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 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ان ليقوم الناس بالقسط ز  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المي 

 

 

 اصول مرتبط با قوه قضائیه 

 

 :يكصد و دهم اصل

 :رهب   و اختيارات وظايف 

 :   استعفاي  و قبول و عزل نصب .8

ين - ب  . قضائيه قوه مقام  عاليبر

 

 فصل يازدهم: قوه قضائيه 

 

 :يكصد و پنجاه و ششم اصل

دار    و عهده  عدالت  به  بخشيدن   تحقق  و مسئول  و اجتماع    فردي  حقوق  پشتيبان   كه  مستقل  است  اي  قوه  قضائيه  قوه

 :زير است وظايف 

1.   
 

 و اخذ تصميم  و رفع خصومات  دعاوي  و فصل  ، حل، شكايات ، تعدياتدر مورد تظلمات  و صدور حكم  رسيدگ

 .كند  م   معي    قانون ، كهاز امور حسبيه قسمت در آن  الزم و اقدام

ش عامه  حقوق احياي .2 وع  و آزاديهاي  عدل و گسبر  .مشر

  .قواني    اجراي بر حسن نظارت .3

  .اسالم  جزاي    مدون  حدود و مقررات و اجراي و تعزير مجرمي    مجازات  و تعقيب جرم شفك .4

ي براي مناسب  اقدام .5  .مجرمي    و اصالح جرم از وقوع پيشگب 

 

 

 :يكصد و پنجاه و هفتم اصل

ي  مقام   اي   و اجر   و اداري  امور قضاي     در كليه  قضائيه  قوه  هاي  مسئوليت  منظور انجام   به  و آگاه   نفر مجتهد عادل  يك  رهب 

ين  نمايد كه   م    تعيي     قضائيه   قوه  رئيس  عنوان  به   سال  پنج  مدت  و مدير و مدبر را براي   امور قضاي     به   قوه   مقام   عاليبر

 .است قضائيه 
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 :يكصد و پنجاه و هشتم اصل

ح  به قضائيه قوه رئيس رئيس وظايف   :ر استزي شر

ي الزم ايجاد تشكيالت  .1  .و ششم يكصد و پنجاه اصل هاي مسئوليت تناسب  به در دادگسبر

 .اسالم   با جمهوري متناسب  قضاي    لوايح تهيه .2

و    و ترفيع آنان  مشاغل  و تعيي     مأموريت  آنها و تغيب  محل  و نصب  و عزل  و شايسته  عادل  قضات  استخدام  .3

 .قانون ، طبقمانند اينها از امور اداري

 

 :يكصد و پنجاه و نهم اصل

ي و شكايات تظلمات مرجع رسم    .است قانون حكم آنها منوط به صالحيت  ها و تعيي    دادگاه . تشكيلاست ، دادگسبر

 

 :يكصد و شصتم اصل

ي   دارد و از ميان   را بر عهده  مقننه  و قوه  مجريه   با قوه  قضائيه   روابط قوه  به  مربوطه  مسائل   كليه  مسئوليت  وزير دادگسبر

  
 تام  تواند اختيارات م   قضائيه قوه گردد. رئيس  م   كند انتخاب  جمهور پيشنهاد م   رئيس به  قضائيه  قوه رئيس كه   كساي 

ي   را به   غب  قضات  استخدام    و نب   اختيارات   و اداري   مال   ي  صورت  كند. در اين  تفويض  وزير دادگسبر  داراي  وزير دادگسبر

   اختيارات همان
ين عنوان وزراءء به براي در قواني    خواهد بود كه و وظايف     پيش اجراي    مقام  عاليبر

 .شود م   بين 

 

 :يكصد و شصت و يكم اصل

 مسئوليتهاي     و انجام   قضاي     رويه   و ايجاد وحدت  در محاكم   قواني     صحيح  بر اجراي   منظور نظارت  كشور به  عال    ديوان

 .گردد  م   كند تشكيل  م   تعيي    قضائيه قوه رئيس كه  ضوابط   شود بر اساس م   محول آن  به قانون طبق كه

 

 :يكصد و شصت و دوم اصل

  با مشورت   قضائيه  قوه  باشند و رئيس  امور قضاي     به  و آگاه  بايد مجتهد عادل   كل  دادستان   كشور و   عال    ديوان  رئيس

 .كند  م   منصوب سمت اين به سال پنج مدت  كشور آنها را براي  عال   ديوان قضات

 

 : يكصد و شصت و سوم اصل

ايط صفات    و شر
 .شود م   معي    قانون وسيله  به فقه   موازين طبق  قاض 

 

 :يكصد و شصت و چهارم اصل

  
    جرم  و ثبوت  محاكمه  بدون   است   آن  شاغل   كه   از مقام    توان  را نم    قاض 

طور    به  است  انفصال  موجب  كه  يا تخلف 

با   جامعه  مصلحت  اقتضاي  را تغيب  داد مگر به  يا سمتش  خدمت  او محل   رضاي  كرد يا بدون   منفصل   يا دايم  موقت

 بر طبق   قضات  اي  دوره  و انتقال  . نقلكل   كشور و دادستان  عال    ديوان  با رئيس  از مشورت  پس  قضائيه  قوه  رئيس  تصميم

د  م   كند صورت  م   تعيي    قانون  كه  ضوابط كل    .گب 
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 : شصت و پنجميكصد و   اصل

  محاكمات 
  دادگاه  تشخيص  به  كه  مگر آن   شود و حضور افراد بالمانع است   م    انجام   ، علن 

    آن  بودن  ، علن 
 عفت   مناف 

   محاكمه  دعوا تقاضا كنند كه  طرفي    خصوض   باشد يا در دعاوي  عموم   يا نظم عموم  
 .نباشد  علن 

 

 :يكصد و شصت و ششم  اصل

 .است صادر شده حكم آن بر اساس باشد كه  و اصول   مواد قانون و مستند به  ها بايد مستدل   دادگاه كام اح

 

 : يكصد و شصت و هفتم اصل

  
يا    منابع معتب  اسالم    استناد به  بيابد و اگر نيابد با   مدونه   هر دعوا را در قواني     كند حكم  كوشش  است  موظف  قاض 

، حكم  فتاواي      مدونه   قواني     يا تعارض  يا اجمال  يا نقص  سكوت  بهانه  تواند به   را صادر نمايد و نم    قضيه   معتب 
 

 از رسيدگ

 .ورزد امتناع دعوا و صدور حكم به

 

 :يكصد و شصت و هشتم اصل

  
 

    سياس    جرايم  به  رسيدگ
    و مطبوعاير

ي  در محاكم   منصفه   و با حضور هيأت  است  علن  د. نحوه   م    صورت  دادگسبر   گب 

ايط، اختياراتانتخاب  .كند  م   معي    اسالم   موازين بر اساس را قانون سياس   جرم و تعريف  منصفه  هيأت ، شر

 

 :يكصد و شصت و نهم  اصل

  استناد  به فعل   يا ترك فعل   هيچ
 .شود نم   محسوب جرم است وضع شده بعد از آن  كه  قانوي 

 

 :يكصد و هفتادم اصل

   هاي نامه  ها و آيي    نامه  تصويب  ها مكلفند از اجراي دادگاه قضات
 يا خارج  اسالم   و مقررات با قواني    مخالف  كه  دولنر

 اداري   عدالت  را از ديوان  مقررات  گونه   اين  تواند ابطال  م    هر كسكنند و    خودداري  است  مجريه  قوه  از حدود اختيارات

 .تقاضا كند

 

 :يكصد و هفتاد و يكم اصل

    در اثر تفسب  يا اشتباه  هر گاه
ر ماديبر مورد خاص  حكم  يا در تطبيق   يا در حكم  در موضوع  قاض    متوجه  يا معنوي   ، ض 

، مقص   گردد، در صورت  كس    دولت  وسيله  به  خسارت  صورت  و در غب  اين   است  ضامن   اسالم    موازين  طبق  تقصب 

ان  .گردد  م   حيثيت اعاده از متهم  شود، و در هر حال م   جب 

 

 :يكصد و هفتاد و دوم اصل

    براي 
 

به  جرايم  به  رسيدگ انتظام    نظام    خاص  وظايف   مربوط  ارتش  يا    ،  ، ژاندارمرياعضاء 
  پاسداران  و سپاه  شهرباي 

ضابط    در مقام   كه   يا جرايم    آنان  عموم    جرايم  به  گردد، ول    م    تشكيل  قانون  مطابق   نظام    ، محاكم اسالم    انقالب
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ي      عموم    شوند در محاكم   مرتكب  دادگسبر
 

    م    رسيدگ
  نظام    هاي  و دادگاه  شود. دادستاي 

كشور    قضائيه   از قوه  ، بخسر

 .هستند قوه اين مربوط به اصول و مشمول

  :يكصد و هفتاد و سوم اصل

    به
 

اضات  ، تظلماتشكايات  به  منظور رسيدگ     هاي  نامه   يا واحدها يا آيي     مأمورين  به  نسبت  مردم  و اعبر
  و احقاق   دولنر

    حقوق
  و نحوه   گردد. حدود اختيارات  م    تأسيس  قضائيه  قوه  رئيس  " زير نظر اداري  عدالت  "ديوان  نام  به  آنها، ديواي 

 .كند  م   تعيي    را قانون ديوان اين عمل

 

  :يكصد و هفتاد و چهارم اصل

    اداري هاي در دستگاه قواني    صحيح امور و اجراي جريان حسن به نسبت قضائيه قوه نظارت حق بر اساس
 به  سازماي 

را   سازمان   اين  و وظايف   گردد. حدود اختيارات  م    تشكيل  قضائيه  قوه  كشور" زير نظر رئيس  كل  بازرس    "سازمان   نام 

 .كند  م   تعيي    قانون

 

   سایت شورای نگهبان قانون اساسمنبع : 

 

 

 تاسیسبرگشت به سایت حقوق 

 

   جمهوری اسالم ایران، توسعه اقتصادی و پایدار آنسایت بخش فارس مراجعه به 

 

 ایتمراجعه به بخش فهرست مطالب فارس س

،اجتماع، اداری و اجرايی پایدار 
 

، اقتصادی، فرهنگ  نگرسر نو به توسعه حقوفر
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