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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده 
های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، 
قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در 

شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
عمل  فقیه مالک  ولی  مقام  نظر  احکام حکومتی،  در  تبصره- 

خواهد بود.
ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران 

به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
به  ناظر  قانون  این  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ماده ۳- 

رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
زبانی،  قلبی،  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  مراتب   -۴ ماده 
نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد 
مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین 

مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
نمی توان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  در   -۵ ماده 
متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق 

اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
قرار  عموم  دید  معرض  در  تجسس  بدون  که  اماکنی  تبصره- 
می گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان ها، هتلها، بیمارستان ها 

و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.



۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ...

به  امر  عنوان  به  ندارد  حق  گروهی  یا  شخص  هیچ   -۶ ماده 
افتراء،  توهین،  قبیل  از  مجرمانه  اعمال  به  منکر  از  نهی  و  معروف 
مجازات  قانون  طبق  مرتکب  نماید.  مبادرت  قتل  و  جرح  ضرب، 

اسالمی، مجازات می شود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت 
به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق 

نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.
از حق خود گذشت  اولیای دم  یا  تبصره- چنانچه مجنیٌ  علیه 
قانون  نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده )۶۱۴( 
بازدارنده  مجازات های  و  تعزیرات  پنجم-  )کتاب  اسالمی  مجازات 
مصوب ۱۳۷۵/۳/۲( و تبصره ماده )۲۸۶( از کتاب دوم قانون مجازات 

اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ رسیدگی می شود.
ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد 
عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند 
اجزای  تمامی  کارکنان  و  مدیران  مسؤوالن،  مقامات،  به  نسبت 
حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای 
شمول  که  دستگاههایی  کلیه  و  مسلح  نیروهای  اسالمی،  انقالب 
قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 

است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع 
و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه بر 


