
 آشنایی با قوه قضاییه

 

 :دار وظایف زیر استای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهقوه قضائیه قوه

اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور  و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و رسیدگی  -1 

  .کندحسبیه، که قانون معین می

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.  - ۲

 نظارت بر حسن اجرای قوانین.  - ۳

 کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم. - ۴

  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین. - ۵
  

های قوه قضائیه در کلیه امورقضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به :  به منظور انجام مسئولیت قانون اساسی۱۵۷اصل مطابق 

  نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.وه قضائیه تعیین میامور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس ق

  
  وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

  
 های اصل یکصد و پنجاه و ششم. یجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیتا         -

 تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی.          -

 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل         -

   ترفیع آنان و مانند این ها طبق قانون.         -

  



  .ها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه قانون اساسی۱۵۹ مطابق اصل 

قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان  دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و وزیر  ، قانون اساسی 160 مطابق اصل 

  .گرددکند انتخاب میجمهور پیشنهاد می کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس

ر به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی دیوان عالی کشو  قانون اساسی 161 مطابق اصل  

  گردد.کند تشکیل میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکه طبق قانون به آن محول می

   
های دولتی و احقاق نامهضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیینبه منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعترا قانون اساسی 173 مطابق اصل

 گردد. یس قوه قضائیه تأسیس میئزیر نظر ر "دیوان عدالت اداری"حقوق آنها، دیوانی به نام 

  

های اداری سازمانی به نام تگاهبر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دس قانون اساسی، 174 مطابق اصل

 گردد. زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می "سازمان بازرسی کل کشور"

 
 

 

 

 

 


