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 یدهكچ
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صالحیت است؛ بر این اساس اصل بر 
عدم صالحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری 

ی قی، سرمنشأ همهی میثاق ملی و سند حقومثابهاعمال صالحیت باشد. قانون اساسی به
صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، صالحیت وضع مقررات را به 131هاست. اصل صالحیت

میان جمهور نامی بهدارد و از رئیسهای متشکل از چند وزیر اعالم میهر یک از وزرا و کمیسیون
جمهور در رئیسنیز صالحیت   ۱۳۴و ۱۲۶، ۱۱۳آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول نمی

جمهور در نظام جمهوری اسالمی کند. بر این اساس، رئیسصورت ضمنی ثابت نمیوضع قاعده را به
های خود تواند نظرها و دیدگاهنحو استقاللی برخوردار نیست، لکن میایران، از صالحیت وضع قاعده به

 را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. 
ی عدم شود، سپس مسئلهگذاری تبیین میت مفهوم صالحیت و قاعدهی حاضر، نخسدر مقاله

جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صالحیت صریح و ضمنی بررسی گذاری رئیسصالحیت قاعده
 خواهد شد.

 گذاری.جمهور، صالحیت، قاعده، رئیس121، اصل 113، اصل 131اصل  :هادواژهیلك

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Mahdibalavi@ut.ac.ir 

E-mail: Sz.saeid@ut.ac.ir                                                                                  ي مسئولنويسنده **
            



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

16 

 مقدمه
ت که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مأمور دولت داده صالحیت مجموع اختیاراتی اس

(. در واقع، صالحیت وضعیت حقوقی مشخصی است که صرف 111: 1311شود )طباطبایی مؤتمنی، می
شود تا بدین وسیله دارای توانایی و اختیارات در نظر از فرد ویژه، برای مقام یا مرجع اداری تعریف می

برخالف حقوق خصوصی که اصل بر اهلیت اشخاص است، در حقوق عمومی  ی عمومی شود.حوزه
اصل بر عدم صالحیت مقامات و نهادهای دولتی است. صالحیتی که تصریحاً توسط قانون برای مقام یا 

های مصرح باشد، نهاد دولتی معین شود، صالحیت مصرح و اختیاری که از لوازم ضروری صالحیت
های دولتی، شده توسط مأموران و سازمانهای اعمالد. یکی از صالحیتشوصالحیت ضمنی نامیده می

 صالحیت وضع قوانین و مقررات است. 
در هر نظام سیاسی، زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان  

ی بخش کلیهاساسی، انتظام اند. قانونیابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آنمی
ی سیاسی است ی روابط متعادل زمامداران و فرمانبران یک جامعهکنندهکشور و تعیین امور و شئون هر

(. به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانونگذاری در صالحیت 112: 1311)هاشمی، 
قانون اساسی در اختیار  ۱۳۸ انحصاری مجلس شورای اسالمی و وضع مقررات عمومی به موجب اصل

های متشکل از چند وزیر است. با وجود اختیارات و هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون
گذار مندرج در جمهور، نامی از ایشان در عداد مقامات صالح مقرراتهای متعدد برای رئیسصالحیت

و نظارت بر هیأت وزیران و  است. مسئولیت اجرای قانون اساسی، ریاست اصل مذکور برده نشده
ی امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی که همگی به موجب ها، مسئولیت ادارههماهنگی آن

های قابل تأمل برای اثبات یا عدم اثبات صالحیت وضع جمهور محول شده، گزارهقانون اساسی به رئیس
ای است جمهور ناشی از وظیفهی صالحیت رئیسی مسئلهقاعده توسط ایشان است. اهمیت تحقیق درباره

رو، که قانون اساسی به ایشان محول کرده و وی را پاسدار اجرایی قانون اساسی قلمداد کرده است. ازاین
ی نخست نقض قانون نحو استقاللی توسط ایشان در وهلهنامه بههر گونه اتخاذ تصمیم در قالب وضع آیین

 ، نقض اصل حاکمیت قانون است. ی باالتراساسی و در مرتبه
طور کلی پرداخته و به صالحیت جمهور بهی وظایف و اختیارات رئیسمطالعات پیشین به مسئله

اند یا بدون بحث استداللی به بیان صالحیت وضع قاعده یا عدم آن گذاری این مقام اشاره نکردهقاعده
جمهور در وضع قاعده در نظام ت رئیساند. پژوهش پیش رو در پی اثبات عدم صالحیاکتفا کرده

جمهوری اسالمی ایران است. در این زمینه، پرسش اصلی تحقیق درصدد پاسخگویی به این مطلب 
جمهور صالحیت وضع قاعده را دارد؟ بر است که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، رئیس

پاسخگویی به پرسش اصلی ضروری  ها برایشود که بررسی آنهمین مبنا، سؤاالت فرعی مطرح می
 131گذاری و انواع آن کدام است؟ آیا مطابق اصل است. مفهوم صالحیت چیست؟ مراد از قاعده

جمهور در صالحیت رئیس ۱۱۳و ۱۳۴و۱۲۶جمهور صالحیت وضع قاعده دارد؟ آیا اصول رئیس
 پردازد.ور میاین مقاله به بررسی موارد مذک کند؟نحو ضمنی اثبات میوضع قاعده را به
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 . صالحیت1

 . مفهوم صالحیت1-1
یابد. از صالحیت، تعاریف مختلفی ی عمومی معنا میصالحیت مفهومی است که در حوزه

صورت گرفته است؛ صالحیت مجموعه اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال 
ی کننده. صالحیت تعیین(111: 1311طباطبایی مؤتمنی، شود )معینی به مأمور دولت داده می

عبارت دیگر، صالحیت، اختیار قانونی یک مأمور دولت ی اقدام و فعالیت اداره است؛ بهحوزه
ای از (. صالحیت به مجموعه3221: ش 1312 جعفری لنگرودی،در تنظیم سند رسمی است )

ست های اداری تعریف شده اها، مأموران و سازمانشرح وظایف و حدود اختیارات مقام
ای تعبیر صالحیت به حق و اختیار را معادل رسایی ندانسته و آن را (. عده33: 1331 ،امامی)

دانند؛ قدرت دولتی و عمومی که بر منشأ قانونی و مبنای حقوقی مبتنی است، نوعی اقتدار می
ی آن به انجام وظیفه واسطهعبارتی صالحیت، توانایی حقوقی است که مقام عمومی بهبه

توان در قالب به بیان دیگر، مفهوم صالحیت اداری را می (.11: 1331زارعی، دازد )پرمی
رسد صالحیت اداری، وضعیت حقوقی مشخصی است نظر میوضعیت حقوقی تبیین کرد. به

یابد. ای نیز ارتباط نمیشود و به فرد یا شخص ویژهکه برای مقام یا مرجع اداری تعریف می
قام اداری، وضعیت حقوقی فردی است که در آن پست سازمانی برای مثال، صالحیت یک م

گیرد و بدیهی است که هر فرد منصوب در آن پست سازمانی، در آن وضعیت حقوقی قرار می
 (.313: 1332ویژه، شود )گیرد و این وضعیت حقوقی با فرد تعریف نمیقرار می

یث حقوقی فاقد برای بحث در خصوص موضوعاتی که از ح« صالحیت»شناسی مفهوم
تواند ایجاد اثر کند؛ در غیر این دار میاعتبارند، ضروری است، زیرا تنها یک فرد صالحیت

 شود. صورت تمام اقدامات و تصمیمات خارج از صالحیت وی، کأن لم یکن محسوب می

 . صالحیت مصرح و ضمنی1-2
شود، صالحیت ه میصالحیتی که تصریحاً توسط قانون برای سازمان یا مأمور دولت شناخت

توان به صالحیت ضمنی اشاره کرد. شده، میشود. در مقابل صالحیت تصریحمصرح نامیده می
طور بر مجموعه وظایف و اختیاراتی که برای هر سازمان یا مقام اداری طبق قانون بهعالوه

مأمور  توان برای اداره یاشود، یک سری اختیارات و وظایف ناگفته نیز میصریح تعریف می
دولت قائل شد که برای رسیدن به هدفی که برای هر سازمان مشخص شده، ضروری است. 

شده و اهداف های تصریحبنابراین صالحیت ضمنی، لوازم ضروری اجرا و اعمال صالحیت
ضمنی در نظر گرفتن  هایصالحیت خصوصدر شده برای مقام و نهاد حقوقی است. تعیین
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 : چند نکته الزم است
تنها لوازم ضروری تحقق  هاآنضمنی را نباید موسع تفسیر کرد، زیرا  های؛ صالحیتاوالً

  ؛ند، نه بیشتراشدهوظایف و اهداف تعیین
  ؛شده مقام دیگر باشدصالحیت ضمنی یک مقام نباید داخل در صالحیت تصریحثانیاً؛ 
 زمینهدر همین صالحیت ضمنی نباید ناقض قانون اساسی و قوانین عادی باشد.  ثالثاً؛

مصرح نهاد  یویژه هایصالحیتصالحیت ضمنی یک نهاد ناشی از قوانین عادی نباید با 
  ؛دیگر در قانون اساسی تعارض داشته باشد

به قانون اختالف  اگر، در صورت بروز اختالف در تفسیر صالحیت ضمنی و مصرحرابعاً؛ 
قانون عادی  یبود. اما اگر در حیطه نگهبان خواهد شورای یاساسی بازگردد، تفسیر به عهده

 (1).مجلس شورای اسالمی است یباشد، تفسیر به عهده

 گذاری. مفهوم قاعده2
گذاری. گذاری و قاعدهمشیاند؛ خطی مجریه در دو سطح قابل بحثتصمیمات نوعی قوه

معیار  ی مجریه هنگام انتخابات است.های سیاسی قوهتصمیمات در سطح اول ناشی از برنامه
ی مجریه است. این صالحیت را اصلی این نوع تصمیمات نوعی، پاسخگویی سیاسی قوه

و  131، 132، 133، 132قانون اساسی و اصول مرتبط یعنی اصول  131توان ناشی از اصل می
جمهور پس از انتخاب شدن و طی مراحل و تشریفات دانست. بر همین اساس رئیس 131

کند. این تصمیمات در مشی دولت را تعیین میها و خط، برنامهقانونی با همکاری وزیران
 شود. گر مینامه جلوهبرخی موارد در قالب آیین

ی دولت و در راستای انجام نامهنامه و آیینگذاری ناشی از صالحیت وضع تصویبقاعده
 عام معنای رد نامههای اداری است. تصویبوظایف اداری، اجرای بهتر قوانین و تنظیم سازمان

 خاص معنای نامه بهنامه، مصوبه و تصویبآیین از اعم دولت هیأت مصوبات یکلیه شامل
 حاوی و بوده و موردی خاص امور به مربوط کلمه خاص معنای در نامهتصویب ولی. شودمی

 کلی احکام حاوی و مجریه یقوه تصمیمات از ایگونه نامهنیست. آیین عام قواعد و کلی احکام
 وضع کشور اجرایی امور تمشیت منظوربه قوه این عالی مقامات توسط که است آورالزام عام و

 یحوزه بر ناظر و االجراالزم تصمیمات هانامهآیین. است حقوقی الزام قدرت و دارای شودمی
لکن  .(321-322: 1313ن.ک: هاشمی، ) کنندمی ایجاد و تکلیف حق اشخاص برای و اندعمومی
 جدیدی صالحیت تکلیف یا و شود، زیرا حقگذاری محسوب نمیبخشنامه جز قاعدهوضع 

 (.11: 1311 ،طباطبایی مؤتمنیسازمانی دارد )ی درونکند و جنبهنمی ایجاد افراد برای
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 جمهور در وضع قاعده در پرتو قانون اساسی . تحلیل عدم صالحیت رئیس3

 وضع قاعده  جمهور در. تحلیل عدم صالحیت صریح رئیس3-1
گذاری در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، اصلی که بیش از همه اثبات صالحیت قاعده

است. بر این مبنا الزم است نخست اصل مزبور  131کند، اصل جمهور را محتمل میرئیس
های مطروحه در این زمینه تبیین شود و پس از آن به بررسی بررسی و نکات و استدالل

 جمهور در وضع قاعده، بپردازیم. بات صالحیت ضمنی رئیسمستندات احتمالی اث

 131. نظرهای شورای نگهبان در خصوص اصل 3-1-1
سیری در نظرهای تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، بیانگر این است که با وجود نظرهای 

، در خصوص سؤال اصلی تحقیق نظری بیان نشده و بیشتر 131متعدد در خصوص اصل 
ی قسمت اخیر اصل، یعنی نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت شده دربارهنظرهای ارائه

گیری مشی و جهتنوعی بیانگر خطاست. البته یک نظر تفسیری و یک نظر مشورتی موجود به
 -11133تفسیری  یح آنکه، شورای نگهبان در نظری موضوع است. توضشورای نگهبان در زمینه

های داخلی جمهور در خصوص صالحیت کمیسیونرئیسدر جواب سؤال  22/1/11/م مورخ 11
ی مجریه تنها یک طور کلی مقامات صالح غیر از قوهی اجرایی و بهنامهمجلس در تدوین آیین

های مجلس خالف اصل نامه به کمیسیون یا کمیسیونارجاع تصویب آیین»دارد: جمله بیان می
از این نظر شورای نگهبان،  (.231: 1311مجموعه نظریات شورای نگهبان، « )قانون است 131

مورخ  1313ی مشورتی شماره عالوه در نظرشود. بهنباط میاست 131مفهوم حصر از اصل 
گیرنده در تشکیل شوراهای تصمیم»کند: در خصوص تشکیل شورای اقتصاد بیان می 22/1/13

« اساسی مغایرت داردرابطه با امور اجرایی یا عضویت افراد خارج از هیأت وزرا با قانون 
ی توان ادعا کرد که رویه(. بر این اساس می213: 1311مجموعه نظریات شورای نگهبان، )

گانه تصریح شده است. البته در تعارض با منحصر در موارد سه 131شورا در استنباط از اصل 
ن اساسی قانو 131و 12ی اجرای اصول قانون نحوه» 1ی این نظرها، شورای نگهبان در تبصره

و الحاقات « های رئیس مجلس شورای اسالمیجمهوری اسالمی ایران در خصوص مسئولیت
ی اجرایی این قانون را نامهی تصویب آیینبه رئیس مجلس اجازه 21/13/1311آن مصوب 

بر اینکه گذاری عالوهنامهصالحیت رئیس مجلس در اعمال صالحیت آیین (2)کند.اعطا می
نماید؛ زیرا نظارت قانون عادی بر است، از نظر منطقی نیز سست می 131خالف منطوق اصل 

به رئیس مجلس اعطا شده  131و  12های دولت به موجب اصول نامهها و تصویبنامهآیین
کنندگان قانون اساسی با این موافق رو کامال غیرمنطقی است اگر تصور شود تدوینازایناست. 
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نامه، خود قاضی عملکرد خویش باشد و بر قانونی بودن ع آییناند که رئیس مجلس ضمن وضبوده
گوید: گونه اقدامات با یک اصل کلی حقوقی که میهای مصوب خویش نظارت کند. ایننامهآیین

 (.33: 1311در تعارض آشکار است )تیال، « تواند قاضی دعوای خود باشدکس نمیهیچ»
است، شأنی همتراز  131م حصر از اصل تفسیری مذکور که ملهم مفهو با این حال نظر

قانون اساسی دارد و در جایگاهی واالتر از نظرهای این شورا، در مقام دادرس اساسی است. 
گذاری رئیس مجلس، این شورا نامهبر سکوت شورای نگهبان در اعمال صالحیت آیینعالوه

نامه ا در وضع آیینی قضاییه ردر موارد مشابه، صالحیت شورای عالی قضایی و رئیس قوه
ضمن  1/1333/ 2مورخ  13121/33/33ی تفسیری شماره یراد قرار نداده است و در نظرمورد ا

بدیهی است »کند: ی قضاییه تصریح میبه رسمیت شناختن این صالحیت برای رئیس قوه
ا نامه وضع نماید، امهای خارج از این قوه آیینتواند برای دستگاهرئیس قوه قضاییه نمی

نامه را تصویب کند، در این تواند در حدود و اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیینمی
 «. االتباع استها الزمی مصوب ایشان برای همه دستگاهنامهصورت آیین

در راستای اجرای  121ی قضاییه مستنبط از اصل سازد صالحیت رئیس قوهخاطرنشان می
اولی  -عنوان دومین مقام رسمی کشوربه -جمهوررئیس وظایفش نیست، چراکه در این صورت

شده مستفاد به این صالحیت در راستای عملیاتی ساختن وظایفش است؛ بلکه صالحیت جعل
وزیر دادگستری، »دارد: مقرر می 113قانون اساسی است. بدین توضیح که اصل  113از اصل

مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و  مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه
گردد. رئیس کند، انتخاب میجمهور پیشنهاد میاز میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس

تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به قوه قضاییه می
دارای همان اختیارات و وظایفی وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری 

مطابق «. شودبینی میترین مقام اجرایی پیشعنوان عالیخواهد بود که در قوانین برای وزرا به
داری و اختیارات ی قضاییه امکان تفویض اختیار در امور مالی و ااین اصل، رئیس قوه

اراتی همچون سایر وزرا تبع، وزیر اختیت را به وزیر دادگستری دارد و بهاستخدامی غیرقضا
شده در قوانین، صالحیت وضع مقررات است. از بینیخواهد داشت. یکی از اختیارات پیش

تر، ثبوت آن اختیار برای مقام باالتر است. بنابراین، لوازم تفویض اختیار یک مقام به مقام پایین
ربط نیز وزیر ذیگذاری است تا بدین وسیله نامهی قضاییه واجد صالحیت آیینرئیس قوه

نامه محسوب شود. هرچند شورای نگهبان در نظر تفسیری خود در این صالح به وضع آیین
توان استدالل ذکرشده را مبنای خصوص، دالیل و مبانی توجیهی امر را بیان نکرده است، می

 ی قضاییه دانست و بدین واسطه نظر شورا را موجه جلوه داد. صالحیت رئیس قوه



 
 
 

 ...در نظام حقوقی جمهوربررسی عدم صالحیت وضع مقررات توسط رئیس
 

 

14 

، موضوع را 131منظور رفع تعارض در مورد مفهوم حصر اصل شایسته است به بنابراین،
ی مجریه در سه گذاری قوهمفهم انحصار صالحیت مقررات 131بدین شکل بیان کرد؛ اصل 

ی مجریه. در گذاری در درون قوهمقام و نهاد مزبوراست، نه مفهم انحصار صالحیت مقررات
توان این تفسیر را انند توجه به سرفصل ماده و اصل، میواقع با استمداد از اصول تفسیر م
ی مجریه قرار ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان قوه 131تقویت کرد. بدین توضیح که اصل 

است، نه  131ی مجریه در مقامات مصرح در اصل دارد و این موقعیت بیانگر مفهوم حصر قوه
 . 131در اصل نافی صالحیت هر مقامی غیر از مقامات مصرح 

و صالحیت رئیس  131ی این تفسیر، تعارض میان مفهوم حصر مستفاد از اصل با ارائه
حل خواهد شد. لکن، این تفسیر نباید دستاویزی برای  113ی قضاییه مستفاد از اصل قوه

گذاری برای سایر مقامات شود، زیرا مطابق قانون ها جهت جعل صالحیت مقرراتسوءاستفاده
 113ی قضاییه به استناد اصل و رئیس قوه131ی مصرح در اصل گانهها مقامات سهاساسی تن

جمهور هم مطابق پذیرش مفهوم حصر در الوصف، رئیساند. معصالح به وضع مقررات عمومی
ی مجریه و هم مطابق پذیرش مفهوم حصر در گذاری در درون قوهخصوص صالحیت مقررات
، صالح به 131ی مجریه در سه مقام مصرح در اصل گذاری قوهخصوص صالحیت مقررات

ی مجریه و ی قوهجمهور از طرفی مقامی داخل در بدنهعبارتی رئیسنامه نیست. بهوضع آیین
 از طرفی خارج از موارد مصرح در اصل مذکور است. 

 . اصل حاکمیت قانون3-1-2
اصل مورد بحث  ترین اصول حقوق عمومی است که در فهماصل حاکمیت قانون از مهم

های عمومی است. باید مدنظر قرار گیرد. حاکمیت قانون، اغلب حامی حقوق مردمی و آزادی
ی قانون تجویز شده وسیلهعنوان محدودیت عمل حکومت به آنچه بهسان، این اصل بهبدین

ین ی مستقیم حاکمیت قانون آن است که اگر قوانعبارت دیگر، نتیجهشود. بهگر میاست، جلوه
بینی نکند، گیری یا عملکردی معین را برای مقامات و نهادهای فرادست پیشصالحیت تصمیم

(. حاکمیت قانون در 123: 1311ها را فاقد صالحیت در آن حوزه معین تلقی کرد )تیال، باید آن
(، در 213: 1311هاست )ن.ک: گرجی، ی صوری آنکه مبین تحدید قدرت و صالحیتالیه

ی صوری آن مستلزم توقف شود. در واقع حاکمیت قانون در الیهگر میلوهخصوص موضوع ج
متیقن های گذاری است. هر گونه تخطی از صالحیتبر موارد مصرح و متقن صالحیت قاعده

 شود.در قانون اساسی تجاوز به اصل حاکمیت قانون الاقل در بعد صوری آن، محسوب می
قانون اساسی  های متیقن درانون، توقف بر صالحیترو مقتضای عمل به اصل حاکمیت قازاین
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صورت مصرح و متیقن شامل به 131است. نظر به اینکه مقامات صالح وضع قاعده در اصل 
های متشکل از چند وزیر است و شامل هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون

حکم به عدم  شود، اقتضای عمل به اصل حاکمیت قانون در این خصوص،جمهور نمیرئیس
  جمهور است.گذاری رئیسصالحیت قاعده

 . اصل عدم صالحیت3-1-3
اصل عدم صالحیت، تبلور اصل باالدستی حاکمیت قانون است. در حقوق عمومی، اصل بر 
عدم صالحیت مأموران دولتی و کارگزاران حکومتی است، مگر آنکه صالحیت ایشان 

ی اختیارات مقامات د. بنابراین، تفسیر حیطهصورت ایجابی توسط قانون اساسی تعیین شوبه
ی منطقی اصل عدم صالحیت آن حکومتی الجرم باید به شکل مضیق صورت پذیرد. نتیجه

است که صالحیت باید تصریح شده باشد. به دیگر سخن، در موارد سکوت اصل بر عدم 
الحیت ی این اصل آن است که در وضع مقررات اصل عدم صصالحیت خواهد بود. نتیجه

 (.13: 1313بینی شده باشد )تیال، دولت است، مگر آنکه در قانون پیش
معتقدند عدم  131برخی محققان ضمن اذعان به تصریح تنها سه مقام و نهاد در اصل 

کند. ایشان معتقد ی حصر نمیافاده 131ی عدم صالحیت نیست، زیرا اصل منزلهتصریح به
های متشکل از أت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیونکه هرچند قانون اساسی از هی هستند

 کند. صراحت نام برده است، این امر صالحیت غیر از این مقامات را نفی نمیچند وزیر به
کنند که در صورت سکوت مؤسس و نبود منع صریح قانون ی کلی بیان میایشان به نحوه

از هر نوع که باشد، برای مقامات گذاری را نامهبینی صالحیت آییناساسی، مقنن حق پیش
ترین مقامات اجرایی دارد، اما در صورت سکوت مؤسس و مقنن و البته نبود منع صریح، عالی

ی خدمات را دارا هستند. در نامهعنوان متصدیان خدمت عمومی حق وضع آییناجرایی به
حیتی را برای ی انتظامی باید مقنن یا مؤسس چنین صالنامهعوض، در خصوص صالحیت آیین

 (.121: 1313بینی کرده باشد )واعظی، صراحت یا تلویحی پیشمقامات اجرایی به
اعتبار دانستن قوانین را مغایرت با قانون اساسی و شرع دانسته و از در واقع ایشان مالک بی

شود که قانون مصوب در تضادی آشکار با حکم صریح دیدگاه وی مغایرت، زمانی محقق می
ساسی باشد یا اینکه در صورت سکوت قانون اساسی در خصوص موضوع، ممنوعیت قانون ا

صریحی وجود داشته باشد. در غیر این صورت قانون از اعتبار الزم برخوردار است و مغایر با 
قانون اساسی تلقی نخواهد شد. مطابق این دیدگاه، در صورت سکوت قانونگذار اساسی در 

گذاری توسط قانونگذار عادی مطلقاً مقرون به نامهینخصوص یک مقام، جعل صالحیت آی
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طور واضح و آشکار که به –ی انتظامی نامهبر این، ایشان میان تجویز آیینصواب است. عالوه
های خدمات قائل به تفکیک شده نامهو آیین –های شهروندان است تحدیدگر حقوق و آزادی

دمات، پا را فراتر از استدالل ذکرشده های خنامهاست. در حقیقت وی در خصوص آیین
ی وظایف و اختیارات، هر گذاشته و حتی در صورت نبود هیچ مستند قانونی، از باب مالزمه

ی خدمات دانسته است. بر این اساس، هرچند در نامهمقام اجرایی را صالح به وضع آیین
نداریم، عدم ذکر نامه در قانون اساسی حکمی جمهور در وضع آیینخصوص صالحیت رئیس

 موضوع نیست.  یسالبه به انتفا 131ی عدم صالحیت نیست و به اصطالح اصولی اصل منزلهبه
منظور تبیین امکان ایجاد صالحیت و اختیارات توسط مقامی غیر از قانونگذار، از طرفی به

یار و گونه استدالل شده که افزودن اختیارات در صورتی خالف قانون اساسی است که اختاین
ی نهاد دیگری باشد، ولی اگر اختیار و شده در قانون اساسی بر عهدهصالحیت افزوده

ای ندارد، ی نهادی گذارده نشده یا امری است که سابقهصالحیتی در قانون عادی به عهده
توان آن را به نهادی که براساس قانون اساسی تشکیل شده است، واگذار کرد؛ هرچند در می

توان جزء اختیارات و صالحیت آن نهاد ذکر نشده باشد و لذا تنها در صورتی می قانون اساسی
افزایش اختیارات توسط قانون عادی را مغایر قانون اساسی دانست که آن اختیار در خود قانون 

این استدالل، ادعای برخی (. 112: 1331زاده، اساسی به نهاد دیگری سپرده شده باشد )فالح
نامه، در خصوص مراجع وضع آیین 131معتقدند با وجود تصریح اصل  حقوقدانان را که

توان با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسالمی، چنین اختیاری را به می
 کند.  (، رد می113: 1332جمهور داد )رستمی، رئیس

جمهور توسط قانون عادی مغایر با گذاری برای رئیسبنابراین جعل صالحیت مقررات
تصریح در قانون اساسی به مقامات دیگری واگذار قانون اساسی است، چراکه این صالحیت به

 مورد توجه قرار گیرد.  131شده است. اصل عدم صالحیت باید در تفسیر اصل 
ی قواعد موجد حق و تکلیف نسبت به اشخاص از سوی کارگزاران بر این اساس، تعبیه

عالوه جاری میت قانون و عدم صالحیت قرار دارد. بهعمومی در تغایری آشکار با اصول حاک
جمهور، اساساً احتیاج به اثبات گذاری رئیسدر خصوص صالحیت قاعده« اصل عدم»شدن 

 سازد و مدعی این صالحیت ناچارگذاری را غیرضروری میفقدان صالحیت وی در امر قاعده
 است که دلیل اقامه کند. 
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 و شورای بازنگری قانون اساسی. مذاکرات مجلس خبرگان 3-1-4
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل مراجعه به

کند، چراکه مباحثی که در صورت ، مددی مستقیم برای پاسخ به پرسش تحقیق نمی131
ولی مفاد این مقررات » . . صورت گرفته، در مورد عبارت  131مشروح مذاکرات ذیل اصل 

ی اجرایی و ماهوی است و در مورد مقامات نامهو آیین« اه نباید با قوانین مخالف باشدگهیچ
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای ادارهصالح بحثی به میان نیامده است )

چراکه در واقع ابهامی از منظر نویسندگان قانون اساسی وجود  (،1331-1331 :1311،  یاسالم
فعلی( مقامات  131سابق )اصل  113بحث در این زمینه الزم بیاید. مطابق اصل نداشته است تا 

گذاری تنها شامل هیأت وزیران و هر یک از وزرا بوده است. در منظور مقرراتصالح به
های متشکل از فعلی دچار تغییراتی شد و دو موضوع کمیسیون 131، اصل 11بازنگری سال 

ی نظارت رئیس مجلس بر گذاری و نحوهلح جهت مقرراتعنوان دیگر مقام صاچند وزیر به
بینی شد. لکن در خصوص های مذکور پیشهای دولت و کمیسیوننامهها و آییننامهتصویب

ای صورت نگرفته و تنها دو موضوع مذکور جمهور بحث و مذاکرهگذاری رئیساقتدار مقررات
 را دچار تغییر و تحوالتی کرد.  131اصل 

طور مستقیم ما را در اثبات و عدم اثبات صالحیت گرفته بهکرات صورتهرچند مذا
ی موضوع کند، به داللت التزامی حداقل، مشعر عدم سابقهجمهور یاری نمیگذاری رئیسقاعده

کنندگان شورای بازنگری و بدیع بودن آن است، بدین معنا که مؤسسان قانون اساسی و مذاکره
جمهور را مفروض گذاری رئیسویا عدم صالحیت مقرراتاند و گالتفاتی به این مسئله نداشته

رو در آن مورد بحثی نکردند. در واقع اهمیت مسئله مستلزم ذکر موضوع در دانستند؛ ازاینمی
 ی عدم صالحیت است. منزلهدر این خصوص به قانون اساسی است، بر این اساس، عدم ذکر

 . عدم اثبات صالحیت به طریق اولویت3-1-5
توان در جمهور را میگذاری رئیستوجیهات احتمالی اثبات صالحیت قاعده یکی از

تمسک به ظهور اصل مذکور کشف کرد. مطابق این توجیه، به استناد قیاس اولویت، 
شود. براساس این استدالل چگونه جمهور صالح بلکه اصلح به این صالحیت توصیف میرئیس

جمهورند، صالحیت وضع مقررات را دارا ر بر رئیسای مؤخامکان دارد وزرا که به لحاظ رتبه
ها قرار دارد، صالحیت وضع ی مقدم و شأنی واالتر از آنجمهور که در رتبهباشند، ولی رئیس

منظور انجام وظایف اداری جمهور نیز بتواند بهمقررات را نداشته باشد؟ منطقی است که رئیس
نامه وضع کند. در پاسخ به این استنباط باید های اداری تحت ریاستش، آیینو تنظیم سازمان
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گیرد، اما نظر به اینکه از یک سو قانونگذار گفت اگرچه در ظاهر طریق اولویت شکل می
گذار نام برده، ولی از صراحت از مقامات صالح مقرراتحکیم و عاقل، در مقام بیان بوده و به

اسیت و اهمیت موضوع، الزم و ضروری عالوه با توجه به حسجمهور یاد نکرده است، بهرئیس
شود که رو نتیجه گرفته میتصریح در قانون اساسی ذکر شود؛ ازاینبود که این صالحیت به

جمهور نیست. از سوی دیگر، در بازنگری سال گذاری رئیسمثبت صالحیت قاعده 131اصل 
و عملیاتی  جمهوروزیری و تغییر وظایف و مقام تشریفاتی رئیسو حذف پست نخست 11

گذار عنوان مقام صالح مقرراتجمهور را بههمچنان، رئیس 131شدن اختیارات ایشان، اصل 
 های متشکل از چند وزیر اضافه شد. که کمیسیونذکر نکرد، درحالی

 جمهور در وضع قاعده . تحلیل عدم صالحیت ضمنی رئیس3-2
گذاری سه مقام ثبت صالحیت قاعدهتنها م 131 بیان شد، معلوم شد که اصل تفصیلبهه کچنان

قابل استنباط نیست. در واقع،  مذکورجمهور از اصل مزبور است و به هیچ روی صالحیت رئیس
. البته برخی از اصول یستشده نتصریح هایصالحیتجمهور جزء گذاری رئیسصالحیت قاعده

جمهور مطرح ئیسنامه را برای رقانون اساسی، احتمال صالحیت ضمنی در خصوص وضع آیین
قانون اساسی، مستندات احتمالی صالحیت وضع  131و 121، 113مانند اصول کند؛ اصولی می

 پردازیم. ها میکه در ادامه به بررسی آن جمهور استقاعده توسط رئیس

  113. عدم صالحیت در پرتو اصل 3-2-1
جمهوری ود، رئیسشبر شورای نگهبان که پاسدار تقنینی قانون اساسی محسوب میعالوه

ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، عنوان عالیقانون اساسی به 113به موجب اصل 
مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و پاسدار اجرای قانون اساسی است. در واقع، 

ازمندیم، ی قانونگذاری به نهادی برای صیانت از برتری قانون اساسی نیکه در عرصهگونههمان
ی اجرایی نیز نیازمند نگهبانی برای حفاظت از قانون اساسی هستیم. در این زمینه، در مرحله

جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی اعالم نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، رئیس
های دارد. در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و مشخص کردن اختیارات و مسئولیتمی

های قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت»وری، قانونی تحت عنوان جمهرئیس
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. فصل  1312در سال « ریاست جمهوری اسالمی ایران

 (3)جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخته است.دوم این قانون به مسئولیت رئیس
و مسئولیت اجرای قانون اساسی  113شمول اصل یی دایرهفارغ از بحث و بررسی درباره

جمهور را ندارد. این بحث گذاری رئیسدر سایر قوا، اصل مزبور توان اثبات صالحیت قاعده
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قابل طرح است که لوازم و ابزارهای مسئولیت اجرای قانون اساسی مشتمل بر چیست؟ آیا 
الت و نهاد یا معاونت مبادرت تواند به ایجاد تشکیجمهور در راستای این مسئولیت میرئیس

نامه از ابزارها و لوازم ایفای این مسئولیت است؟ چنانکه از ابتدای ورزد؟ آیا وضع آیین
ی عملیاتی ساختن این اصل، مباحثی صورت گرفته تصویب قانون اساسی در خصوص نحوه

ی رع و نتیجهی کلی که اختیار، فقاعدهرؤسای جمهور سابق با این استدالل که طبق  (1)است.
ی دیگر که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، مسئولیت است و همچنین قاعده
جمهور الزم و ضروری است، از لوازم های محوله به رئیستصمیماتی که برای اعمال مسئولیت
جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن شود و رئیساجرای قانون اساسی محسوب می

خواستار اختصاص قسمتی از تشکیالت دفتر اساسی موجب عدم جواز نیست؛ در قانون 
جمهور در منظور انجام مسئولیت رئیسی بازرسی بهعنوان واحد ویژهریاست جمهوری به

ی صیانت از قانون اساسی بودند. ( یا تشکیل کمیته12: 1313اجرای قانون اساسی )مهرپور، 
رسد که این شورا، ایجاد نظر میتفسیری شورای نگهبان، به ها و نظرهایلکن با توجه به جوابیه

رسد مادامی نظر میداند. البته بهتشکیالت و نهاد را از لوازم مسئولیت اجرای قانون اساسی نمی
که ایجاد تشکیالت نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی نباشد و مشمول رعایت مقررات 

خصوص که ایجاد ی مجریه است، به، در اختیار قوهنشود« قانون خدمات کشوری» 111ی ماده
جمهور است و منوط به تصویب مرجع دیگری نیست. در این معاونت از اختیارات رئیس

های مصرح برای شورای خصوص مجاز بودن ایجاد تشکیالت ناشی از تفاوت صالحیت
بطه با پاسداری جمهور در رای پاسداری تقنینی از قانون اساسی و رئیسنگهبان در زمینه

توان چنین استدالل کرد با ی مورد بحث میاجرایی از قانون اساسی است. در خصوص مسئله
توجه به اینکه شورای نگهبان ایجاد تشکیالت را مالزم با مسئولیت اجرای قانون اساسی 

داند، به طریق اولی وضع قاعده را که دارای نتایج و آثار بیشتر و موجد حق و تکلیف نمی
ابزارهای اجرای  قانون مزبور است، مالزم این مسئولیت نخواهد دانست. بر این اساس، مطابق

این مسئولیت شامل نظارت، بازرسی، کسب اطالع، پیگیری، اخطار و تذکر است و عبارت 
اقدامات مقتضی مشتمل بر موارد مشابه مذکور است و مثبت صالحیت وضع قاعده نیست. 

های مصرح و ضمنی نظر ت بروز اختالف در تفسیر صالحیتچنانکه بیان شد، در صور
ی شورای نگهبان مالک عمل است، اگر این اختالف ناشی از قانون اساسی باشد. در زمینه

های مستقیم و غیرمستقیم شورای اثبات ضمنی صالحیت وضع قاعده، باید به نظرها و دیدگاه
مک خواهد کرد که اصل عدم تالزم از نگهبان توجه کرد. توجه به این نکته نیز به بحث ک

قواعد عقلی و استلزامات عقلی است که در تفسیر متون حقوق عمومی نیز کاربرد دارد. بدین 
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ایم که آیا وضع قاعده از لوازم مسئولیت اجرای توضیح که در این موضع که دچار تردید شده
کنیم که وضع قاعده م میگذاریم و حکقانون اساسی است یا خیر، اصل را بر عدم تالزم می

تالزمی با اجرای قانون اساسی ندارد. جاری ساختن این حکم با دقت الزم در جعل 
عالوه استناد به اصل عدم تالزم در واقع عمل به تفسیر های ضمنی هماهنگی دارد. بهصالحیت

ف نحوی مؤثر در حق و تکلیهای یک مقام که بهمضیق است. تفسیر مضیق از حدود صالحیت
شهروندان است، چراکه هدف حقوق عمومی حفظ حقوق شهروندان و تحدید قدرت عمومی 

 است و این تفسیر در جهت دستیابی به چنین هدفی است. 

 121 اصل. عدم صالحیت در پرتو 3-2-2
، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی 121جمهور به موجب اصل رئیس

 یالزمهی دیگری بگذارد. ها را به عهدهی آنتواند ادارهر عهده دارد و میکشور را مستقیماً ب
 کهحالیدر. «نامهآیین»در قالب  لزوماًاداره، اتخاذ تصمیم است، اما نه بر مدیریت و ریاست 

نامه، اتخاذ در قالب آیینجمهورند، های اجرایی که معاون رئیسرؤسای سازمان یم کهشاهد
های اداری در برابر وزرا سای سازمانؤن و رامعاونت. ه نقض قانون اساسی اسککنند تصمیم می

اقدامات و هیأت وزیران صالحیت وضع قاعده ندارند و باید مطیع تصمیمات این مقامات باشند. 
صورت  سازمانیدرون هایبخشنامهدر قالب تصمیمات اداری و تواند جمهور میمعاونان رئیس

جمهور است. هرچند در نحوه و چگونگی این رئیس یبر عهده داریگیرد. مسئولیت امور ا
، سازمان امور اداری و استخدامی است جمهور گذارده نشدهمدیریت الزام خاصی برای رئیس

جمهور با حکم رئیس هاآنسای ؤکه ر ریزیبرنامهو سپس سازمان مدیریت و  در ابتدا کشور
و  انداجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی و این مسئولیت، متولی اصلی شدندمیمنصوب 

انسانی  یمدیریت و سرمایه یمعاونت توسعه یدر حال حاضر نیز این وظیفه بر عهده
شورای »جمهور است. در واقع سازمان مدیریت و در حال حاضر معاونت مزبور از طریق رئیس
اجرای قوانین و  ینحوه «و دستمزدشورای حقوق » و نیز« انسانی یمدیریت و سرمایه یتوسعه

جمهور در کند. این نهادها بازوی اجرایی رئیسمقررات اداری و استخدامی کشور را تعیین می
جمهور رئیس تأییدپس از  هاآنند و مصوبات و تصمیمات اامور اداری و استخدامی

ر اداری و استخدامی بر این اساس، مدیریت بر امور برنامه و بودجه و امو (2)ست.االجراالزم
یید أبا اتخاذ تصمیم، ت تواندجمهور میرئیس . بلکهیستنحو استقاللی ننامه بهمستلزم وضع آیین

مدیریت، ریاست شورای عالی اداری، ابالغ بودجه،  یمصوبات شورای عالی اداری و توسعه
مسئولیت ، همجری یهای قوهو هماهنگی میان دستگاه داریسکانبودجه و  یامضای الیحه
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جمهور، باید ای رئیسی مسئولیت بودجهدر زمینهرا انجام دهد.  121 امور مزبور در اصل یاداره
ی بودجه پس از ی بودجه و امضای الیحهنحو مستقل در ابالغ بخشنامهگفت که ایشان به

 کند. تصویب آن توسط هیأت وزیران، نقش ایفا می
کننده است. ت اداری نیز نقش وی بسیار تعییندر امور تشکیالتی و تعیین تشریفا 

عنوان رئیس شورای عالی اداری در تعیین و تجدید نظر در ساختار داخلی جمهور بهرئیس
های اجرایی های مورد عمل در دستگاهها و رویههای اجرایی و اصالح و بازبینی روشدستگاه

االجراست و در حال هور الزمجمای دارد. مصوبات شورا پس از تأیید رئیسنقش برجسته
های گیری در مورد امور تشکیالتی و ساختار دستگاهحاضر تنها محدودیت شورا در تصمیم

قانون مدیریت خدمات کشوری، اصالح ساختار تشکیالت  112ی ماده 1اجرایی، مطابق بند 
)ره( و مقام معظم ها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی هایی است که احکام آندستگاه

 112ی ی مادهشود )تبصرههایی که جدید ایجاد میرهبری تأسیس شده و همچنین دستگاه
 قانون خدمات کشوری(.

 134اصل  عدم صالحیت در پرتو. 3-2-3
ی سازی تصمیمات آن به عهدهمسئولیت ریاست هیأت وزیران و نظارت و هماهنگ

جمهور است که ریاست هیأت وزیران با رئیس»دارد: مقرر می 131جمهور است. اصل رئیس
های وزیران و بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم

مشی دولت را تعیین و قوانین را پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطهیأت دولت می
 «. کند. . . اجرا می

جمهور ، هیأت دولت، نمود جمعی همکاران اصلی رئیسترهیأت وزیران و به معنای دقیق
شود و وظایف این قوه ی مجریه تشکیل میی قوهاست که معموالً با حضور ناظرانی از بدنه

گیرد. اگرچه تلقی هیأت وزیران ی مذکور انجام میآفرینی این نهاد عالی در قوهاساساً با نقش
ی مجریه امری روشن و ام اغلب وظایف قوهدار برای انجعنوان مرجع اصولی صالحیتبه

حساب آورد. وی توان معادل هیأت وزیران بهجمهور را نمیرسد، رئیسنظر میبدون تردید به
ی هیأت دولت و دارای یک حق رأی است و هرچند اصوالً ریاست آن تنها عضوی از مجموعه

هیأت دولت دارد، اما از  دار است و عمالً نقشی مؤثر در محتوای تصمیماتهیأت را عهده
نحو استقاللی برخوردار نیست و باید صرفاً در قالب هیأت گیری نوعی بهصالحیت تصمیم

 دولت به این امر مبادرت ورزد. 
جمهور بر هیأت وزیران و ضمن بیان تفوق و کنترل رئیس 131بر این اساس اصل 
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مشی یران در تعیین برنامه و خطوضوح به لزوم همکاری وزبرشمردن ابزارهای ریاستی وی، به
رسانای مفهوم « مشی دولتتعیین برنامه و خط»ی دولت و اجرای قوانین تصریح دارد. گزاره

گذاری رسانای مفهوم صالحیت قاعده« اجرای قوانین»گذاری و عبارت مشیصالحیت خط
یری نوعی گها بیانگر صالحیت تصمیماین یهای اجرایی است. هر دونامهخصوص آیینبه

مستلزم همکاری وزیران در این خصوص است.  131ی مجریه است که به نص اصل قوه
های اجرایی را تنها با همکاری هیأت وزیران نامهجمهور آیینکه رئیسشایان ذکر است، هنگامی

های مستقل با حقوق و آزادی نامهدلیل درگیری هرچه بیشتر آیینتواند تدوین کند، بهمی
های مستقل را نخواهد داشت. نامهن، وی به طریق اولی صالحیت وضع آیینشهروندا

وزیری و تبدیل شود هرچند با بازنگری قانون اساسی ضمن حذف مقام نخستخاطرنشان می
جمهور تغییر وزیر به رئیسرکنی به دورکنی، ریاست هیأت وزیران از نخستی مجریه سهقوه

ش و پس از بازنگری ثابت و بدون تغییر مانده، عدم یافت، موضوعی که در این زمینه پی
نحو مستقل است. در مجموع، این ها بهنامهصالحیت ریاست هیأت وزیران در وضع آیین

با همکاری وزیران برنامه و ]جمهوررئیس[»دارد: قانون اساسی که بیان می 131ی اصل گزاره
ای بر برداشت عدم صالحیت ید و قرینهکند. مؤمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میخط

 «. شودقلمداد می 131جمهور مستفاد از اصل گذاری رئیسقاعده
نظارت بر هیأت وزیران و  به منظورجمهور ریاست رئیسبیانگر  ابتدایی اصل که یگزاره 

است، بر ها در آن هیأت گیریو هدایت جلسات، مذاکرات و تصمیم هماهنگی تصمیمات
نامه ، وضع آیینسازیهماهنگنظارت و  یکند. الزمهنمی نی وضع قاعده داللتصالحیت ضم
مجریه  یدارد تا به اشکال مختلف، مقدمات هماهنگی امور قوه جمهور صالحیتنیست. رئیس

جمهور و صدور بخشنامه از جمله ابزارهایی را فراهم آورد. صالحیت عزل وزرا از سوی رئیس
آیینه )بهره ببرد  هاآنواند در ایجاد هماهنگی تصمیمات وزرا از تجمهور میاست که رئیس

مزبور  یانجام وظیفه برایاز طرفی نهاد ریاست جمهوری ابزار دیگری (. 33: 1332،  نگینی
جمهور است و او را در انجام وظایف و هماهنگ است. نهاد ریاست جمهوری مشاور رئیس

 (.31: 1333طباطبایی مؤتمنی، ) کندیاری می هانآو نظارت بر  هاوزارتخانهکردن عملیات 
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 گیرینتیجه
مفهوم صالحیت از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، عبارت است از وضعیت حقوقی 

ی آن در انجام برخی واسطهشود و وی بهمشخصی که برای مقام یا مرجع اداری تعریف می
قانون ذکر شده و گاه از لوازم طور صریح در ها گاه بهگردد. صالحیتاقدامات توانمند می

نحو صریح در قانون ذکر نشده های تصریح شده است و بهضروری اجرا و اعمال صالحیت
نحو موسع تفسیر ها را بههای ضمنی باید دقت داشت که آناست. در خصوص صالحیت

 های مقامات اداری، وضع قاعده ونکرده و به موارد متیقن بسنده کنیم. یکی از صالحیت
دار وضع قاعده به موجب قانون اساسی، هیأت وزیران، مقررات دولتی است. مقامات صالحیت

صراحت نامی از های متشکل از چند وزیر است. در این اصل بههر یک از وزرا و کمیسیون
است.  131جمهور به میان نیامده است. تفسیر شورای نگهبان بیانگر مفهوم حصر از اصل رئیس

جمهور توسط قانون عادی، مغایر و گذاری برای رئیسالحیت مقرراتاز طرفی جعل ص
مخالف با قانون اساسی است، چراکه این صالحیت به تصریح در قانون اساسی به مقامات 

ی مقامات صالح دیگری واگذار شده است. اصل حاکمیت قانون و عدم صالحیت نیز توسعه
مذاکرات مجلس خبرگان و شورای بازنگری  داند.جمهور را مجاز نمیگذار به رئیسمقررات

گذار، بر دار قاعدهقانون اساسی نیز تلویحاً با عدم بحث در خصوص مقامات صالحیت
جمهور در وضع صالحیت رئیس 131گذارد. بر این اساس، اصل برداشت حصر صحه می

و 113ول کند. برخی اصول دیگر قانون اساسی مانند اصصورت صریح اثبات نمیقاعده را به
نحو ضمنی را ندارند. اصل جمهور بهگذاری رئیسنیز توان اثبات صالحیت قاعده 131و  121
کند و ابزارهایی را به جمهور را مقام پاسدار قانون اساسی معرفی میقانون اساسی رئیس 113

گذارد. حق تذکر، اخطار، موجب قانون عادی برای انجام این مسئولیت در اختیارش می
، کسب اطالع، بازرسی از اقدامات و اختیارات این مقام است. با توجه به نظرهای نظارت

جمهور، شورای نگهبان در مورد این اصل و ابزارهای موجود برای اعمال اختیارات رئیس
جمهور تلقی کرد. گذاری رئیسنحو ضمنی مشعر صالحیت قاعدهرا به113توان اصل نمی

انون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری ق 121جمهور به موجب اصل رئیس
ها را به دیگری واگذار کند. ی آنتواند ادارهو استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می

در قالب  لزوماًمدیریت و ریاست بر سازمان یا اداره یا نهاد، اتخاذ تصمیم است، اما نه  یالزمه
 ییید مصوبات شورای عالی اداری و توسعهأبا اتخاذ تصمیم، ت تواندیجمهور م. رئیسنامهآیین

و  داریسکانبودجه و  یمدیریت، ریاست شورای عالی اداری، ابالغ بودجه، امضای الیحه
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را انجام 121 امور مزبور در اصل یمسئولیت اداره، مجریه یهای قوههماهنگی میان دستگاه
سازی یاست هیأت وزیران و نظارت و هماهنگمسئولیت ر 131به موجب اصل . دهد

نامه نیست، ی انجام این مسئولیت وضع آیینجمهور است. الزمهی رئیستصمیمات آن به عهده
از  نهاد ریاست جمهوریو جمهور و صدور بخشنامه صالحیت عزل وزرا از سوی رئیس بلکه

 هاآنی تصمیمات وزرا از تواند در ایجاد هماهنگجمهور میجمله ابزارهایی است که رئیس
تواند به وضع صورت مستقل نمیجمهور به. بنابراین به موجب قانون اساسی، رئیسبهره ببرد

تواند نظرهای خویش عنوان عضوی از هیأت دولت با همکاری وزرا میقاعده بپردازد و تنها به
 ی ظهور برساند.نامه به منصهرا در قالب آیین
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 هایادداشت
های رسیدگی در حقوق اداری (، آیین1313ی بیشتر ر.ک: هداوند، مهدی و دیگران )طالعهبرای م .3

(، اصول حقوق 1311ی تطبیقی(، تهران: خرسندی، چ اول؛ هداوند، مهدی و علی مشهدی ))مطالعه
اکبر و یونس فتحی اداری )در پرتو آرای دیوان عدالت(، تهران: خرسندی، چ اول؛ گرجی، علی

ی حقوقی دادگستری، ش ، مجله«های گزینشیی تطبیقی نظارت بر اعمال صالحیتطالعهم»(، 1331)
دکترین صالحیت تخییری در »(، 1332اهلل جلیلی مراد )؛ مشهدی، علی و آیت211-211، صص 11

 ی حقوق اداری، تهران: مجد، چ اول.، مجموعه مقاالت اندیشه«حقوق ایران و فرانسه
 «نامه اجرایی این قانون را تصویب کند. . . تواند آیینرئیس مجلس می»رد: دامقرر می 1ی تبصره .2
 مواد مربوط عبارت است از:  .1

قانون  113 منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصلبه» -13ی ماده
اقدامات الزم، مسئول  بررسی و، بازرسی، پیگیری، اطالع کسبجمهور از طریق نظارت، اساسی، رئیس

 «. باشداجرای قانون اساسی می
به قوای  جمهور حق اخطار و تذکرمنظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیسبه» –12 یماده

 «. ه کشور را داردگانسه
، «جمهورقانون اساسی و سرگذشت رئیس»(، 1311الدین )ی بیشتر ر.ک: مدنی، سید جاللبرای مطالعه .1

مفهوم مسئولیت »(، 1331زاده، جواد و مظفر علیکرمی  )؛ تقی12-22، صص 33ی زمانه، ش هنامهما
؛ 33-1، صص 1ی مطالعات حقوقی، ش ، مجله«اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ی دین و ارتباطات، ش ، مجله«جمهور در اجرای قانون اساسینقش رئیس»(، 1313اسماعیلی، محسن )
بررسی ابعاد حقوقی »(، 1331زعیم  )اهلل و امیرحسین اصلدی، سید حجتاله؛ علم32-1، ص 21

ی ، مجله«جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسیمسئولیت رئیس
(، 1333الهی، حسین و وحید ملکی )؛ رحمت133-13، صص 1مطالعات حقوقی دولت اسالمی، ش 

ی حقوق ، نشریه«جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیسحدودهماهیت حقوقی و م»
 .12-11، صص 12اساسی، ش 

مراتب در سلسله هاآناینکه مصوبات و هرچند در اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات شوراهای عالی  .9
 .بحث و اختالف نظر است، قوانین در کجا قرار دارند
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح  ،(1311فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)ی کل امور اداره

ی کل امور ، تهران: ادارهمذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  . 2فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چ اول، ج 

ی دین و لهمج، «جمهور در اجرای قانون اساسینقش رئیس»(، 1313اسماعیلی، محسن )
 .32-1، صص 21، ش ارتباطات

 . 2، تهران: خرسندی، چ اول، ج حقوق اداری(، 1331امامی، محمد و کوروش استوارسنگری )
(، گزارش پژوهشی با عنوان واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا 1332آیینه نگینی، حسین )

 ان. شورای نگهب ی، تهران: پژوهشکده«نظارت»مدخل در قانون اساسی، 
مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری »(، 1331زاده، جواد و مظفر علیکرمی )تقی

 . 33-1، صص 1، ش ی مطالعات حقوقیمجله، «اسالمی ایران

، تهران: نامهسازی و مرزشناسی قانون و آییناصول تطبیقی قاعده(، 1311تیال، پروانه )
 خرسندی، چ اول.

، «ی مجریه از منظر حقوق عمومیسازی قوهنامهی صالحیت آیینرهگست»(، 1313تیال، پروانه )
 .21-32، صص 1، ش رسانی حقوقیی اطالعمجله

 اصول حقوق اداری، )در پرتو آرای دیوان عدالت(،(، 1311هداوند، مهدی و علی مشهدی )
 تهران: خرسندی، چ اول. 

ی گنج دانش، چ : کتابخانه، تهرانترمینولوژی حقوق (،1312جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
 سیزدهم.

ی مسئولیت اجرای ماهیت حقوقی و محدوده»(، 1333الهی، حسین و وحید ملکی )رحمت
 . 12-11، صص 12، ش ی حقوق اساسینشریه، «جمهورقانون اساسی توسط رئیس

جمهور در حقوق اساسی جمهوری ی تطبیقی جایگاه رئیسمطالعه(، 1332رستمی، ولی )
 ، تهران: خرسندی، چ اول.یراناسالمی ا

تحوالت مربوط به قلمرو بازنگری قضایی در »(، 1331زارعی، محمدحسین و جواد محمودی )
 .131-13، صص 22، ش ی تحقیقات حقوقیمجله، «های قضایی انگلستان و فرانسهپرتو رویه

 ، تهران: سمت، چ پانزدهم.حقوق اداری(، 1333طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )
بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت »(، 1331زعیم )اهلل و امیرحسین اصلالهدی، سیدحجتعلم

ی مجله، «جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسیرئیس
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 . 133-13، صص 1، شمطالعات حقوقی دولت اسالمی

تدوین، تنقیح و انتشار ، تهران: معاونت تفکیک تقنین و اجرا(، 1331محمد )زاده، علیفالح
 قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ اول.

های ی تطبیقی نظارت بر اعمال صالحیتمطالعه»(، 1331اکبر و یونس فتحی )گرجی، علی
 .211-211، صص 11، ش ی حقوقی دادگستریمجله، «گزینشی

 ، چ اول. ، تهران: جنگلدر تکاپوی حقوق اساسی(، 1311اکبر )گرجی، علی

 ی ششممجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی دوره
  (، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان و نشر دادگستر، چ اول.1311)

، ی زمانهماهنامه، «جمهورقانون اساسی و سرگذشت رئیس»(، 1311الدین )مدنی، سید جالل
 . 22-12، صص 33ش 

دکترین صالحیت تخییری در حقوق ایران و »(، 1332اهلل جلیلی مراد )آیتمشهدی، علی و 
 ، تهران: مجد، چ اول. ی حقوق اداریمجموعه مقاالت اندیشه، «فرانسه

 ، تهران: اطالعات، چ اول.جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسیرئیس(، 1313مهرپور، حسین )
های نامه با تأکید بر نظامیت وضع آیینی تطبیقی صالحمطالعه»(، 1313واعظی، مجتبی )

 .112-133، صص 13، شی مفیدی نامهمجله، «حقوقی فرانسه و ایران

مجموعه ، «تأملی بر مفهوم صالحیت و اعمال آن در حقوق اداری»(، 1332ویژه، محمدرضا )
 ، تهران: مجد، چ اول. ی حقوق اداریمقاالت اندیشه
 میزان، چ اول. ، تهران:های اساسیآزادیحقوق بشر و (، 1311هاشمی، محمد )

 ی تطبیقی(،های رسیدگی در حقوق اداری )مطالعهآیین(، 1313هداوند، مهدی و دیگران )
 تهران: خرسندی، چ اول.


