون قوانين عدليه ١٣١٠مرداد ماه  ٢۶مصوب 

توان بدون متمم قانون اساسی آنست که ھيچ حاکم محکمه عدليه را نمی ٨٢مقصود از اصل  -ماده اول
ل محل رضای خود او از شغل قضايی به شغل اداری و يا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدي

 .مأموريت قضاة با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نيست

و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و ھوا بيش از سه سال  تيک از قضاماموريت ھيچ -ماده دوم
 .نبايد به طول انجامد مگر با رضايت خود مأمور

و ھوا تا پنج سال به آن مأمور  از تاريخ اختتام مأموريت ھر قاضی و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب
 .توان در ھيچ نقطه بد آب و ھوايی مأموريت داد مگر با رضای خود اونمی

ھر يک سال مأموريت اشخاص فوق پس از اجرای اين قانون در نقاط بد آب و ھوا در موقع ترفيع دوسال 
 .اشته باشدشود مشروط براين که الاقل دوسال تمام در نقاط مذکوره مأموريت دمحسوب می

نقاط بد آب و ھوای مذکور در اين ماده بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواھد  -تبصره
 .شد

قضاتی که با رعايت ماده اول اين قانون محل مأموريت آنھا تبديل شده و از قبول مأموريت  -ماده سوم
ای وزارت عدليه مجازات ھامتناع نمايند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقيب و مطابق نظامنامه

 .خواھند شد

ھای کالس قضايی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاة التحصيلنسبت به فارغ -ماده چھارم
 .الزم الرعايه نيست ١٣٠۶اسفندماه  ٢٨و صاحب منصبان پارکه مصوب 

 .دشوبه موقع اجرا گذارده می ١٣١٠شھريور ماه  ١۵اين قانون از  -ماده پنجم 

  و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب  ٢٩/۶/١٣٣١اين تفسير به موجب اليحه قانونی
 .استلغو شده ١٣٣۶/۶/١٧

  مجلس مؤسسان به متمم قانون  ١٣٢٨ارديبھشت ماه  ١٨اين اصل به موجب تصميم مورخ
 .استاساسی الحاق شده

 .ده پادشاه استعموم با تصويب حاکم شرع در عھاصل ھشتاد و سيم: تعيين شخص مدعی 

 .اصل ھشتاد و چھارم: مقرری اعضای محاکم عدليه به موجب قانون معين خواھد شد

توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمايند مگر اين که آن اصل ھشتاد و پنجم: روسای محاکم عدليه نمی
 .خدمت را مجانا برعھده گيرند و مخالف قانون ھم نباشد

کرسی ايالتی يک محکمه استيناف برای امور عدليه مقرر خواھد شد به اصل ھشتاد و ششم: در ھر 
 .ترتيبی که در قوانين عدليه مصرح است

 .اصل ھشتاد و ھفتم: محاکم نظامی موافق قوانين مخصوصه در تمام مملکت تأسيس خواھد شد

ون به اصل ھشتاد و ھشتم: حکميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قان
 .محکمه تميز راجع است



ھای عمومی و ايالتی و واليتی ھا وقتی احکام و نظامنامهاصل ھشتاد و نھم: ديوانخانه عدليه و محکمه
 .و بلدی را مجری خواھند داشت که آنھا مطابق با قانون باشند

 هاي ايالتي و واليتيدر خصوص انجمن

لتی و واليتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب ھای ايااصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن
 .ھا از اين قرار استمنجشود و قوانين اساسيه آن انمی

شوند مطابق ھای ايالتی و واليتی بالواسطه از طرف اھالی انتخاب میاصل نود و يکم: اعضای انجمن
 .ھای ايالتی و واليتینظامنامه انجمن

يتی اختيار نظارت تامه در اصالحات راجعه به منافع عامه دارند ھای ايالتی و والاصل نود و دوم: انجمن
 .با رعايت حدود قوانين مقرره

ھای ايالتی و واليتی بيل به توسط انجمنقاصل نود و سيم: صورت خرج و دخل اياالت و واليات از ھر 
 .شودطبع و نشر می

 در خصوص ماليه

 .مگر به حکم قانون شوداصل نود و چھارم: ھيچ قسم ماليات برقرار نمی

 .فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواھد نمود

 .اصل نود و ششم: ميزان ماليات را ھمه ساله مجلس شورای ملی به اکثريت تصويب و معين خواھد نمود

 .ملت گذارده نخواھد شد اصل نود و ھفتم: در مواد مالياتی ھيچ تفاوت و امتيازی فيمابين افراد

 .اصل نود و ھشتم: تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است

دارد به ھيچ عنوان از اھالی چيزی مطالبه                                             ً          اصل نود و نھم: غير از مواقعی که قانون صراحتا  مستثنی می
 .شود مگر به اسم ماليات مملکتی و ايالتی و واليتی و بلدینمی

 .شود مگر به موجب قانونمرسوم و انعامی به خزينه دولت حواله نمیاصل صدم: ھيچ 

اصل صد و يکم: اعضای ديوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر 
 .شود تعيين خواھد نمودمی

کليه اصل صد و دوم: ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفکيک محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب 
يک از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان             ً                 است و مخصوصا  مواظب است که ھيچمحاسببين خزانه

مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و ھر وجھی در محل خود به مصرف برسد و ھمچنين معاينه و 



آوری خواھد کرد جمعتفکيک محاسبه مختلفه کليه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را 
 .و صورت کليه محاسبات مملکتی را بايد به انضمام مالحظات خود تسليم مجلس شورای ملی نمايد

 .اصل صد و سيم: ترتيب و تنظيم و اداره ديوان به موجب قانون است

 قشون

در نمايد تکاليف و حقوق اھل نظام و ترقی اصل صد و چھارم: ترتيب گرفتن قشون را قانون معين می
 .مناصب به موجب قانون است

 .شوداصل صد و پنجم: مخارج نظامی ھر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصويب می

ای از نقاط مملکت شود و در نقطهاصل صد و ششم: ھيچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی
 .تواند اقامت و يا عبور کند مگر به موجب قانوننمی

 .شود مگر به موجب قانونو مناصب و شئونات اھل نظام سلب نمیاصل صد و ھفتم: حقوق 

 سواد دستخط مبارک ھمايونی

 بسمه تبارک و تعالی

                                  ً                                                     متمم نظامنامه اساسی مالحظه شد تماما  صحيح است و شخص ھمايون ما انشاءهللا حافظ و ناظر کليه آن 
  ٢٩مقدس خواھند بود. خواھيم بود اعقاب و اوالد ما ھم انشاء هللا مقوی اين اصول و اساس 

   در قصر سلطنتی تھران ١٣٢۵شعبان قوی ئيل  

 )١٢٨٦ھر م ١٤= ١٩٠٧اکتبر  ٧(

 اصل الحاقي به متمم قانون اساسي

                                                               ً                       در ھرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا ھريک جداگانه خواه مستقال  خواه نظر پيشنھاد دولت 
لث کليه اعضاء لزوم تجديد نظر در يک يا چند اصل معين از قانون اساسی يا متمم آنرا به اکثريت دوث

خود تصويب نمايند و اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی نيز نظر مجلسين را تأييد فرمايند فرمان ھمايونی 
 .شودبرای تشکيل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می

ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس مجلس مؤسسان مرکب خواھد بود از عده
لس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصويب مجلسين خواھد رسيد شورای ملی و مج

به عمل خواھد آمد. اختيارات مجلس مزبور محدود خواھد بود به تجديد نظر در ھمان اصل يا اصول به 
 .استخصوصی که مورد رای مجلسين و تأييد اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی بوده



ت دو ثلث آراء کليه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعليحضرت تصميمات مجلس مؤسسان به اکثري
 .ھمايون شاھنشاھی معتبر و مجری خواھد بود

يک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دين مقدس اسالم و مذھب رسمی اين اصل شامل ھيچ
نت مشروطه ايران باشد و احکام آن و يا مربوط به سلطکشور که طريقه حقه جعفريه اثنی عشريه می

 .گردد و اصول مزبور الی االبد غيرقابل تغيير استاست نمی

درمورد اصول چھار و پنج و شش و ھفت قانون اساسی و تفسير مربوط به اصل ھفتم و ھمچنين در 
اصل ھشت قانون اساسی و اصل چھل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانينی که نسبت به بعضی از 

است يکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصويب اين اصل منعقد شده اين اصول وضع
خواھند شد بالفاصله پس از رسميت يافتن مجلسين در اصول مزبور تجديد نظر خواھند نمود و برای اين 
منظور مجلس واحدی تحت رياست رئيس مجلس سنا تشکيل داده و اصالحات الزم را به اکثريت دوثلث 

اعضاء مجلسين به عمل خواھد آورد تا پس از آن که از طرف اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی  آراء کليه
 .تأييد گرديد به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواھد بود

 


