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  وليت اجراي قانون اساسيؤو مس 113اصل 
*عليرضا زمزم 17/1/95 تأييد: 28/10/94دريافت: 

    چكيده
 ،اسـت. در ايـن اصـل    113يكي از  اصول چالشي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل

 ترين مقام رسـمي كشـور  عالي. 1: سه شأن و وظيفه براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است
ول اجراي قانون اساسي. اين مقالـه در صـدد   ؤمس .3 .رياست قوه مجريه. 2قام رهبري. پس از م

  بررسي شأن سوم است.  
اجراي قانون اساسي توسط رئـيس   مسؤوليت ةعبارت است از قلمرو و  محدود ،سؤال اصلي
  چيست؟ 113جمهور در اصل 

  :حداقل سه فرضيه قابل تصور است ،الؤدر پاسخ به اين س
 رئـيس  يعنـي  ؛اسـت  اساسـي  قانون اصول تمام به مربوط اساسي قانون اجراي مسؤوليت •
  ادها و اركان حكومتي را دارد.نه تمامي بر نظارت حق جمهور
 اجـراي  مسـؤوليت  بـاب  از جمهـور  رئيس يعني ؛است قوه سه به محدود ءاجرا مسؤوليت •
  .  دارد را قوه سه بر نظارت حق اساسي، قانون
 فقـط  مجريه قوه رئيس عنوان به جمهور رئيس اختيارات حوزه به معطوف ءاجرا مسؤوليت •

  .  است قوه همين در
مجريـه بـه معنـاي خـاص      ةمنحصر در قو ،اجراي قانون اساسي مسؤوليت از نظر نويسنده،

 خـود  نظر تحليلي ـنقد دو فرضيه نخست، با استفاده از روش توصيفي   است. محقق با بررسي و
    .تاس داده قرار نتيجه و آزمون محك در را

  واژگان كليدي
  اجراي قانون اساسي، شوراي نگهبان، قوه مجريه مسؤوليترئيس جمهور،  اراتي، اخت113اصل 

                                                                                
 .Zamzam@uk.ac.ir :ستاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمانا *
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  مقدمه
 قـوانين  ترينمترقي از و ديني مباني با قانوني ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون
 مردم كه است دفياه و مطالبات ةشدنهادينه و عيني تجسم قانون اين. است دنيا اساسي
 .بودنـد  آن تحقـق  صـدد  در 1خميني امام رهبري به ،مبارزه هاسال طي ايران مسلمان
 ديني موازين چارچوب در سياسي قدرت اعمال مندسازيقاعده قانون، اين اصلي هدف
 اصـول  بعضي اما ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون جامعيت و اتقان رغم به. است
 .گرفـت  قـرار  تفسير و بحث مورد، اساسي قانون تصويب نخست هايسال همان از آن

 دارد قـرار  مجريه قوه به مربوط فصل در، اصل اين. است 113اصل ل،واص اين از يكي
 ايـن  طبـق . اسـت  1358سال در اساسي قانون نويسپيش 75اصل ةشدتغييرداده شكل و

 جملـه  از ونيؤشـ  و وظـايف  كشـور  عـالي  مقـام  دومين عنوان به جمهور رئيس اصل،
 ايـن  قلمـرو  و مراحـل  كيفيـت، . دارد عهـده  بـر  را» اساسـي  قـانون  اجراي مسؤوليت«

 نشده مشخص اساسي قانون درـ  سازماني يا شخصيـ  آن اعمال نحوه نيز و مسؤوليت
 ايـن  از متفـاوتي  و متعدد تفاسير كنون تا نگهبان شوراي. دارد تفسير به نياز لذا و است
 همـه  ايـن  بـا  اساسـي  قـانون  اصول از اصلي كمتر كه ايگونه به ؛است داده ارائه اصل
 در نظرهايي اظهار أمنش ،مختلف تفاسير اين. است شده مواجه متفاوت، همآن و تفسير
 كلـي  طـور  بـه  و مجريـه  قـوه  در  تشكيالتي ايجاد نيز و راننظصاحب و حقوقدانان بين

 مربـوط  ،اصـل  اين خصوص در مهم الؤس. است شده قوا صالحيتي مرزهاي زدنبرهم
 اصـلي  الؤسـ  ،بنـابراين . اسـت  اساسـي  قـانون  اجراي مسؤوليت چگونگي و قلمرو به

 ايـن  كنـار  در چيست؟ 113اصل در ءاجرا مسؤوليت محدوده و قلمرو از است عبارت
 :است مطرح نيز فرعي االتؤس سري يك ،اصلي الؤس

 مسـؤوليت  از نگهبـان  شـوراي  تفسـير . 2 چيست؟ ءاجرا مسؤوليت از منظور. 1
 مسـؤوليت  از موسـع  تفسير طرفداران داليل. 3 چيست؟ 113اصل در مندرج اجراي
 جمهـور  رئـيس  اجرايـي  مسـؤوليت  آيـا  ،اصـلي  الؤس خصوص در چيست؟ ءاجرا

 ءاجـرا  مسؤوليت يا و است اساسي قانون در مندرج اركان و نهادها تمامي به ربوطم
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 عنـوان  بـه  جمهـور  رئيس اتاختيار حوزه به معطوف يا و است قوه سه به معطوف
  ؟مجريه قوه رئيس
 رئـيس  بـراي  آيـا  ،نظارت و ءاجرا مفهوم بودنمترادف صورت در ،ديگر عبارت به

 اركـان  و نهادهـا  تمـامي  بر نظارت حق اساسي، قانون اجراي ولؤمس عنوان به جمهور
 صـرفاً  يـا  و است قوه سه به مربوط ،نظارت يا است شده شناخته رسميت به حكومت

 و موسـع  نـوع  از ءاجـرا  مسؤوليت تفسير آيا ،ديگر بيان به؟ است مجريه قوه به وطمرب
 اصـالحات  بـه  نظـر  امعـان  بـا  نويسـنده،  نظـر  از؟ محـدود  و مضـيق  يا و است فراگير
 اجـراي  مسـؤوليت  قلمـرو ، اساسـي  قـانون  ديگـر  اصول بررسي و مطالعه و 1368سال

 ،ديگـر  عبـارت  بـه . اسـت  خـص ا معنـاي  به مجريه قوه به محدود 113اصل در مندرج
 قـوه  رئـيس  عنـوان  به جمهور رئيس صالحيتي حوزه در كه شودمي مواردي به محدود
 اساسـي،  قانون اجراي مسؤوليت از ناشي اختيارات يعني؛ است خاص معناي به مجريه

 را جمهـور  رئيس اختيارات و شويم موسع تفسير به قائل اگر چون ؛است مضيق نوع از
 ناسـازگار  ...و 5، 57، 110اصل جمله از اساسي قانون ديگر اصول با كنيم، فرض مطلق
  .است

  113لاص تصويب و تدوين سير و مباني
 نظرپور،( اصل151 با موقت دولت توسط كه 1358سال اساسي قانون نويسپيش در
 پيشـنهادي  75اصل قالب در بود، گرديده رائه) ا99، ص1385فرد، ؛ معين41، ص1387

 رسـمي  مقـام  بـاالترين  جمهور رئيس: «بود آمده فرانسه، اساسي قانون زا ثيرپذيريأت با
 روابـط  تنظيم و است اساسي قانون اجراي و المللي بين روابط و داخلي امور در كشور
 دربـاره  مـدارك  و اسناد مجموعه» (دارد برعهده را مجريه قوه رياست و گانه سه قواي
  تا).ي، بياساس قانون
 كشـور،  رسـمي  مقـام  تـرين عـالي  عنوان به جمهور رئيس هفرانس اساسي قانون در

 برعهـده را ... و مجلـس  انحالل نظامي، نيروهاي كل فرماندهي قبيل از زيادي اختيارات
  1د.ارد
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 اصـلي  لفـه ؤم به موقت دولت پيشنهادي 75اصل در كنيد،مي مالحظه كه همانگونه
 بـا  .بـود  نشـده  ايهاشار هيچ ديني رهبري يعني اسالمي جمهوري حكومت ساختار در

 اساسـي  قانون خبرگان مجلس در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 5اصل تصويب
 ايـران  اسـالمي  جمهوري در) عج(عصر ولي حضرت غيبت زمان در« آن، اساس بر كه

 و مـدير  و شـجاع  زمـان،  به آگاه ،اتقو با و عادل فقيه عهده بر امت امامت و امر واليت
 88صـل ا قالب در و تغيير كلي به ،موقت دولت يشنهاديپ 75لاص محتواي». است مدبر
 از معدودي تعداد مخالفت با پيشنهاد اين د.ش پيشنهاد اساسي قانون خبرگان مجلس به

 :گفتـ » بهشتي«ـ شهيد دكتر  مجلس رئيس نايب كه طوري به ؛گرديد مواجه نمايندگان
» است راست سر چون ،بگذاريم يأر به توانيممي را اصل اين اينكه مثل ،رساست عبارت«
ـ  شيرازي مكارمـ  نمايندگان از يكي پيشنهاد با). 1209، ص2، ج1364، مذاكرات مشروح(

 بـه  113اصـل  قالـب  در» ريبـ ره مقام از پس« به» رهبري از پس«ة كلم تبديل بر مبني

 :دش مصوب ذيل شرح
 و اسـت  كشـور  رسـمي  مقـام  تـرين عـالي  ،جمهـور  رئـيس  ،رهبـري  مقام از پس«

 را مجريـه  قـوه  رياست و گانه سه قواي روابط تنظيم و اساسي قانون اجراي مسؤوليت
 ).1210همان، ص( »دارد عهده بر شودمي مربوط رهبري به مستقيماً كه اموري در جز

 از ويژه به ؛اصل اين خصوص در هاگيريموضع، نظرها اعالم از مانع ،تصويب اين
 از يكـي بـه عنـوان    اوليـه  ايهـ سال همان از و يدنگرد آن كيفيت و ءاجرا قلمرو يثح

 تفسير محك در بارهاتا امروز  كه ايگونه به ؛گرديدمطرح  اساسي قانون چالشي اصول
 . است گرفته قرار

 بوجـود  آن در يراتـي يتغ كه بود اصولي از يكياين اصل  ،1368ل سا اصالحات در
 7دبن قالب در و حذف اصل اين ذيل از» گانه سه قواي روابط تنظيم« عبارت يعني ؛آمد
 قابـل  نكتـه د. باش 57لاص مكمل تا شد افزوده رهبر اختيارات و وظايف جزء 110لاص

 مسؤوليت به مربوط بند خصوص در 1368لسا بازنگري شوراي در كه است اين توجه
 روابط تنظيم به مربوط بند حذف در متمركز ،مباحث و نشد بحثي اساسي قانون اجراي
 جمهور رئيس گردد، حذف عبارت اين اگر ،بودند معتقد مخالفان كه بود نهگا سه قواي
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 نأشـ هم حيث اين از و است مجريه قوه رئيس صرفاً و ندارد قوا ساير بر اشرافي ديگر
 خـود  قانوني اختيارات و وظايف چارچوب در صرفاً و است قضائيه و مقننه قوه رئيس

ي، بـازنگر  شوراي مذاكرات مشروح( تاس اساسي قانون اجراي ولؤمس مجريه قوه در
 ).946-947، ص2، ج1368
 اخـتالف  مـورد  ،همچنـان  اساسي قانون در اصالحات از پس هايسال در اصل اين

 .گرديد ارائه آن از  نگهبان شوراي توسط گذشته از متفاوت تفاسيري و بود

 اءاجر مسؤوليت مفهوم و معنا
 در جمهـور  رئيس براي نأش سه ،ايران اسالمي جمهوي اساسي قانون 113لاص در
 غـم ربه. است اساسي قانون اجراي مسؤوليت ونؤش اين از يكي. است شده گرفته نظر
 يكـي  نظـارت   بـا  راء اجـرا  انـد، نوشـته  مطلب 113اصل مورد در كه كساني اكثر اينكه

 اءجـر ا 113اصـل  منطـوق  چـون ؛ اسـت  نظارت از غير ،ءاجرا ولي ند،اانگاشته مفروض
 در. يابدمي عينيتء اجرا نظارت، طريق از كه چرا ؛است نظارت آن مفهوم گرچه است،
 ساير. باشدمي نظارت ،ءاجرا مسؤوليت مصاديق از يكي 1365لسا مصوب عادي قانون

 مهرپور،( گيريپي بازرسي، تذكر، حق اخطار، حق ،اطالع كسب: از عبارتند آن مصاديق
 مسـؤوليت  نگهبـان،  شوراي 12/9/1359خ مور تفسيري ةنظري در). 19، ص1، ج1385
 ).21، ص3، ج1371، مهرپور( است شده تفسير تذكر و اخطار حق با مترادف ءاجرا

 معنـاي  بـه  ءاجرا مسؤوليت نگهبان، شوراي 13/10/1360 مورخ تفسيري ةنظري در
 ).83مان، صه( است شده تفسير توضيحات خواستن
 شـده  تفسـير  مقتضـي  اقدام هب ءاجرا سؤوليتم 9/2/1366 مورخ تفسيري نظريه در
 ).328ص، 2ج، 1385، مهرپور( است
 قـانون  113اصـل  در ءاجـرا  مسـؤوليت  از مقصـود  17/3/1391 تفسـيري  نظريه در
 .است شده تفسير اساسي قانون اجراي بر نظارت از غير امري اساسي،
 جمهـور  رئـيس . نيست درست نيز ناظر هم و باشد مجري هم ،جمهور رئيس اينكه

 كـه  جهـت  اين از تواندمي ،مجريه قوه حوزه در اساسي قانون اجراي ولؤمس عنوان به
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 نـه  و دارد نظارت حق نه ،قوا و نهادها ساير در كند، نظارت ءاجرا بر است، قوه رئيس
 سـاير  در كـه  است اساسي قانون اجراي ولؤمس جمهور رئيس ،ديگر عبارت به ء.اجرا

 رئـيس  كـه   جهـت  اين از مجريه هقو به مربوط اصول مثل ؛است شده مشخص ،اصول
وجود  مستقيم رابطه ء،اجرا مسؤوليت و بودنمجريه قوه رئيس بين يعني ت؛اس قوه اين

 اساسي قانون اجراي مسؤوليت است، مجريه قوه رئيس كه كسي ،ديگر عبارت به دارد.
 قـوا،  روابـط  تنظـيم  و اخـتالف  حـل  منظـر  از قـوا  ساير درد. دار قوه همين در فقط را
 اين حذف با .رددا رابطه تنظيم و نظارت حق 1358ل سا مصوب اساسي قانون ساسبرا
 چون ؛شد منتفي هم نظارت حق اين، 1368ل سا اصالحات در 113و  57ل اصو از بند

 ايـن  عـالوه د. بهندار وجود نهادها ساير و ديگر قوه دو بر نظارت براي مبنايي و محمل
 وجود ندارد. ساسيا قانون در نيز نظارتي چنين ابزار كه

 و »كـردن ءاجرا« مفهـوم  بـين  كـه  است اين ءاجرا مفهوم و معنا مورد در ديگر نكته
ه همـ  وظيفـه  اساسـي  قـانون  كـردن ءاجرا كه نامع اين بهم؛ شوي قائل فرق» شدناجراء«

 جمهـور  رئيس كه معنا اين به دنشءاجرا ولي باشد، خود تخصصي حوزه در اهدستگاه
 مسـؤوليت  1365ب مصـو  عـادي  قـانون  و 1358ل سا صوبم اساسي قانون اساس رب

ت؛ اسـ  نادرست 1368ل سا اصالحات از بعد ،تفكيك اين د.باش اردعهده را شدناءاجر
  د.باشمي ديگر اصول بعضي با مباينت مستلزم چون

  113لاص از نگهبان شوراي اسيرفت
 تفسـير  به بار چندين 1358ل سا در اساسي قانون تصويب هنگام از نگهبان شوراي

 سـاي ؤر دوش بـر  را وظـايفي  ،اصـل  ايـن  مفـاد  بـه  توجه با و است پرداخته 113لاص
  د:شومي تقسيم دوره دو به شورا تفاسير زماني نظرت. از اس گذاشته وقت جمهور

 .1368لسا اصالحات از قبل زماني ةدور. 1
 .1368لسا اصالحات از بعد ةدور. 2

 1368ز سال ا قبلر تفاسيالف) 

 ت.اس شده ارائه نگهبان شوراي توسط 113لاص از تفسير تعدادي دوره اين در
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 .12/9/1359خ مور 8255ي تفسير نظريه
 عـالي  شوراي به مسائلي خصوص در ر)صد بنيت (وق جمهو رئيس نظريه، اين طبق
 مـتن  د.كنـ مي ييدأت را اخطار و تذكر اين نگهبان شوراي و دهدمي اخطار و تذكر قضايي

 :است شرح اين به نگهبان شوراي تفسيري ةنظري و قضايي يعال شوراي نامه
 رئـيس  از كه اينامه در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نگهبان محترم شوراي

 خـويش  وظيفه اساسي قانون 113لاص به استناد با رسيده قضايي شورايعالي به جمهور
 كارهـاي  از بعضـي  بـه  نسبت و باشد داشته نظارت قضائيه قوه اعمال در كه دانسته
ـ نموده اخطار قضايي عالي شوراي به شدهانجام ـ  جمهـور  رئـيس  ةنامـ  فتـوكپي ( دان  هب

 بـر  نظـارت  ،مششـ  و پنجاه و يكصد اصل طبق كه درصورتي). گرددمي ارسال پيوست
 آن اسـت  خواهشـمند . جمهـوري  رياسـت  نه ،است قضائيه قوه با قوانين اجراي حسن
 رئيس اختيارات ةمحدود و 113ل اص اصوالً و زمينه اين در را خود نظر محترم شوراي
 د.دار ابراز جمهور
  ت:اس شرح اين به 8/11/1359خ تاري در شورا تفسير متن

ي شـورا  رسـمي  جلسـه  در موضـوع ، 12/9/1359ش 8255ه شـمار  نامه به عطف«
 جمهـور  رئيس .شد نظر اظهار شرح اين به و گرفت قرار بررسي مورد و مطرح نگهبان

 »دنـدار  156لاصـ  3دبنـ  بـا  منافـاتي  و دارد را تذكر و اخطار حق 113لاص به هتوج با
 ).21، ص3، ج1371، مهرپور(

 تشـكيل  خصـوص  در آن براسـاس  كـه  13/10/1360خ مـور  1289ي تفسير نظريه
 اجـراي  مسـؤوليت  نگهبـان  شـوراي  شده استفسار جمهوري رياست در بازرسي واحد
 ت.نپذيرف را بازرسي واحد تشكيل ولي ،فتپذير را جمهور رئيس توسط اساسي قانون
  ت:اس شرح اين به نگهبان شوراي تفسير و وقت جمهور رئيس نامه متن

   اساسي قانون نگهبان محترم شوراي
و...  مقدس شرع و اساسي قانون اجراي به مكلف اساسي قانون طبق ،جمهور رئيس

 اجرايـي  هايارگان بر دقيق نظارت بدون مسؤوليت اين انجام كه رسدمي نظر ه. بستا
 در جمهوري رياست دفتر، جهت بدين. نيست ذيرپمكان) امجريه و قضائيه قوه از اعم(
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ـ  اقدام ويژه بازرسي واحد يك تشكيل به است صدد  آن نظـر  اسـت  خواهشـمند  د.نماي
 ياخامنه سيدعلي. يدينما بيان اساسي قانون با انطباق جهت از اقدام اين مورد در را شورا
  ن.ايرا اسالمي جمهوري رئيس

 صـافي ف ا... لطـ  آقـاي ، شـورا  دبير امضاي با 1/11/1360خ تاري در نگهبان شوراي
  د:دا پاسخ شرح بدين

 محتـرم  رئـيس  ايخامنـه  سـيدعلي  حاج آقاي المسلمين و االسالم حجت حضرت
 مـورخ  1289/3 شـماره  نامـه  بـه  عطـف  )بركاتـه  دامـت (ايـران  اسـالمي  جمهـوري 

 نظـر  د.شـ  بررسـي  و مطـرح  نگهبـان  شوراي رسمي جلسه در ،موضوع ،13/10/1360
 شود.يم اعالم شرح اين به شورا اكثريت

 اساسـي  قـانون  مكـرر  و متعـدد  اصول با رابطه در 121و  113ل اص از آنچه
 نظـام  و كشـور  رسـمي  مـذهب  پاسـدار  جمهـور  رئـيس « شـود، مي ستفادها

 روابـط  ظـيم تن و اساسـي  قانون اجراي مسؤوليت و است اسالمي جمهوري
 رهبـري  به مستقيماً كه اموري در جز را مجريه قوه رياست و گانه سه قواي
  د.دار عهده بر شودمي مربوط

 و اجرايي ولؤمس مقامات از تواندمي هامسؤوليت و وظايف اين با رابطه در
 موظفنـد  مـذكور  مقامـات  و بخواهـد  رسـمي  توضـيحات  نظـامي  و قضايي

 رئـيس  است بديهي د.بگذارن جمهوري ياستر اختيار در را الزم توضيحات
 و كشـور  رسـمي  مذهب مخالف را جرياني چنانچه است موظف ،جمهوري

 را الزم اقـدامات  ،ددا تشـخيص  اساسـي  قـانون  و اسـالمي  جمهـوري  نظام
 قـانون  بـا  جمهوري رياست در بازرسي واحد تشكيل ،بنابراين د.دار معمول
 ).83د (همان، صدار مغايرت اساسي

 بـا  گيـري نتيجـه  و متفـاوت  تفسير اين ذيل و صدر فرماييدمي مالحظه كه همانطور
 نگهبـان  شـوراي  بـه  ديگر اينامه ،وقت جمهور رئيس لذا .ندارد همخواني مطلب اصل
 تمام شفاهي صورت به را موضوع مكتوب، پاسخ جاي به نگهبان شوراي كه ويسدنمي
 ).65، ص1، ج1385د (مهرپور، كنمي
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  :است ذيل حشر به نامه متن
  اساسي قانون نگهبان محترم شوراي
 1/11/1360خ مـور  4214ه شـمار  نامه به عطف و م/1289ه شمار نامه پيرو محترماً

 م.كنمي جلب زير مراتب به را نگهبان شوراي محترم اعضاي نظر
 تنظـيم  و آن از پاسـداري  و اساسـي  قـانون  اجـراي  مسـؤوليت  اينكه به نظر

 ملـت  بـراي  اساسـي  قـانون  كـه  حقـوقي  از مايتح و گانه سه قواي روابط
 عهده بر اساسي قانون در مصرحه هايمسؤوليت ساير كلي طور به و شناخته
 و وظـايف  انجـام  منظور به الزم تشكيالت ايجاد لذا ،است جمهوري رئيس

 ةقاعـد  موجـب  به زيراد؛ باشمي جمهور رئيس اختيار در نيز محوله تكاليف
 ،ديگـر  قاعده به نظر همچنين و است مسؤوليت يجهنت و فرع اختيار، كه كلي
 اعمـال  بـراي  كـه  تصـميماتي  هسـت،  نيـز  آن لـوازم  در اذن شـئي،  در اذن

 لـوازم  از ،اسـت  ضـروري  و الزم جمهـور  رئـيس  بـه  محوله هايمسؤوليت
 خواهد آن به مأذون ،جمهور رئيس و شودمي محسوب اساسي قانون اجراي

 د.باشنمي جواز عدم موجب ياساس قانون در آن ذكر عدم و بود
 اختيار معموالً گردد، مكاتبه به محدود جمهوري رياست تكاليف انجام چنانچه
 و صـحت  تشـخيص  نيـز  و اسـت  نامه گيرنده كه بود خواهد طرفي با جواب
 ؛بـود  خواهـد  ميسر بازرسي جز طريقي از رسيده توضيحات و گزارشات سقم
 موظـف  جمهـوري  ئـيس ر: «...است آمده نگهبان شوراي نامه در كه طوري به

 جمهـوري  نظـام  و كشـور  رسـمي  مـذهب  مخـالف  را جريـاني  چنانچه است
 نظـر  بـه ». ددار مبـذول  را الزم اقدامات داد، تشخيص اساسي قانون و اسالمي

 .بود خواهد بازرسي تشخيص اين الزم وسايل از يكي كه رسدمي
 و بصـير  و مطمئن صاشخا از استفاده و امور در تسريع و كار تقسيم به نظر
 رياسـت  دفتـر  تشـكيالت  از قسـمتي  ،اختصـاص  بازرسـي  امـر  در نظـر بـي 

 شايسـته  د.رسـ مـي  نظـر  به ضروري بازرسي ويژه واحد عنوان به جمهوري
 بازرسـي  واحـد  تشـكيل  مـورد  در جمهوري رياست دفتر نامه چنانچه است
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 واحـد  مـورد  در نگهبـان  محترم شوراي ،فوق مراتب به بنا است، نبوده گويا
 قانون مشخص اصول به استناد با و مشروحاً جمهوري، رياست دفتر بازرسي
 نايـرا  اسالمي جمهوري رئيس ايخامنه سيدعلي. فرمايند نظر اعالم اساسي

 ). 85، ص3، ج1371(مهرپور، 
 . 9/2/1366خ مور 8097ه شمار نامه

 ابـالغ  يدولتـ  سسـات ؤم و هـا وزارتخانه به ايبخشنامه وزير نخست 1366ل سا در
 لـذا  .شـود مـي  داده تشـخيص  اساسـي  قانون خالف نگهبان شوراي سوي از كه كندمي

 ضـمن  9/2/1366 مـورخ  8097رهشـما  به جمهور رئيس به يانامه طي نگهبان شوراي
 .شودمي مقتضي اقدام خواستار اساسي، قانون اجراي مسؤوليت يادآوري
 بـه  12/2/1366خ ريتـا  در جمهـوري  رياسـت  نهـاد  سرپرسـت  ،نامـه  ايـن  پـي  در
 خـالف  بـر  مبني ،وزير نخست به خطاب را جمهور رئيس نوشتپي/م 262-11شماره

، 1385د (مهرپور، دادن آن ودنبيكنلمنأك به دستور ده،شياد بخشنامه ودنباساسي انونق
  ).328، ص2ج

 1368 اصالحات از بعد تفاسير )ب

 23/11/1375مورخ 114241 تفسيري ةظرين .1
 رئـيس  عنـوان  بـه  رفسـنجاني  هاشـمي  آقـاي  كـه  اسـت  زماني به ربوطم مورد اين
 رئـيس 13/11/1375 تاريخ در113 اصل در مندرج اجراء مسؤوليت به استناد با جمهور،
 دوره پنجمـين اي دورهميـان  انتخابـات  بـازرس  عنـوان  به را كشور كل بازرسي سازمان
 1407/21/75 رهشـما  نامـه  طـي  نگهبـان  شوراي. كرد منصوب اسالمي شوراي مجلس
 جمهور رئيس واكنش با مخالفت اين. كرد مخالفت انتصاب اين با 16/11/1375 مورخ
 شـوراي  ت.نوشـ  شـورا  به 23/11/1375مورخ 114241 شماره نامه لذا و گرديد مواجه

 شـماره  نامـه  طـي ، جمهـور  رئـيس  نامـه  ايـن  بـه  پاسـخ  در را خـود  تفسـير  نگهبـان 
 :تاسـ  آمـده  چنـين  تفسـير  ايـن  ذيل در كه داد ارائه 2/12/1375مورخ 1459/12/775

 كلي به يا اساسي قانون اصول از اصلي كه است جايي به مربوط نيز 113لاص ضمناً«...
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 از كـه  اسـت  جمهـور  رياسـت  وظيفـه  اينجا در. باشد شده متوقف يا باشد نشده ءاجرا
 لقبيـ  از مسـائلي  بـه  هـم  آن و كننـد  اعمـال  را اصـل  آن كـه  بخواهد ولؤمس مقامات
  .»دباشنمي مربوط انتخابات

 .17/3/1391خ مور 46909/31/91ه شمار تفسيري ةنظري .2
 الؤس متن .گرديد ارائه نگهبان شوراي حقوقدانان از يكي استفسار پي در تفسير اين

 :تاس شرح اين به نگهبان شوراي پاسخ و
 .ننگهبا شوراي محترم و معزز دبير بركاتهدامتجنتي... اآيت حضرت محضر

 نـزد  مباحثي اساسي قانون سيزدهم و يكصد اصل پيرامون اخيراً اينكه به نظر
 آن شـدن اجرايـي  جهـت  در و شـده  مطرح كشوري والنؤمس و صاحبنظران

 ايـن  در ابهامـاتي  و االتؤسـ  بـروز  موجـب  كه گرفته انجام چندي اقدامات
 كـار  دسـتور  در، موضـوع  يـد يفرما دسـتور  است خواهشمند شده، خصوص
 ذيـل  االتؤسـ  بـه  مزبـور  اصل تفسير با تا گيرد قرار نگهبان محترم شوراي
 .شود داده پاسخ

 كـه  اساسي قانون در ولؤمس نهادهاي وجود و قوا تفكيك اصل به عنايت با
 از مقصـود  دارنـد،  عهـده  بـر  را آن اجـراي  و نظـارت  از سـهمي  يـك  هـر 

 چيست؟ اساسي قانون اجراي در جمهور رئيس مسؤوليت
 ابزارهـايي  از توانـد مي جمهور رئيس اساسي، قانون اجراي تمسؤولي در آيا

 اجـراي  عـدم  پيگيـري  و نظـارت  بـراي  خاصي سازمان و نهاد تشكيل مانند
 كند؟ استفاده اساسي قانون اصول

 نقـض  پيگيـري  و مسؤوليت شامل اساسي قانون اجراي مسؤوليت مفهوم آيا
  ؟شودمي نيز آن

  يكدخداي نگهبان، شوراي اناندحقوق عضو
  12/4/1391خ تاري 47142/30/91: شماره است شرح اين به شورا پاسخ
  نگهبان شوراي حقوقدانان محترم عضو كدخدايي، دكتر آقاي جناب

 نظـر  اظهـار  بـر  مبنـي  17/3/91 مـورخ  46909/31/91ه شـمار  نامـه  به عطف
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 در موضـوع  اساسـي،  قانون 113م سيزده و يكصد اصل خصوص در تفسيري
 و گرفـت  قرار بررسي و  بحث مورد نگهبان شوراي 31/3/1391مورخ جلسه
 :گرددمي اعالم زير شرح به شورا نظر

 ءاجـرا  مسـؤوليت  از مقصود كه است آن اساسي قانون متعدد اصول از مستفاد
 ت.اس اساسي قانون اجراي بر نظارت از غير امري اساسي، قانون 113 اصل در

 قـانون  كـه  شـود نمـي  ديمـوار  شـامل  113 اصـل  در جمهور رئيس مسؤوليت
 بـه  را وظـايفي  و اختيـارات  اعمـال  كيفيـت  و نوع برداشت، تشخيص، اساسي
 نظـام،  مصلحت تشخيص مجمع نگهبان، شوراي رهبري، خبرگان مجلس عهده

 قـانون  كـه  ديگـري  دسـتگاه  و مقـام  هر و قضائيه قوه ،ياسالم شوراي مجلس
 .است نموده محول ايوظيفه يا اختيار آنها به اساسي

 و نظـارت  حـق  جمهـور  رئـيس  ،اساسـي  قـانون  موجـب  بـه  كـه  مواردي در
 .ندارد هم را تشكيالتي گونه هيچ ايجاد حق ندارد، ءاجرا مسؤوليت

 ).www.Shorajc.ir( جنتي احمد. نگهبان شوراي دبير

  آن نقد و ءاجرا مسؤوليت از فراگير تفسير
 دليـل  چنـد  بـه  113ل اصـ  در منـدرج  اجراي مسؤوليت فراگير تفسير ايده موافقان

 د.كننمي استناد

 جمهور رئيس موقعيت به استناد

 قـوه  رياست اينكه بر عالوه اساسي قانون 113 اصل«ست: ا آمده خصوص اين در 
 جمهـور  رئـيس  عهده بر شودمي مربوط رهبري به مستقيماً كه اموري در جز را مجريه

 اجـراي  ولؤمسـ  قيد، بدون و رهبري از پس ،كشور رسمي مقام باالترين را او گذاشته،
 را جمهـور  رئـيس  اساسي، قانون«). همچنين 18، صهمان» (است دانسته اساسي قانون

 مقـام  باالترين عنوان به بلكه مجريه، قوه يعني ؛گانه سه قواي از يكي عنوان به صرفاً نه
 (همـان، » سـت ا دانسـته  اساسي قانون اجراي ولؤمس ،رهبري مقام از بعد كشور رسمي

 ).46، ص1ج
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 رئـيس  عنـوان  بـه  جمهـور  رئـيس  اساسي قانون 113اصل طبق اينكه به توجه با« و
 مقام از پس ، كشور رسمي مقام باالترين) مجريه قوه رئيس عنوان به صرفاً نه( جمهور
 ،2(همان، ج» است اساسي قانون اجراي ولؤمس و الشمول عام و مطلق طور به رهبري

 ). 314ص
 ت:اس معتقد خود جمهوري ترياس دوران در خاتمي آقاي

 بـه  اساسـي  قـانون  بـازنگري  از پس 113ل اص در اساسي قانون اجراي مسؤوليت«
 حيثيـت  بـا  اساسي قانون اجراي مسؤوليت و است باقي صورت همان به و قوت همان
 قـوه  رياسـت  مسـؤوليت  با نه و دارد پيوند رهبري از پس كشور رسمي مقام ترينعالي
 ).36(همان، ص» همجري
  ديدگاه، اين طبق ،صورت هر رد

، است كشور رسمي مقام دومين كه جمهور رئيس ،اساسي قانون 113ل اص
 اقدامات با است موظف و دارد عهده بر را اساسي قانون اجراي مسؤوليت

 فـراهم  را اساسـي  قـانون  هنشدءاجرا اصول اجراي ةزمين ،الزم تمهيدات و
 قـانون  اصـول  نقـض  از بمناسـ  اقـدامات  و گيـري يپ و نظارت با و مايدن
د نماي جلوگيري ،است اساسي قانون اجراي عدم همان واقع در كه ساسيا

  ).9، ص1(همان، ج
 عنـوان  بـه  جمهـور  رئـيس « جملـه  از. كنندمي ييدأت نيز ديگري افراد را ديدگاه اين
 كشـور  مقـررات  و قوانين تمامي اجراي ولؤمس و اساسي قانون مجري مقام ترينعالي
 ).442، ص1390، يغمام» (است
 :است تذكر به الزم نكته چند دليل اين نقد در
 ياد رهبري مقام از پس ،رسمي مقام رينتعالي عنوان از 113اصل ،اساسي قانون در
 .مقام باالترين نه ،است شده

 .نيست استلزامي و رابطه ،اساسي قانون اجراي مسؤوليت و كشور رسمي مقام دومين بين
 عنـوان  بـه  رهبـر . اسـت  برخـوردار  بيشتري منطق از رسمي مقام ترينعالي با استلزام اين
 .است اساس قانون اجراي ولؤمس مطلقه واليت باب از كشور رسمي مقام ترينعالي
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 بعـد  نگهبـان  شوراي كه است رسمي تفاسير مخالف ء،اجرا مسؤوليت از تفسير اين
 .است داده ارائه 1368سال اصالحات از

 ايـن  از. اسـت  57اصل جمله از اساسي قانون اصول از يبعض خالف ،برداشت اين
 اسـتقالل  اصـل  مخـل  ثانيـاً  . اسـت  مافوق بر مادون مقام نظارت مستلزم اوالً كه جهت

 .قواست
 اساسي قانون اجراي ولؤمس و رسمي دوم مقام چون جمهور، رئيس گزارة بنابراين،

 معنـاي  يعنـي ؛ اسـت  تنادرسـ  باشـد،  دارا را نهادهـا  و قوا ساير در دخالت حق ،تاس
 اساسـي،  قـانون  اجراي مسؤوليت باب از كه نيست اين رهبري از پس ،مقام ترينعالي
 د.باش داشته را قوا ساير در دخالت حق

 نگهبان شوراي تفاسير به استناد

 شـوراي  تفاسير به خود نظر اثبات براي ء،اجرا مسؤوليت از فراگير تفسير طرفداران
  :جمله از و كنندمي استناد 113اصل از نگهبان

 پـس  وقت، جمهور رئيس به 1/11/1360مورخ 4214نامه در نگهبان شوراي
 اعـالم  اساسي، قانون مختلف اصول طبق ،جمهور رئيس وظايف به اشاره از

 از توانـد مـي ) جمهور رئيس( هامسؤوليت و وظايف اين با رابطه در... داشته
 مقامـات  و بخواهـد  يرسـم  توضـيحات  ،نظامي و قضايي و اجرايي مقامات
 بگذارنـد،  جمهـوري  رياسـت  اختيـار  در را الزم توضـيحات  موظفند مذكور
 مخـالف  را جريـاني  چنانچـه ، اسـت  موظـف  جمهـوري  رئيس است بديهي
 داد، تشخيص اساسي قانون و اسالمي جمهوري نظام و كشور رسمي مذهب
 ).19، ص2، ج1385(مهرپور،  دارد معمول را الزم اقدامات

  :است دهآم همچنين
 صـريحاً  خـود،  1/11/1360 مـورخ  4214 شماره نامه موضوع نظر اظهار در
 و قضـايي  و اجرايـي  ولؤمسـ  مقامـات  از رسـمي  توضيحات خواستن حق

 كـرده  اعـالم  صـريحاً  را پاسخگويي به مذكور مقامات ودنبموظف و نظامي
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 ش/8255 شـماره  نامـه  بـه  پاسـخ  در خـود  8/11/59 مورخ نامه در و است
 رئـيس  اخطـار  و تـذكر  حـق  رسـماً  قضايي عالي شوراي 12/9/1359 مورخ

 ت (همـان، اسـ  شـناخته  رسـميت  بـه  قضـايي  عـالي  شـوراي  بـه  را جمهور
 ).329ص

 و 1359 هـاي سـال  در 113اصـل  از نگهبـان  شوراي تفسير دو به استناد با نويسنده
 ر،تذك حق اساسي قانون اجراي مسؤوليت باب از جمهور رئيس كه است معتقد ،1360
 .دارد را... و اخطار
 :گفت توانمي دليل اين نقد در

 اصالحات از قبل به مربوط چون ؛قواست روابط تنظيم باب از موارد اين از قسمتي
  ) سوگند است.121ل (اص به عمل باب از بخشيو  تاس 1368ل سا

 مربـوط  بنـد  حذف و 57اصل در مطلقه واليت گنجاندن و 1368ل سا اصالحات با
 113اصـل  از تفسـيري  و برداشت چنين جمهور، رئيس اختيارات از قوا روابط تنظيم به

 .نيست درست

  عادي قانون به استناد

 قانون به استناد را اساسي قانون اجراي مسؤوليت مباني از يكي حقوقداناناز  بعضي
 سـال  در اسـالمي  شـوراي  مجلـس  مصـوب  ،جمهور رئيس اختيارات و وظايف حدود
 و نظر با 1365ل سا اختيارات حدود قانون تصويب هنگام در عتقدندم و دانندمي 1365
 در جمهـور  رئـيس  كـه  شـده  قيـد  مطلـق  طور هب 14و13مواد در نگهبان شوراي اصرار

 نحـو  بـه  يـا  انجـام  بايـد  را الزم اقـدامات  ،اساسي قانون اجراي عدم يا توقف صورت
  د (همان).نماي اقدام مقتضي

 مصـوب  ،ايران جمهوري رياست اختيارات و يفوظا حدود تعيين قانون«همچنين 
 ايـن  تبيين مقام در حدودي تا 16تا  13د موا در نيز اسالمي شوراي مجلس 1365ل سا

 مـرتبط  آن راهكارهـاي  تعيـين  و جمهـور  رئيسي) اساس قانون اجراي ولؤمسه (وظيف
  ).9، ص1(همان، ج» تاس
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 :گفت توانمي نكته چند عادي قانون به استناد نقد در
 ييدأت به و شده تصويب اساسي قانون 1368ل سا اصالحات از قبل  قانون اينول: ا

  ت.نيس درست اصالحات از بعد آن به استناد لذا. است رسيده نگهبان شوراي
 افـزايش  اليحـه  نگهبـان،  شـوراي  ،1368ل سـا  اصـالحات  همـين  به توجه بادوم: 
  د.نكر ييدأت 1382ل سا در را جمهوري رئيس اختيارات

 از حتـي  ،اساسـي  قـانون  كـه  است درست صورتي در ،عادي قانون به استنادوم: س
 تفاسـير  در نگهبـان  شـوراي  كـه  حالي در؛ باشد ساكت آن خصوص در تفسير طريق
  ت.اس كرده ارائه عادي قانون خالف تفسيري، 1391و1375  هايسال

 ياجـرا  مسـؤوليت  بـراي  تـوجيهي  داليل خصوص در حقوقدانان از بعضيچهارم: 
 تـرين عالي است، مردم منتخب نماينده چون«د: معتقدن جمهور رئيس توسط اساسي قانون
 »تاسـ  مجريـه  قـوه  رئـيس  و اسـت  رهبـر  ييدأت مورد است، رهبر از پس رسمي مقام

 ). 353، ص2، ج1379(هاشمي، 
 مـالك  اگـر و  واسـطه  با ولي ،است مردم منتخب نيز رهبرتوان گفت: ميدر نقد آن 

 نخسـتين  چـون  ؛دارد اولويت رهبر پس است، بودنعالي ،مقام دومين ،ءاجرا مسؤوليت
 مسـؤوليت ، صورت اين در. اوست باء اجرا مسؤوليت پس )113اصلت (اس عالي مقام

 دهشـ ارائـه  نـويس پـيش  در. نـد كمي پيدا تنزل مجريه قوه حد در جمهور رئيس اجرايي
 اجـراي  ولؤمسـ  لـذا  د،بو عالي مقام نخستين چون جمهور رئيس ،موقت دولت توسط
 د.بو شده شناخته اساسي قانون

 شامل را آن محدوده و كرده تلقي نظارت معناي به را ءاجرا مسؤوليت بعضيپنجم: 
 مسؤوليت جمهور رئيس ،113لاص موجب به. «دانندمي رهبري حتي و قوا نهادها، همه

 اصـول  ةهم به وطمرب مسؤوليت اين كه آنجا از و دارد عهده بر را اساسي قانون اجراي
 جملـه  از مقـامي  هـر  ،بنـابراين  باشد،مي رهبري به مربوط اصل جمله از اساسي قانون
 ،1388د (جـوان آرسـته،   گيـر  قـرار  نظـارت  تحـت  تواندمي نيز راه اين از نظام رهبري

  ).195ص
 كسـب  حـد  در تواندمي رهبر با ارتباط در جمهور رئيس نظارتي اقدام«ي و نظر از



103 

 

 

ا
صل

و  113
ت
ولي
سؤ

م
 

سي
سا
ن ا

انو
ي ق

جرا
ا

  /
زم

 زم
ضا

ير
عل

 مراتـب  تخلف، احراز صورت در و پذيرد صورت هاتمالقا در پرسش اهر از يا اطالع
 ).206(همان، ص» دردگمي پيگيري رهبري خبرگان مجلس و قضائيه قوه راه از

 اصـول  بعضـي  نـص  خـالف  ء،اجـرا  مسؤوليت از برداشتي چنينگوييم: در نقد آن مي
، اصـل  ايـن  از شـورا  رتفاسي مغاير ،برداشت اين. است 57و  5ل اص جمله از اساسي قانون
  .است نظارت مسؤوليت از غير ءاجرا مسؤوليتو  است 1368ل سا اصالحات از بعد

 را 113ل اصـ  در ءاجرا مسؤوليت از منظور مختلف صور حقوقدانان، از يكيششم: 
  :كندمي مطرح ذيل شرح به

 اصـول  ةهمـ  اجـراي  ةزمينـ  كند كوشش جمهور رئيس كه است اين منظور
 د؛گـرد  فـراهم  آن غيـر  چه و مجريه قوه به مربوط اصول هچ ؛اساسي قانون
 بـه  امـر  مـورد  در 8لاصـ  و رايگان پرورش و آموزش مورد در 30لاص مثالً

 ر.منك از نهي و معروف
 نهادهـاي  ،كلـي  طـور  بـه  و هاسازمان قوا، نهادها، از كدام هر كه معنا اين به

 رئـيس  و هنـد د انجام اساسي قانون چارچوب در را خود وظايف ،حاكميتي
  د.نگرد نقض حاكميت يا و مردم حقوق تا مثالً ،كند نظارت جمهور
 كـردن پيـاده  به مربوط قوانين كند پيگيري جمهور رئيس كه است اين منظور
ه. اليح طريق از مثالً؛ شود مصوب عادي قانون قالب در اساسي قانون اصول
 در يانمتصـد  بـه  نسـبت  تامـه  نظـارت  ،جمهـور  رئيس كه است اين منظور
 قـانون  رعايـت  در پيوسـته  را آنهـا  و باشـد  داشـته  را قوه اين مراتبسلسله
  د.نماي هدايت اساسي
 قـانون  كـه  بدهـد  ترتيبـي  بايـد  قوه سه روابط تنظيم در كه است اين منظور
  د.گير قرار امور همه مبناي اساسي
 يـا  و نشدهءاجرا اصول به معطوف اساسي، قانون اجراي مسؤوليت از منظور
 ).183، ص5، ج1369ت (مدني، اس ماندهمتوقف

 ت:اس تذكر به الزم نكته چند انهگشش صور اين خصوص در
  د.اننزديك هم به ششم و اول صورت، معنا نظر از
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 اساسـي  قـانون  ديگـر  اصـول  بعضـي  بـا  و است موسع تفسير نوع از ،دوم صورت
 ت.نظار نه ،اجراست مسؤوليت 113لاص در ،اين بر عالوه .دارد مباينت

 قالـب  در  74لاصـ  در، صـورت  ايـن  چون؛ نيست قانونگذار نظر مد ،سوم صورت
 ت.اس شده گذاشته وزيران تأهي عهده بر اليحه ارائه

 در جمهور رئيس اختيارات از قوا روابط تنظيم بند حذف به توجه با، پنجم صورت
 ت.اس موضوع يانتفا به ةسالب، 1368سال

 1368لسـا  اصـالحات  به توجه با ءاجرا مسؤوليت از منظور گفت توانمي ،بنابراين
 محـدود  صورت به را ءاجرا مسؤوليت كه است ششم و چهارم هايصورت به معطوف

 د.دار قبول

 آن بررسي و تحليل و مختار ديدگاه
 113لاصـ  در مندرج اجراي مسؤوليت از گسترده و فراگير برداشت نويسنده نظر از

 ديـدگاه  ايـن  بيـانگر ، اساسي قانون ديگر اصول يبعض تحليل و مطالعه ت.اس نادرست
 مقدمـه،  بـه  معطوف بايد اساسي قانون اصول از برداشت و تفسير هرگونه هكچرا؛ است
 اصـالحات  بـه  توجـه  ،ايـن  بـر  عـالوه  د.باشـ  اساسـي  قانون اصول بقيه و كلي اصول

  د.گير قرار نظر مد بايد اساسي قانون از هابرداشت در نيز 1368لسا
 دو در 113لاص از نگهبان شوراي تفاسير كه است اصالحات همين به هتوج با
 بـازنگري  و اصـالحات  د.بـو  متفـاوت  1368ل سـا  اصـالحات  از بعد و قبل دوره
 بعضـي  جابجـايي  و اساسي قانون در جديد مفاهيم گنجاندن و سال اين در گرفتهانجام

 ثيرگـذار أت آن تفسير نيز و اساسي قانون به اهنگرش  نوع در ديگر، اختيارات و وظايف
 تفـاوت  نيـز  قـانون  تفسـير  و فهم منطقاً شد، متفاوت هافرضپيش و مباني وقتي ت.اس
 در اسـت  ممكـن  نيسـت،  113لاصـ  مختص ،هابرداشت در تحول و تغيير اين. كنديم

 داشـته  وجـود  هـا برداشت در تغيير نيز ديگر متون حتي يا و اساسي قانون اصول ديگر
 اساسـي  قـانون  خـود  بـه  استناد ء،اجرا مسؤوليت از نظر مورد ديدگاه ييدأت براي. باشد

  ت.اس راه ترينمتقن و بهترين
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 وظـايف  از مختلـف  هـاي سازمان انحراف عدم ضامن را رهبر ،اساسي قانون مقدمه
 بـا  تنگاتنـگ  ارتبـاط  در را مجريـه  قوه، مقدمه همين در. نمايدمي تعريف خود اسالمي
 بـه  رهبر نقش به توجه با تعاريف اين. كندمي معرفي اسالمي تمقررا و احكام اجراي
 مجري عنوان به رهبر. است درك و فهم قابل ،حكومت ولؤمس و اجرايي رئيس عنوان
 مجلـس  مصوب اساسي قانون جمله ز) اانحراف عدم ضامن( اسالمي مقررات و احكام

 مقـررات  و اماحكـ  مجـري  ،ديگـر  عبـارت  بـه . شـود يم شناخته اساسي قانون خبرگان
 اسـت  ولؤمس و رسمي مقام ترينعالي عنوان به رهبر ،اساسي قانون در مندرج اسالمي

 .شوندمي محسوب او بازوي و فرمانبر نهادها و قوا ساير و
 نـص  و مقدمـه  بـا  ،113لاص در مندرج اجراي مسؤوليت از موسع و فراگير تفسير

 در منـدرج  اجرايـي  مسـؤوليت  اگـر  يعني ت؛اس ناسازگار اساسي قانون 57و  5ل اصو
 يادشـده  اصـل  دو نـص  بـا ، كنيم قبول اخص يامعن به مجريه قوه از فراتر را 113اصل

 نـص  بـا  تقـدم  رسمي، غير هايبرداشت و نص تعارض در است طبيعي د.دار تعارض
 بـر  مـادون  مقام نظارت مستلزم چون كيي :است جهت دو از نظر مورد تعارض ت.اس

 از را خـود  مشـروعيت  و است رهبر نظر زير 57لاص طبق هورجم رئيس. است مافوق
 اسـتقالل  اصل در خدشه مستلزم اينكه ديگر و گيردمي) 110اصلي (رهبر تنفيذ طريق

 .قواست
 معنـايي  بـار  داراي 57لاصـ  در ،1368ل سا اصالحات در »همطلق« اصطالح افزودن

 طبـق  بـر  امت امامت و امر مطلقه واليت نظر زير ،قوه سه ،اصل اين طبق. است خاص
 پـنجم  اصـل  و اساسي قانون مقدمه اساس بر و گردندمي اعمال قانون اين آينده اصول

 .است رهبر آن از امت امامت و امر واليت نيز
 مسـؤوليت  اينكـه  اولد: دار نتيجه دو ،قدرت هرم سأر در رهبر قرارگرفتن اقتضاي

ت. اسـ  مقـامي  چنين با بالذات و باالصاله ،اساسي قانون اجراي جمله از كشور اجرايي
 تفسـير  وسـيع  ايگونـه  به را 113لاص در مندرج اجرايي مسؤوليت تواننمي اينكه دوم
  د.گير قرار الشعاع تحت) قدرت هرم راس درم (مقا اين موقعيت تا كرد

 هايمسؤوليت با منافاتي دارد، عهده بر را حكومت اجرايي كالن مسؤوليت رهبر اينكه
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 ،موارد برخي در اساسي قانون خود چوند؛ ندار نهادها و قوا ساير ايبر مصرح اجرايي
 ذيل شد، گفته آنچه بر عالوه ت.اس سپرده رهبري از غير نهادي به را اجرايي مسؤوليت

 از جمهـور  رئيس دخالت لذا. است شناختهرسميتبه هم از مستقل را قوه سه، 57لاص
 مرزهـاي  و اسـتقالل  ايـن  بـه  خدشه ،قوا ساير در اساسي قانون اجراي مسؤوليت باب

 .قواست صالحيتي
 ل،اصـ  ايـن  از هابرداشت در» هگانسه قواي روابط تنظيم«ه ب مربوط بند حذف ثيرأت

 را اخطار و تذكر حق بند، اين حذف از قبل 113لاص از خود تفاسير در نگهبان شوراي
 در و 8/11/1359خ) مـور  تفسـيري  نظريـه ه (قو سه به نسبت فقط جمهور رئيس براي
 ولـي ، ناسـد شمـي  رسميتبه را توضيح خواستن حق 1/11/1360خ مور تفسيري نظريه
 اوًال يعنـي ت؛ اس داده ارائه ديگري تفسير بند، اين حذف و 1368لسا اصالحات از بعد

 در جمهور رئيس اجرايي مسؤوليت ثانياً .است دانسته نظارت از غير راء اجرا مسؤوليت
 كيفيـت  و نـوع  برداشـت،  تشخيص، اساسي قانون كه دشومين مواردي شامل 113لاص

 مجمـع  نگهبان، شوراي رهبري، خبرگان مجلس عهده بر را وظايفي و اختيارات اعمال
 دسـتگاه  و مقـام  هـر  و قضـائيه  قـوه  اسالمي، شوراي مجلس نظام، مصلحت تشخيص
 مـواردي  در ثاًثال ت.اس نموده محول ايوظيفه يا اختيار آنها به اساسي قانون كه ديگري

 حـق  نـدارد، ء اجرا مسؤوليت و نظارت حق جمهور رئيس، اساسي قانون موجب به كه
 مـورخ   46909/31/91ه شـمار  تفسـيري  ةنظريد (ندار هم را تشكيالتي گونههيچ ايجاد

 تفسـير  باشـند،  هـم  كنـار  در ءاجرا مسؤوليت و قوا روابط تنظيم بند اگر). 17/3/1391
 قـوا  تنظـيم  بند وقتي ولي ،گيردمي بر در را قوه سه يعني ؛است موسعء اجرا مسؤوليت

 و شـده تعطيـل  مـوارد  در منحصـر  صـرفاً  و ودشمي محدود نيز تفسير گردد،مي حذف
 و انجـام  بـه  موظف مجريه قوه رئيس عنوان به جمهور رئيس كه گرددمي ماندهمتوقف
 قـانون  در رجمهـو  رئـيس  بـازنگري،  شـوراي  اعضـاي  بعضي نظر از ت.اس آن اجراي
 دسـتگاه  رقيـب  نبـود،  هم قضايي دستگاه رقيب نبود، دولت رقيب«ن چو 1358ياساس
 مشـروح  صـورت » (دبو گانهسه قواي پدر ،رهبر از ترپايين سطح در لذا نبود، هم مقننه
 نأشـ هم جمهور رئيس 1368ل سا اصالحات در ولي)، 947، ص2، ج1368ت، مذاكرا



107 

 

 

ا
صل

و  113
ت
ولي
سؤ

م
 

سي
سا
ن ا

انو
ي ق

جرا
ا

  /
زم

 زم
ضا

ير
عل

 مسـؤوليت  جهـت  از نيز و قوا روابط تنظيم جهت از دخالت حق لذا .شد ديگر قوه دو
 يمسـؤوليت  هر«ي كل قاعده طبق كه چرا د؛ندار را اختيارات و ابزار چون ؛ندارد را ءاجرا

 ).324، ص1، ج1373ي، زنجان عميد» (دكنمي ايجاب را اختياراتي
 نمتيق قدر به لذا ت.اس آمده اختيارات و ابزار بدون اساسي قانون اجراي مسؤوليت

 ءاكتفـا  متيقن قدر به ،شك هنگام در نيز ابحاستص اصل منظر از د.شومي داده تنزل آن
 مسـؤوليت  اسـت،  مجريـه  قـوه  رئيس كه جهت اين از جمهور رئيس كه چرا؛ گرددمي
  د.دار مرجح و دليل به نياز آن از بيش و است متيقن قدر قوه، اين محدوده در ءاجرا

 اجراي ضمانت و اساسي قانون از صيانت براي مرجعي معموالً ،ديگر كشورهاي در
 توسـط  ،اساسي قانون از اجرايي و تقنيني پاسداري فرانسه در مثالً د؛گيرنمي نظر در آن

 قضـات  مريكـا آ در ).52، ص1384، زنجاني عميدت (اس اساسي قانون صيانت شوراي
 در و) 55د (همـان، ص شـون مي اساسي قانون مخالف قانون تصويب مانع ،عالي ديوان
   د.دار وجود مرجعي ،صيانت اين براي كشورها ساير

 مشخص اساسي قانون حاكميت ناظر و صيانت مرجع ،قضائيه و مقننه قوه ،ايران در
 مسـؤوليت  ايـن  96و  94، 72لاصو اساس بر نگهبان  شوراي ه،مقنن قوه در ت.اس شده
 قـانون  اصـول  اجـراي  ةزمينـ  ،عادي قوانين تصويب طريق از قوه اين د.دار عهده بر را

 )،89ح، (اصـل استيضـا  )88، (اصـل الؤسـ  نظـارت  طريـق  از د.آورمي فراهم را اساسي
  د.دارمي بر گام راستا اين در )76ص، (اصلتفح و تحقيقو  )90ت، (اصلشكايا به رسيدگي
 صـحيح  اجراي بر نظارت 161لاص طبق ،كشور عاليديوان طريق از قضائيه قوه در
 قضات) 156ـ اصل3ن، (بندقواني اجراي حسن بر قضائيه قوه ارتنظ م،محاك در قوانين
 عـدالت اداري  ديـوان ، )174)، سازمان بازرسـي كـل كشـور (اصـل    170(اصل، هادادگاه
 .گيرد) اين صيانت انجام مي173(اصل
 آنهـا  ةهمـ  اجـراي  و است مختلفي هايحوزه داراي ،اساسي قانون ،صورت هر در
 و قـوا  بـه  مسـتقيماً  كـه  آنچـه  مثـل  ؛قانوني نه و تاس ممكن نه ،جمهور رئيس توسط

 كـه  اسـت  ايـن  ،شودمي استنباط 121و113ل اصو از آنچه ت.اس مربوط ديگر نهادهاي
 با هاحوزه ساير در و استء اجرا حوزه در منحصر اساسي قانون از پاسداري مسؤوليت
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 خصـوص  در ابهـام  صـورت  در شـد،  گفتـه  آنچـه  بـر  عالوه د.دار منافات ديگر اصول
 قـانون  حـافظ  نگهبـان،  شـوراي  و دارد راه نقشه اساسي قانون ،نهادها و قوا مسؤوليت
 فصـل  ،عمـل  مقـام  در نهـاد  اين تفسير و )98لاصت (اس داده قرار آن مفسر را اساسي
 ت.اس معتبر غير آن مغاير قضايي يا علمي تفاسير و است الخطاب
 باعـث  چون ؛دارد مباينت اساسي قانون 11لفص با ءاجرا مسؤوليت از فراگير تفسير
  ت:اس منظر چند از قضائيه قوه به مربوط امور در جمهور رئيس دخالت

  د.دانمي مستقل ايقوه را قضائيه ةقو كه است 156لاص با مغاير .1
 .است 57ا قو استقالل اصل با مغاير .2
 اداري و اجرايـي  مسؤوليت تواندمي كسي چون ؛كار اين استعداد و توان نداشتن .3
 در )؛157د (اصلباش شناساسالم و قضايي احكام به عالم كه باشد داشته را قضائيه قوه

  ت.اس نگرفته نظر در جمهور رئيس براي را شرطي چنين اساسي قانون كه حالي
 د.نـدار  قضـائيه  قـوه  در را ءاجـرا  مسـؤوليت  ابـزار  ء،اجـرا  ضـمانت  نظـر  از .4

 سـاير  در ءاجـرا  مسـؤوليت  خصوص در جمهور رئيس براي قانوني ابزار درنظرنگرفتن
 ،جهـت  همـين  به ت.اس جهت اين از اختيارات محدودبودن بر دليل خود قوا، و نهادها
 ندارد را كيفري محاكم اساسي قانون خالف يأر نقض براي قانوني ابزار جمهور رئيس

 شوراي مجلس اساسي قانون خالف د)خو زعم به( ةمصوب اجراي يجلو تواندنمي يا و
 را مصـوبه  123صـل ا طبـق  بايد برعكس بلكه ندارد، را آن ابزار چون؛ بگيرد را مياسال
  د.كن ابالغ اءاجر براي وء امضا

 چـون ؛ اسـت  اساسـي  قانون 60لاص نص مخالف ءاجرا مسؤوليت از فراگير تفسير
 معنـا ، اسـت  مربـوط  رهبـري  به يماًمستق كه اموري در جمهور رئيس اجراي مسؤوليت

 رهبـر  نظـر  زيـر  را وي كه است 57و 5لاص با مخالفت مستلزم كه تجه اين از ؛ندارد
 محصـور  قـوه  دو بـه  فقـط  را فراگيـري  گستره كه ندارد وجود دليلي و است داده قرار
 بـر  در را قـوا  و نهادهـا  تمامي ،است مجريه قوه از فراتر ءاجرا مسؤوليت اگر م.كني
 ء،اجرا مسؤوليت اينكه نتيجه ت.اس بالمرجح ترجيح ،قوه و حد در آن تقليل و گيردمي

 جمهـور  رئـيس  اگـر  و اسـت  مجريـه  قـوه  به محدود صرفاً و نيست فراگير و گسترده
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ـ  قانونگـذار  هـدف  دهد، انجام حد همين در را ءاجرا مسؤوليت  ايـن  د.گـرد مـي  مينأت
 مشخصـاً و ...  124، 125، 126، 127، 128، 129، 133، 134، 136ل اصو در مسؤوليت

  ت.اس آمده
 اسـت  ايـن  شود، دفاع 113لاص از فراگير تفسير از است ممكن كه داليلي جمله از

 داشته هدف ،اصل اين درء اجرا مسؤوليت بند گنجاندن از اساسي قانون واضع نهاد كه
 اصـالحات  در آن حذف عدم و 1358ل سا در بند اين تصويب ،ديگر عبارت به. است
 اصـالحات  در آن سرنوشـت  نبود، گونه اين اگر ت.اس بوده قاصداً و عامداً 1368ل سا
 بـازنگري  شوراي د.شمي يكي »انهگسه قواي روابط تنظيم«د بن سرنوشت اب 1368ل سا

 از را قـوا  روابط تنظيم و اختالف حل به مربوط بند لذا د.بو بيان مقام در اساسي قانون
، تغييـر  راء اجرا مسؤوليت به مربوط بند ولي، حذف جمهور رئيس اختيارات و وظايف

 تلقـي  عبـث  و بيهـوده  امـري  تا گردد توجيه نحوي به بايد تغيير عدم و ابقاء اين د.ندا
  د.نگرد

 مطلقه واليت 1368ل سا ةشداصالح اساسي قانون چون كه است آن توجيه بهترين
 در جمهـور  رئـيس  توسـط  اساسـي  قانون اجرايي مسؤوليت است، شناختهرسميتبه را

 قـوه  در ،مانـده متوقف و شدهتعطيل موارد متقين قدر ت.اس عدفا قابل متقين قدر حوزه
 همـين  بـه  معطـوف  ،قوا روابط تنظيم به مربوط بند حذف داليل جمله ازت. اس مجريه
 تخصصـي  حـوزه  در و است ديگر قوه دو سايؤر نأشهم جمهور رئيس كه است نكته
 قـانون  طبـق  ت.اسـ  لدلي به نياز قوا ساير در و دارد ءاجرا مسؤوليت ه)مجري قوه( خود

 از بـاالتر  مقـامي  ديگـر  و شده خارج قبلي حالت از جمهور رئيس شده،اصالح اساسي
 نظـر  از بلكه باشد، قوا ساير با دولت روابط ةكنندتنظيم بتواند كه نيست دولت مجموعه
 را قـوا  آن به مربوط امور در دخالت حق و است ديگر قوه دو نأشهم ،مقامي موقعيت

 ديـدگاه  اين نيز بازنگري شوراي در لذا د.ندار اساسي قانون اجراي ليتمسؤو جهت از
  :  شد داده انعكاس

ه... داد دسـت  از باشـد  ديگـر  قـوه  دو از برتـر  كـه  حـالتي  آن جمهور رئيس
 و بكنـد  ايجـاد  ديگـر  قـواي  بين هماهنگي بتواند عمالً كه ندارد را موقعيتي
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 برايش ما اگر ،قوه سه تقاللاس با كه آيدمي نظر به ،جديد موقعيت اين خود
 و كنـد مـي  ايجاد اخالل قوه سه بين بكند هماهنگي ايجاد او كه بكنيم قبول
 ). 948، ص2، ج1368د (صورت مشروح مذاكرات...، كنمي وارد خلل

 نـه  ،جمهـور  رئيس چون ؛است صادق نيزء اجرا مسؤوليت مورد در استداللي چنين
 اساسـي  قـانون  ديگر اصول بعضي نص خالف ،اين بر عالوه .اختيارات نه و دارد ابزار
 ت.هس نيز

 ابقـاي  و تصويب كه باشد ايگونه به 113لاص از هابرداشت كه است اين جمع راه
 با ر،ديگ سوي از و نگردد تلقي بيهوده و عبث» ياساس قانون اجراي مسؤوليت«ت عبار

 آن متيقن قدر به را ءاجرا مسؤوليت يعني ؛باشد نداشته تضاد اساسي قانون ديگر اصول
 اجرايـي  امـور  برخي چون ؛است اخص معناي به مجريه قوه در منحصر كه دهيم تنزل
  ت.اس رهبر عهده بر 110و  60لاص طبق

  گيرينتيجه
 بـه  جمهـور،  رئـيس  توسط 113لاص در مندرج ،اساسي قانون اجراي مسؤوليت گرچه
 اسـت،  نگرديـده  مشـخص  آن چگونگي و محدوده قلمرو، و شده ذكر كلي و عام صورت

 آن از حـاكي  1368لسـا  اصـالحات  نيز و اساسي قانون ديگر اصول تحليل و بررسي ولي
 سازگار اساسي قانون روح با ءاجرا مسؤوليت از فراگير و وسيع تفسير و برداشت كه است
 رئـيس  يعنـي  ؛اسـت  آن متـيقن  قدر و محدود حالت ،ءاجرا مسؤوليت از منظور و نيست
 بخشي كه است خاص معناي به مجريه قوه در فقط اساسي قانون راياج ولؤمس جمهور

 آمدهو ...  124 ،125، 126، 127، 128، 129، 133، 134، 136ل اصو در مسؤوليت اين از
 كه كسي يعني ت؛اس مستقيم رابطه ءاجرا مسؤوليت و بودنمجريه ةقو رئيس بين ت.اس

 چـارچوب  در قوه همين در را اساسي قانون اجراي مسؤوليت است، مجريه قوه رئيس
 اختالف حل منظر از قوا ساير در جمهور رئيس د.دار اساسي قانون ةدشمشخص اصول

 تنظـيم  و نظـارت  حـق  1358ل سـا  مصوب اساسي قانون اساس بر قوا، روابط تنظيم و
 حق 1368ل سا اصالحات در 113و  57لاصو از بند اين حذف با ت.داش را قوا روابط
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 نهادها ساير و ديگر قوه دو بر نظارت براي مبنايي و محمل چون د؛ش يمنتف نيز نظارت
 نشـده  ينـي بپـيش  اساسـي  قـانون  در نيز نظارتي چنين ابزار ،اين بر عالوه. ندارد وجود

  ت.اس
 رهبـر  االمـر نفـس  و واقـع  در ،رفراگي و وسيع طور به اساسي قانون اجراي ولؤمس

 و ولؤمسـ  او دينـي  حكومت در و است ركشو رسمي مقام ترينعالي اوالً چون ت؛اس
 هر بر ناظر ،57لاص طبق ثانياً د.دار مطلقه واليت زيرا ؛است بالذات و اصلي پاسخگوي

 مقـام  نيـز  و او حكم تنفيذكننده كه جهت اين از ؛است جمهور رئيس مافوق و قوه سه
 هايياستس ةكنندتعيين ثالثاً ت.اس) 110ي (اصلشرايط حصول با او عزل در دارصالحيت

 بر عالوه ت.نهادهاس ساير و قوه سه در هاسياست اين اجراي حسن بر ناظر نيز و كلي
 جـاي  ،عـالي  مقام دومين به اساسي قانون اجراي مسؤوليت واگذاري اصوالً ،اينها ةهم

 هـرم  سأر در شـناس اسـالم  مجتهـد  كـه  دينـي  حكومت در ويژهبه ؛دارد ملأت و بحث
 بـازوي  عنـوان  بـه  كدام هر نهادها و قوا ساير و است حكومت اصلي ولؤمس و قدرت
  .هستند اساسي قانون اجراي ولؤمس ،خود صالحيتي حوزه در وي
 

  هايادداشت
1. Code constitionnele defrance,1994. 

 منابع و مĤخذ
 پژوهشگاه :قم ،اسالمي جمهوري نظام در او بر نظارت و رهبر گزينش آراسته، حسين، جوان .1

 .1388ه، دانشگا و حوزه
 ،2ج ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .2

 .1364، اسالمي شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل اداره :تهران
 ،2ج ،ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قانون بازنگري شوراي مذاكرات مشروح صورت .3

 .1368، انتشارات و تبليغات كل اداره عمومي، روابط و فرهنگي امور كل اداره :تهران
   .1384ن، ميزا نشر :تهران ،تطبيقي اساسي حقوق عباسعلي، زنجاني، عميد .4
 اسـالمي  جمهوري اساسي قانون مباني و اساسي حقوق( ،سياسي فقه ،--------------- .5

 .1373، 3ر، چاميركبي :تهران ،)ايران



112  

ل 
سا

تم
يس

ب
ارة

شم
 /

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

78 

 

   

 
 انقـالب  اسـناد  نشـر  مركـز  :تهران ،ايران اسالمي جمهوري اساسي حقوق سيدمهدي، غمامي، .6

 .1390، اسالمي
، 51چ دوران، نشـر  :تهـران  منصـور،  جهـانگير  تـدوين  ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون .7

1386. 
 تا.، بيجابي ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون درباره مدارك و اسناد مجموعه .8
 .1369ش، سرو: تهران ،5ج ،ايران اسالمي جمهوري در اساسي حقوق الدين،جالل مدني، .9
: تهـران  ،ايـران  اسـالمي  جمهوري اساسي قانون تصويب و تدوين سير محمدرضا، فرد،معين .10

 .1385ي، اسالم انقالب اسناد مركز
   .1371ن، كيها :تهران ،3ج ،نگهبان شوراي نظريات مجموعه حسين، مهرپور، .11
: انتشـارات  تهـران  ،2و1ج ،اساسـي  قانون اجراي مسؤوليت و جمهور رئيس ،---------- .12

 .1385 ،2اطالعات، چ
 ف،معـار  نشـر  دفتـر  :قـم  ،ايـران  اسـالمي  جمهوري اساسي قانون با آشنايي مهدي، نظرپور، .13

1387.  

، 4چ ،دادگسـتري : تهـران  ،2ج ،ايـران  اسـالمي  جمهوري اساسي حقوق دمحمد،سـي  هاشمي، .14
1379.  

15. Code constitutionneledefrance:Libraire de la courde cassation 

paris, 1994. 

16. http://www.irdc.ir/fa/content/7107. 

 


