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اصلپنجم

اصل پنجم
مصوب  :1331در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجلاهلل تعالي فرجه) ،در
جمهوري اسالمي ايران واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ،آگاه به
زمان ،شجاع ،مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
اصل سابق (مصوب  :)1351در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجلاهلل تعالي
فرجه)  ،در جمهوري اسالمي ايران واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با
تقوي ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدير و مدبر است ،كه اكثريت مردم او را به رهبري
شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر
يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط باال طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار
آن ميگردد.
1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  11/03/1921مورخ  1011/1/93شورای نگهبان در خصوص
اصالحيه طرح تشكيل هيئت منصفه مصوب  1011/4/03مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1در ماده ( 1)1با توجه به اصالح به عمل آمده ،دادگاه صالح شامل دادگاه

ويژه روحانيت ميشود ،لكن اين شمول از دو جهت زير اشكال دارد:
الف :چون دادگاه ويژه روحانيت مبني بر اعمال واليت مطلقه رهبر معظم انقالب
مدظلهالعالي است ،از اين جهت الزام اين دادگاه به اينكه حتماً بايد هيئت منصفه داشته
باشد ،الزام مقام معظم رهبري مدظلهالعالي است؛ لذا خالف موازين شرع و مغاير
اصول  5و  55قانون اساسي است.
ب :در مواد ( )2تا ( 2)11مصوبه نحوه انتخاب ،شرايط ،تركيب ،وظايف و
 .1ماده  -1رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در دادگاه
صالحه صورت ميگيرد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1311/7/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -1رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در دادگاه صالحه
صورت ميگيرد .هيئت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل ميگردد.
 .9ماده  -2اعضاي هيئت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ،اساتيد
دانشگاه ،دانشجويان ،پزشكان ،مهندسان ،كارگران ،كشاورزان ،نويسندگان ،روزنامهنگاران ،معلمان،
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وكالي دادگستري ،كارمندان ،هنرمندان ،پيشهوران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب ميگردند.
ماده  -1انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيئت منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق
اعالم عمومي و جمعآوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيئت منصفه به قيد قرعه و به صورت علني
خواهد بود .هيئت منصفه هر استان در اولين جلسه خود يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير
هيئت منصفه انتخاب خواهد كرد .دبير ،مسئوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد .حداقل يکماه قبل از اتمام
دوره مسئوليت دبير ،دبير جديد به وسيله هيئت منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر شورايي مركب از رئيس كل دادگستري استان ،رئيس شوراي
شهر مركز استان و يكي از اساتيد مسلمان و متعهد دانشگاه به معرفي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
خواهد بود.
ماده  -4اعضاء هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 -2مسلمان بودن
 -1التزام عملي به قانون اساسي
 -4حداقل سي سال سن
 -5عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي
 -5داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي
ماده  -5تعداد اعضاء هيئت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يک ميليون
نفر ،دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يک ميليون نفر ،يكصد و پنجاه نفر ميباشد.
تبصره  -1پس از تعيين دو سوم اعضاء ،هيئت منصفه رسميت مييابد.
تبصره  -2شوراي مذكور در ماده ( )1حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيئت منصفه براي انتخاب هيئت
منصفه جديد اقدام خواهد كرد .ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يکماه قبل از اتمام
دوره هيئت منصفه ،اعضاء هيئت منصفه بعدي مشخص شده باشند.
ماده  -6هيئت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يک نفر و در ساير مراكز استانها
چهارده نفر انتخاب ميشوند .دبير هيئت منصفه ،ده روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از
نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي قرعهكشي را انجام
ميدهد .حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعهكشي الزامي است.
تبصره  -1در تركيب هيئت منصفه هر محكمه از يک صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از
طريق قرعهكشي انتخاب شوند.
تبصره  -2درصورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز
فراهم باشد ،رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست و دبير هيئت منصفه موظف است ضمن
همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيئت منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفي نمايد.
ماده  -5در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هيئت
منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت .مالك تصميمگيري هيئت منصفه ،آراء اكثريت حاضران
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خواهد بود .اعضاء هيئت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده  -8دبيرخانه هيئت منصفه زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه ميكند و بودجه آن از محل
كمکهاي اهدايي تأمين خواهد شد.
ماده  -9چنانچه هر يک از اعضاي هيئت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه
متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با
حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيئت منصفه محكوم ميشوند.
تبصره -هر يک از اعضاي هيئت منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف
است دو روز قبل از جلسه دادرسي ،مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و مستدل به استحضار
دادگاه برساند .در صورتي كه سبب عذر بعداً حادث گردد ،بايد در اولين فرصت ممكن مراتب به اطالع
دادگاه رسانده شود .در غير اين صورت ،عذر وي غيرموجه محسوب ميگردد .عذر موجه در قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب -در امور كيفري -مصوب  1158/6/28كميسيون قضايي و
حقوقي مجلس شوراي اسالمي احصاء شده است.
ماده  -11اعضاي هيئت منصفه بعد از انتخاب در جلسهاي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند
ياد ميكنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي ،گروهي و با رعايت صداقت ،تقوي و
امانتداري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
ماده  -11رد صالحيت اعضاء هيئت منصفه مطابق قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور كيفري مصوب  1158/6/28كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي همانند رد
صالحيت قضات خواهد بود.
ماده  -12هرگاه در حين محاكمه ،اعضاي هيئت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را كتباً جهت طرح،
تسليم رئيس دادگاه ميكنند.
ماده  -11پس از ختم رسيدگي ،بالفاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در
دو مورد زير به دادگاه اعالم ميدارند:
الف -متهم ،بزهكار است يا خير؟
ب -در صورت بزهكاري ،آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره  -1پس از اعالم نظر هيئت منصفه ،دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم
نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره  -2هرگاه رأي هيئت منصفه مبني بر مجرميت متهم باشد ،تطبيق جرم انتسابي با قانون و تعيين
ميزان مجازات با رعايت نوع پاسخ هيئت منصفه به پرسش دوم ،بر عهده رئيس دادگاه است.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1311/7/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -2اعضاي هيئت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ،اساتيد
دانشگاه ،دانشجويان ،پزشكان ،مهندسان ،كارگران ،كشاورزان ،نويسندگان ،روزنامهنگاران ،معلمان،
وكالي دادگستري ،كارمندان ،هنرمندان ،پيشهوران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب ميگردند.
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ماده  -1انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيئت منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق
اعالم عمومي و جمعآوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيئت منصفه به قيد قرعه و به صورت علني
خواهد بود .هيئت منصفه هر استان در اولين جلسه خود يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير
هيئت منصفه انتخاب خواهد كرد .دبير ،مسئوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد .حداقل يکماه قبل از اتمام
دوره مسئوليت دبير ،دبير جديد به وسيله هيئت منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرايي اين ماده در استان تهران زير نظر شورايي مركب از وزير دادگستري ،رئيس كل دادگستري
استان تهران و رئيس شوراي شهر تهران و در ساير استانها اعضاء شورا ،رئيس كل دادگستري استان،
نماينده وزير دادگستري و رئيس شوراي شهر مركز استان خواهد بود .در هر استان يكي از نمايندگان
استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان ناظر در
جلسات شورا شركت خواهد نمود.
ماده  -4اعضاء هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 -2مسلمان بودن
 -1التزام عملي به قانون اساسي
 -4حداقل سي سال سن
 -5عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي
 -6داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي
ماده  -5تعداد اعضاء هيئت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يک
ميليون نفر ،دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يک ميليون نفر ،يكصد و پنجاه نفر
ميباشد.
تبصره  -1پس از تعيين دو سوم اعضاء ،هيئت منصفه رسميت مييابد.
تبصره  -2شوراي مذكور در ماده ( )1حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيئت منصفه براي انتخاب هيئت
منصفه جديد اقدام خواهد كرد .ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يکماه قبل از اتمام
دوره هيئت منصفه ،اعضاء هيئت منصفه بعدي مشخص شده باشند.
ماده  -6هيئت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يک نفر و در ساير مراكز استانها
چهارده نفر انتخاب ميشوند .دبير هيئت منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از
نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي قرعهكشي را انجام
ميدهد .حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعهكشي الزامي است.
تبصره  -1در تركيب هيئت منصفه هر محكمه از يک صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از
طريق قرعهكشي انتخاب شوند.
تبصره  -2درصورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز
فراهم باشد ،رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست و دبير هيئت منصفه موظف است ضمن
همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيئت منصفه دادگاه را درموعد مقرر معرفي نمايد.
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تبصره  -1در تركيب هيئت منصفه هر محكمه از يک صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از
طريق قرعهكشي انتخاب شوند.
تبصره  -2در صورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز
فراهم باشد ،رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست.
ماده  -5در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هيئت
منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت .مالك تصميمگيري هيئت منصفه ،آراء اكثريت حاضران
خواهد بود .اعضاء هيئت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده  -8دبيرخانه هيئت منصفه زيرنظر هيئت منصفه انجام وظيفه ميكند و بودجه آن از محل كمکهاي
اهدايي تأمين خواهد شد.
ماده  -9چنانچه هر يک از اعضاي هيئت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه
متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با
حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيئت منصفه محكوم ميشوند.
تبصره -هر يک از اعضاي هيئت منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود ،موظف
است دو روز قبل از جلسه دادرسي ،مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و مستدل به استحضار
دادگاه برساند .در صورتي كه سبب عذر بعداً حادث گردد ،بايد در اولين فرصت ممكن مراتب به اطالع
دادگاه رسانده شود .در غير اين صورت ،عذر وي غيرموجه محسوب ميگردد .عذر موجه در قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب -در امور كيفري -مصوب  1158/6/28كميسيون قضايي و
حقوقي مجلس شوراي اسالمي احصاء شده است.
ماده  -11اعضاي هيئت منصفه بعد از انتخاب در جلسهاي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند
ياد ميكنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي ،گروهي و با رعايت صداقت ،تقوي و
امانتداري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
ماده  -11رد صالحيت اعضاء هيئت منصفه مطابق قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور كيفري مصوب  1158/6/28كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي همانند رد
صالحيت قضات خواهد بود.
ماده  -12هرگاه در حين محاكمه ،اعضاي هيئت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را كتباً جهت طرح،
تسليم رئيس دادگاه ميكنند.
ماده  -11پس از ختم رسيدگي ،بالفاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در
دو مورد زير به دادگاه اعالم ميدارند:
الف -متهم ،بزهكار است يا خير؟
ب -در صورت بزهكاري ،آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره -پس از اعالم نظر هيئت منصفه ،دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده
و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.



اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان

7

اختيارات هيئت منصفه و نحوه اظهارنظر دادگاه تعيين شده است ،چون اين موارد
شامل دادگاه ويژه روحانيت نيز ميشود و مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در پاسخ به
نامه شماره  14/51/11/1مورخ  1151/5/5حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت در
خصوص رسيدگي به جرايم روحانيون در دادگاه اخيرالذكر و حضور هيئت منصفه و
نحوه تركيب و تأييد اعضاء آن اعالم نظر نموده است؛ لذا از اين جهت مواد مذكور
خالف شرع و مغاير اصول  5و  55قانون اساسي ميباشد.
9ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزیران
--0ـ نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
--4ـ نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- 1ـ تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---


( گفتنی است هر چند با اصالح این مصوبه از سوی مجلس ،ایراد مربوط به مغایرت این ماده با
اصل  5بر طرف شده است ،ليكن ماده ( )3و ذیل آن و تبصره ( )2ماده ( )5اصالحی مزبور از
جهتی دیگر (مغایرت با اصول  157و  15قانون اساسی) با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است.
برای آگاهی از ادامهی مراحل بررسی این مصوبه ،به ذیل اصول  157و  15در همين مجموعه،
مراجعه کنيد).

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان
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