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 ده یچک
اصل  رئیس مطابق  می  124جمهور  اساسی  را  قانون  خود  قانونی  وظایف  برخی  انجام  تواند 

جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته   های ریاست . معاونت تفویض کند
می  معاونت تقسیم  که  شوند؛  آنعهده  فقطهایی  اختیار  ماهیت  که  هستند  معاونت  امور   ها،دار 

جمهور را  های تحت نظارت رئیسهایی که ریاست دستگاه یا سازمانتفویضی است و معاونت 
ها ذاتی است. سؤال این پژوهش آن است که معاونان، دارند که ماهیت وظایف آن   بر عهدهنیز  

های حقوقی حاکم بر این  دار شوند و بایستهتوانند عهدهجمهور را میاز وظایف رئیس  یککدام
چ کهمسئله  امری  توصیفی  یست؛  رویکرد  با  حاضر  نظر  -نوشتار  به  توجه  با  و    های تحلیلی 

نگهبان   یافته  درصددشورای  است.  آن  به  رئیسپاسخ  که  است  آن  بیانگر  میها  تواند جمهور 
را با رعایت شرایط تفویض اختیار    قائم به شخصغیر از وظایف اصلی و  بهوظایف خویش  

رئیسکندواگذار   صال؛  از  معاونت جمهور  اختیارات  و  وظایف  تعیین  انحصاری  های  حیت 
اما    ،شودجمهور نمیجمهوری برخوردار است؛ مسئولیت سیاسی شامل معاونان رئیس  ریاست 

جمهور نظارت کند و در عین حال معاونان  های دیگر بر معاونان رئیسهتواند از رامجلس می
 . دارندجمهور مسئولیت اداری و قضایی رئیس

رئیس جمهور، معاون اول،  رئیس تفویض اختیار،  ،  124اصل    : کلیدی   ن واژگا  جمهور،  معاونان 
 .  جمهور ف رئیس ی وظا 
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 مقدمه 
اسالمی   انقالب  اول  دهه  در  کشور  اجرایی  روند  در  متعدد  معضالت  و  مشکالت  بروز 

بازنگری قانون اساسی    موجب ایران، که یکی از علل آن، عدم تمرکز در قوه مجریه بود،    1357
یکی از محورهای اصلی بازنگری قانون اساسی، ایجاد تمرکز  زمینه  شد. در این    1368ر سال  د

نخست  پست  حذف  به  که  بود  مجریه  قوه  صالحیت در  اعطای  و  به  وزیری  آن  های 
جمهور و کثرت وظایف و اختیارات وی  های رئیسشد. گسترش صالحیت منجر  جمهور  رئیس

اصل   در  بازنگری  که شورای  را    124سبب شد  رئیس  بانهاد جدیدی  معاونت  جمهور  عنوان 
رئیسد  کنبینی  پیش معاونان  رئیسبهجمهور  و  بازوان  و  معرفی شوند.  عنوان همکاران  جمهور 

اصل   ریاست   124هرچند  معاونت  نهاد  اساسی،  گرفتن    قانون  عهده  بر  جهت  را  جمهوری 
 وجود آمده است.  بهاماتی بهاجمهور به رسمیت شناخته، در مقام اجرا، وظایف قانونی رئیس

»تفویض اختیار« به مفهوم واگذاری بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا شخص  
گیرد؛ یعنی تفویض اختیار، واگذاری دیگر است. این امر اصوالً توسط مقام باالتر صورت می

مأمور یا  مقام  به  باال  مقام  اختیارات  از  پایینابخشی  قانونن  انتخاب    زا  گذار تر.  اجازه  یک سو 
های  اما با توجه به وظایف و مسئولیت   ،جمهور داده است معاون و تفویض اختیار را به رئیس

جمهور در چه حد و در چه جمهور در قانون اساسی، مشخص نیست که رئیسمصرح رئیس 
دیگر از سوی  دارد.  را  اختیارات خود  و  وظایف  واگذاری  امکان  و    ،مواردی  حقوقی  جایگاه 

معاونت م اختیارات  ریاست اهیت  و    های  آن  صالحیت  تعیین  و  ایجاد  ضوابط  و  جمهوری 
  مبهم نیز از موارد  هاآنجمهور و راهکار نظارت بر ن رئیساهای قانونی معاونهمچنین مسئولیت 

آن است که با رویکرد توصیفی ـ    در پی. بر همین اساس نوشتار حاضر  است نیازمند تبیین    و
جمهور به  های رئیسپاسخ دهد که الزامات حاکم بر تفویض صالحیت   رسشپتحلیلی به این  

ای  معاونان در نظم حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران چیست و شورای نگهبان چه مواجهه
   ؟در این خصوص داشته است 

اندک  آثار  خصوص  این  درآمده  یدر  تحریر  رشته  این   طوربه  کدامهیچ البته    ،به  به  جامع 
  ی قانون  یفوظا  یواگذار  ی»بررس. مقاله  اندخته و ابعاد مختلف آن را تبیین نکردهاموضوع نپرد

ولی در عین حال، بسیار مختصر  است،نخستین اثر در این خصوص  1« ینبه معاون جمهور یسرئ
جنبه به  اساساً  و  بوده  صفحه(  است.  )دو  نکرده  ورود  موضوع  بر  ناظر  مختلف  حقوقی  های 

اثر دیگری    2«هاوزارتخانه  یبه جا   جمهوریسمعاونان رئ  یقاز طر  ییانجام امور اجراگزارش »
ها در  ولی تمرکز آن به استفاده از ظرفیت معاونت  ،به رشته تحریر درآمده  زمینهاست که در این 

وزارتخانه وظایف  مرتبط  ست هاانجام  هرچند  موضوع    ،که  از  مستقلی  و  مجزا  موضوع  اما 
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قلمداد می مقانوشتار حاضر  تعه  لشود.   3« جمهوریسرئ  یژهو  یندگاننما  یگاهو جا  یین»ضوابط 
طورکه از عنوان آن است. در عین حال، اثر مزبور همان  زمینهدر این    یافتهانتشاراثر    ترینمهم

رئیس  ،آیدبرمی معاونان  جایگاه«  و  »تعیین  است به  مربوط  معاونان    ،جمهور  به  فقط  البته 
ه نیز پرداخته است. گفتنی است در این مقاله به مقام  ژبلکه به نمایندگان وی،  اختصاص ندارد

تعیین و تعداد معاونان و یند  افردار تعیین معاونان، شرایط معاونان، ضوابط مربوط به  صالحیت 
این در حالی است که تمرکز    .، به ضوابط تفویض اختیار به آنان اشاره شده است اختصاربهالبته  

این موضوع  ینوشتار حاضر بر موضوع »تفویض اخت به معاونان« است و  صورت تفصیلی بهار 
عنوان مفسر رسمی قانون اساسی در  بهاست. همچنین بررسی رویه شورای نگهبان  ده  شبررسی  

 این خصوص از اختصاصات این پژوهش است. 
پاسخ ضوابط    پرسشبه    گوییبرای  و  اختیار  تفویض  حقوقی  مفهوم  نخست  پژوهش، 
آن   به  میمربوط  ریاست   پسمحدودهس  شود؛تبیین  اختیارات  معیارهای    واگذاری  و  جمهوری 

الزامات تفویض اختیارات رئیس  ؛ دش  دمربوط به آن بررسی خواه جمهور در پرتو  در نهایت، 
 . شودمیدادرس اساسی جمهوری اسالمی یعنی شورای نگهبان بیان  هاینظر

 تفویض اختیار؛ بایدها و نبایدهای حقوقی  .1
ین است که وظایف و اختیارات مربوط به یک مقام عمومی یا مأمور  ا در حقوق اداری اصل بر  

بدین پست منصوب    ، به خدمات عمومی  که  انجام  است   ده ش توسط شخصی  متصدیان  د  گیر ،  و 
(. در واقع،  56  :تا مذکور حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را به دیگری ندارند )سنجابی، بی 

تیارات خاصی تعیین شده و به اعتبار شرایطی که در آن  خ ازآنجا که فردی برای انجام وظایف و ا 
، اصل بر این است که همان مقام یا مأمور  است   شخص وجود داشته، بدین سمت منصوب شده 

موقعیت اداری و    با ارتقای موظف است وظایف خود را شخصاً و مباشرتًا انجام دهد. در عین حال،  
د و وظایف و اختیارات گسترده و  شو تر می وسیع   نیز   ها آن حوزه فعالیت    ، سیاسی مقامات عمومی 

امکان اعمال تمامی اختیارات توسط مقام اداری  به گیرد،  قرار می   ها آن   متنوعی بر عهده  نحوی که 
ندارد.  به  انجام  واقعیت   رو ازاین صورت شخصی و مستقیم وجود  امکان    تمامی های عملی و عدم 

  ه ی بلندپا کند که برخی اختیارات مقامات ر ایجاب می و امور توسط یک نفر و مقتضیات حسن اداره ام 
واگذار   دیگر  اشخاص  به  استوارسنگری،  د  شو اداری  و  همین  77-76:  1389)امامی  به    سبب (. 
دهد که برخی مقامات، در صورت اقتضا و کثرت کار بتوانند برای  مقررات و عرف اداری اجازه می 

خود را به مقامات مادون واگذار کنند،    ی راساس ی غ جویی در وقت و انرژی، اجرای اختیارات  صرفه 
واگذاری ارادی اختیارات  یند  ا فر که گیرنده اختیار، مکمل وجودی اختیار محسوب شود.    ی ا گونه به 
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 شود. یک مقام، تفویض اختیار نام نهاده می 
کننده شرط الزم است و بدون رضایت او، تفویض صورت در تفویض اختیار، اراده تفویض

توان مقامی را مجبور به تفویض اختیار، امری اختیاری است و نمی  ،عبارت دیگربه  .گیردنمی
تفویض اختیار کرد. با این حال در تفویض اختیار، رضایت شخصی که اختیار به وی تفویض  

است  نیست   ،شده  مقام    چراکه   ، شرط  و  است  اداری  دستور  و  ایقاع  نوعی  اختیار  تفویض 
سلستفویض روابط  در  نیز  اختیارات  هل شده  تصدی  و  مافوق  اوامر  اطاعت  به  مکلف  مراتبی 
شده است. همچنین برای تفویض اختیار باید موارد تفویض و اشخاصی که به نفع آنان تفویض

کردمی اختیار  تفویض  پیش  ،توان  و  معین  قانون  باشد.  در  شده  دیگربهبینی  تفویض    ،عبارت 
)طباطبائی   باشد  قانونی  باید  چون  47:  1387  ، مؤتمنیاختیار  که  است  گفتنی  نیز   یض تفو (. 

 تواندیم  ،کننده هر زمان که اراده کندیضمقام تفو گیرد،  یمقام مافوق صورت م  با اراده  یار اخت
بگیضتفو   یارات اخت که میان    .یردشده را پس  باید توجه داشت  انتقال البته  انتقال اختیارات و 

و   دارد  وجود  تفاوت  اخ  آنچهصالحیت  تفویض  میتدر  صورت  از   ،گیردیار  قسمتی  انتقال 
انتقال صالحیت مافوق به   البته یک مقام   .(138:  1374  ی، )انصار  ردستیز اختیارات است نه 

اختیارات   تمامی  قادر به تفویضو  د  کنتواند بخشی از اختیارات خود را واگذار  اداری صرفاً می
دیگر   به شخص  اختیارات   نیست؛خود  تمام  واگذاری  اینکه،  بی  چه  را  مقام  آن  معنی  وجود 

واگذاری کل اختیارات    رواست، ازاینو در حکم استعفا و خودداری از انجام وظیفه    سازدمی
است.   اساسی و  افزونباطل  اختیارات  این،  به شخصبر  مقام  را    قائم  فلسفه وجودی یک  که 

صورت  رات باید بها. همچنین واگذاری اختیدرک توان به دیگری واگذار  آیند نیز نمیشمار میبه
ـ   اداری  امور  در  اینکه  به  توجه  با  واقع،  در  پذیرد.  صورت  ـ  بهکتبی  جزئی  مسائل  در  جز 

صورت کتبی باشد و چون هر مأمور در محدوده وظایف و اختیارات  بهتصمیمات و احکام باید 
ی  واموری که به    روازاینخود دارای صالحیت است و نسبت به امور دیگر صالحیت ندارد،  

افزاید. بنابراین اضافه کردن به صالحیت  به صالحیت وی می  ینوعبه  ،شودتفویض اختیار می
وامأمور )امامی  باشد  کتبی  باید   سنگری،   ن  تفویض بدین  .(78-77:  1389استوار  با  ترتیب 

که  زمانیکننده حتی در  آید و مقام تفویضوجود میبهنوعی صالحیت مضاعف و طولی  اختیار،  
 و اعمال صالحیت کند  ودشتواند مستقیماً وارد  می  ،است ده  کر ایف خود را واگذار  ظبرخی و

 . (139: 1374)انصاری، 
دارنده متوجه  اختیار  تفویض  فرض  در  حتی  صالحیت  مقام    مسئولیت  یعنی  آن  اصلی 

نیز  تفویض اختیار  تبصره    است کننده  بود.  نخواهد  اختیار مستند سلب مسئولیت  تفویض   1و 
بر عدم سلب اختیار و مسئولیت از    1366/ 6/ 1نون محاسبات عمومی کشور مصوب  اق  53ماده  
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همچنین با توجه به اینکه اختیارات مقامات دولتی، صالحیت و    4کننده صراحت دارد. تفویض
نه حقوق شخصی   آنان است و  قانونی  بی  هاآنمأموریت  بنابراین  56تا:  )سنجابی،  بر  (،  اصل 

کننده اختیار و  مقام تفویض ست و مواردی همچون مرگ یا تغییر  اشده  اختیارات تفویض  یبقا
  موجب انتفای تفویض اختیار نخواهند بود.جای وی، بهفرد دیگری  کار آمدنروی 

 جمهور و معیارهای اعمال آن اختیارات رئیس  قلمرو تفویض  .2
رئیس  خصوصدر   اختیارات  تفویض  کیفیت  و  نظر حدود  اتفاق  نظری  حیث  از  جمهور 

های مختلفی بیان شده است. در این قسمت، نخست رویکردهای ناظر بر  ندارد و دیدگاه  دوجو 
رئیس  محدوده اختیارات  تعیینتفویض  و  مؤثر  مالکات  سپس،  و  این جمهور  اعمال  در  کننده 
 شود. ن میبییبررسی و تموضوع 

 جمهور سنجی واگذاری اختیارات رئیس های ناظر بر امکان . دیدگاه 2-1
جمهور قابل بیان است که در لی سه دیدگاه در خصوص واگذاری اختیارات رئیسک   طوربه

 :شوندمیذیل بررسی و ارزیابی 
شخص .  2-1-1 به  اختیارات  بودن  قائم  عدم  رئیس   تمامی  و  جمهور 

   امکان واگذاری اختیارات وی
که    ی قلمداد شود، تمامی اختیارات و وظایف   قائم به شخص جمهور  که وظایف رئیس صورتی در 

واقع،    براساس  در  نیستند.  به غیر  قابل واگذاری  است،  عهده وی گذاشته شده  بر  قوانین مختلف 
  124ل و غیر از معدود اصول قانون اساسی همچون اص به جمهوری  های مربوط به ریاست صالحیت 

آن   126و   در  امکان که  به  رئیس ها  اختیارات  واگذاری  تصریح  پذیری  سایر  ده  ش جمهوری  است، 
جمهور  رئیس   سبب و به همین    هستند جمهوری  رئیس   قائم به شخص ف، داخل در مصادیق  ی وظا 
در واقع قانونگذار اساسی صالح ندانسته است    . د کن تواند اختیارات مزبور را به دیگران واگذار  نمی 

رئیس تمامی صالحیت  غیر  های  در  باشد؛  ذکر  غیر  به  تفویض  قابل  همانند  صورت   ن ی ا جمهور   ،
(. در اشکال به این  606 -605: 1391)لطفی،  د  کر می بینی  را پیش  ها آن امکان واگذاری    موارد مذکور 

صورت مطلق از امکان واگذاری »وظایف قانونی« سخن  به   124ادعا ممکن است گفته شود که اصل  
شود. در عین حال باید توجه  جمهور می های رئیس گفته است که اطالق آن شامل تمامی مسئولیت 

های  صرفًا شامل وظایفی است که در قالب معاونت   124ن این رویکرد، اصل  منظر قائال   ز داشت که ا 
انجام  رئیس  ذیل  ند  گیر می جمهور  یا  نشود  ایجاد  معاونتی  آن  برای  که  اختیاری  و  وظیفه  هر  و 

و قابل تفویض نخواهد بود. به هر    شود می قلمداد    قائم به شخص های دیگر قرار نگیرد،  معاونت 
   : توان به ادله ذیل اشاره کرد این رویکرد می   خصوص   ترتیب، در 
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 اصل شخصی بودن وظایف و اختیارات در حقوق عمومی  . 2-1-1-1
اشخاص حقوق خصوصی که حق توکیل دارند،   برخالفدر حقوق عمومی مأموران دولتی  

ست  ا اصل بر این    ،توانند در مورد مشاغل اداری خود به دیگران وکالت دهند. به بیان دیگرنمی
که وظایف و اختیاراتی که مربوط به یک مقام عمومی توسط شخصی که بدین پست منصوب  

انجام  دهش دیگری  د  گیر،  به  را  خود  اختیارات  و  وظایف  واگذاری  حق  مذکور  متصدیان  و 
دیگر سوی  از  و    ،ندارند.  اساسی  شخصاختیارات  به  این    قائم  زیرا  نیستند،  تفویض  قابل 

مق فلسفه وجودی  همین  ااختیارات  به  است؛  ریاست   سبب م عمومی  مبحث  به  مربوط    موارد 
اساسی   قانون  در  )اصول  بهجمهوری  مورد  چند  از  در  126و    124غیر  داخل  موارد،  سایر   ،)

 . ندهست جمهوری مصادیق قائم به شخص رئیس
 اصل تناسب اختیار و مسئولیت  . 2-1-1-2

ار و مسئولیت است و در صورتی  یوجود رابطه و تناسب میان اخت  ،از قواعد مسلم حقوقی 
  اختیار   بر  مسئولیت   عبارت دیگر،بهآید که اختیار نیز وجود داشته باشد.  وجود میبهمسئولیت  

لکندکر  واگذار  فردی  به  را  اموری  انجام  اختیار  تواننمی  منطقاًرو  ازاینگیرد،  می  تعلق  ،  
  براساس.  دکردیگری مطالبه    ع یا مرج  فرد   از   را  مربوطه  تکلیف  انجام  عدم  از  ناشی   مسئولیت

جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین  رئیس»  122اصل  
با توجه به    .«ول است ئعادی بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مس

شده به وی مسئول محولجمهور را نسبت به اختیارات و وظایف اینکه قانون اساسی تنها رئیس
  در  که  دکر  واگذار  غیرمسئول  مراجع  به  را  مذکور  وظایف  تواننمی   رسدمی  نظربهدانسته است،  

ز موارد  ا  مسئولیت قانونی بر عهده فردی نهاده شده است که اختیاری ندارد و این  صورت  این
است.   مسئولیت  و  اختیار  میان  تناسب  اصل  درنقض  داشت  توجه  باید    که   یموارد  همچنین 

ه فرد یا مرجع دیگری واگذار شده است،  ب  جمهوررئیس  اختیارات  اساسی  قانون  اصول  مطابق
  داده   قرار  جمهور رئیس  عهده  بر  اصالتاً  وظایف  این  زیرا   ،ست ی نجمهور مبرا از مسئولیت  رئیس

رئیس عهده  بر  را  آن  مسئولیت  اساسی  قانون  و  است شده  نهاده    دیگر،   عبارتبه.  جمهور 
  مسئولیت  و  وظایف  در  »مشارکت  معنای  به  وی  با  جمهور رئیس  نااونعم  همکاری

و براب  در  ایشان  پاسخگویی  و  جمهور«رئیس معاونت  مفهوم  به  بلکه  نیست،  قانونی  مراجع  ر 
 انجام وظایف و اجرای امور است. جمهور مساعدت به رئیس

   وظایفشکلی واگذاری  . 2-1-1-3
جعه ا با مر قانون اساسی تمرکز در قوه مجریه بود.    1368یکی از موارد مهم در بازنگری سال  
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 1368  سال   در   124  اصل   که   دریافت   توان می   قانون اساسی   شورای بازنگری به مشروح مذاکرات  
پیش است  ده  ش   سابق   اصل   جایگزین  آن  در  بود:  که  شده   برای   را   فردی   جمهور »رئیس بینی 

 وزیرینخست   ملی، حکم   رای و ش  مجلس   از  تمایل   رأی   از   پس   و   کند می   نامزد   وزیرینخست 
واقع،  کند«. می   صادر   او   برای   انتقال  از   ناشی   جمهور رئیس   وظایف   کیفی   و   ی م ک   افزایش   در 

قانون اساسی، قانونگذار را بر آن داشته است تا   1368  اصالحیه   در   وی  به  وزیرنخست   اختیارات 
وظایف به معاونان   یبرخ لکن واگذاری شکلی )غیر ماهوی(    ،د کن بینی  برای وی همکارانی پیش 

 عنوانبه  جمهور رئیس  مسئولیت   نافی  جمهور از جمله اداره هیأت وزیران توسط معاون اول، رئیس 
معاون  ، نیست   وزیران   هیأت   رئیس  عهده  بر  که  وظایفی  موارد  این  در  رئیس ا زیرا  قرار ن  جمهور 
دارد.    است،   گرفته  شکلی  توس   طور به جنبه  وزیران  هیأت  اداره  مورد  در  اول   ط مثال  معاون 
واقع  جمهور، رئیس  کمیسیون نظی   وزیران   هیأت  امور   اداره   ول ئمس   اول   معاون   در   فراهم  و   هار 

 شکلی  وظیفه   اصواًل  است  که   دولت   جلسات صورت   تنظیم   و  دولت   هیأت   کار   دستور   ساختن 
 هماهنگی  و  وزیران   کار   بر  نظارت  متضمن   که   وزیران   هیأت   بر  جمهوررئیس   ریاست   با   و  است 
 .(4:  1385فر،  است )صفایی   باشد، متفاوت می   ماهوی   امر  اصواًل و   بوده   یشان ا  میان 

 جمهور وظایف رئیس همه قابل واگذاری بودن . 2-1-2
جمهور، قابل واگذاری از سوی وی رئیس قانونی  همه وظایف    دیدگاه مقابل آن است که

معاون  است. ا به  دیگر  اشخاص  و  بیان    دالیل   ن  اثبات  قابل  رویک برای  می ر این  را  به د  توان 
 :برشمرد شرح ذیل  

   تفکیک اختیار و مسئولیت  . 2-1-2-1
  وی   که  ندکجمهور ایجاب میرئیس  اختیارات واگذارشده بهکثرت  وجود وظایف متعدد و  

  ارجاع   با این حال.  دکن  استفاده  همکارانی   و  معاونان  از  خویش  وظایف   شایسته  انجام  منظوربه
ا اتخاذ زیر  نیست،  جمهوررئیس  مسئولیت   نافی  دیگران،  به  جمهوررئیس  سوی  از  وظایف  برخی

نیست و    مطلقجمهور است و واگذاری وظایف مزبور  با رئیس  مذکورتصمیم نهایی در امور  
  در   جمهوررئیس  مثال،  رایب .  پذیردجمهور صورت میرئیس  طبق نظر  در نهایت امور  این  انجام  
کریم و برابر ملت به خداوند    قرآن  شگاهیپ  در  اساسی  قانون  121  اصل  موضوع  تحلیف  مراسم

  کشور« از   فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  استقالل  و  مرزها  از  حراست  »در  که  کندسوگند یاد می
مسئول حراست    مباشرتاً  جمهوررئیس  که  نیست   معنابدان  سوگند  این.  نورزد  دریغ  اقدامی  هیچ

  حراست  امر  که  است   طبیعی  باشد.  همستقیم بر عهده داشت  طوربهو این وظیفه را    ست از مرزها
جمهور صورت  از طریق نیروهای مسلح و وزارت کشور و با دستور رئیس  کشور  مرزهای  از
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  سلب   موجب   انتظامی  نیروی  و  کشور  وزارت  به  وظیفه  این  واگذاری  پذیرد. در عین حالمی
این اساس    بر  .(5-4:  1385فر،  صفایی)  نیست   قانونی  مراجع  برابر  در  جمهوررئیس  مسئولیت

رئیسمی به  امکان  این  گفت  تا  جمهورتوان  است  شده    اصلی   مسئولیت   پذیرش  ضمن  داده 
 دهد.  قرار دیگری افراد عهده بر را آن وظایف خود، انجام

   جمهور رئیس   امکان واگذاری اختیارات قانون اساسی به  تصریح    . 2-1-2-2
ا منتفی بدانیم، در حقیقت  رجمهور به دیگران  که امکان واگذاری وظایف رئیسدرصورتی

اصل   می  124حکم  محسوب  لغو  اساسی   قانونگذار  به  لغو   حکم  صدور  استناد  و  دشو قانون 
همین    .نیست   پذیرفته   اساسی  قانون  در  ویژهبه قانونگذار    سبب به  که  دانست  مفروض  باید 

 است.   امکان واگذاری این وظایف را نیز مردود ندانسته جمهور،ضمن بر شمردن وظایف رئیس
 وظایف    در مشارکت . 2-1-2-3

امکان  بهنیست.    مسئولیت  واگذاری   مفهوم  به  معاونان   به   وظایف  واگذاری دیگر،  عبارت 
آنکه موجب کاهش یا سلب    دونب، ناجمهور به معاونرئیس قانونیبسیاری از وظایف  واگذاری 
قانونی    جمهوررئیسمسئولیت   مراجع  برابر  دارد.  دشو در  به    رقانونگذا، وجود  اذعان    نکه یابا 

رئیس به  محوله  وظایف  نباید  حجم  یا  جمهور  باشد  وی  توان  از  نباید  بهخارج  دیگر  عبارت 
شود محسوب  ماالیطاق  افراد    طوربه،  تکلیف  به  مسئولیت  واگذاری  که  است  پذیرفته  ضمنی 

  به رسمیت شناختن   ضمن  سببد. به همین  شو متعدد موجب محظورات قانونی و اجرایی می
 مدیران   و  نامعاون  کارگیریجمهور در عموم وظایفی که بر عهده وی است، بهلیت رئیسو مسئ

رئیس  منظوربه  اجرایی، به  امکان  وظایف  انجام  جهت   در  جمهور کمک  است. را  دانسته    پذیر 
برداشت است.ر  بیانگ  121تصریح اصل   تلقی و  وظایف    تمامی   توان گفتبنابراین می  همین 

ن و افراد  اساسی و قوانین عادی از سوی وی قابل واگذاری به معاون اجمهور در قانون  رئیس
  مستقر   جمهوررئیس  عهده  بر   نهایت در    را  وظایف  همه  مسئولیت   آنکه  شرطبه،  است دیگر  

 (. 5: 1385فر، بدانیم )صفایی
 

  یکتفک  براساس  جمهوریس رئ  یفوظا  یواگذارپذیری  . امکان 2-1-3
   یفوظا . 2-1-3-1

  جمهور یسرئ   یفوظا  یعدم امکان واگذار  یاامکان  توان به  می  مذکورگاه  دیدمقابل دو    در
قانون    یحاول و با توجه به تصررویکرد    برخالف.  اشاره کرد  ی و  یفوظا  میان  یکتفکبر مبنای  

اصل    یاساس جمله  از  اصل  چند  همچن126و    124در  عاد  ویهر  ین،  بر    یمبن  یقانونگذار 
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تأ  یبه معاونان و  ر جمهو یسرئ  یاراتاخت   یبرخ  یواگذار عنوان مفسر  بهنگهبان    یشورا  ییدو 
محوله، امکان    هاییت و مسئول  یفدر انجام مناسب وظا  یمنطق ادار  یزو ن  یقانون اساس  یرسم

ها آن  اگذاریومطلق  به عدم امکان    یرأ  توانیوجود دارد و نم  جمهوریسرئ  یفوظا  یواگذار
قاب  یهنظر  برخالف  ،یگرد  یسو   ازداد.   در  اختل  دوم  همه  بودن    جمهور، یسرئ  یاراتواگذار 

شناخته    یترا به رسم  جمهوریسرئ  یارات و اخت  یفوظا  یامکان واگذار  یهرچند قانون اساس
  آنچه  یجه،است و در نت  یاندر اصول خود در مقام ب یتوجه داشت که قانون اساس یداما با ،است 

 ی،الهدعلم  ی وست )برزگر خسروا  بودن آن  یقانونیرغ  یبه معنا  ، است   یامدهن  اسیدر قانون اس 
که    یاشخاص حقوق خصوص  برخالف  یمأموران دولت  یدر حقوق عموم  ینهمچن  .(11:  1390

توک  نم  یل حق  ادار  توانندیدارند،  مشاغل  مورد  د   یدر  به  )طباطبائ  یگرانخود  دهند    یوکالت 
و    یمات دولتقام  یاراتو اخت  یف وظا  یاصل بر عدم واگذار  ،یگر د  یانبه ب  .(45:  1387  ،مؤتمنی

گرفت    یجهنت  توانیم  جمهوریسرئ  یاراتاخت  یضدر خصوص امکان تفو   بنابراین  است.  یادار
سو  از  صر  براساساوالً    ییکه  اساس  یح اجازه  اصل    یقانون  رئ124در  امکان   جمهوریس، 

در    جمهوریسرئ  یارات اخت  یض تفو   ،سبب یندارد و بدرا  به معاونان    یشخو  یف وظا  یواگذار
اس د  یرفتهپذ  یرانا  یاسالم  یجمهور  یاسقانون  اساس  یگرشده است. اصول  از جمله    یقانون 

  یاً ثان  ؛کرده است   یانرا ب  جمهوریسرئ  یاراخت  یضموارد تفو   ی برخ  126اصل    یزو ن  125اصل  
اداریرفتهپذاصول   به رسم  یاراخت   ینا  یزن   یشده حقوق  از سو   یت مقامات را    ی شناخته است. 

در  گونههمان  یگر،د تفو   ایطشرکه  ادار  یاراخت  یضصحت  ا  یانب  یدر حقوق  تابع    ینشد،  امر 
ضوابط  یطشرا صالح  یواگذار  ین،بنابرا  ،است   یو  نیسرئ  های یت همه  و    یمنطق  یزجمهور 
  جمهور یسرئ  یفوظا  یبر واگذار  یقائل به حاکم بودن قواعد و ضوابط  یدو با  یست ن  یحصح

 شود.  یینجمهور مشخص و تبسیرئ یاراتاخت یضمالک تفو  یدبا  سبب ینبود و بد
 جمهور معیارهای تفویض اختیارات رئیس .  2-2

جمهور سه رویکرد عمده وجود  که اشاره شد، در اصل واگذاری اختیارات رئیسگونههمان
اصل   تصریح  به  توجه  با  سوم  رویکرد  وظایف    124دارد.  واگذاری  امکان  به  اساسی  قانون 

اداری، ضمن به رسمیت شناختن امکان واگذاری   وقن و نیز اصول حقاجمهور به معاونرئیس
های  دیدگاهه  زمینهایی در این مورد است. در این  جمهور، قائل به وجود مالک اختیارات رئیس
 است: ذیل قابل طرح 

 منشأ حقوقی آن  براساس تفکیک میان وظایف  .2-2-1
میان  براساس باید  رویکرد    سایر   در  هک   وظایفی  با  اساسی   قانون  در  مندرج  وظایف  این 
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  برای   که  وظایفی  دیگر،  تعبیر  به  است، تفکیک قائل شد.  شده  تفویض  جمهوررئیس  به  قوانین
و  رئیس گرفته  قرار  مورد حکم  اساسی  قانون  در  عهدهبهجمهور  بر    شده   نهاده   وی   صراحت 
از   شده است.  مستثنا  قانون   خود  در  صراحت به  آنچه  مگر   ،نیست   غیر   به   واگذاری  قابل  است،

قانون اساسی در خصوص معاون اول، اصل   124توان به ذیل اصل  ها میمصادیق آن  رینتمهم
در    126 که  کرد  اشاره  استخدامی  اداری و  امور  بودجه و  برنامه و  امور  ریاست  در خصوص 

  دسته   است. در مقابل، آنده  شبینی  جمهوری پیشاختیارات قابل واگذاری رئیس  ینوعبه  هاآن 
مراجع    عادی  قوانین  درجمهور  ئیسر  برای  که  وظایفی  از سایر  مصوبات  یا  مجلس  مصوب 

  از   تواندمی  ،بینی شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش  مانند شورای عالی امنیت ملی،
. در قانون اساسی، قانونگذار با  دشو   واگذار  حقوقی  و  حقیقی  افراد  سایر  به  جمهوررئیس  طریق

نمی که  نکته  این  به    جمهور رئیس  از  مباشرت  نحو به  را  اجرایی   وظایف  مهه  انجام  توانعلم 
 قانون  در  و  احصا  عقلی،  عنایت   با  را  مذکور  وظایف  از  مواردی  مشخصطور  بهداشت،    توقع

آنکه دیگر نتوان از طریق قوانین    نخست  ؛یابد  تحقق  امر   دو  تا   است   کرده   بیان  را  هاآن  اساسی 
  برحسب  جمهوری  ریاست   دوره   هر  در  و  ددا  گسترش  را  واگذاری  قابل   وظایف  دایره  جدید،

  اجازه   مجلس  به  آنکه  دیگر  ؛افزود  را  دیگری  مورد  مذکور  وظایف  فهرست   اجرایی، به  ضرورت
عهده    جمهوررئیس   را  آن  مسئولیت   باید  اضطراراً  و  قاعدتاً  کهرا    دیگری  وظایف  تا  دهد بر 

  قابل   مربوطه  وظایف  اجرای  هک   تفاوت  این  با  دهد؛  قرار   وی  یبا وضع قوانین بر عهده  گیرد،
  مواردی   حقوقی،  مختلف  هایهمچنین باید توجه داشت که نظام  .باشد  دیگر  افراد  به  واگذاری

تغییر و    کشور، دستخوش  اجرایی  شرایط  در  احواالت  تغییر  و  زمان  گذر   در  دارند  نظر  در  که  را
  »نظام   از  که  رهاییو شک   در  دیگر،  تعبیر  به  نند.ک ، در قانون اساسی خود تصریح میدشو نتحول  
  یا   سخت«  اساسی  »قوانین  جمله  از  هاآن  اساسی  قانون  و  کنندمی  تبعیت   نوشته«  حقوقی
کم  ح  مورد  اساسی  قانون  در  الیتغیر  اصول  عنوان  تحت   را  آید، اصولیمی  شماربه  ناپذیرانعطاف 
می که  هایگروه  و  احزاب  تا  دهندقرار  ـ  ـیم  کار  سر  بر  مختلف  هایدوره  در  سیاسی    آیند 

  این   در  لحاظبدین.  ندکن  آسیب   دچار  را  اساسی  قانون  ثبات  خود،  ایسلیقه  اصالحات  با  نتوانند
این است.    شده  گرفته  نظر   در  دشوار  بسیار  اساسی،  قانون  اصالح  تشریفاتی  سیر  کشورها در 

  در  که  را مواردی   و است شده ذکر  اساسی  قانون در ناپذیرتغییر و  اساسی  و مهم  مواردی هانظام 
 دهندمی  قرار  حکم  مورد  عادی  قوانین  هستند، در  آن  تغییر  به  ناگزیر  کشور،  شرایط  رییتغ  جهینت
قوانین   ،وی دیگرس  از و نگیرد قرار ثباتیبی معرض در حقوقی  نظام اساسی شاکله سو  یک از تا

بله  قاعادی به لحاظ سهل بودن تشریفات اصالح و سرعت در سیر مراحل تصویب، بتوانند در م
وضعیت   .باشند  داشته  انعطاف  قدرت  د،شو می  تحمیل   کشور  به  الزاماً  که  جدیدی  هایبا 
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ناپذیر در  زوال  و  ناپذیرتغییر  موارد  احصای  کشورها،  این  در  اساسی   قانون   مأموریت  لحاظبدین
است. عنایت رو  ازاین  نظام حقوقی  گروه    به  با  از  ایران  اسالمی  نظام حقوقی جمهوری  اینکه 

میبه  مذکور  ایکشوره   جمهور رئیس  وظایف  عنوان  تحت   اساسی  قانون  در  آنچهآید،  شمار 
غیرقابل است   نشده  داده  تشخیص   دیگری  مرجع  به  واگذاری  قابل  قانون  همان  در  و  آمده  ،  

  بر   عادی  قوانین در که  را وظایف  از دیگری گروه و  استن یا اشخاص دیگر ااونمع به  واگذاری
فر،  )صفایی  کرد  واگذار  دیگران  به  وی  موافقت   با  توانمی  است،  تهگرف  قرار  جمهوررئیس  عهده
1385 :5-6) . 

عبارت  توان گفت در حقوق عمومی اصل بر عدم صالحیت است. بهدر نقد این نظریه می 
اصل بر عدم واگذاری وظایف و اختیارات مقامات دولتی و اداری است و این اصل بر    ،دیگر

چه آن اختیاراتی که در قانون اساسی ذکر شده و    ؛حاکم است   یزجمهور نانتقال اختیارات رئیس
که در شرایط  گونههمان  سبب بدینچه اختیاراتی که در قانون عادی بر آن تصریح شده است.  

صحت تفویض اختیار اشاره شد، تفویض اختیار باید قانونی باشد و در این خصوص تفاوتی  
و   نیست  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون  قانون    روینازامیان  بر  مبتنی  اختیارات  میان  تفکیک 

اختیارات   میان  تفکیک  دیگر  بیان  به  یا  عادی  قوانین  توسط  ایجادشده  اختیارات  و  اساسی 
رسد. رویه موجود در نظام حقوقی ایران نیز مؤید  نمی  نظربهها منطقی  منشأ حقوقی آن  براساس 

 این نظر است. 

 ت اختیار هی مبنا و ما براساس تفکیک وظایف . 2-2-2
  60با توجه به اصل    روازایندر حقوق عمومی اصل بر عدم صالحیت مقامات حاکم است.  

مگر به    کرد،جمهور را دارای صالحیت اعمال قوه مجریه  توان معاونان رئیسقانون اساسی نمی
جمهور اختصاصی  قانون اساسی. بر این اساس، هرچند تمام اختیارات رئیس  124حکم اصل  

تواند انجام آن امور را به دیگری واگذار کند جمهور میبق تصریح این اصل، رئیسط  اما  ،است 
ها باید در اختیار  کند. به بیان دیگر، مدیریت این صالحیت و این امر سلب مسئولیت از وی نمی

ها. همچنین یکی از شرایط صحت تفویض اختیار در جمهور باشد و نه انجام مستقیم آن رئیس
مقام عمومی یا مأمور دولتی است،   قائم به شخصفکیک میان وظایف اساسی و ت حقوق اداری، 

موارد   نیز  و  مقام است  فلسفه وجودی یک  که  اساسی  اختیارات  اینکه  به شخصچه  را    قائم 
قائم که  را  تواند تنها انجام آن دسته از وظایفی  جمهور میتوان واگذار کرد. بنابراین رئیسنمی

نیست   به شخص رئیسواگذار    ،وی  توسط  باید  اساسی وی  اختیارات  و  اجرایی  کند  جمهور 
رئیس و  خسرویشود  )برزگر  ندارد  را  خود  وظایف  از  بخش  این  واگذاری  حق  و    جمهور 

قائم جمهور،  توان گفت شاخص تفویض اختیارات رئیسمی  رو نیازا  . (9-8:  1390  الهدی،علم
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عبارت دیگر ماهیت اختیارات است. با این  به  نبودن و نیز اساسی نبودن اختیارات یا  به شخص
و   اساسی  اختیارات  مصداقی  تعیین  شخصحال،  به  دقیق  رئیس  قائم  بررسی  به  نیاز  جمهور 

این   در  اصل    زمینهدارد.  مورد سایر صالحیت   است توجه    شایانسه  در  رئیسو  جمهور  های 
 صراحتی وجود ندارد: 

اصل   و  124اول؛  هیأت  اداره  که  اساسی  قابل  قانون  را  ـ  آن  بر  ریاست  نه  و  ـ  زیران  
   ؛واگذاری به معاون اول دانسته است 

بین  125اصل    دوم؛ قراردادهای  تعهدات و  امضای  امکان  قانونی  که  نماینده  توسط  المللی 
   ؛جمهور را به رسمیت شناخته است رئیس

ه و بودجه  جمهور امکان تفویض اداره امور برنامقانون اساسی که به رئیس  126سوم؛ اصل  
 دهد. و امور اداری و استخدامی کشور را می

وظایف    خصوصدر   مصادیق  شخصتعیین  به  می رئیس   قائم  را  فرض  دو  توان جمهور 
 متصور دانست:  

قانون اساسی در مقام بیان است و لذا اطالق آن  124فرض اول آن است که ادعا شود اصل 
  براساس است و تنها استثنای این اطالق،    جمهوربه معنای جواز در واگذاری اختیارات رئیس

اصل بر قابل واگذار    رو  ازایناست.    قائم به شخصاصول حقوق اداری، اختیارات اساسی و  
به معاونانش است و باید برای قابل واگذاری نبودن اختیارات وی    جمهوررئیسبودن اختیارات  

 . (12: 1390 الهدی،علم  اقامه دلیل کرد )برزگر خسروی و
جمهور به  به امکان واگذاری اختیارات رئیس  124ض دوم نیز آن است که اشاره اصل  فر

در   اصل  این  ذیل  بیان  به  نیازی  دیگر  صورت  این  در  چه،  نشود؛  قلمداد  آن  اطالق  معنای 
رئیس  خصوص اول  معاون  توسط  اداره هیأت وزیران  نیز ذیل اصل  امکان  و  در    126جمهور 

ر برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، وجود نداشت. از مورد امکان واگذاری اداره امو 
با توجه به اصل شخصی بودن اختیارات در حقوق اداری، در موارد تردید باید به    ،سوی دیگر

 جمهور به معاونانش داد.اصل رجوع کرد و حکم به عدم امکان واگذاری اختیارات رئیس
توان  جمهور میرئیس  قائم به شخصوظایف  شده در مقام احصای  با توجه به مطالب بیان

صالحیت  همه  رئیسگفت  و  بهجمهور  های  سیاسی  جایگاه  به  توجه  با  کشور  رئیس  عنوان 
عنوان،   این  شخصحقوقی  به  این    قائم  استثنای  تنها  نیست.  واگذاری  قابل  و  بوده  وی 

با سایر  ها و قراردادهنامهها، موافقت نامهها، مقاولهها امضای عهدنامهصالحیت  ایران  ای دولت 
پیماندولت  امضای  همچنین  و  اتحادیهها  به  مربوط  بینهای  اصل  های  مطابق  که  است  المللی 
رئیس  125 عهده  بر  وظیفه  این  اساسی  و  قانون  دارد  قرار  قانونی  نماینده  یا   روازاینجمهور 
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نبوده    م به شخصقائجمهور  آن را دارد. بنابراین این وظیفه رئیس  ضیتفو جمهور اجازه  رئیس
سایر صالحیت  است.  واگذاری  قابل  رئیسو  میبهجمهور  های  را  کشور  رئیس  به عنوان  توان 

تلقی شده و قابل واگذاری نیستند: مسئولیت اجرای    قائم به شخصشرح ذیل بیان داشت که  
  پرسی صوبات مجلس یا نتیجه همهقانون اساسی(، امضای م  113قانون اساسی )موضوع اصل  

اصل  )موضو  پذیرش    123ع  و  اعزام  اساسی(،  سفیرانقانون  اصل    استوارنامه    128)موضوع 
 قانون اساسی(. 

  قائم به شخصتوان وظایف  عنوان رئیس دولت نیز می به جمهور  های رئیس در مورد صالحیت 
اعمال    ها ن ی ا به شرح ذیل برشمرد.    جمهور را رئیس  از رئیس   ها آن مواردی هستند که  جمهور  جز 

گیرد که  جمهور قرار می های رئیس تظار و پذیرش نیست و در حیطه اختصاصی صالحیت مورد ان 
شوند و الزامًا  جمهوری شناخته می   ها با ریاست طلبد. به بیان دیگر، این مسئولیت مباشرت وی را می 

به شخص دیگر به    ها آن را بر عهده داشته باشد و در نتیجه، تفویض    ها آن جمهور باید  شخص رئیس 
ریاست ای  که جایگاه  معناست  ب   ن  معنا شود.  از  تهی  را    رای جمهوری  تعیین وزرا  معرفی و  مثال، 

جمهور انتخاب  عنوان رئیس به زیرا مردم فردی را  ،  توان انتظار داشت که فرد دیگری انجام دهد نمی 
ند. به هر  اند که کشور را اداره کند و برای این منظور صرفًا اوست که باید وزیران را تعیین ک کرده 

 توان به شرح ذیل احصا کرد: ترتیب، موارد مزبور را می 
 غیر از اداره هیأت وزیران؛ بهریاست هیأت وزیران و امور مربوط به آن   -

 بدون وزیر؛  ی ها وزارتخانه معرفی، عزل و قبول استعفای وزرا و تعیین سرپرست برای   -

 و همکاران؛جمهوری   های تحت نظارت ریاست نصب و عزل رؤسای سازمان -

 مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نه اداره آن؛ -

 جمهوری؛  ادای سوگند در ابتدای ریاست  -

 حضور در مجلس و پاسخگویی به نمایندگان مجلس؛  -

بازنگری   - امنیت ملی و شورای  مانند شورای عالی  نظام  عضویت در شوراهای عالی 
 قانون اساسی. 

 شورای نگهبان  نظرهای  جمهور در پرتو  ذاری وظایف رئیس الزامات واگ  .3
که   است  این  داشت  توجه  بدان  باید  که  نخستی  اختیارات  گونههماننکته  و  وظایف  که 

گونه تعارضی میان جمهور و وزیران در قانون اساسی تفکیک شده و به لحاظ قانونی هیچرئیس
رئیسصالحیت  ندارد، صالحیت های  وجود  وزرا  و  رئیس  جمهور  در  معاونان  که  نیز  جمهور 

های  تواند و نباید متداخل با صالحیت نمی  شود،جمهور تعریف می چارچوب صالحیت رئیس
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جمهور با وزرا به این معناست که بخشی  ن رئیساوزرا باشد. تداخل وظایف و اختیارات معاون
رئیس توسط  وزرا،  قانونی  وظایف  گیرد.  از  قرار  معاونان  عهده  بر  موجب  جمهور  کار  این 

دلیل این  بهو وزیر    ندک جمهور در حوزه وظایف اجرایی وزیر دخالت  شود که معاون رئیسمی
نتواند  موازی میبهکاری  که  قانونی  وظایف  به  قبال  درستی  در  پاسخگو   هاآن باید  مجلس  به 

در انجام   تواند جانشین وزراجمهور نمیکه رئیسگونههمان  روازاینباشد، جامه عمل بپوشاند.  
به   مربوط  اجرایی  در صالحیت    ودش  هاآنامور  کند،    هاآنو  دخالت  این شکل  آن،    تبعبهبه 

رئیسامعاون نمین  نیز  صالحیت جمهور  دارای  )برزگر،  توانند  باشند  وزیران  با  موازی  های 
شود  و سرآغاز تداخل صالحیت میان مقامات می  شدهکاری  این امر موجب موازی  .(15  :1390

سیستم خواهد بود. در این قسمت به دیگر  مدی  اناکارهای فساد، موجب  در کنار بروز زمینهکه  
رئیس اختیارات  واگذاری  خصوص  در  که  نظرالزاماتی  پرتو  در  نگهبان    هایجمهور  شورای 

 .اشاره خواهیم کرد ،شوداصطیاد می
امکان 3-1 سازمان پذیری  .  و هاایجاد  کار  ابسته  ی  بر  نظارت  برای 

 و هماهنگی تصمیمات دولت وزیران  
در   را  خود  نظر  اساسی  قانون  بازنگری  از  قبل  تفسیری  نظریه  دو  در  نگهبان  شورای 

اختیارات مصرح نخست  تفویض  رئیسبه  -وزیرخصوص  اعالم    134در اصل    -دولت   عنوان 
شماره   نظر  در  شورا  این  است.  می  1363/ 7/ 3مورخ    1619کرده  ایجاد  دارد:  بیان  یا  »وجود 

وهاسازمان نخست ی  به  نخست ابسته  نظارت  ابزار  و  وسیله  که  و  وزیرى  وزیران  کار  بر  وزیر 
کلى مربوط به وظائف    طوربهمشى دولت و  تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خطهماهنگی  

اصل   ریوزنخست  در  نمى  134مندرج  اساسى  قانون  مغایر  است،  اساسى  انتزاع  قانون  باشد. 
از   یهاسازمان واگذارى    یر یوزنخست مزبور  وزارتخانه  هاآنو  اساسى  به  قانون  با  دیگر  اى 
 ادشدهیهاى  ف و اختیارات سازمانیبدیهى است مقررات قانونى مربوط به وظادارد.    مغایرت

 «.  باید با قانون اساسى مطابقت داده شود
تفسیری شماره   نظر  در  به    1365/ 12/ 2مورخ    101262این شورا  پاسخ  در  در  پرسشو  ی 

قانون اساسی به این موضوع    134وزیری با اصل  مغایرت نهادهای وابسته به نخست   خصوص
پردازد. سؤال این است که »آیا تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان دفاع غیرنظامی زیر نظر می

الزم   یهایزیربرنامههای اجرایی و  وزیر جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری دستگاهنخست 
پ  منظوربه دستگاهانجام  امکانات  بسیج  و  غیرعامل  قانون  دافند  با  راستا  این  در  اجرایی  های 

نظر به اینکه به موجب  دارد: »شورای نگهبان در پاسخ بیان می  .اساسی مخالفت دارد یا خیر؟«
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تصمیم  134  اصل ساختن  هماهنگ  اساسى  وظاقانون  از   ..... و  دولت  نخست یهاى  وزیر  ف 
شما طورهمان  ،است  نامه  در  است   اظهارنظر  1363/ 7/ 3مورخ    1619ره  که  تشکیل   ،شده 

نظر زیر  عنوان  هر  تحت  هماهنگىوزیر  نخست   سازمانى  ایجاد  جهت  سیاستگ  صرفاً  ارى  ذو 
دستگاه برنامهاقدامات  و  اجرایى  الزم  ریزیهاى  بسیج    انجام  منظوربههاى  و  غیرعامل  پدافند 
  .«ندارد هاى اجرایى با قانون اساسى مغایرتامکانات دستگاه

در سال   اساسی  قانون  بازنگری  در  که  نخست 1368ازآنجا  اختیارات  و  وظایف  به  ،  وزیر 
ت وزیران را  أهی  جمهور مسئولیت امور اجرایی کشور و ادارهجمهور منتقل شد و رئیسرئیس

 ریاست  خصوصتوان مدعی شد که دو نظر تفسیری یادشده در  می  روازاینبر عهده گرفت،  
نیز   رئیسجمهوری  و  است  میصادق  سیاستگذاری    منظوربهتواند  جمهور  و  هماهنگی  ایجاد 

و  دستگاه اجرایی  سازمان  یهایز یر برنامههای  ایجاد  به  ترتیب،  الزم  این  به  کند.  اقدام  هایی 
میرئیس »هماهنگی  جمهور  وزیران«،  کار  بر  »نظارت  مانند  خود  قانونی  وظایف  برخی  تواند 

»تعیین   دولت«،  و  تصمیمات  دستگاه  یمشخطبرنامه  سیاستگذاری  و  »هماهنگی  های  دولت«، 
های اجرایی برای یک موضوع خاص« را با ایجاد نهادهای  اجرایی« و »بسیج امکانات دستگاه
به انجام رساند. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که  هاآنزیر نظر خود و واگذاری امور به 

میرئیس صالجمهور  چنین  منظور حیت تواند  این  به  که  خود  معاونان  مجرای  از  را  هایی 
 دهد، محقق سازد و از این حیث با محدودیتی مواجه نیست.  اختصاص می

زیر  3-2 نهاد  به  اساسی  قانون  اجرای  مسئولیت  واگذاری  ممنوعیت   .
 جمهور نظر رئیس 

نظر تفسیری    برخالف نامه رئیسمذکوردو  به  قت در  جمهور و ، شورای نگهبان در پاسخ 
قانون اساسی ـ    113جمهور در اجرای قانون اساسی ـ موضوع اصل  مسئولیت رئیس  خصوص

جمهور برای این موضوع، نظر متفاوتی را ارائه کرده است.  و امکان ایجاد نهادی زیر نظر رئیس
میرئیس اشاره  نگهبان  شورای  به  خود  نامه  در  وقت  »جمهور  طبقرئیس کند:    قانون   جمهور 

 این  انجام  رسد کهمی   نظربه  .و ... است   مقدس  و شرع  اساسی  قانون  اجرای  به  مکلف  اساسی
ارگان  دقیق  نظارت  بدون  مسئولیت  قوه  )اعم  اجرایی  هایبر  مجریه  یهیقضا  از  امکانو  پذیر ( 

 اقدام  ویژه  واحد بازرسی  یک  تشکیل  به  صدد است در  جمهوریدفتر ریاست   جهت بدین،  نیست 
  بیان  اساسی انطباق با قانون از جهت  اقدام شورا را در مورد این نظر آن نماید، خواهشمند است 

نامه  .«نمائید در  اینایشان  این خصوص  در  را  دالیل خود  دیگر  میای  بیان  »گونه  ایجاد  کند: 
زیرا    است جمهور  ختیار رئیسنیز در ا  محوله  و تکالیف  فیوظا  منظور انجامبه  الزم   تشکیالت

دیگر    قاعده  نظر به   و همچنین«  است   مسئولیت   و نتیجه  اختیار، فرع»  که  کلی  قاعده  موجب ه  ب
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  به   محوله  هایمسئولیت   اعمال  برای  که  تصمیماتی  «نیز هست   آن  در لوازم  ء اذندر شی  اذن»  که
الزمرئیس ضروری  جمهور  لو   ،است   و  و  می  محسوب  اساسی  قانون  اجرای  ازماز  شود 
مأذونرئیس عدم  آن  به  جمهور  و  بود  آن  خواهد  قانون  ذکر  جواز    عدم  موجب   اساسی  در 
و در پاسخ به این    1360/ 1/11مورخه    4214شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره    .«باشدنمی

  اساسی   متعدد و مکرر قانون  با اصول  رابطهدر    121و    113  از اصل  آنچه کند: »اعالم میپرسش  
رئیسمی  استفاده مذهب شود  پاسدار  نظام  رسمی  جمهور  و  و    است   اسالمی  جمهوری  کشور 

تنظیم   اساسی  قانون  اجرای  مسئولیت  ریاست   گانهسه  قوای  روابط  و  در   مجریه  قوه  و  را جز 
ب  که  اموری برمی  مربوط  رهبریه  مستقیماً  رابطه  عهده  شود  در  این  دارد،  و    فیوظا   با 

بخواهد و   رسمی  توضیحات  و نظامی  ییقضاو    اجرایی  مسئول  تواند از مقاماتها میمسئولیت 
  است  بدیهی  .بگذارند  جمهوریرا در اختیار ریاست   الزم   توضیحات  اندموظفمذکور    مقامات
  جمهوری  کشور و نظام  رسمی  مذهب   را مخالف  انیجری  چنانچه  است   موظف  جمهوریرئیس

قانون  اسالمی اقدامات   تشخیص  اساسی  و  معمول   الزم   داد  واحد   تشکیل  بنابراین.  دارد  را 
  .«دارد مغایرت اساسی با قانون  جمهوری در ریاست  بازرسی

جمهور دانسته و  سشورای نگهبان مسئولیت اجرای قانون اساسی را صرفاً در صالحیت رئی
قانون   اجرای  دیگر،  بیان  به  است.  کرده  قلمداد  اختیار  تفویض  اصول  مغایر  را  آن  واگذاری 

و صالحیت  میاساسی  که  آن  از  ناشی  دستگاههای  و  قوا  سایر  بر  نظارت  و  تواند  تذکر  و  ها 
ولی پس    ،شدچنین انگاشته می  68باشد )این موضوع تا پیش از بازنگری سال    هاآن پیگیری از  

نشد.   پذیرفته  نگهبان  شورای  توسط  آن  شماره  ر.از  تفسیری  نظر  مورخ    47142/ 30/ 91ک: 
امری  (13915/ 4/ 12 نکته    رقابلیغجمهور و  رئیس   قائم به شخص،  این  به  البته  تفویض است. 

نیز باید توجه داشت که تشکیل واحد نظارت و بازرسی در راستای اجرای قانون اساسی الزاماً  
معنای   رئیسبه  از  مسئولیت  بازوی  سلب  تشکیالتی  چنین  واقع،  در  نیست.  جمهور 

اساسی  رئیس قانون  اجرای  در  میبهجمهور  همچنان  شمار  مسئولیت  و  اصل صالحیت  و  آید 
رئیس طریق  متوجه  و  اصل صالحیت  بین  نگهبان  شورای  حال،  عین  در  بود.  خواهد  جمهور 

 ون اساسی قلمداد کرده است.  اعمال آن تفکیکی قائل نشده و آن را مغایر قان
 جمهور در قبال وظایف تفویضی . لزوم پاسخگویی رئیس 3-3

دارندههمان متوجه  اختیار  تفویض  در فرض  مسئولیت صالحیت حتی  اشاره شد،   طورکه 
تفویض  مقام  یعنی  آن  نیز  اصلی  اختیار  مسئولیت    است کننده  سلب  مستند  اختیار  تفویض  و 

این   در  بود.  به سؤال  ا  زمینهنخواهد  اصول  شاره  کمیسیون  در   90و    88رئیس  اساسی  قانون 
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قانون اساسی   88ف اصل یوظاتوجه است: » شایانخطاب به شورای نگهبان    1372/ 7/ 28تاریخ 
چهارم کل  در هر مورد که حداقل یککه  اخیراً محول به کمیسیون اصل نود شده مشعر بر این

رئیس از  اسالمی  شورای  مجلس  مسئول جمهور  نمایندگان  وزیر  از  نمایندگان  از  هریک  یا  و 
آنان  یدرباره یکی از وظا جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر  کنند، رئیس  سؤالف 

نباید در مورد رئیس  سؤالشود و به   این جواب  ماه و در    جمهور بیش از یکجواب دهد و 
افتد تأخیر  به  روز  ده  از  بیش  وزیر  تشخیص    ،مورد  به  موجه  عذر  با  شورای مگر  مجلس 

جمهور یا معاونین او یا وزیر در هر مورد که مصلحت بدانند با توجه به اینکه رئیس  .اسالمی
به استاندار یا یکی از معاونین   ییاجرا ف و اختیارات خود را در امور  یتوانند بخشی از وظامی

تفویض   کل  مدیران  حتی  یا  جز  هر  ،نمایندو  )که  زیرمجموعه  عملکرد  از  ارات  اختی  ءگاه 
ال  ؤ نبوده است( س  اجراجمهور در آن مورد ضامن  مفوض بوده و شخص وزیر یا معاون رئیس

بیمی اظهار  یا  میشود  اخری« اطالعی  وزره  وازره  تزر  »وال  شریفه  آیه  استناد  به  یا  و  نمایند 
و    127دانند. گرچه برداشت کمیسیون از اصول  یا معاون و یا مدیرکل را مسئول می  استاندار

  یی اجراکند و گاهی معاون  قانون اساسی این است که تفویض اختیارات سلب اختیار نمی  137
های ضروری مناطق محروم را به  جمهور اختیار بازسازی مناطق جنگی و یا دیگر فعالیت رئیس

تفویض می احیاناً خالفی صورت  استاندار  استاندار    ردیگ یمنماید و  اینکه  به  نگرش  ابواب  با 
قرار گیرد و    سؤالبایست از طرف مجلس مورد  کشور است. آیا وزیر کشور میوزارت    یجمع

  .« جمهور؟رئیس ییاجرایا معاونت 
به عدم سلب    1372/ 8/ 23مورخ    5477درستی در نظر مشورتی شماره  بهشورای نگهبان نیز  

رئیس تفویضمسئولیت  امور  خصوص  در  شورای  جمهور  »مجلس  است:  کرده  تصریح  شده 
صرفاً در خصوص وظایفی که قانوناً بر عهده دارند   وزراجمهور و یا  تواند از رئیساسالمی می

کرده تفویض  دیگری  به  غیر  و  عهده  به  را  کاری  مستقیماً  مجلس  اگر  البته  کند.  سؤال  اند، 
جمهور یا وزیر را ندارد کما اینکه  جمهور و وزیر بگذارد حق سؤال در این مورد از رئیسرئیس

    .ئول مزبور را هم ندارد«حق سؤال از مس
 جمهوری  ریاست  . استمرار صالحیت معاونان پس از پایان دوره3-4

به   کار معاونان رئیسپرسششورای نگهبان در پاسخ  ادامه  بر  پایان    پسجمهور  ی مبنی  از 
  معاون   عنوانبهجمهور  رئیس  معاوناناعالم کرد: »  گونهنیاجمهوری، نظر خود را    دوره ریاست 

«. توجه به اصل استمرار خدمات عمومی چنین نظری را قابل پذیرش  دهندمی  خود ادامه  کار  هب
و  می تفویضبدینسازد  هرچند  نداردترتیب،  وجود  دیگر،  بهاما    ،کننده  مصلحت  تأمین  دلیل 

ذکر است که شورا در مورد ادامه کار    شایان  شود. شونده پذیرفته میاستمرار صالحیت تفویض
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که  معاون   است  باور  این  بر  کشور،  استخدامی  و  اداری  امور  معاون  و  بودجه  و  برنامه  امور 
رئیس »لموافقت  دارد:  ضرورت  آن  کنجمهور  برنامه  اداره  به  مربوط  که  قسمت   در  و    امور 

  .«باشدمی  جمهورسیرئ  موافقت   ینوعبه  کار منوط  اداره  است   و استخدامی  و امور اداری  بودجه
امور برنامه و    «سئولیت قانون اساسی دانست که »م  126نای این نظر را باید در تأکید اصل  مب

را   کشور  استخدامی  و  اداری  امور  و  عهدهمستقیماً»بودجه  بر  دانسته  رئیس  «  و  است  جمهور 
داردرو  ازاین اختیار  در  را  جایگاهی  چنین  که  فردی  خصوص  می  ،صرفاً  این  در  تواند 

 در غیر این صورت، تحمیل مسئولیت بر وی موجه نخواهد بود.گیری کند. تصمیم 
 گیری   نتیجه

اصل   رئیس  124مطابق  اساسی،  میقانون  خود  جمهور  قانونی  وظایف  انجام  برای  تواند 
باشد.   داشته  رئیسمعاونانی  معاونت  اوالً  اساس  این  رسمیت  بر  به  ایران  حقوق  در  جمهور 

داده شده است که وظایف قانونی خود را به معاونان  تیار جمهور اخشناخته شده و ثانیاً به رئیس
رئیسخویش   به شئون دوگانه  توجه  با  این حال  با  کند.  اسالمی  واگذار  جمهور در جمهوری 

نیز دیگر صالحیت ایران و وظایف و مسئولیت  های وی،  های مصرح وی در قانون اساسی و 
رئی وظایف  واگذاری  امکان  عدم  یا  امکان  تشخیص  باید  جمهسبرای  بین    قائل ور  تفکیک  به 

،  126و    124ل  و وظایف وی باشیم. با توجه به تصریح قانون اساسی در چند اصل از جمله اص
رئیس اختیارات  برخی  واگذاری  بر  مبنی  عادی  قانونگذار  رویه  همچنین  معاونان و  به  جمهور 

نگهبان   شورای  تأیید  و  منطبهوی  نیز  و  اساسی  قانون  رسمی  مفسر  اداعنوان  انجام ق  در  ری 
مسئولیت  و  وظایف  محوله،  مناسب  امکان گونههمانهای  شد،  بیان  پژوهش  فرضیه  در  که 

ها داد. از توان رأی به عدم امکان واگذاری آنجمهور وجود دارد و نمیواگذاری وظایف رئیس
دیگر رئیس  ،سوی  اختیارات  و  وظایف  واگذاری  امکان  اساسی  قانون  به  هرچند  را  جمهور 

باید توجه داشت که قانون اساسی در اصول خود در مقام بیان است و    ،ناخته است میت ش رس
بودن آن است. همچنین در    یرقانونیغ به معنای    ،در قانون اساسی نیامده است   آنچهدر نتیجه  

دولتی   مأموران  عمومی  دارند،   برخالفحقوق  توکیل  حق  که  خصوصی  حقوق  اشخاص 
ادانمی مشاغل  مورد  در  خو توانند  دیگرری  بیان  به  دهند.  وکالت  دیگران  به  عدم   ،د  بر  اصل 

که در موضوع  گونههمان  همچنینواگذاری وظایف و اختیارات مقامات دولتی و اداری است.  
صحت این امر تابع شرایط و ضوابطی است؛ بنابراین    ،تفویض اختیار در حقوق اداری بیان شد

همه صالحیت  رئیسواگذاری  منهای  نیز  وجمهور  حاکم    طقی  به  قائل  باید  و  نیست  صحیح 
باید مالک تفویض    سببجمهور بود و بدینبودن قواعد و ضوابطی بر واگذاری وظایف رئیس
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 جمهور مشخص و تبیین شود. اختیارات رئیس
جمهور نیز باید گفت در حقوق عمومی اصل  در خصوص مالک تفویض اختیارات رئیس

است  حاکم  مقامات  عدم صالحیت  ازبر  اصل    وراین،  به  توجه  نمی  60با  اساسی  توان  قانون 
قانون   124مگر به حکم اصل    کرد،جمهور را دارای صالحیت اعمال قوه مجریه  معاونان رئیس

بر این اساس هرچند تمام اختیارات رئیس اما طبق تصریح    ،جمهور، اختصاصی است اساسی؛ 
سلب  اگذار کند و این امر از وی  گری وتواند انجام آن امور را به دیجمهور میاین اصل، رئیس

جمهور باشد و ها باید در اختیار رئیسمدیریت این صالحیت   ،به بیان دیگر  .کندنمیمسئولیت  
آن  مستقیم  انجام  اداری،  نه  حقوق  در  اختیار  تفویض  شرایط صحت  از  یکی  که  ازآنجا  و  ها 

است و اختیارات    دولتیتفکیک میان وظایف اساسی و قائم به شخص مقام عمومی یا مأمور  
توان واگذار  اساسی که فلسفه وجودی یک مقام است و همچنین موارد قائم به شخص را نمی

از وظایفی  جمهور میبنابراین رئیس  ،کرد انجام آن دسته  تنها  که قائم به شخص وی  را  تواند 
رئیس  ،نیست  توسط  باید  وی  اساسی  اختیارات  و  کند  و  واگذار  شود  اجرایی  جمهور 

تواند  جمهور میبنابراین رئیس  مهور حق واگذاری این بخش از وظایف خود را ندارد.جئیسر
برخی وظایف قانونی خود مانند »نظارت بر کار وزیران«، »هماهنگی تصمیمات دولت«، »تعیین 

»هماهنگی و سیاستگذاری دستگاه  ی مشخطبرنامه و   امکانات  دولت«،  »بسیج  و  اجرایی«  های 
اجدستگاه نظر خود و واگذاری  رایی  های  زیر  نهادهای  ایجاد  با  را  برای یک موضوع خاص« 

به   وظایف    هاآنامور  حال،  عین  در  رساند.  انجام  شخصبه  به  غیرقابل  رئیس  قائم  جمهور 
می  قلمداد  همه تفویض  به  ارجاع  درخواست  همچون  موضوعاتی  اصل  شوند.  )موضوع  پرسی 

اس  59 قبول  و  عزل  معرفی،  اساسی(،  اصول    تعفایقانون  )موضوع  قانون   136و    133وزرا 
به   پاسخ  و  مجلس  در  حضور  اصل    پرسشاساسی(،  )موضوع  مجلس  قانون    88نمایندگان 

اصل   )موضوع  مجلس  غیرعلنی  جلسه  تشکیل  تقاضای  پیشنهاد    69اساسی(،  اساسی(،  قانون 
ی  جمهور  قانون اساسی( و ادای سوگند در ابتدای ریاست   68توقف انتخابات )موضوع اصل  

این زمره جای می  121)موضوع اصل   در  اساسی(  توان  کلی می  طوربهگیرند. همچنین  قانون 
صالحیت  که  کرد  رئیسادعا  امضای  های  استثنای  به  کشور  ریاست  مقام  در  جمهور 

( که در مورد آن صراحت قانون اساسی وجود  125المللی )موضوع اصل  های بیننامهموافقت 
ـ قابل واگذاری نیستند   113ت اجرای قانون اساسی ـ موضوع اصل  سئولیم  دارد، مواردی نظیر

همچنین واگذاری این مسئولیت یا ایجاد    ،رندیپذ  صورتجمهور  رئیس  توسط  ماًیمستقو باید  
شود.  از منظر شورای نگهبان مغایر قانون اساسی قلمداد می  هاآننهاد و تشکیالتی برای اجرای  

تواند در خصوص  و مجلس می  است جمهور بر عهده وی  رئیسشده  مسئولیت وظایف تفویض
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جمهور بر شوراهای عالی و  جمهور سؤال کند. ریاست و عضویت رئیساین وظایف از رئیس
 ای نظام و انتصاب و اعزام سفیران و پذیرش سفیران کشورهای دیگر از این قسم هستند. فراقوه
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 ها یادداشت 
 

 .1385 فر،ییصفاک: ر. .1
 .1390، ی الهدو علم یبرزگر خسرو ک: . ر.2
 . 616-598: 1391 ی،لطفک: . ر.3
های موضوع این اختیارات و مسئولیت»: »1/6/1366سبات عمومی کشور مصوب  قانون محا  53ماده    1تبصره    .4

یا بعضاً قابل    ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کالً
مس و  اختیار  سلب  مسئولیت  و  اختیار  تفویض  مورد  هیچ  در  لکن  بود  خواهد  تفویضتفویض  از  ده کنن ئولیت 

 .« نخواهد کرد
شمار»  .5 نامه  به  مبن1391/3/17مورخ    91/31/46909  ۀعطف  تفس  ی،  اظهارنظر  اصل    یریبر  خصوص  در 

 ینگهبان مورد بحث و بررس  یشورا  1391/3/31موضوع در جلسه مورخ    ی،( قانون اساس113)  یزدهم وسیکصد
آن است که مقصود    یمتعدد قانون اساس  مستفاد از اصول  ـ1  گردد:یاعالم م  یرقرار گرفت و نظر شورا به شرح ز

بر اجرا   یرغ  یامر  ی،قانون اساس  113اجراء در اصل    یتاز مسئول   یت مسئول  ـ2.  است  یقانون اساس  یاز نظارت 
اصل  یسرئ در  موارد  113جمهور  اساس  شودینم  یشامل  قانون  ک  یص،تشخ  یکه  و  نوع  اعمال    یفیتبرداشت، 

مصلحت نظام، مجلس    یصنگهبان، مجمع تشخ  یشورا   ی،برگان رهبررا به عهده مجلس خ  یفیو وظا  یاراتاخت 
محول نموده    اییفهوظ   یا  یارها اختبه آن  یکه قانون اساس  یگریو هر مقام و دستگاه د  یهیقوه قضا  ی،اسالم  یشورا
به موجب قانون اساس  یدر مواردـ  3.  است ااجراء ند  یتجمهور حق نظارت و مسئولیسرئ  یکه   یجاد ارد، حق 

 « را هم ندارد. یالتیگونه تشک یچه
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