
 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه 

  1378,12,8تاریخ تصویب  

  

  

 رئیس قوه قضائیه عالوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظـایف               - 1ماده    

و اختیارات مصرح در این قانون نیز          ، داراي وظائف   1371,12,9رئیس قوه قضائیه مصوب     

  :باشد به شرح زیر می

 تشکیالت قضائی و اداري الزم و متناسب با وظایف مقـرر در اصـل یکـصد و                   ایجاد -الف    

  .قانون اساسی در دادگستري) 156(پنجاه و ششم 

 انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه -ب 

  .انتقال قضات هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و

  . بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهاي وابسته آن به هیأت وزیران پیشنهاد-ج 

 ریاست قوه قضائیه سمت قـضائی اسـت و هرگـاه رئـیس قـوه قـضائیه ضـمن              - 2ماده    

جهت رسـیدگی بـه مرجـع         بازرسی، رأي دادگاهی را خالف بین شرع تشخیص دهد آن را          

  .صالح ارجاع خواهد داد

اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـاي عمـومی و انقـالب مـصوب        قـانون  ) 18( مـاده - ماده واحده  (

   : شود به شرح زیر اصالح می27/7/1381

 آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئـین دادرسـی ذکـر                   - 18ماده  

آراء قطعی   .خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد         گردیده، تجدیدنظر یا فرجام   

و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالـث           ، نظامی   ادگاههاي عمومی و انقالب   د

نحوي که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مـواردي کـه رأي بـه                    به

صورت این تشخیص به عنوان یکی از         تشخیص رئیس قوه قضائیه خالف بین شرع باشد که در این          

  .شود ات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسیدگی ارجاع میجه

 مراد از خالف بین شرع، مغایرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر - 1تبصره 

  .فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود بین فقها مالك عمل نظر ولی

 چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سـازمان قـضائی نیروهـاي مـسلح و رؤسـاي کـل                   – 2تبصره  

دادگستري استانها مواردي را خالف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعالم                

  .خواهندنمود

 آراء خالف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیـوان عـالی کـشور رسـیدگی                   – 3تبصره  

  .شود می

اسـت   االجراءشدن این قانون به شعب تـشخیص واردشـده   هایی که قبل از الزم  پرونده – 4تبصره  

  .شود مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می

  .شود هاي موجود، شعب تشخیص منحل می پس از رسیدگی به پرونده

ه و مـا  است حداکثر ظرف سـه   االجراءشدن این قانون قطعیت یافته       آرائی که قبل از الزم     – 5تبصره  

مـاه از تـاریخ       االجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظـرف یـک           آرائی که پس از الزم    

  .باشد قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می



قضائیه مـصوب   قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه) 2( از تاریخ تصویب این قانون ماده   – 6تبصره  

  .شود ر لغو می و سایر قوانین مغای8/12/1378

ماه یکهزار و     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دي               

 بـه تأییـد شـوراي       4/11/1385تصویب و در تاریخ       سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی       

  ).محترم نگهبان رسید

 قضائیه تهیـه و تحویـل        دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه          - 3ماده    

  .شوراي اسالمی نماید شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس دولت می

تواند صالحیت قضات را به سه درجه تقسیم و بـا در نظـر                 رئیس قوه قضائیه می    - 4ماده    

  .تعیین نماید گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صالحیت هر قاضی را

ین قانون توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه            آیین نامه اجرائی ا    - 5ماده    

  .قضائیه خواهد رسید

  


