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  چكيده
ده است. از جمله يگرد ينيبشيه و پيتعب ييمعاصر، ابزارها يهادر نظام »قوا كيكتف«تحقق اهداف اصل  يدر تالش برا

 يريگر جلـوگيد يقوا ةليوسبه ياهر قوه ينكشاز قانون، لهين وسيگر است تا بديديكم بر كحا ين ابزارها، نظارت قوايا
هـا در نظارت كةه در بحـث شـبك يمهم ةتكل گردد. اما نيت تعديمكحا يد و قدرت موجود در سطح نهادهايبه عمل آ

هـا و ن مجموعـه نظارتيـدر ا گر است. بـدون وجـود تعـادليديكقوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر  ينسب كيكتف
ع متناسـب قـدرت در يـه توزك ،قوا كيكتر خواهد بود و هدف از تفنيقوا سنگ يقدرت به نفع برخ يترازو ةفكرات، يثأت

و توجـه شـده ران يا ياسالم يجمهور يدر قانون اساسمهم ن يابه افت. يدار است، تحقق نخواهد زمام يسطح نهادها
 است.بهبود بخشيده شور كم بر كحا ةگانسه ي، تعادل مزبور را در روابط قواين اساسقانو 113اصل در يمقنن اساس

  .، نظارتقانون ،تي، تعادل، مسئولكيكتفاستقالل، قوا،  ها:كليدواژه
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  مقدمه

ن يـدر عصر حاضـر بـر ا يمعاصر است. هرچند انتقادات يهايراسكدر دمو يناديقوا از اصول بن كيكتف
و  يحقـوق يهـانظام ياساسـ يها و سـاختارهاهيـاز پا يكين اصل يهمچنان ا يول ،دهياصل وارد گرد

از  ياا عـدهيـد واحـد يـز قدرت در كاز تمر يريه جلوگك ،ن اصليتحقق اهداف ا ي. برااست ياسيس
و ارتبـاط  ياركـه همكـ ،قوا ينسب كيكه شده است. در تفيو تعب ينيبشيپ ييارهاكراه ،داران استزمام
بحـث ، شـده ينـيبشين منظور پـيه بدك ي،اساس يم است، از جمله ابزارهاكگر حايديك م باكحا يقوا

دار را زمـام يهـا قـدرت موجـود در نهادهـان نظارتيقواست. ا كيكدر ساختار تف »هانظارت كةشب«
گر نـدارد. يديكبر دخالت قوا در امور  يها داللتن نظارتيند و البته مفهوم اكنيل ميو تعد يدهسازمان

شـده  حيصرت »استقالل قوا«قوا تحت عنوان  ينسب كيكتفبر  يقانون اساس 57ز در اصل ينكشور ما در 
 اصـلجهـت در  امالًكـهـا ن نظارتيگانه مقرر گشته است. اسه ين قوايها ماباز نظارت ياو مجموعه

ن يـت در ايـاهمز يحـا ةتكاند. نوضع شده يو با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساس »قوا كيكتف«
ه يـتعب ياد بـه گونـهيشود، بايگر قوا منجر ميقوه بر د يكه به اقتدار ك ،هان نظارتيه اكن است آن، يب

ن يـا ين صـورت، هـدف از برقـراريـر ايـدر غ .ل سازنديگر تعديديكدر برابر را ه قدرت قوا كشوند 
مقننه و  يقوا يبرا ياريبس يهانظارتز ين ج.ا.ا ياثر خواهد بود. در قانون اساس يرات بيثأها و تنظارت
ن دو قـوه يـه نسبت به ايمجر ةقو يز براين ييهاده و نظارتيه وضع گرديمجر ةه در ارتباط با قوييقضا

 يبـرا يقـانون اساسـ 113ه در اصل ك ي،قانون اساس يت اجرايمسئول ،انين ميمنظور گشته است. در ا
محـل  ،دارد يگـر را در پـيد يس جمهور بر قوايرئس جمهور مقرر شده است و اعمال آن نظارت يرئ

ن پرسـش را يا ،ن مقالهياز منظر موضوع ا ست وابوده  ينظران و دادرس اساسبحث و مناقشه صاحب
 كيكس جمهور با تفيرئ ياز سو يقانون اساس يت اجراين مسئوليب يه چه ارتباطك مطرح كردتوان يم

مقرر  يقانون اساس يت اجرايه مسئولكن است يا مقاله يةوجود دارد؟ فرض يمقرر در قانون اساس يقوا
تحقـق  يبـرا يمقرر در قـانون اساسـ يهانظارت كةمل شبكم يزدهم قانون اساسيصدو سيكدر اصل 

  .و منافاتي با استقالل قوا نداردقواست  كيكتف
ت. در بند است و مجموعه مطالب مقاله در سه بند سامان يافته اس» تحليلي«و » توصيفي«روش تحقيق 

قـانون 113به تبيـين مسـئوليت رئـيس جمهـور در اصـل  2تفكيك قوا و الزامات آن بيان مي شود. بند  1
قبل، تكميل تفكيك قواي مقـرر در قـانون اساسـي را بـا با اتكا به مطالب دو بند  3پردازد. و بند اساسي مي

  كشد.ات فرضية مقاله را به تصوير ميدهد. پس از اين سه بند، حاصل سخن اثباين قانون نشان مي 113اصل 



   ۵۱ »استقالل قوا«با اصل  يزدهم قانون اساسيصد و سيكاصل  يسنجنسبت

  قوا و لوازم آن كيكتف. ۱
  قوا كيكتف .۱- ۱

از  ييبـه ابزارهـا يابيبا دسـت تابوده است زمينه ن يت در اكران همواره در حال حركمتف ةشيذهن و اند
ن يتـردن به مطلـوبيرس يراه برا ونند ك يريداران جلوگاز زمام ياا عدهيد واحد و يز قدرت در كتمر
اصـل  يهاشـهي). هرچند ر663ص، 1391ن،يهشج يوتكا باشد (مليمه يجوامع انسان يها براومتكح
 گـردديمبـر ،بـن خلـدونناعبدالرحم، يشمند اسالمياندويژه به ،متقدم ةفالسف ةشيبه اند »قوا كيكتف«

آن،  ةافتـيو سـازمان يبه حالت امروز »قوا كيكتف«اما اصل ، )200- 198ص، 1391(پروين و اصالني، 
 يـةدر نظر ويمنتسـك. اسـتدر قرن هجده  ويشارل دو منتسك، يفرانسو ةر برجستكمتف ةشيمحصول اند

و ضـابطه از  كن مـاليتر، مهمزمينهن ي) و در ا172، ص1748منتسكيو، ( است يدنبال آزادبه ،شيخو
ن ياسـاس همـ). بـر 168- 164ص، 1388 ،ي(قاض است »قانون« كن هدف، مالين ايمأت يبرا ينظر و
م يداند و آنها را به سه دسته تقسيت ميمكاز حا يدار بخشرا عهده يومتكح ياز قوا يكهر يو ك،مال
قـانون را بـر  ياجـرا ةفـيه وظكه يمجر ةب قانون است. قويدار وضع و تصوه عهدهكمقننه  ةند: قوكيم

به حل و فصل اختالفات  ،قانون يه بر مبناكه ييقضا ةقو، و مقننه بر عهده دارد ةاساس قانون مصوب قو
، دو برداشـت ين اساسـين قـوانيدر تـدو. )173، ص1748(منتسـكيو،  پـردازديان افراد ميم يو دعاو

  .»قوا ينسب كيكتف«و  »مطلق كيكتف«رفت: يصورت پذ »قوا كيكتف« يةاز نظر اوتمتف

  مطلق قوا كيكتف .۱- ۱- ۱

گر يديكـامل قوا از كل به انفصال يقا است، ياستير يهاميه حاصل آن رژك ،قوا كيكن برداشت از تفيا
ه شـده يگانه تعبسه يان قوايم يريناپذنفوذ يهاوارهيدالگو، ن يارات است. در ايف و اختيوظا ةدر حوز

ه ك ،را »قوا كيكتف«از  يرسانند تا مقصود اصلميفه خود را به انجام يوظ ،ناريسا ياركه قوا بدون همك
موريس ). 88ص، 1384، ياست، محقق گرداند (بالم يكراتكومت دموكو حت شهروندان يو امن يآزاد

  شمارد:يمبر ،مطلق قواست كيكه محصول تفك ي،استير يهاميرژ يبرا يژگيسه و دوورژه
  است. يتخصص ياف هر قوهيوظا .1
  .ندكيفا ميو مستقل ا ييخود را به تنها ةفيهر قوه وظ .2
نـد و كنمي دخالـت يگـريار دكـدر  يـكچي، هبـودهگر مستقل يديكاز  امالًك يومتكح يهادستگاه .3
  ).174ص، 1388، يست (قاضين يبرتر يگريرا بر د يكچيه

  .)179- 173، ص1388(قاضي،  برنديز نام مين »ر قوايناپذانعطاف كيكتف«با عنوان از اين الگو 
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  قوا ينسب كيكتف .۲- ۱- ۱

شود، انفصال كامل قـوا از يكـديگر نيز ياد مي» قواهمكاري «در اين برداشت، كه از آن با عنوان 
اي بخشي از حاكميت را در ارتباط با ديگـر قـوا و بـا همكـاري آنـان وجود ندارد، بلكه هر قوه

كند. اين ارتباط و همكاري به معناي دخالت قوا در امور يكديگر نيست. در اين روش، اعمال مي
توانـد جلـوي ا و وسـايلي اسـت كـه از آن راه ميهر قوه در مقابل قوة ديگر مجهـز بـه ابزارهـ

، 1380انحرافات مستبدانة قوة ديگر را بگيـرد و مـانع خطاهـاي احتمـالي آن شـود (طباطبـائي، 
گانه تجليات گوناگون قدرت سياسي ). علت اساسي تفكيك نسبي اين است كه قواي سه186ص

بنـدي و تقسـيم كـار صـورت طبقهمنظـور يا حاكميت واحد بوده، اساساً تفكيك آنها صـرفاً بـه
 ).168، ص1388به نقل از: قاضي،  ،240، ص1912پذيرد (دوالپرادل، مي

  ينسب كيكگر در تفيديكنظارت قوا بر  .۲- ۱

بر استقالل تام مبتني اسـت، » تفكيك مطلق«بر همكاري و مبناي » تفكيك نسبي قوا«چون مبناي 
ق، صـرفاً بـه ايـن موضـوع در تفكيـك نسـبي رو، با عدول از نظارت قوا در تفكيك مطلـازاين
پـذير اسـت و ها انعطافبندي وظايف و محـدودهپردازيم. در اين الگو از تفكيك قوا، تقسيممي

» نظـارت«از » دخالـت«گانه وجود دارد. در اين برداشت، مفهوم تأثيرات متقابلي مابين قواي سه
منجر به مداخله در اختيارات هريـك از متمايز بوده و صرف نظارت اركان حكومتي بر يكديگر، 

واسطة ). در اين ميان، قوة مجريه به185- 175، ص1384گردد (زارعي و مركز مالميري، قوا نمي
چندان دارد؛ امري كه به خاطر ماهيت و اهميـت آن، دو بر عهده داشتن كارويژه اجرايي، اهميتي

دهد. امـا هاي فردي نشان ميي تحديد آزادياين قوه را نهادي با اقتدار باال و تهديدي بالقوه برا
اي سازمان يابد كه چرخش امور و ايفاي وظـايف توسـط گونهدر اين بين، روابط بين قوا بايد به

هاي متقابل قـوا بـر اي در پناه همكاري و نظارت متقابل ديگر قوا سامان پذيرد، و نظارتهر قوه
  ).663، ص1391لكوتي هشجين، يكديگر موجب نفي استقالل ذاتي آنها نگردد (م

  گريد ةمقننه بر دو قو ةنظارت قو .۱- ۲- ۱

  )۴۶۸- ۴۴۸، ص۱۳۸۳مقننه بر قوة مجريه (قاضي،  ةنظارت قو. ۱- ۱- ۲- ۱

گويي قوة مجريه در اختيارات تفـويض شـده هدف اساسي از نظارت قوة مقننه بر قوة مجريه پاسخ
). فارغ از انتخاب رئيس كشور، كـه بـراي نمونـه، در جمهـوري 1، ص2010السزك، (به آن است 
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ايتاليا، نماينـدگان  1947شد، يا در قانون اساسي چهارم فرانسه توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي
كردند، نظارت قوة مقننه بر قـوة مجريـه در اي بودند كه اين مقام را انتخاب ميت انتخابيهأهيو جز

كند. هيأت دولـت تـا زمـاني كـه رأي اعضاي هيأت دولت نمود پيدا ميانتخاب و روي كار آمدن 
دهـد و در حـين انجـام كـار خـود نيـز بـه وسـيلة خود ادامه ميكار به اعتماد مجلس را داراست،

شـود. امـا اگـر ابزارهايي همچون تذكر، سؤال و استيضاح از سوي قوة مقننه بر كارش نظـارت مي
يد از كار بركنار گردد؛ ماننـد حـق سـاقط كـردن دولـت توسـط اعتماد مجلس را از دست بدهد با

نمايندگان مجلس ملي در نظام فرانسه. از سوي ديگر، مجلـس ميـدان بـاز و آشـكاري اسـت كـه 
ها، همكـاري قـوا در آن تسـهيل شـيوهبرخي كارگيري شود و با بهگونه اطالعاتي به آن وارد ميهر
). اين 165، ص1391شود (هاشمي، ارت سازنده فراهم ميگردد و زمينه براي اعمال هرگونه نظمي

ها به صورت سؤال از مسئوالن اجرايي و حق تحقيق و تفحص بـراي اختيار نظارتي در بيشتر نظام
، مسائلي وجود دارد كه »تفكيك نسبي«هاي مبتني بر مجلس به رسميت شناخته شده است. در نظام
اي گونـهگيرد، بـهتحت نظارت شديد مجلس قرار مي به علت حساسيت و اهميت آنها، قوة مجريه

كه پيش از انجام آن، موظف به كسب اجازه از مجلس است، بدون اينكه اين امور متوقـف شـوند. 
)؛ هماننـد 180، ص1391مبناي نظارت مجلس بر پاية منافع و مصالح عمومي قرار دارد (هاشـمي، 

گذار ديگر، نظارت بر دخل و خرج دولت از طريق المللي نكتة مهم و تأثيرتصويب قراردادهاي بين
تصويب و نظارت بر اجراي بودجه است. فارغ از مرحلة تصويب بودجه، كه بر عهدة مجلس قـرار 

رود كـه مـيشـمار به هاي حقوقي از وظايف مجلـسدارد، نظارت بر اجراي بودجه در بيشتر نظام
 نمايد.عمال نظارت ميمستقيماً و يا از طريق نهاد مورد نظر خويش بر آن ا

  هييقضا ةمقننه بر قو ةنظارت قو. ۲- ۱- ۲- ۱

د أكيـ، بـر اسـتقالل آن تاشييقضا ةژياروكر بودن يت و خطيه به علت اهمكاست  ينهاد »هييقضا ةقو«
تـا اسـتقالل  )4، ص2005بزن و روزنبرگ، ( گردديگر قوا در آن محدود ميد ةشود و مداخليم ياديز
 ،معاصـر يهـاه در نظامييقضـا ةقـو عدالت برقرار و ثابت گردد. اصوالً ،جهيدر نتن نهاد حفظ شود و يا

بـر آن اعمـال  ييهـاه نظـارتكـوجـود دارد هايي نهمون يرد، وليگنمي گر قراريد يتحت نظارت قوا
ه يمجر ةقو ةبودجه بر عهد يةته ،هاب به اتفاق نظاميت قريثركدر ا ،در بحث بودجه ،نمونه يشود. برايم
ل يه تبـدييقضـا ةبر قـو يرگذاريثأت يبرا يتواند به ابزاريه مكدارد  قرار مجلس ةب آن بر عهديتصو و

  ثر سازد.أمت يگردد و استقالل آن را به نحو

۵۴    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

  هيمقننه و مجر يه بر قواييقضا ةنظارت قو .۲- ۲- ۱

 يو برقـرار يه همانا حل و فصل اختالفات و دعـاوك ،شيت خويفه و ماهيوظ يه به مقتضاييقضا ةقو
ن قـوه بـه يـه، اييقضـا ةقـو ياصل ةژياروكاز ي . جداداردگر يد يبر نهادها ير شگرفيثأ، تاستعدالت 
بـر  يرگـذاريثأتـوان بـه تيمها، نهمونن يا ةجملرگذار است. از يثأگر تيد ةدر دو قوهاي گوناگون شيوه

س و يشـورها ماننـد انگلـك ين قضـاوت در بعضـيرد. اكاشاره  ياسيم سيگر قوا با قضاوت در جرايد
محـدود بـه شورا  مجلسز نقش يشورها نك يشده است. در بعضذارده گشورا  مجلس ةبر عهد ،ايكآمر
 »عدالت يعال«وان يمانند ددارد؛ ه قرار ييقضا ةخاص از قو ينهادة و قضاوت بر عهد ب متهم استيتعق

ه بـه كران يهمانند ا ؛ه استنهاده شده ييقضاة قو ةبر عهد امالًكن امر يز ايشورها نكگر يدر فرانسه. در د
وان يد«شود و توسط دو نهاد يم يدگيرس يدادگستر يهاه و مقننه در دادگاهيمجر ةقو ياتهامات اعضا
توانـد ين ميـنـد و اكينظـارت مـ يـياجرا يهارد دستگاهكبر عمل »يسازمان بازرس«و  »يعدالت ادار

  گر قوا باشد.يرگذار بر ديثأت يالهيوس

  هييمقننه و قضا ةه بر قويمجر ةنظارت قو .۳- ۲- ۱
  مقننه ةه بر قويمجر ةنظارت قو. ۱- ۳- ۲- ۱

شود. امـروزه در يه محسوب ميمقننه و مجر ةان قويم كمشتر ين امريمعاصر، تقن يحقوق يهادر نظام
 يمسـاع يكتشـر يگـذاراسـتيه در تمام مراحل سيمجر ةمقننه و هم قو ةهم قو ،شورهاكاز  ياريبس
 ةمهم از قو يهااستين و سيشنهاد قوانيپ ي، مردم برايگذارشنهاد و شروع قانونيپ ةند. در مرحلينمايم

 ةدربـار يريـگميتصـمة ز در مرحلـيو تبادل نظر و ن يزنيرا ةن دو قوه در مرحليه متوقع هستند. ايمجر
 ياجـرا يـةت اوليمسئوله يمجر ةقانون، قو يكب ينند. پس از تصوكيت مكگر مشاريديكها، با استيس
، يبين تصوين قوانيشتري). امروزه ب200ص، 1385، يرد (مزيگيمقننه بر عهده م ةرا تحت نظارت قو آن
 ةدر عرصـ كمشـتر ياركـن هميـا ).189ص، 1391، يريز مالمكه هستند (مريمجر ةقو يميح تقديلوا
مقننه از آن برخوردار اسـت و  ةوه در مقابل قيمجر ةه قوكاست  ياز موارد مداخله و نظارت يكي ،نيتقن

رد ان ويات قـوانئيـدر جز، مقننـه ةقـو ،گـريد ي. از سـو)174ص(همـان،  گذاردير ميثأبر قوه مزبور ت
ن در قالب يات قوانيجزئ سبب،ن يها ساالنه هستند و به اهياجالسي، غالباً پارلمان يهاو در نظامشود نمي
 ،گـر مـواردي). از د40ص، 1392زاده، يشـود (موسـيواگـذار مـه يمجرها بهنامهنييها و آنامهبيتصو

ن افراد در جلسـات يرد. حضور اكه در جلسات مجلس اشاره يمجر ةقو يت اعضاكتوان به حق شريم
ها و هـا، برنامـهاسـتياز سو ت، كرات و مباحثات شركه آنان در مذاكبل ،ندارد يفاتيتشر ةجنب ،مجلس

  .)150ص، 1391، ينند (عباسكيدفاع م ،ه مورد نظر دولت استك ،ندگانينما يهاا طرحيح خود يلوا
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  هييقضا ةه بر قويمجر ةنظارت قو. ۲- ۳- ۲- ۱

ن قـوه دارنـد. يـبـر ا كيانـد يرگـذاريثأگـر قـوا تيت استقالل آن، دين قوه و اهميت ايبا توجه به ماه
 يدر بعضديگر،  يرد. از سوكر كن موارد ذيا ةتوان از جمليق بودجه را ميه از طريمجر ةقو يرگذاريثأت

ه كـا يكـاالت متحـده امريـهماننـد نظـام ا ؛ن قوه دخالت دارديا يه در انتصاب اعضايمجر ةقو ،هانظام
 .)335، ص1391(فنازاد،  شونديد سنا منصوب مأييس جمهور و تيم رئكقضات فدرال با ح

  يقانون اساس ۱۱۳س جمهور در اصل يت رئين مسئولييتب .۲

  مفهوم .۱- ۲

مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهدة رئـيس جمهـور قـرار داده ا. قانون اساسي ج.ا. 113اصل 
مفسران قـانون عنوان به خوش تفاسير متفاوتي از سوي شوراي نگهباناست؛ امري كه از ابتدا دست

ة مجريـه اي گسترة اين وظيفة رئيس جمهور را محدود به قـودانان بوده است. عدهاساسي و حقوق
اي به بسط مسئوليت رئيس جمهور به كنند. در مقابل نيز عدهدانند و عللي براي اين نظر ذكر ميمي

  فراتر از قوة مجريه قايلند.
در ادامه، ابتدا مفهوم اين عبارت و همچنين داليل موافقان و مخالفان در ايـن زمينـه بيـان خواهـد 

نسبي قـواي موجـود در قـانون اساسـي ايـران دارد، د و سپس ارتباطي كه اين مسئوليت با تفكيك ش
  .شرح داده خواهد شد

تعهد « يبه معنا ي،و در اصطالح حقوق »ياركموظف بودن به انجام « يبه معنا ،در لغت »تيمسئول«
عبــارت  ،رونيـا). از642ص، 1387، يلنگـرود ي(جعفـراسـت  »يگـريشـخص در مقابـل د يقـانون

 يردن به اجراكا ضمانت يموظف بودن «به  توانيم ي،به لحاظ لغو را »يقانون اساس يت اجرايمسئول«
  ).432ص، 1391، و فقفوري بيلندي ر نمود (الهاميتعب »يقانون اساس

از  يت پاسداريز مسئولين 121، در اصل 113مصرح در اصل  يقانون اساس يت اجراينار مسئولكدر 
ر يدانـان در تفسـه حقـوقكـر اسـت كالزم به ذس جمهور قرار گرفته است. يرئ ةبر عهد يقانون اساس

 ةه بـر عهـدكـ ،»ينـيتقن يپاسـدار«نـار كدر  ، عموماً»يقانون اساس يت اجرايمسئول«از عبارت  ييمعنا
 »يياجرا يپاسدار«). 288ص، 1391، ينند (هاشمكير مكرا ذ »يياجرا يپاسدار«نگهبان است،  يشورا

از  يپاسـدار«رسـد عبـارت يشود. به نظـر ميحاصل م يقانون اساس 113با اصل  121از تعامل اصل 
 ،فاسـد آن يوگرنه تـال ،ر گردنديمعنا تفس يكبه  يدبا »يقانون اساس يت اجرايمسئول«و  »يقانون اساس

۵۶    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

 .ديـنمايآن نظـارت م ياست و هم بر اجرا يقانون اساس يهم مجر ،س جمهوريه رئك ن خواهد بوديا
س جمهـور يرئـ يت واحد بـرايمسئول يكر متفاوت، يبا دو تعب ،ن دو اصليدر ا يقانون اساس ،واقعدر
جلـوگيري ح قانون و يصح يث اجراياز ح يان قانون اساسيرده و آن نظارت بر اعمال مجرك ينيبشيپ

د اعمـال ين نظارت چگونه بايه اكني). حال ا434ص، 1391، و فقفوري بيلندي آن است (الهاماز نقض 
 ي،اسـت جمهـوريارات ريـف و اختين حـدود وظـاييدر قانون تع يه مقنن عادكجداست  يبحث ،شود

  به آن پرداخته است. 1365مصوب 
در  ديگر، ريبه تعب .نظارت است يت اجرا همراه با نوعيه مسئولكنير است اكه قابل ذك يگريد ةتكن

ارات ياخت ف وين حدود وظاييتع«در قانون  يعادگذار قانون هكگونه همان ؛ز نهفته استياجرا، نظارت ن
 طوربـه ،ن قـانونيـد اأييـز بـا تيـن يگذارد و مفسر قانون اساسين امر صحه ميا رب »ياست جمهورير

بودن آن  يدانان معتقد به انضباطحقوق يز برخين نظارت نيا ةويد. البته در باب شپذيريآن را م يحيتلو
شـف ك، نـاظر پـس از يهستند. در نظارت انضـباط يو استرجاع ي، استصوابياطالع يهاوهيان شيدر م

جمهوري) را است يارات ريف و اختين حدود وظاييقانون تع 13ور در ماده كتخلف، اقدامات الزم (مذ
  ).433ص، 1391، و فقفوري بيلندي الهام :به نقل از دهد (هاشمي،انجام مي

  موافقان و مخالفان ةادل يبررس .۲ـ۲

  م:يپردازيش گفته مين دو نظر پاليقا ةادل يبه بررس ،در ادامه

  »ت محدوديمسئول« يةنظر .۱ـ۲ـ۲

سـه  ،شينظـر خـو ي، براياصول قانون اساس يس جمهور در اجرايت رئيموافقان محدود بودن مسئول
  اند:ل ابراز داشتهيدل

ه اسـت و در فصـل يـمجر ةس قـويارات رئيف و اختيان وظايدر مقام ب يقانون اساس 113. اصل 1
 ةه تنها در ارتباط بـا قـوكتوان آن را مطلق دانست، بلينم ،نيآورده شده است. بنابرا ،ن قوهيبه ا مربوط
  ).22ص، 1383، يلي(اسماع گرددير ميه معنا و تفسكه است يمجر

دو مسئوليت بر عهدة رئيس جمهور قرار داده شـده اسـت: مسـئوليت اجـراي  113در اصل . 2
اند كـه مسـتقيماً بـه رهبـري هر دوي اينها مقيد به اموري شده قانون اساسي و رياست قوة مجريه.

گردد و تنها رياسـت قـوة شامل هر دو مسئوليت مي» جز در اموري كه«شود؛ يعني قيد مربوط نمي
  ).318، ص1388گيرد (محسني و نجفي، بر نميمجريه را در
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ال بـرد. اصـل ؤسـ ريـرا ز يمات قانون اساسكاصل، مح يكد در يو ترد كش ةتوان به بهاننمي .3
 يد در قـوايـه نبايمجر ةران است و قويا يم بر قانون اساسكن حايادياز اصول و قواعد بن »استقالل قوا«
  ).22ص، 1383، يلي(اسماع ديگر دخالت نمايد

  »ت گستردهيمسئول« يةنظر .۲ـ۲ـ۲

  :استز در سه محور قابل جمع ين »ت گستردهيمسئول«ن اليقا ةادل
ن يبه ا توان آن رانمي ، اطالق دارد و113مقرر در اصل  »يقانون اساس يت اجرايمسئول«. عبارت 1
توانـد و ي نمين فصول قانون اساسيرد. عناوكه يمجر ةمحدود به قو ،ه آمده استيمجر ةه در قوعلت ك
متن از  ي). حت442ص، 1391، و فقفوري بيلندي باشد (الهام يد مفسر نص اصول قانون اساسينبا اساساً

  ه ندارد.يمجر ةبه قو ين امر اختصاصيه اكداست يز پيس جمهور نئير ةسوگندنام
 ؛شودنمي قبل آن را شامل ةرد و جمليگيم ماقبل خود را دربر ةفقط جمل »هك يجز در امور«د ي. ق2
 نآاسـت و بـه قبـل از » اال« متصـل بـه ةا جمليلمه كشه يهم» اال« منه  ا، مستثنيه از لحاظ اصولكچنان

ن يـه اك يه جز در اموريمجر ةاعمال قو ي،قانون اساس 60در اصل  ،گريد ي. از سوشودنمي تعميم داده
ن است آبر  يانهيقرگيرد و اين صورت مي و وزرا س جمهوريق رئياز طر ،دهنها يرهبر ةقانون بر عهد

  ).327ص، 1384(مهرپور،  ه استيمجر ةاست قويتنها مربوط به ر 113اصل  يه استثناك
آن را  »ت محدوديمسئول« يةداران نظره طرفك ،57مصرح در اصل » نقض استقالل قوا«بحث در . 3

و اسـتقالل  كيـكتف«با اصل  يه منافييمقننه و قضا يفه در ارتباط با قواين وظيانجام ا ،سازنديمطرح م
ه اعمـال يـمجر ةگـر بـر قـويد يقـوا ياز سو ياگسترده يهاه نظارتكچنان ؛شودنمي محسوب »قوا
ن يـا يقـانون اساسـ شـد مسـلماًيها مداخله و نقض استقالل قوا محسوب من نظارتيشود و اگرايم

  ).443ص، 1391، و فقفوري بيلندي (الهام داشتنمي ها را مقررنظارت

  ي دادرس قانون اساسي در اين زمينهريات تفسينظر .۳ـ۲

(ر.ك:  رده استكارائه  1391و  1360، 1359 يهادر سال يريتفس ينظرات ،نهين زمينگهبان در ا يشورا
س ير رئـكاخطـار و تـذي نگهبان اول، شورا يريتفس ية. در نظر)1389، نگهبان يقات شورايز تحقكمر

ي ز شـورايـدوم ن يـةدانـد. در نظريمحق رئيس جمهور  يه را مطابق قانون اساسييقضا ةجمهور به قو
و  يو الزام آنها را مخالف قانون اساس ييخواستن از مقامات قضا حيس جمهور در توضياقدام رئنگهبان 

س يار رئـين، اختيشيمتفاوت با نظرات پ امالًك يدر نظر ،سوم يةداند. اما در نظرنمي» استقالل قوا«اصل 

۵۸    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

ه نظـر سـوم كـن اسـت يان وجود دارد اين ميه در اك ياتهكداند. نيه ميمجر ةجمهور را محدود به قو
ات يثر از مقتضـأمتـ :توان گفـتيم ي،نوعست و بهيمستند و مستدل ن ي،از لحاظ حقوق نگهباني شورا

 و چه در اصالحات سال 1358چه در سال  ي،). مقنن اساس497ص، 1391، ياوري( استزمان  ياسيس
س جمهـور داشـته اسـت و چنانچـه يتوسط رئـ يقانون اساس يت اجرايبه مسئول ياژهيتوجه و 1368
ده يـرا ناد يم، هـدف مقـنن اساسـيه محدود بـدانيمجر ةس جمهور را فقط به قويار رئياخت نيا ةگستر

ارات و يف و اختين حدود وظاييقانون تع«در  يز با توجه به هدف مقنن اساسين يم. مقنن عادياانگاشته
 س جمهـور حـقيه رئكدارد يان ميب 15، در ماده 1365در سال  »ج.ا.ا ياست جمهورير يهاتيمسئول

 يز مطابق قانون اساسيني نگهبان شورا ين قانون از سويشور را دارد. اك ةگانسه ير به قواكاخطار و تذ
  .)1391؛ الهام و فقفوري بيلندي، 1380(ر.ك: مهرپور،  شوديص داده ميتشخ

 يقانون اساس ۱۱۳قوا در اصل  ينسب كيكل تفيمكت. ۳

  يقوا در قانون اساس ينسب كيكتف .۱ـ۳

را انجـام  يه بـه وشد محول يقانون ةفيوظ ياقوا، هر قوه ينسب كيكدر تف ،ه شدظمالحكه گونه همان
ان يب يقانون اساس 57ه اصل كنيگر وجود دارد. ايديكر قوا بر يثأان نفوذ و تكام ،ن حاليدهد و در عيم
 يو نـه نفـاسـت  »فـهياستقالل و انحصار در انجـام وظ«، منظور »گرنديديكن قوا مستقل از يا« دارديم

ران منظور يا يه در قانون اساسك يي). بر اساس استقالل قوا291ص، 1391، ي(هاشم گريديكنظارت بر 
 ةبر قو يرگذاريثأت يه براييمقننه و قضا يقوا يبرا ياريبس يهاه نظارتكشود يمشاهده م ،گشته است

و نظارت قوا بـر  يرگذاريثأ، ت»استقالل قوا«ت اصل يشده است. بر اساس هدف و ماه ينيبشيه پيمجر
 يقـوا يها و از محدوده خارج شدن هر قوه از سـوينكشه قانونكابد يسازمان  يد به نحويگر بايديك
، مزبـوره عالوه بر مـوارد يمجر ةقو يز برايما نكشور  يدر قانون اساس ،منظورنيگر متوقف شود. بديد
قـوه  يار را بـرايـن اختيـاست. چنانچه ا هدش ينيبشيپ 113در اصل  »يقانون اساس ينظارت بر اجرا«

م و ياده انگاشتهيناد عبث واصل ن يه اياز تعبرا  يهدف مقنن اساس ،واقعم دريت نشناسيه به رسميمجر
گاه ين و جاأس جمهور دو شيرئ يبراج.ا.ا.  يح و نادرست است. قانون اساسياسناد عمل لغو به مقنن قب

س ي. در مقام اول، رئـياز رهبر پسشور ك ين مقام رسميتريو عال هيمجر ةاست قويل شده است: ريقا
در  يولـ ،دهنديخود را انجام م ةفيوظ ،»و استقالل قوا كيكتف«از قوا بر اساس اصل  يكجمهور و هر

از اصـول قـانون  يمنظـور عـدم تخطـبه ،گريد ةس جمهور با نظارت بر دو قويگاه دوم، رئيمقام و جا
  گردد.يقوا م كيكتف ةدر چرخ هال نظارتيمكب تموج، ياساس
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م مهن ياي، به قانون اساس 57ه در اصل اي كگونهبه ،ندهست گر مستقليديك، قوا از ينسب كيكدر تف
ه در قـانون كـگونـه همان ؛ستين گريديكمتقابل قوا بر  يهانظارت ين امر نافياما ا .استتصريح شده 

  ها مقرر گشته است.ن نظارتيز ايما ن ياساس
ا يـمقـام  يكاقدامات  ينترل و بررسك« يبه معنا »نظارت«دارد.  »مداخله«از  غير يمفهوم »نظارت«

ماندن اقـدامات  ينان از باقيت آن حصول اطميه نهاكاست  »گريد يمقام و نهاد ياز سو يومتكنهاد ح
 ينـيگزيجـا«ز بـه مفهـوم ين »دخالت«). 20ص، 1388است (راسخ،  يدر حدود و ثغور قانون اد شدهي

اسـت  »تداريرنـده و صـالحيگميا مقـام تصـميـم نهـاد و يتصم يننده به جاكنترلكا مقام يم نهاد يتصم
رپـا ياز ز نـانينتـرل و حصـول اطمك، فقـط »نظـارت«ه در كشود مي علوم). م282ص، 1384، ي(زارع

، »دخالت«ه در كيحالدر ،شودنمي تدارين مقام صالحيگزيوجود دارد و ناظر جا ينگذاشتن حدود قانون
م را لغو يا آن تصمي ،م گرفتهيآن تصم يبه جا ،خود ير قانونيعمل غ ةتواند در صورت مشاهديناظر م

ر قوا يدر امور ساي جمهور دخالترئيس ه كگردد يز مشاهده مين يقانون اساس يت اجرايسازد. در مسئول
س ي، رئـ1365مصـوب  ،»ياسـت جمهـوريارات ريـف و اختين حدود وظاييتع«ندارد و مطابق قانون 

 يه قـواگونه كپردازد. همانيخود م ةفين وظيا يفايبه ا »نظارت«چون همامور برخي ق يجمهور از طر
ن، يهشـج يوتكـ(مل نيست اصل استقالل قوا ين امر نافيه نظارت دارند و ايمجر ةه بر قوييمقننه و قضا

تـرازو بـه سـود  ةفكند تا كور اعمال د نظارت خود را به دو قوه مزبيز بايه نيمجر ة)، قو665ص، 1391
 ياگونـهگر بـهيديكـقوا بـر هاي ريثأها و ت، نظارتينسب كيكدر تف و اصوالً ،ندكن ينيطرف سنگ يك

ارات و اقتدارات هر قوه يدر حدود اخت يگر قوا متوقف شود و تعادليد ةليه قدرت هر قوه به وسكاست 
ن اساس مقرر گشته است يآن بر ا و نظارت موجود درت ين مسئوليز اين 113د. در اصل يآميبه وجود 
از  يكـيقـوا  كيكل گردد. اصل تفيمكران تيا يقوا در قانون اساس ينسب كيكها در تفنظارت ةتا چرخ

ن يبه آن مبذول داشته، و بر همـ ياژهيتوجه و ياست و مقنن اساس يمات و مسلمات قانون اساسكمح
  مانده است. ين عبارت دست نخورده باقي، ا1368سال  يه در بازنگركاساس است 
ل يـمكرا ت يقوا در قانون اساسـ ينسب كيكتف ياساسگذار قانون هكنشان داده خواهد شد  ،در ادامه

  .ن گردديت و تضميداران محدود و حقوق شهروندان تثبرده است تا قدرت زمامك

  ۱۳۶۸ه در اصالحات يش اقتدار قوة مجري. تمركز و افزا۲ـ۳

د يـدار گردرا عهده يعال يشوراها و نهادها ياست برخي، ر1368س جمهور مطابق اصالحات سال يرئ
 ةاسـت قـويرا در مقـام اعمـال راين كار توان ميه كستند يه نيمجر ةرمجموعه و تحت نظارت قويه زك
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را بـر  يت مليامن يعال ياست شورايس جمهور ريرئ ي،قانون اساس 176رد. مطابق اصل ك يه تلقيمجر
ت يـو تمام ياز انقـالب اسـالم يو پاسدار ين منافع مليمأمنظور تبه ،ن سطحيتريه در عالكعهده دارد 

 يس جمهور مخاطب رهبريرئ 177در اصل  ،گريد يس شده است. از سويسأت يت مليمكو حا يارض
 ي،توان به نـوعيم ،ن اساسيبر ا .قلمداد شده است يدر قانون اساس يبازنگر يهاتيانجام مسئول يبرا
ل شـد (شـمس، يـقا يامور بازنگر يريگيپمنظور به» يقانون اساس يبازنگر يشورا«در  ياست ويبه ر

د. بر اسـاس كراشاره  يانقالب فرهنگ يعال ياست شورايتوان به ريم ،گر مواردي). از د639ص، 1391
 يو اسـتخدام يامـور ادارت امور برنامه و بودجـه و يس جمهور مسئوليز رئين يقانون اساس 126اصل 

س سـازمان يسـأت«طـرح دربارة نگهبان  ير شوراين امر در نظر اخيه اك داردبر عهده  ماًيشور را مستقك
 ة. همـ)1389 ،نگهبان يقات شورايز تحقكمر: شد (ر.كق يد و تصدأييت »شورك يزيرت و برنامهيريمد

گـردد يمشخص م ي،ق در قانون اساسيتدقدارد و با اشاره س جمهور يرئ يگاه وااليبه جانكات مزبور 
  :گاه مقرر داشته استيس جمهور دو جايرئ ين قانون برايه اك

  س جمهوريرئ يگاه براين و جاأمفروض بودن دو ش .۳- ۳

(اصول  »هيمجر ةاست قوير«ل شده است: يگاه قاين و جاأس جمهور دو شيرئ يبراا. ج.ا. يقانون اساس
س يگـاه نخسـت، رئـي). در جا113(اصل  »ياز رهبر پسشور ك يرسمن مقام يتريعال«)، و 113و  60

فه خود را يوظ »استقالل قوا«از قوا بر اساس اصل  يكه را بر عهده دارد و هريمجر ةاست قويجمهور ر
گـر يد ةبر دو قو ي،از رهبر پسن مقام يتريعالعنوان به س جمهوريگاه دوم، رئيو در جا ،دهديانجام م

رد يـصورت نگ يتخط يند تا از اصول قانون اساسكينظارت م يقانون اساس ياجرا تيمسئول يفايدر ا
  ست.ين نظارت مخالف استقالل قوا نيا ،ديان گرديب ه قبالًكگونه همان .)47ص، 1380(مهرپور، 

  ياز رهبر پس ين مقام رسميتريعال .۱- ۳- ۳

ن يـ. ا»شـور اسـتك ين مقام رسميتريس جمهور عالي، رئيپس از مقام رهبر«دارد: يان ميب 113اصل 
و بـاالتر از  ين مقـام رسـميتـري، عـاليس جمهور را پس از مقام رهبريگاه رئيجاصراحت، به عبارت

 س جمهـوريرئـ يگاه بـراين و جاأمفروض بودن دو ش ،واقعد. درينمايم يگر معرفيد ةدو قو يساؤر
 ،د در مقابـلي). شـا68ص، 1388، يو استوارسنگر ين اصل قابل مشاهده است (اماميدر اصراحت، به

 يم روابط قـوايار تنظيو انتقال اخت »يرينخست وز«و حذف پست  1368با اصالحات سال  :گفته شود
د يبا يدهد. وليگاه از دست مين و جاأن شيخود را در ا يمعنا حاًيز تلوين اصل ني، ايگانه به رهبرسه
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جاد يو ا »قوا ينسب كيكتف«به امر  1368و چه در سال  1358چه در سال  ي،ه مقنن اساسكتوجه داشت 
س جمهـور را يز رئـيـمنظـور ننيگانه توجه داشته است و بدسه ين قوايها بمتعادل از نظارت ياهكشب
ن يـا ه شده دريمزبور بتواند با استفاده از ابزار تعب ةتا قو ،قرار داده ياز رهبر ي پسن مقام رسميتريعال

  گر قوا بپردازد.يبه نظارت بر د ،اصل

  يياجرا امور ةه و اداريمجر ةت قويريس جمهور فقط در مقام مديضاح رئيرفتن استيپذ .۲- ۳- ۳

دارد: يمقرر ماست، رده كان يرا ب »س جمهوريضاح رئياست«ه موضوع ك ي،قانون اساس 89 بند دوم اصل
 يس جمهور را در مقام اجـرايرئ يالماس يندگان مجلس شورايسوم از نما يكه حداقل ك يدر صورت«

ال مطـرح ؤن سيا ،نجايدر ا ».ال قرار دهند ...ؤمورد س ييامور اجرا ةه و اداريمجر ةت قويريف مديوظا
ف و يه وظـايمجر ةاست قوير ،گريه و به عبارت ديمجر ةت قويريس جمهور بجز مديا رئيه آكشود يم

س جمهـور باشـد؟ يرئ يگر برايگاه ديمقام و جا يك ةنندكجاديه اكز بر عهده دارد ين يگريارات دياخت
ه اي كـگونـهس جمهـور داللـت دارد، بـهيرئـ يگاه بـراين و جاأدو ش يبر اعطاصراحت، بهن اصل يا

گـاه يدر جا يول ،دانديه قابل طرح ميمجر ةاست بر قويت و ريريمقام مد س جمهور را دريضاح رئياست
ن امـر يذ ايضاح، تنفيپس از است يداند و حتنمي آن را قابل طرح ي،از رهبر پس ين مقام رسميتريعال
  ند.كيماگذار و يرهبر ةعهد هرا ب

ل شـده اسـت، يـن قاأس جمهور دو شـيرئ يبرا يقانون اساس ،شوديه مشاهده مكگونه پس همان
را  س جمهوريرئ 113ه اصل كني. ا»ياز رهبر پسشور ك ين مقام رسميتريعال«و  »هيمجر ةاست قوير«

ضاح را ياست 89داند و در اصل ير قوا ميسا يساؤاز رهبر و باالتر از ر پسشور ك ين مقام رسميتريعال
 يگـاه بـراين و جاأرفتن دو شـيصراحت نشان از پـذداند، بهيه قابل طرح ميمجر ةاست قويفقط در ر

  س جمهور دارد.يرئ

  گيريجهينت

معاصـر  يحقوق يهاب به اتفاق نظاميت قريثركه در اكاست  ياهياز اصول مهم و پا »قوا كيكتف«اصل 
ن امر يا يول ،استقالل دارند ،خود ةژياروكفه و ي، قوا در انجام وظ»ينسب كيكتف«رفته شده است. در يپذ
مداخله در امـور  ين امر به معنايو ا ،ن قوا وجود دارديها مابنظارت. ستيگر نيديكنظارت قوا بر  يناف
ند، يبيم كن قوا را تداريماب يهاها و نظارتياركه همك ،ن اصلياز ا يبرداشت نسبست. در يگر نيديك
هـا فقـط باعـث ن نظارتيـن تعادل، ايهاست. بدون ان نظارتيا ةت تعادل در مجموعيز اهميحا ةتكن

  قوا خواهد بود. كيكتف يگردد و خالف هدف و مقتضايگر ميديكدخالت قوا در امور 

۶۲    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

ده اسـت، امـا آنچـه در ابتـدا جلـب توجـه يگرد ينيبشيها پن نظارتيز اين .اج.ا. يدر قانون اساس
ها را به سود نظارت يفه ترازوكه است كه يمجر ةه بر قوييمقننه و قضا يار قوايبس يهاد نظارتينمايم
 ،قتيقواست. اما در حق كيكتف يت و مقتضاين امر خالف ماهيه اكيحالدر ،ندكين مين دو قوه سنگيا
چـه  ،ن امـر رايداشته و ا ياژهين قوا توجه ويماب يهاو نظارت »قوا كيكتف«به اصل  ياساسگذار نونقا

اصـالحات سـال  مطـابقنشان داده است.  1368و چه در اصالحات سال  1358سال  يدر قانون اساس
است دولت را بر عهـده گرفتـه اسـت. مقـنن يس جمهور ريحذف و رئ »يرينخست وز«پست  ،1368
 يولـ ،سـپرد يگانه را به مقام رهبـرسه يم روابط قوايار تنظيه، اختيمجر ةز در قوكبا هدف تمر ياساس
 هكـد توجـه داشـت يـمانـد. با يس جمهـور بـاقيار رئيهمچنان در اخت يقانون اساس يت اجرايمسئول
ن يـاگذاشت تـا نظـارت خـود را از  يس جمهور باقيار رئيت را در اختين مسئوليعامدانه اگذار قانون
موجـود  ينسـب كيكها در تفنظارت ةه چرخكن است ينچنيند. اكه اعمال ييمقننه و قضا يق بر قوايطر

بـر  يادهيم فايه بدانيمجر ةن نظارت را منحصر به قويشود. حال اگر ايل ميمكت. اج.ا. يدر قانون اساس
ن امـر در يا ينيبشيبدون په كچرا ؛مياال بردهؤر سيرا ز يهدف مقنن اساس ،ست و درواقعيآن مترتب ن
بـر  يعـال يه را بـر عهـده دارد و نظـارتيمجر ةاست قويت و ريريس جمهور مديز، رئين يقانون اساس

از مقـرر  ياساسـگـذار قانون ان شد، هـدفيه بكگونه ند. همانكياعمال مه ن قويا يياجرا يهادستگاه
 ،قيـن طريـن ابزار بوده و بـه اياستفاده از اگر قوا با يس جمهور، نظارت بر ديرئ يفه براين وظيردن اك

  ها را برقرار نموده است.نظارت كةتعادل الزم در شب
دهـد، نمـي ه انجاميمجر ةاست قويفه را در مقام رين وظيس جمهور ايه رئكنيگر اير دكقابل ذ ةتكن

نـد. قـانون كياعمال مـ ياز مقام رهبر پسشور ك ين مقام رسميتريگاه عالين نظارت را در جايه اكبل
ه كـ ،س جمهـوريرئـ يبـرا »ياز رهبـر پـسشـور ك ين مقام رسميتريعال«ن أل شدن شيبا قا ياساس
س جمهور فقط در مقام يضاح رئيرفتن استيس جمهور دارد، و پذيگاه برتر رئيت از جاياكصراحت حبه
جمهور در نظـر س يرئ يگاه براين و جاأ)، دو شيقانون اساس 89ه (اصل يمجر ةاست قويت و ريريمد

ها در نظارت ةتحقق تعادل در چرخ يعامدانه و برا يه مقنن اساسكد توجه داشت يپس با گرفته است.
ه بـه ك ينظارت ؛س جمهور مقرر داشته استيرئ ين نظارت را براي، ايقوا در قانون اساس ينسب كيكتف

  ندارد. يدر قانون اساس وركمذ يبا استقالل قوا يست و منافاتير قوا نيدخالت در امور سا يمعنا
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