
 

 

Biografia  

Sadeq Ardeshir Larijani foi o juiz ad hoc escolhido pelo governo 
iraniano para representar o Irã na Corte Internacional de Justiça 
no caso Irã versus Estados Unidos. Ele nasceu em 1961 em Najaf, 
no Iraque. Entretanto, após a Revolução Iraniana em 1979, 
Sadeq Larijani e sua família se mudaram para o Irã. 
Posteriormente ele iniciou seus estudos na escola primária e ao 
concluir o ensino médio tornou-se seminarista em Qom, que visa 
ensinar ciências sociais modernas e estudos religiosos 
tradicionais e avançados. Tornou-se membro da Universidade e 
ensinou cursos como Filosofia comparativa e teologia. Ademais, 
ele ganhou visibilidade em 1988 após suas colocações criticando 
intelectuais islâmicos renomados.  

Em 1988 serviu para a Terceira Assembleia de Peritos e em 2001 
Larijani foi membro do Conselho Guardião do Irã pelo período 
de oito anos. Já em Agosto de 2009 Sadeq Ardeshir Larijani foi 
nomeado – pelo Supremo Líder Ali Khamenei – como Presidente 
do supremo tribunal de justiça iraniano, onde ele tem se 
mostrado dominante sobre inúmeros aspectos da politica do Irã. 
Igualmente, sofreu sanções por parte da União Europeia 
afirmando que o mesmo havia desrespeitado os direitos 
humanos por aprovar punições extremamente rígidas referentes 
a crimes contra Deus e o Estado, e, além disso, ele foi acusado 
de repreender partidos políticos, se opor a uma imprensa mais 
aberta, e as interpretações mais flexíveis sobre a decência 
feminina. Sua liderança foi, muitas vezes, associada à corrupção. 

 

 

 

 

 

 

Sadeq Larijani tem inúmeras obras de ciências religiosas distintas, 
como por exemplo “Princípios da Jurisprudência Islâmica”, e obras 
sobre filosofia da língua e analítica. Além disso, ele já traduziu 
obras de autores como Karl Popper e Geoffrey Warnock e procurou 
fazer críticas sobre o posicionamento do ocidente referente a visão 
islâmica em sua coleção denominada Filosofia dos Princípios. Por 
ser um juiz ad hoc, ou seja, exclusivo para o caso entre o Irã e os 
Estados Unidos, que será simulado, ele não possui experiência com 
o ambiente da Corte Internacional. Todavia isto não o impedirá de 
atuar como os outros juízes da Corte, representando o seu ponto 
de vista sobre o caso.  
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