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 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۴فروردین  ۲۳مصوب 

 

در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که بهه عنهوان ااکهاو اولهی و یها      . ۱ماده

 .منع شده باشدثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا 

 .در ااکاو اکومتی، نظر مقاو ولی فقیه مالک عمل خواهد بود ه تبصره

  ت.روف و نهی و بازداشتن از منکر اسامر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به مع .۲ماده

 د.امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باش .۳ماده

مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبهانی و نوشهتاری  ن وظی هه     .۴ماده

 .که قوانین مقرر کرده تنها وظی ه دولت است  ااد مردو و دولت است و مرتبه عملی  ن در موارد و ادودی

توان متعرض ایثیت، جان، مال، مسهکن، شه ل و اهریص خصووهی و      در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی. ۵ماده

 .اقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند

هها، هتلهها،    ننهد قسهمتهای مشهترک  تارتمهان    گیرنهد، ما  ه اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموو قرار می  تبصره

 .ها و نیز وسایل نقلیه مشمول اریص خصووی نیست بیمارستان

، ل مجرمانه از قبیل توهین، افتهرا  هیچ شخص یا گروهی اق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعما .۶ماده

  د.شو می، مجازات میضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسال

مجازات اشخاوی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به  مر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخ یف و یها   .۷ماده

 .باشد تعلیق نیست و ودور اکص مجازات قابل تعویق نمی
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( ۶۱۴علیه یا اولیای دو از اق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرو اسب مورد مطابق مهاده   ٌ  چنانچه مجنی - تبصره

از کتهاب  ( ۲۸۶و تبصره مهاده    (۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده مصوب  قانون مجازات اسالمی  کتاب تنجص ه تعزیرات و مجازات 

  د.شو رسیدگی می ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  دوو

نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولهت برخوردارنهد و در چههارچوب شهرع و قهوانین      مردو از اق دعوت به خیر، . ۸ماده

هها،   گانهه اعهص از وزارتخانهه    توانند نسبت به مقامات، مسؤوالن، مدیران و کارکنان تمامی اجزای ااکمیهت و قهوای سهه    می

ب اسالمی، نیروهای مسل  و ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقال سازمان

کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به  نها مستلزو ذکر یا تصری  ناو است، امر به معروف و نههی  

  .از منکر کنند

نهوع  اشخاص اقیقی یا اقوقی اق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر  .۹ماده

مانع و مزاامت که به موجب قانون جرو شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به اهبس تعزیهری   

گردد. در مورد اشخاص اقوقی، افرادی که با سو  است اده از قدرت یها اختیهارات قهانونی و     یا جزای نقدی درجه ه ت می

مزایا، ان صال موقت یا دائص، ت ییرمحل خدمت، تنزل مقاو، ل هو مجهوز    اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر اقوق یا

فعالیت، محرومیت از سایر اقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ عالوه بر محکومیهت اداری بهه   

و محکهو  قهانون مجهازات اسهالمی   ( ۲۰موجب قانون رسیدگی به تخل ات اداری، اسب مورد به مجهازات بنهد   ( مهاده     

 .شوند می

بینهی در بودجهه سهاالنه وددروهد      ه وجوه ااول از اجرای این ماده تس از واریز به خزانه کهل کشهور بها تهی       تبصره

  .گیرد در اختیار ستاد قرار می( ۱۰۰% 

وزارت  موزش و ترورش، وزارت علوو، تحقیقهات و فنهاوری، سهازمان وهدا و سهیمای جمههوری اسهالمی، وزارت         .۱۰ماده

ها و سهایر نهادهها و دسهتگاههای     فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلی ات اسالمی، سازمان بسیج مستضع ین، شهرداری

ههای عمهومی در ایهن خصهوص را از      ردن سهط   گهاهی  فرهنگی مکل ند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و باالب

  د.رسانی فراهص کنن طریق  موزش و اطالع

 .ای را اختصاص دهد قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائص موضوع این قانون شعب ویژه .۱۱ماده

قهانون امایهت قضهائی از    ( ۴  ههای قضهائی موضهوع مهاده      مران به معروف و ناهیان از منکهر مشهمول امایهت    -تبصره

 .گردند مجلس شورای اسالمی می ۱/۱۰/۱۳۷۱مصوب   بسیج
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وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنهگ و ارتهباطات اسهالمی و   .۱۲ماده

ربط موظ هند اتباع خارجی را قبل و این ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون  سایر دستهگاههای ذی

 .اسالمی  گاه کنند

معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یها در وهورت    در مواردی که نسبت به  مر به .۱۳ماده

علیهه   شناسایی به علت عدو تمکّن مالی ناتوان از ترداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در وورت تقاضای دیه از سوی مجنهی  

ایهن قهانون   ( ۹تبصره مهاده   یا اولیای دو اسب مورد، تس از ودور اکص قطعی از سوی مرجع وال  قضائی، دیه از محل 

 .شود ترداخت می

علیه یها ولهی وی اسهب     تواند در وورت اذن مجنی  هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی تیدا کند، ستاد می . تبصره

 .مورد نسبت به ووول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکص قضائی اقداو نماید

تواننهد   اساسنامه  نها در زمینه امر به معروف و نههی از منکهر بهه ثبهت رسهیده مهی      های مردو نهادی که  سازمان .۱۴ماده

 .های  ن اقداو کنند و تبصره دادرسی کی ری  قانون  یین (۶۶مطابق ماده  

کند،  سهیب جسهمی    هرگاه به فردی که در مقاو اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقداو می .۱۵ماده

رسهانی بهه ایثهارگران مصهوب      قانون جامع خدماتیا جانی وارد شود؛ اسب مورد  سیب جسمی و جانی مزبور منطبق با 

 .شود نامه اجرائی  ن ااراز و تعیین می مجمع تشخیص مصلحت نظاو و  یین ۲/۱۰/۱۳۹۱

ااراز شهادت یا جانبازی با تیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قهوه قضهائیه، نیهروی انتظهامی، سه اه       . تبصره

  د.گیر ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه والایتدار وورت میتاسداران انقالب اسالمی، بنیاد شهید و امور 

  ت:دار وظایف زیر اس شود؛ عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می .۱۶ماده

 ن به های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و تیشنهاد  ها و خط مشی تعیین سیاست .۱

  .ربط مبادی ذی

 های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر  گیری سیاست تبادل اطالعات و نظرات برای شکل .۲

 یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر  شناسی و ریشه  سیب .۳

 تعیین الگوهای رفتاری  .۴
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های عمومی در امور مربوط به فریضه  جانبه  ااد مردو و دستگاههای اداری و رسانه سازی جهت مشارکت همه زمینه .۵

 امر به معروف و نهی از منکر 

 ربط  رود اقدامات انجاو شده در اجرای این قانون و انعکاس  ن به مراجع ذی. ۶

 تدوین راهبردهای  موزشی برای سطوح مختلف جامعه  .۷

 موزش و تژوه  و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ  ن   .۸

 ها و تشکلهای مردمی فعال  ها و کمک به تشکیل جمعیت شناسایی ظرفیت .۹

 جانبه از اقدامات قانونی  مران به معروف و ناهیان از منکر  امایت همه .۱۰

هنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ ع اف تیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فر .۱۱

 و اجاب 

 گانه و مردو  ارائه گزارش ساالنه به مقاو معظص رهبری و قوای سه .۱۲

ههای مهردو نههادی کهه در      وزارت کشور تس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به ودور مجوز برای سازمان -۱ تبصره

 .نماید زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقداو می

توانند درخواست اشخاص اقیقهی و اقهوقی بهرای تجمهع و راه یمهایی در       ستادهای استانی و شهرستانی می -۲ تبصره

وضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در وورت تأیید، نظر مشهورتی خهود را جههت وهدور مجهوز      م

 .اسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند

و ( ۱ههای    ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از ودور مجهوز موضهوع تبصهره    هرگاه مسؤوالن ذی -۳تبصره

های   کتاب تنجص ه تعزیرات و مجازات  قانون مجازات اسالمی( ۵۷۰استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده  ( ۲ 

 .باشند می( ۲/۳/۱۳۷۵بازدارنده مصوب 

قانون مدیریت خهدمات   ( ۵های وزرا، مسؤوالن دستگاههای اجرائی موضوع ماده   وظایف ستاد، نافی مسؤولیت -۴تبصره

  د.باش ی و ضابطان دادگستری در ارتباط با  نچه در این قانون مقرر شده، نمیگانه و مراجع قضائ ، رؤسای قوای سهکشوری
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کهارگیری  اهاد بسهیجیان در چههارچوب قهوانین نسهبت بهه         سازمان بسیج مستضهع ین موظهف اسهت بها بهه       .۱۷ماده

 .سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقداو کند فرهنگ

 .باشد بینی شده است، نمی ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون تی م اد این  ه۱تبصره

 :شود شرح زیر اوالح می به ۱/۱۰/۱۳۷۱مصوب  قانون امایت قضائی از بسیج( ۱ماده  ( ۳ه تبصره  ۲تبصره

عملی امر به معروف و نههی    نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضع ین برای مرتبهستاد امر به معروف و  .۳تبصره

بهرای افهراد مهورد نیهاز از سهازمان بسهیج        مران به معهروف و ناهیهان از منکهر   قانون امایت از  ( ۴از منکر موضوع ماده  

 .مستضع ین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره  موزشی برگزار کند

و مؤسسات و شرکتهای  ۸/۷/۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  (۵دستگاههای اجرائی موضوع ماده   .۱۸ماده

 .باشند این قانون میخصووی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واادهای ون ی موظف به رعایت 

 ت:اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر اس .۱۹ماده

 یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد  .۱

 وزیر کشور  .۲

 وزیر اطالعات  .۳

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  .۴

 وزیر  موزش و ترورش . ۵

 وزیر علوو، تحقیقات و فناوری  . ۶

 وزیر ونعت، معدن و تجارت  .۷

 دو ن ر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر  . ۸

 االختیار رئیس قوه قضائیه  نماینده تاو .۹
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 المی ایران رئیس سازمان ودا و سیمای جمهوری اس .۱۰

 رئیس سازمان تبلی ات اسالمی  .۱۱

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  .۱۲

 رئیس سازمان بسیج  .۱۳

 دبیر ستاد ائمه جمعه  .۱۴

 های علمیه  دو ن ر مجتهد به انتخاب شورای عالی اوزه .۱۵

 های علمیه خواهران  یک ن ر مجتهده به انتخاب شورای عالی اوزه .۱۶

 دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد  .۱۷

 .توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند ه اشخاص دیگر نمی۱تبصره

  ت.االجرا  اس ربط ابالغ و در چهارچوب این قانون الزو ه مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا  به مبادی ذی۲تبصره

 .دهند ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجاو می .۲۰ ماده

 :اعضای ستاد استان عبارت است از

 اماو جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد  .۱

 استاندار  .۲

 مدیرکل اطالعات استان  .۳

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  .۴

 مدیرکل  موزش و ترورش  .۵

 رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد  .۶
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 رئیس سازمان ونعت، معدن و تجارت استان  .۷

 دو ن ر از نمایندگان مردو استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر  . ۸

 دادستان مرکز استان  .۹

 مان تبلی ات اسالمی استان مدیرکل ساز .۱۰

 رئیس شورای هماهنگی تبلی ات اسالمی استان  .۱۱

 مدیرکل ودا و سیمای استان  .۱۲

 فرمانده ناجا در استان  .۱۳

 فرمانده ارشد س اه در استان  .۱۴

 دبیر ستاد ائمه جمعه استان  .۱۵

 لمیه استان های ع یک ن ر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای اوزه .۱۶

 مدیر مدارس علمیه خواهران در استان  .۱۷

 دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد  .۱۸

 .دار است ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده .تبصره 

  :اعضای ستاد شهرستان عبارتند از

 اماو جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان  .۱

 فرماندار  .۲

 رئیس اداره اطالعات شهرستان  .۳

 مدیر  موزش و ترورش شهرستان  .۴
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 رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در وورت وجود  . ۵

 مدیر اداره ونعت، معدن و تجارت شهرستان  . ۶

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  .۷

 نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر  . ۸

 دادستان شهرستان  .۹

 رئیس وااد خبر در شهرستان  .۱۰

 رئیس اداره تبلی ات اسالمی  .۱۱

 فرمانده انتظامی شهرستان  .۱۲

 فرمانده س اه  .۱۳

 یک ن ر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در وورت وجود  .۱۴

 مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در وورت وجود  .۱۵

 دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد  .۱۶

 .ور تیدا کنندهر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات اض .۱ تبصره

ربهط ابهالغ    مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجهرا  بهه مبهادی ذی    .۲ تبصره

 .االجرا  است شود که برای  نها الزو می

یابهد و   این قانون با اضور اکثریت مطلق اعضها  رسهمیت مهی   ( ۲۰جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده   .۳ تبصره

 .بات  ن منوط به رأی اکثریت مطلق ااضران استمصو

دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظ ند گزارش عملکهرد خهود را در مهورد چگهونگی اجهرای ایهن قهانون         .۲۱ماده

 .اداقل ش  ماه یک بار به ستاد ارائه دهند
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ستاد موظف است گزارش عملکرد ساالنه خود را در ه ته اایای امر به معهروف و نههی از منکهر بهه کمیسهیون       .۲۲ماده

 .فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

کمهک بهه   »هه  ( ۱۷عالوه بر است اده از ردیف بودجه ستاد اایا  امر به معروف و نههی از منکهر جهدول شهماره       .۲۳ماده

شهود از بودجهه    به دولت اجهازه داده مهی  (« ۹جدول شماره   ۵۴۰۰۰۰ردیف ( ۳موضوع جز   اشخاص اقوقی غیردولتی 

 .ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد های اجرائی ذی فرهنگی دستگاه

ن ایهن قهانون   االجهرا  شهد   دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد اداکثر ظرف مدت سهه مهاه تهس از الزو    .۲۴ماده

 .شود تصویب و ابالغ می

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوو فروردین ماه 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲/۲/۱۳۹۴یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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