خبرگان در قانون اساسی
اصل پنجم
در سيبٌ غیجذ حضزد ٔنی ػظز « ػجم اهلل رؼبنی فزجّ» در جًٕٓری اطاليی ایزاٌ ٔالیذ ايز ٔ ايبيذ ايذ ثز ػٓذح فمیّ
ػبدل ٔ ثبرمٕی ،آگبِ ثّ سيبٌ  ،شجبع ،يذیز ٔ يذثز اطذ كّ عجك اطم یكظذٔ ْفزى ػٓذِ دار آٌ يی گزدد.
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در سيبٌ غیجذ حضزد ٔنی ػظز ،ػجم اهلل رؼبنی فزجّ ،در جًٕٓری اطاليی ایزاٌ ٔالیذ ايز ٔ ايبيذ ايذ ثز ػٓذح فمیّ
ػبدل ٔ ثب رمٕی ،آگبِ ثّ سيبٌ  ،شجبع ،يذیز ٔ يذثز اطذ ،كّ اكثزیذ يزدو أ را ثّ رْجزی شُبخزّ ٔ پذیزفزّ ثبشُذ ٔ در
طٕرری كّ ْیچ فمیٓی دارای چُیٍ اكثزیزی َجبشذ رْجز یب شٕرای رْجزی يزكت اس فمٓبی ٔاجذ شزایظ ثبال عجك اطم یكظذٔ
ْفزى ػٓذِ دار آٌ يی گزدد
اصل یكصدو هفتم
پض اس يزجغ ػبنیمذر رمهیذ ٔ رْجزی كجیز اَمالة اطالو ٔ ثُیبَگذار جًٕٓری اطاليی ایزاٌ حضزد آیذ اهلل انؼظًی ايبو
خًیُی « لذص طزِ انشزیف» كّ اس عزف اكثزیذ لبعغ يزدو ثّ يزجؼیذ ٔ رْجزی شُبخزّ ٔ پذیزفزّ شذَذ ،رؼییٍ رْجز ثّ
ػٓذح خجزگبٌ يُزخت يزدو اطذ .خجزگبٌ رْجزی درثبرح ًْخ فمٓبی ٔاجذ شزایظ يذكٕر در اطم پُجى ٔ یكظذٔ َٓى ثزرطی ٔ
يشٕرد يی كُُذ ْز گبِ یكی اس آَبٌ را اػهى ثّ احكبو ٔ يٕضٕػبد فمٓی یب يظبئم طیبطی ٔ اجزًبػی یب دارای يمجٕنیذ
ػبيّ یب ٔاجذ ثزجظزگی خبص در یكی اس طفبد يذكٕر در اطم یكظذٔ َٓى رشخیض دُْذ أ را ثّ رْجزی اَزخبة يی كُُذ ٔ
در غیز ایٍ طٕرد یكی اس آَبٌ را ثّ ػُٕاٌ رْجز اَزخبة ٔ يؼزفی يی ًَبیُذ .رْجز يُزخت خجزگبٌٔ ،الیذ ايز ٔ ًّْ يظئٕنیذ
ْبی َبشی اس آٌ را ثز ػٓذِ خٕاْذ داشذ.
رْجز در ثزاثز لٕاَیٍ ثب طبیز افزاد كشٕر يظبٔی اطذ.
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ْز گبِ یكی اس فمٓبی ٔاجذ شزایظ يذكٕر در اطم پُجى ایٍ لبٌَٕ اس عزف اكثزیذ لبعغ يزدو ثّ يزجؼیذ ٔ رْجزی شُبخزّ ٔ
پذیزفزّ شذِ ثبشذًْ ،بٌ گَّٕ كّ در يٕرد يزجغ ػبنیمذر رمهیذ ٔ رْجز اَمالة آیذ اهلل انؼظًی ايبو خًیُی چُیٍ شذِ
اطذ  ،ایٍ رْجزٔ ،الیذ ايز ٔ ًّْ يظئٕنیذ ْبی َبشی اس آٌ را ثزػٓذِ دارد ،در غیز ایٍ طٕرد خجزگبٌ يُزخت يزدو درثبرح
ًْخ كظبَی كّ طالحیذ يزجؼیذ ٔ رْجزی دارَذ ثزرطی ٔ يشٕرد يی كُُذْ ،ز گبِ یك يزجغ را دارای ثزجظزگی خبص
ثزای رْجزی ثیبثُذ أ را ثّ ػُٕاٌ رْجز ثّ يزدو يؼزفی يی ًَبیُذٔ ،گزَّ طّ یب پُج يزجغ ٔاجذ شزایظ رْجزی را ثّ ػُٕاٌ
اػضبی شٕرای رْجزی رؼییٍ ٔ ثّ يزدو يؼزفی يی كُُذ
اصل یكصد و هشتم
لبٌَٕ يزثٕط ثّ رؼذاد ٔ شزایظ خجزگبٌ ،كیفیذ اَزخبة آَٓب ٔ آییٍ َبيخ داخهی جهظبد آَبٌ ثزای َخظزیٍ دٔرِ ثبیذ ثّ ٔطیهخ
فمٓبی أنیٍ شٕرای َگٓجبٌ رٓیّ ٔ ثب اكثزیذ آراء آَبٌ رظٕیت شٕد ٔ ثّ رظٕیت َٓبئی رْجز اَمالة ثزطذ  .اس آٌ پض ْز گَّٕ
رغییز ٔ رجذیذ َظز در ایٍ لبٌَٕ ٔ رظٕیت طبیز يمزراد يزثٕط ثّ ٔظبیف خجزگبٌ در طالحیذ خٕد آَبٌ اطذ.
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لبٌَٕ يزثٕط ثّ رؼذاد ٔ شزایظ خجزگبٌ  ،كیفیذ اَزخبة آَٓب ٔ آئیٍ َبيخ داخهی جهظبد آَبٌ ثزای َخظزیٍ دٔرِ ثبیذ ثّ ٔطیهّ
فمٓبی أنیٍ شٕرای َگٓجبٌ رٓیّ ٔ ثب اكثزیذ آراء آَبٌ رظٕیت شٕد ٔ ثّ رظٕیت َٓبئی رْجز اَمالة ثزطذ .اس آٌ پض ْز گَّٕ
رغییز ٔ رجذیذ َظز در ایٍ لبٌَٕ در طالحیذ يجهض خجزگبٌ اطذ
اصل یكصد و یازدهم
ْز گبِ رْجز اس اَجبو ٔظبیف لبََٕی خٕد َبرٕاٌ شٕد ،یب فبلذ یكی اس شزایظ يذكٕر در اطٕل پُجى ٔ یكظذ ٔ َٓى گزدد ،یب يؼهٕو
شٕد اس آغبس فبلذ ثؼضی اس شزایظ ثٕدِ اطذ ،اس يمبو خٕد ثزكُبر خٕاْذ شذ.
رشخیض ایٍ ايز ثّ ػٓذح خجزگبٌ يذكٕر در اطم یكظذ ٔ ْشزى يی ثبشذ .در طٕرد فٕق یب كُبرِ گیزی یب ػشل رْجز ،خجزگبٌ
يٕظفُذ در اطزع ٔلذ َظجذ ثّ رؼییٍ ٔ يؼزفی رْجز جذیذ الذاو ًَبیُذ .رب ُْگبو يؼزفی رْجز ،شٕرائی يزكت اس رئیض
جًٕٓر ،رئیض لِٕ لضبئیّ ٔ یكی اس فمٓبی شٕرای َگٓجبٌ ثّ اَزخب ة يجًغ رشخیض يظهحذ َظبوًْ ،خ ٔظبیف رْجزی را ثّ
عٕر يٕلذ ثّ ػٓذِ يی گیزد ٔ چُبَچّ درایٍ يذد یكی اس آَبٌ ثّ ْز دنیم َزٕاَذ اَجبو ٔظیفّ ًَبیذ ،فزد دیگزی ثّ اَزخبة
يجًغ ،ثب حفظ اكثزیذ فمٓبء در شٕرا ،ثّ جبی ٔی يُظٕة يی گزدد.
ایٍ شٕرا در خظٕص ٔظبیف ثُذْبی  ٔ 11 ٔ 5 ٔ 3 ٔ2 ٔ1لظًزٓبی (د) ٔ (ِ) ٔ (ٔ) ثُذ 6اطم یكظذ ٔ دْى ،پض اس رظٕیت
طّ چٓبرو اػضبی يجًغ رشخیض يظهحذ َظبو الذاو يی كُذ.
ْز گبِ رْجز ثز اثز ثیًبری یب حبدثخ دیگزی يٕلزبً اس اَجبو ٔظبیف رْجزی َبرٕاٌ شٕد ،در ایٍ يذد شٕرای يذكٕر در ایٍ اطم
ٔظبیف أ را ػٓذِ دار خٕاْذ ثٕد.
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ْز گبِ رْجز یب یكی اس اػضبی شٕرای رْجزی اس اَجبو ٔظبیف لبََٕی رْجزی َبرٕاٌ شٕد یب فبلذ یكی اس شزایظ يذكٕر در اطم
یكظذ ٔ َٓى گزدد اس يمبو خٕد ثزكُبر خٕاْذ شذ .رشخیض ایٍ ايز ثّ ػٓذِ خجزگبٌ يذكٕر در اطم یكظذ ٔ ْشزى اطذ.
يمزراد رشكیم خجزگبٌ ثزای رطیذگی ٔ ػًم ثّ ایٍ اطم در أنیٍ اجالطیخ خجزگبٌ رؼییٍ يی شٕد

