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 چکیده
ای  هکه عمل  شود. دگ خود قانون اساس  گاهکاگ،  اگزشمند استتاست. این سند مکتو  وقایران  قانون اسااس  اال  انالب  زرگ  

سنگان اجرا  الول قانون اساس  طبق   هوظاف ،طوگ اخصهمل  طراا  شاد  است. دگ این زمانه ز   هنامجهت پاساداگ  از این ساند و پامان  
ها  اما زا توجه زه تنوع و پاچادگ  الول قانون اساس ، تخصاص این الول زه اوز  ؛جمهوگ سپرد  شد  استال  یکصد و ساردهم زه گئاس

چنان   گهبر  و همقوا، خدشاااه زه وظای  و اوز د ، امکان خدشاااه زه تفکا اجرا  کاف  دگ قوانان عاضااامانتگونااگون قدگ،، عد  
خوگد. زا لحاظ این اولااا ، م اش زه مشااک  زر  وظافهگئاس جمهوگ دگ این اوز  ،ها  مبهم شااوگا  نگهبان از این الاا ، دگ عم تفسااار
  از موانع یتواند و زاید پاسداگ تما  الول قانون اساس  زاشد و زه هاچاوالً م  منتخبِ مستالام مرد ،جمهوگ زه عنوان مالا  گسام  دو  و گئاس
اجرا و ازراگ و  جهت اجرا  الاول قانون اسااسا  زا توجه زه الول یکصد و ساردهم، یکصد و زاست و    ثانااً ماران ضامانت  ،خوگد نکندزاال زر

همت گؤسا   مادگ و ترش فرهنگ ااترا  زه قانون اساس  زه عنوان قانونِزساتگ  زه همکاگ  و تاام  ساایر قوا، گس   ،یکم و ساایر قوانان عاد  
زایساات زاشااترین اس وظافه خود گا دگ این اابه، زه اجرا  الااول ماب  ماند ، الااول    جمهوگ م چنان گئاسهمجمهوگ دگ هر دوگ  داگد.

تدالل گردد،مابو  نماید. زا این اسنم ی  از قوا زرهاچ مشاتر  زا سایر قوا  مل  الول االو  ملت دگ قانون اساس وو یا الول  که زه اابه 
جهت گسادن زه پاسخ ساالگ  گا فراهم نمود  است.   استالراگ ااکمات قانون و مرد هم دخالت دگ وظای  ساایر قوا ننمود  اسات و هم زمانه  

نال  سایر قوا گا دگ اجرا  قانون اساس  دکترین این نظریه،  ،ضامن اشااگ  زه کنترل قانون و افاظت از قانون اساس    ،مشاخص دگ این پووه  
ن   سه دهه، اجرا  قانون اساس  نشاتجرزه ایم.قوانان عاد ، نظریا، شاوگا  نگهبان و دادگا  افاظت از قانون اسااسا  موشکافانه نالد نمود    

  گاهکاگ، اند و دگ اگائههای  مواجه زود همواگ  زا چال   مسوولات اجرا  قانون اساس و 111دهد گؤسا  جمهوگ  ایران دگ اجرا  ال  م 
اند. ات  تشکا  هائت نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  دگ دولت هشتم   قانون اسااسا  توفاق نداشته  ماند  زه منظوگ اجرای  کردن الاول ماب  

زا این شاد  است.  1131ه تفساار مجدد شاوگا  نگهبان دگ ساال    نار گا  زه جا  نبرد و این چال  دگ اواخر دولت دهم نار وجود داگد که منجر ز
گئاس  ولات اجرا  قانون اساس  توسطوایم که مسمشخصاً زه این نتاجه گساد زاشد؛ فرضااه که گئاس جمهوگ مساوول اجرا  قانون اساس  م   

اجرا   زر مندضااازبه نظاگ،  هوظاف ،د و ساااردهم  نظاگ، دگ الاا  یکصاازاشااد. اما زا تالدیر گرفتن وا    مجریه م جمهوگ محدود زه قو 
گسااد نظاگ، مالا  گهبر  زر اجرا  قانون اساااساا    نظر م زه دانام.جمهوگ م ها و اگکان اکومت  اق گئاسقانون اساااساا  گا دگ تمام  نهاد 

جمهوگ، همکاگ  نهاد گیاساات ن اساااساا  زا گئاسها دگ اجرا  قانوگفته گا ط  کند. زدون تردید ضاامن همکاگ  سااایر نهادتواند این گا  نام 
زستِ ماب  ماندن زرخ  از جمهوگ  زه عنوان مساوول اجرا  قانون اسااسا  و نهاد گهبر  زه عنوان ناظر زر اجرا  قانون اساس  دگ گشودن زن   

 .  مجریه است  گهبر و زر قو توان گفت که نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  ناش  از نظاگ،الول قانون اساس ، مؤثر و گاهگشاست.م 
 
 .، گئاس جمهوگ، دادگا  عال  لاانت از قانون اساس ، ال  یکصد و ساردهماجراقانون اساس ،  :های کلیدیواژه
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 .دانشکد  االو  دانشگا  تهران، پردیس قم عضو هئات علم  ٭
 .مدگس دانشگا  اگشد االو  عموم  دانشگا  تهران،پردیس قم وآموخته کاگشناس دان  ٭٭



 مقدمه
قوانان اساااساا  زا هد  تنظام گوازط دسااتگا  اکومت  زا مرد  و تااان االو  و تکالا  هر ی ، نساابت زه دیگر  

،زدین لحاظ این دسته 1زاشندها و مناسبا، سااس ، فرهنگ  و اقتصاد  جاماه م قوانان اسااس  زاانگر نهاد اند. ایجاد شاد  
  خواه  دگ ایران ماااالااار، ات  دگ دوگ هااا  آزاد خوگداگ هساااتنااد. دگ طول ارکااتاز قوانان از دگجااه گفاا  زر

ها  اجرا  کاف  جرء آگمانی  قانون اسااس  زا ضمانت ، همواگ  لرو  1گوااناون دانشاگا  تهران  زا زاداگ  ،مشاروطات 
تواند تضمان  زرا  اجرا  نم  ،ها دگ قوانان اسااس  ساوختگان این مملکت زود  اسات. لار  اعب  االو  و آزاد    دل

تر  یافته و و  قانون اسااااسااا ، اختااگا، افرون  1161جمهوگ، پس از زازنگر  ساااال .از آنجای  که گئاس4آن زااشاااد 
مبن  زر ساالب اختااگ اجرا  قانون اساااساا  از گئاس   ا   عد گغم عالاد ، و عل 5شااودتلال  م   مسااتالام مرد  نمایند 

الاا  لااد و  جمهوگ زه عنوان پاسااداگ قانون اساااساا گسااد نال  گئاسجمهوگ و تفویض آن زه مالا  گهبر ، زه نظر م 
 .6زاشدم زا  از پا  داگا  اهمات زاست و یکم قانون اساس 

 
 بیان مسأله  

طوگ اخص این های  چند، جهت پاسداگ  از این سند اگائه داد ، اما زهقانون اسااسا  جمهوگ  اسبم  ایران گاهکاگ  
جمهوگ ساپرد  شاد  اسات. زا توجه زه تنوع و تخصاص این    وظافه زنا زه منبو  الا  یکصاد و سااردهم زه شاخص گئاس    

ال  یکصد و ساردهم های  خواهد زود. تضمان اجرا  همه الول مرزوطه، داگا  دشواگ گوناگون، ها  الول زه اوز 
داگا  ازها  اسات و زنا زه ی  تفساار موساع از این ال ، زاز هم زمانه مشکب، جد  من جمله؛ دیکتاتوگ  قو  مجریه و    

  طرح تشکا  دادگا  و اید  1165قوا گا پدید خواهد آوگد. ات  زا تصاویب قانون موضاوعه دگ سال   خدشاه زه اساتالبل  
  دهم گیاست جمهوگ  ا  انتخازا، دوگ ها  اخار و زاد از عال  لااانت از قانون اسااس ، این ماض  و ازها ، دگ سال  

 جمهوگ سااؤاالت  دگ نهن  اجرا  قانون اساااساا  توسااط گئاس  تحلا  منصاافانه و االوق  از مالولهاگائهنگشااته اساات. 
ها  گوناگون از این الاا  عل  تفسااار ها جهت این امر چاساات اجراها و ضاامانتکرد  زود؛ مانند: ازراگنگاگند  ایجاد 

، که شااماگ دیگرجمهوگ چگونه زاید زاشااد  و سااؤاال، ز چاساات  نال  سااایر قوا دگ این زمانه و همکاگ  آنان زا گئاس
ار جدید ساازاله از ماایب این قوانان و تفس   جدید و ز اگائها  زرا  مبالاه این مالوله و ساایر قوانان مرتبط و ات   انگار 

 از ال  یکصد و ساردهم، شد  است.
 

 های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسیولیتوها، اختیارات و مسفصل اول: صالحیت
این قانون دگ جمهوگ است. اما پس از وضع قانون اسااسا  وظافه اجرا  قانون اساس  زر عهد  گئاس   111طبق الا   

ا  هشااود و یا محفل  زرا  تفسااارچنان این امر یا زه دید  تردید نگریسااته م ، هم1161و زا الااباا، سااال  1151سااال 
جمهوگ دگ اجرا  قانون اساااساا  همواگ  سااؤال الاال   گوناگون اساات زه طوگ  که ماهات الاال  و ماران اختااگ گئاس

د. زا عنایت زه توضااحات  که دگ موگد شاخص و پساات گیاست جمهوگ  و   کاگشاناساان االوق  و غار  زود  و خواهد زو  
زسااگ  از سردمداگان و چرا  ؛ها و وظای  و  داد  شاد، مساهله الال  دگ این است   ها، لاباات اهمات، نال ، کاگکرد

. از دهندوگ نم زه گئاس جمهشااود ها م سااایر قوا، اجاز  نظاگ، و اجرا  قانون اساااساا  گا دگ آنچه مرزوی زه این نهاد  
آنجای  که تفسااار قانون اساااساا  نار زر عهد  شااوگا  نگهبان اساات، نظر این شااوگا نار دگ این موگد قاز  توجه اساات. اما  
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 ها و نظریا، مختلف  گا اگائه داد  که توضاح زاشتر گا دگ مبااث زاد  داد  خواهد شد.شوگا  محتر ، عملکرد
اگائه داد ، اشاااگ   111دگ موگد الاا   1113دزار محتر  شااوگا  نگهبان دگ سااال ترین نظر  که زرا  ملال دگ جدید
قانون اسااسا ، تنها مرزوی زه مواگد  اسات که الل  از الول قانون اساس  زه کل  زمان     111داشاته که موضاوع الا     

قانون  111ستفاد از ال  ماند  اسات، مل  الا  هشاتم قانون اسااسا  دگزاگ  امر زه مارو  و نه  از منکر. عبو  زر این م     
جمهوگ زتواند دگ مصااادیقِ جرئاا، و وظای  و اختااگا، مسااووالنِ مختل  نظا  دخالت  اساااساا  این ناساات که گئاس  

و  1136  این مسااوولات تا چه انداز  اساات  چرا هنوز هم و زاد از جریانا، دو  خرداد سااال .زنازراین واقااً گسااتر 3کند
ین چنان ااجرا  قانون اساااساا  که توسااط دولت آقا  خاتم  مبرح و تهساااس شااد، هم زحث سااازمان نظاگ، و پاگار 

ولات اجرا  قانون اسااساا  زرا  گئاس  وزان  مساانواد وجود داگد و زه گغم پا مساهله دگ اواخر عمر دولت آقا  اامد  
این زاگ  دو نظریه الااال  وجود داگد، اند. از این گو دگ ا آن گا تباان نکرد زها  متناساااب کاگواختااگا، و سااااز ،وگهجم

قوا  ها وا  که این مسؤولات گا زه همه نهادداند و نظریهزه اوز  قو  مجریه م ولات گا محدود وا  که دامنه این مسا نظریه
 .1دهدتامام م 

 
 مبحح اول: قانون اساسی و اجرای تن

رازر زآندگ  ماش : ماهات االو  عموم  دگ خصلت نادگ ازتدا نکر این مبلب دگ این زا  ضروگ  است که، زه قول 
طلب نهفته اساات که خود ناشاا  از طباات گوازب  اساات که این االو ، زنا داگد ادود نظم آن گا تااان کند.زه زاان زهتر، 

 ووگ است، دگ ی  طر  ماادله واقع شد  قدگ، ساااس  و اداگ  که گسالت آن اف  منافع عا ، و از نارو  دولت  زهر  
 .3کننددگ سو  دیگر اشخاص خصول  وجود داگند که از منافع شخص  خود دفاع م 
دگ مالاز  قدگ، ااکم،  نها  شهروندازدین منظوگ اسات که وجود ی  سر  قواعد تضمان کنند  االو  و آزاد  

مان و گوازط زان ااکشاود، تا زا ساامانده  زه ساختاگ اکومت،   متنام از امکانا، ساااسا ، قانون  و اجرای  ااسااس م    
قانون اسااس  ناست.دگ واقع قانون اساس  که زه  سانگ چار  جر  آااد مرد  گا منظم و منساجم ساازد. این نظامنامه گران  

زر  111، نااز زه اجرا  لحاح و نظاگ، از ی  مالا  واال گا داگد، که طبق ال  11عنوان مالا  جاماه مدن  و ساااس  است 
تر از قانون قوا، مکانارم  کاگآمد  شاااد  اسااات. دگ قانون اسااااسااا ، زرا  هماهنگ  و تاام جمهوگ قراگ دادعهد  گئاس
جمهوگ قب  از زازنگر ، دگ مالا ِ تشریفات  نسب  زود و طبااً کب  او دگ جهت گئاس زان  شد  است.پا  51اسااسا  سال   

و  مجریه   قجمهوگ دگ عرلهکه اختااگا، گئاس توانست نافذ زاشد. اما زاد از زازنگر  قانون اساس ساز  نم هماهنگ
جمهوگ دگ اجرا  قانون ؛لذا دست گئاس11سااز  و گفع اختب  قوا نار زه گهبر  داد  شاد  افرای  یافت، وظافه هماهنگ

 مشکبت  که زه آن اشاگ  شد، داگد.چند دگ عم  رهتر زاشد، زایست زازاساس  م 
 

 قانون اساسیجمهور و اجرای مبحح دوم: رئیس
جمهوگ قراگ داد  شد  است. این ال  از الول مهم و زا اهمات ، این وظافه لارااتاً دگ اختااگ گئاس 111طبق الا   

دسااتخوش تیاارا، گشاات. الز  زه نکر اساات که قب  از  1161قانون اسااساا  زود  و از جمله الااول  اساات که دگ ساال   
اما این . گانه نار دگ اختااگ و  زودودند، چرا که تنظام گوازط قوا  سه، اختااگا، زاشتر  زرا  و  قای  ز1161الباا، 

دگ  عبف  دگ زا  تیاارا، و تابارا، مختل  وظافه زاد از الاباا، دگاختااگ گهبر قراگ داد  شد. از این جا زود که نالبه 
نالب  این مسهله هماشه مبرح چه از اوای  از شاد. اگر زا  مساؤولات اجرا  گئاس جمهوگ دگ اجرا  قانون اسااسا  آغا   

 جمهوگ است،که دگ الول مختلف زود. مسوولات اجرا  قانون اساس  و پاسداگ  از آن،زه زعم ما، مهمترین وظافه گئاس
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جمهوگ ، گئاس111از قانون اسااس  زاان شد   ال  لد و ساردهم و لد و زاست و یکم قانون اساس و. چرا که دگ ال   
سلماً م کند که پاساداگ آن زاشاد و مسالماً آثاگ تحلا  شرع  گا نار زه دنبال داگد.   ساوگند یاد م  دگ پاشاگا  قرآن کریم،  

زیرا مراا  تالنان  و تبباق مصوزا، مجلس زا قانون ها  اجرای  اسات.  مفهو  پاساداگ  از قانون اسااسا  محدود زه جنبه   
لات وو  مسول  زحث مهم، تشخاص دامنه .اسا و   الا  نود و یکم قانون اسا  زاشاد اسااسا  زر عهد  شاوگا  نگهبان م    

 زاشد.م  ها  مرزوطهگئاس جمهوگ دگ اجرا  قانون اساس  و نحو  انجا  و ازراگ
 

 فصل دوم: مفهوم اجرای قانون اساسی
جمهوگ مساوول اجرا  قانون اسااسا  است. اال پرس  این است: اجرا  قانون یان  چه  و    اشااگ  شاد که گئاس   
ول شدن الزاشد، زنازراین اجرای ها  اجرای  م کجاسات  و اشااگ  شاد که مفهو  پاساداگ  لارفاً جنبه        آنمحدود 

که اند اکلر االوقدانان زر این عالاد زاشاااد.جمهوگ م قانون اسااااسااا  از گئاس 111  الااا  قانون اسااااسااا ، خواساااته 
لوگ، مشاهد  نالص، تخل  و یا عد  اجرا  الول جمهوگ، مسوولات اجرا  قانون اساس  گا زر عهد  داشته و دگ گئاس

ها  مختل  اقدا  نماید. لذا دگ زند زاد  نظریا، مختل  گا دگ قالب دکترین و قانون اسااااسااا  زاید زا اساااتفاد  از ازراگ 
 دهام تا زا نظرا، مختل  آشنا شویم.نظریا، علما  االو  دگ موگد اجرا  قانون اساس ، شرح م 

 
 قانون اساسی 111اجرای قانون اساسی قبق اصل مبحح اول: دکترم  

عهد  داگد و دگ لااوگ، دگ اجرا  قانون اساااساا  زرگا تا   جمهوگ اختااگِاند که گئاسغالباً االوقدانان، زر این عالاد 
و . قانون تااان ادود وظای  و اختااگا، 11جهت اقدا  داگد ،ها  مختل اجرا  قانون اساس ، ازراگمشاهد  نالض یا عد 

از  1/11/1153ا  موگخ البته دگ این موگد، نظریه .11مؤید این امر اساات 4/3/1165مصااو  جمهوگ ئاسها  گمسااوولات
 ال  1جمهوگ اق اخباگ و تذکر گا داگد و منافات  زا زند گئاس ،111ساو  شاوگا  نگهبان نار وجود داگد که طبق ال    

 ا زازگساا  گا جهت این امر میایر زا قانون اساااساا  دانسااتند.البته عد  تشااکا  وااد  1161چند دگ سااال .هر14نداگد 156
ولات تما  عااگ اجرا  قانون وتوان از و  مسااجمهوگ شااخص دو ِ مالا  گساام  کشااوگ اساات، نم   چون گئاسماتالدند، 

پااد  شدن قانون جمهوگ موظ  است، همه توان و نفون خود گا زرا  ا  دیگر ماتالدند، گئاس. عد 15اسااس  گا متوقع زود 
 اه زه کاگ گارد و این امریگانه، ات  قو  مالننه و قو  قضاااااسااااسااا  و نار جلوگار  از نالض آن دگ هر ی  از قوا  ساااه 

مهوگ زلکه جچرا که قانون اساس  این وظافه گا نه زه عنوان گئاس ؛شاود نم قوا محساو   قوا و مناف  الا  تفکا  تداخ 
جمهوگ، زا این چنان گئاس.هم16جمهوگ گذاشته است  گئاس  کشوگ زاد از گهبر ، زر عهد زاالترین مالا  گسمزه عنوان 

که گئاس قو  مجریه اسات ول  گیاساتِ و ، تما  اموگ گا شاام  نشاد  و اوز  اختااگا، گهبر، شام  گیاست و  ناست،     
 11/3/1153موگخه  1155فسااار  . موید این مبلب نظریه ت13پس از دایر  شاامول اختااگا، و  زدین لحاظ خاگا اساات

 جمهوگ قراگ  گئاسا  نار ماتالدند قانون اساااساا  زه تصااریح خود، این وظافه گا زر عهد عد .11زاشاادشااوگا  نگهبان م 
  دیگر که تبلوگ عمد  آن دگ مسوولات اجرا  قانون اساس  لذا مسوولات و اختااگ  زاالتر از گؤسا  دو قو  ؛داد  اسات 

شااهن گیاساات قو  مجریه زودن و  گا دگ عرس گؤسااا  قو  مالننه و قضااایاه قراگ داد  و دگ عان اال نباید  اساات، هرچند 
ن زاشاد، که قانون اساااس ، ای تداخل  دگ وظای  یکدیگر داشاته زاشاند. دگ واقع زه لحاظ شاهن و موقاات گسام  و  م     

 ،مااون اجرا  قانون اساس  دولت دهمو تشکا الدین گضا مارتاامحمدا   .ات  زه نظر عد 13اختااگ گا زه و  داد  است
گ موگد ال  د شوگا  نگهبان و تشاکا  این مااونت زا نظر تفساار    زود  قانون  ،مااونت نظاگ، زر اجرا  قانون اسااسا   
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 فسارتدگ متن منافات  نداگد واساتدالل ایشان این است که   ،که زه تفصاا  زاان خواهد شادو  1131  نظر تفساار  ساال   111
ا  که تااان شااد  اساات فاالات  این مااونت، زر اجرا  قانون اساااساا  دگ محدود   ثانااً ،نام  از این مااونت نااوگد  اوالً
جمهوگ، نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  است اسئقانون اساس ، یک  از وظای  گ 111اسااس الا    اینکه زر ثاللاً. نمایدم 

.اما زه نظر االوقدان تواناد زرا  انجاا  وظاای  خود مااونان  منصاااو  کند   م  جمهوگاسئنار گ 114و زر مبناا  الااا   
 مح  ایراد قانون  جمهوگ  زرا  اجرا  این ال ِدگ نهاد گیاسات مجرا ، ایجاد مااونت 11محمد هاشام و دیگر   سااد 

ه و نهاد تحت گارانه اساات یا اگشاااد . دگ خصااوص قو  مجری  اس جمهوگ یا نظاگ، تصاامامئنظاگ، گ و این که اساات
ها جمهوگ تناسئگارانه اسات اما دگ موگد ساایر قوا این نظاگ، اگشاد  است و گ  ها تصامام جمهوگ، نظاگ،اسئمدیریت گ

اکبر گرج و از اساااس، اعبا  این ا  دیگر از االوقدان ها   از جمله دکتر عل . اما عد اخباگ دهد قوا سااایر تواند زهم 
د جمهوگ مالا  سااس  دو  کشوگ است و فاقاند. زا این استدالل که دگ نظا  االوق  ایران، گئاساختااگ گا مح  ایراد دانسته

ها  ها  گئاس جمهوگ دگ کشااوگ  مانند فرانسااه اساات. دگ نظا  سااااساا  جمهوگ  ایران ویوگ  ها و لاابااتویوگ 
ه ساوولات اجرا  قانون اساااس وو ز وزیر شاباهت داگد. نتاجه آنکه، اعبا    م ها  نخسات جمهوگ زاشاتر زه ویوگ  گئاس

دگ این ماان نظریا، متناقضا  نار دگ این موگد وجود داگد که مسوولات   11پذیر ناسات مالا  ساااسا  دو  الاوالً توجاه   
که از  گا تنها مانای  .دهداجرا  قانون اسااسا  گا لارفاً شکل  دانسته و نظاگ، اعم گا دگ این موگد زه شوگا  نگهبان م    

ها  شااوگا  نگهبان دگ مواگد  اساات که مخالفت زا الااول دانند، اجرا  نظررا  قانون اساااساا  جاگ  م ولات اجومساا
. زدین لحاظ و زا 11دانندات  از ویوگ  خود قو  مجریه و گیاست آن منباث م  گا امر این. داگدقانون اسااس  گا اعب  م  

تر نسبت زه زانانهاین ال ، زر آن شدیم تا تحلال  زاشتر و واقعهای  و عملکرد شوگا  نگهبان دگ تفسار وجود چنان تفساار 
ا  مکتو  از سااو  هاه، پاگار  و نظاگ، ، ط  نامه11/6/1114این مالوله داشااته زاشااام و چرای  این که ملبً دگ تاگیخ 

ت   فاالان گا زه ادامهاعب  و نظر ایشااا   گئاس جمهوگ وقتونوادزه دکتر محمود اامد زر اجرا  قانون اسااساا  خبا   
اما مجدداً دگ پایان دوگ  گیاست جمهوگیشان 11  فاالات آن پایان پذیرفتاند، اما ایشان نظر  نداد  و دوگ آن خواسته

اند. دگ این خصوص مسائ  جدید و سؤاال، زیاد  دگ این خصوص وجود داگد. چرا عملکرد این موضوع گا زازگو نمود 
 1136زمانه متفاو، زود ؛ زرا  ملال آقا  خاتم ، گئاس جمهوگ پاشااان دگ تاگیخ هشااتم آنگما    گؤسااا  جمهوگ دگ این

ا  زود.زا   گسترد و تلال  ایشان از این ال ، دامنه14کنداین هاه، گا زا تصاوگ اجرا  هر چه زهتر قانون اسااس  ایجاد م   
  قانون  اجرا  قانون اسااسا  توسااط گئاس جمهوگ دگ   و مبان 111این مالدمه زرا  تحلا  هر چه زاشاتر، زه زرگسا  الاا    

 مبااث زاد  پرداخته خواهد شد.
 

  مبحح دوم: بررسی تحلیلی اصل مکصد و سیزدهم قانون اساسی
است و مسوولات  ترین مالا  گسام  کشوگ جمهوگ عال قانون اسااسا :   پس از مالا  گهبر ، گئاس   111طبق الا   

 ووعهد  داگد.شود، زراجرا  قانون اساس  و گیاست قو  مجریه گا جر دگ اموگ  که مستالاماً زه گهبر  مرزوی م 
 این ال  یک  از الول مهم زود  که دگ آن مراتب و موضوعا، زیر نهفته است:

 جمهوگ دومان مالا  گسم  کشوگ است.: گئاس1
 جمهوگ تالسام شد  است.گتبه نظا  یان  گهبر و گئاسزان دو مالا  عال : مسوولات قو  مجریه کشوگ، 1
 جمهوگ است.. اجرا  الول قانون اساس  زر عهد  گئاس1
. اختااااگا، اجرای  گهبر، ااصاااااء شااااد  زنااازراین سااااایر مواگد اجرای  زااه لاااوگ، کاااماا  از اختااااگا،    4
 زاشد.م جمهوگگئاس

جمهوگ اعب  نمود  زود. اما زاد از تصااویب ختااگا، زاشااتر  گا زرا  گئاسا 1161این الاا  قب  از زازنگر  سااال 
                                                           

 11/4/1131. زه نال  ازسایت خبر ناوز موگخ 11
شاهریوگ   11، موگخ سامت شخصی دکتر گرجی، "قانون اسااسا    111هاا، نظاگ، زر اجرا  قانون اسااسا  : تامل  دگزاگ  الا     "گرج ، عل  اکبر،  11

1131    .http://dr-gorji.ir 
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گانه اذ ، دگ اختااگ مالا  گهبر  قراگ داد  شااد که ، زرخ  اختااگا، من جمله تنظام گوازط قوا  سااه1161الااباا، 
عالاه خود گا تضمان زخ  خواهد زود که اهدا  شارح آن دگ مبااث قبل  داد  شاد. قانون اسااس  هنگام  دگ جاماه اثر   

. زدین لحاظ است که 15قانون  زدتر خواهد زودنماید و قازلات الز  جهت اجرا شادن گا داشته زاشد وگرنه این قانون، از ز  
اند ها  زه مسامحه گرفتترین که دگ این ال  آمد  است گا عد   عال اجرا داشته زاشد.اما وا  قانون اسااس  زاید ضمانت 

.اما آنچه مسلم است زه علت جایگا  الا  مل  16و  نسبت زه گؤسا  قو  قضائاه یا مجلس زرتر  نداگد گند کهو اشاگ  دا
ا  زود  و زاید اختااگا،، االو  و تکالا  جمهوگ، ایشان داگا  شهن و منرلت ویو و گأ  مساتالام مرد  زه شاخص گئاس  

 زاشد.ایشان جهت اجرا  قانون اساس  م خبار ولات وخاص، مس شماگ  داشته زاشد.از جمله این ویوگ ز 
 

 جمهور در اجرای قانون اساسیفصل سوم: مبانی قانونی وخیفه رئیس
 پردازیم.جمهوگ دگ اجرا  قانون اساس  م دگ این قسمت زه مارف  مبان  قانون  مرزوی زه مسوولات گئاس

 
 جمهورمبحح اول: سوگند رئیس

 قو  قضائاه و ا  که زا اضوگ گئاسجمهوگ دگ مجلس شوگا  اسبم  دگ جلسهقانون اساس ، گئاس 111طبق الا   
گ این کند.دها  اخبق  و وجدان  است، امضا م ا  که ااو  ماااگشود، سوگندنامهاعضاا  شوگا  نگهبان تشکا  م  

امه، نن مبلب این سوگندتریمهمنامه زه اف  ارمت اشاخاص و االو  ملت طبق قانون اسااس  اشاگ  شد  است.   ساوگند 
شود که کلر، و شد، پاساداگ  از قانون اساس ، نظا  جمهوگ  اسبم  ایران و مذهب گسم  کشوگ است. مباظه م  

جمهوگ، تا آن اد ساانگان اساات که و  تنها از طریق ادا  سااوگند، خداوند زصااار گا شاااهد و ناظر اعمال تاهدا، گئاس
 .13دهندخود دگ مالاز  ملت قراگ م 

 
 مبحح دوم: اصل مکصد و سیزدهم

طوگ که اشاااگ  شااد، ایشااان دگ موقاات ها  قبل  توضاااح داد  شااد. همان، زه تفصااا  دگ فصاا 111دگ موگد الاا  
ممتااز  قراگ داگد. لذا این جایگا  نه تنها از ادود اختااگا، و  خاگا ناسااات زلکه مالا  و ، این مساااوولات گا ایجا    

 کند.م 
   عادیمبحح سوم: قوانی

ها  جمهوگ دگ اجرا  قانون اساس ، قانون تااان ادود و اختااگا، و مسوولاتساومان منبع قانون  مسوولات گئاس 
جمهوگ دگ اجرا  قانون ها  گئاسفصااا  دو  این قانون زه عنوان مساااوولاتاسااات.  1165جمهوگ مصاااو  آزان ساگی

ها  عمل  گا زاان چنان جهت پاسداگ  از قانون اساس ، گاهکاگاسااسا ، چهاگ ماد  گا زه این عنوان اختصااص داد  و هم   
 نمود  است.

 
 فصل چهارم: تسری اصل مکصد و سیزدهم نسبت به سامر قوا

جمهوگ گا مکل  زه اجرا  الول قانون اساس  دانسته است. اما محدود  ،گئاس111گونه که مبرح شاد الا    همان
ن زاگ  دو گونه نظریه مبرح شد  که آدگ سایر قوا دخالت کند یا خار  دگ اینتواند این مسوولات تا کجاست  آیا و  م 

 کنام.گا دگ قالب مسوولات مبلق و محدود طرح م 
 

 مبحح اول: مسوولیت مطلق
، این مسوولات نسبت 111اساس ظاهر ال  طبق این نظریه، مسوولات اجرا  قانون اساس  کل  و عموم  است و زر

ت ولاوتواند از عهد  این مسجمهوگ عمبً م ها  شااغ  جاگ  اسات. اما پرس  این است که آیا گئاس  دزه کلاه قوا و نها
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این امر متضااامن  .جمهوگ، مظهر ااکمات مل  و دومان مالا  گسااام  کشاااوگ اساااتگئاس :آید  دگ پاساااخ زاید گفتزر
خصااوص ه تخصاااصاا  واگد نشااد  و ز  111کند و چون دگ الاا  اه م توجاها، قاز  توجه  اساات که این مالا  گا توج

  است، اطب  عمو  گا نمودجمهوگ گا تهکاد هم زر همان اساس این اختااگ گئاس 1165شاوگا  نگهبان دگ قانون مصاو    
شوگ قوا دگ ک  تخبئه الاول قانون اسااس  نبود  و چون تفکا   چنان این اختااگ زه منرلههم11کناماز آن زرداشات م  
گونه تااگضااا  زا الااا   جمهوگ دگ این زا ، هاچزاشاااد، لذا تذکر گئاسقوا م مبنا  همکاگ  و تاام ماا، نساااب  و زر  

 قوا نداگد.تفکا 
 

 مبحح دوم: مسوولیت محدود
جمهوگ لاارفاً زه اعمال وظای  قانون  خود دگ قو  مجریه و طبق الااول قانون اساااساا ، زاید  طبق این نظریه، گئاس 

ااااگ زاااعااث وگود لبمااه خواهااد شاااد. ات  اعتالاااد داگنااد، قااانون مصاااو  تااان اختااااگا، و  زپردازد و تفویض این اخت
د و اثر زاشدهد، لارفاً ساااسا  و تبلایات  م    جمهوگ دگ این زا  م های  که گئاسجمهوگ و اخباگها  گئاسمساوولات 

 شود:.دگ زاان این نظریه دالیل  چند اگائه م 13االوق  نداگد
و اختااگا، گهبر  دگ تضاد خواهد  53جمهوگ دگ اجرا  قانون اسااسا ، زا الا     مساوولات مبلق گئاس . پذیرش 1
 زود.

  زاشاااد، لذا دایر جمهوگ دگ فصااا  قو  مجریه م   گیاسااات شاااخص گئاسدگ مالا  زاان محدود  111. الااا  1
 شود.مشمولات و  دگ همان زا  تابار م 

جمهوگ و نار قانون مصاااو  مذکوگ زه قب  از توسااااه اختااگا، گئاس. دیادگاا  شاااوگا  نگهبان دگ خصاااوص    1
 کاسته شد. ،گردد، دگ اال  که این دیدگا  تیاار و از اقتداگا، و  دگ سایر قوام زر 1161الباا، 
ولات لحبت کرد که چنان اختااگ  دگ همان وتوان از مسا مداگ اق و اختااگ زود  و دگ جای  م . مساوولات، دائر 4

را  توان مسااوولات اجپس چگونه م  ؛جمهوگ تکلاف  نساابت زه سااایر قوا نداگدوگد زرا  آن شااخص زاشااد، اما گئاسم
 قانون اساس  گا دگ موگد سایر قوا مبالبه نمود.

و نوع  تمس  زه  111و  111  خبار دگ تضااد لاریح ال      مساتندا، نظریه کلاه، گساد نتاجه آن که زه نظر م 
جمهوگ، چنان زاشاااد؛ چرا که قانون اسااااسااا  ات  دگ زازنگر  خود، دگ لاااوگ، فالدان گئاسمالاز  نص م اجتهاد دگ 

جمهوگ دگ اجرا  قانون اساس  و زر نال  گئاسالا  لاد و س  و دو  قانون اساس    زازنگر  گا ممنوع اعب  کرد 
 لحه گذاشته است.

 
 قوابا تفکی  111مبحح سوم: تعارض اصل 

ایرادا، نکر شاد  دگ زند قبل ، تااگس الا  مذکوگ و دایر  شامول نظاگ، و  نسابت زه سایر قوا زود که     از جمله 
اشااگ  شد که  .الا  پنجا  و هفت و لاد و پنجا  و شا  قانون اسااسا       زاشاد قوا م زاعث خدشاه زه الا  تفکا   

ریه قو  مالننه و مج  وا دگ گازبهقوا دگ جمهوگ  اسااابم  ایران، تفکاا  نساااب  و مظهر همکاگ  و نردیک  ق  تفکاا  
قوا، شاکسته شدن قدگ، زان ایاد  متادد زه منظوگ جلوگار  از تمرکر قدگ، دگ    تفکا دگ االاالت فلسافه زاشاد.  م 
.دگ همان تفکا  نساااب ، دگ جمهوگ  اسااابم  ایران، قو  مالننه زر مجریه نظاگ، داگد. اال  11کانون وااد اسااات و ید

اند  ا  زر این عالادجمهوگ گا زه عنوان مالا  دو  کشوگ زر سایر قوا قبول نداشت. اما عد ظاگ، گئاساق ن توانچبوگ نم 
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شد. چرا شد مشکب، زرداشته م و اگر اذ  م  11جمهوگ مسوول اجرا  قانون اساس  است، لیو زود گئاس  که جمله
آمد؛ لذا نم جمهوگ زرمالا  گهبر  داد  شااد و از عهد  گئاسگانه زه نار، تنظام گوازط قوا  سااه 1161که دگ الااباا، 

قوا از جهت جمهوگ دگ اجرا  قانون اساااساا و عبو  زر خدشااه زه الاا  تفکا  وجود این قاد  مسااوولات اجرا  گئاس
 ریم.گااین زحث گا دگ فص  زاد  پ  م زاشد. اشرا  گهبر  زر قوا  کشوگ، دگ تااگس زا اختااگا، گهبر  م 

 12جمهورفصل پنجم: قانون تعیی  حدود وخاما و اختیارات رئیس
زاشد. زخش  از الول قانون اساس    اجرا  الا  یکصد و ساردهم م  این قانون تنها گاهکاگ قانون  دگ موگد نحو 

وجود داگد که ال   5  فرانسه، ماد  1351گرفته از قانون اسااسا  جمهوگ  پنجم فرانساه اسات. دگ قانون اسااس       ما، زر
وگ ااترا  قانون اساااساا  گا هجماز: گئاس اساات   همان ماد  اساات .ترجمه آن عباگ،قانون اساااساا  ما دقاالاً ترجمه 111

کند .دگ قانون اسااسا  ما ترجمه شاد  اسات: گئاس جمهوگ، مساوول اجرا  قانون اساس  است. اما دگ فرانسه      مراقبت م 
  جا تخلف  دید، واگد چاگچوتواند هرجمهوگ طبق این ال  م اند  آیا دگ فرانسه گئاسد گا چگونه تفساار کر  5  ماد 

ها دخالت نماید  یا هاه، نظاگ، تشاااکا  دهد  که البته تاکنون دگ فرانساااه هاچ قلمرو پاگلمان شاااود  دگ ااکا  دادگا 
  زحث تبباال  دگ این .فاید 11نداد  استجمهوگ  زرا  نظاگ، و پاگار  الاول قانون اسااسا  هاهت  گا تشاکا      گئاس

مل  نهاد استاضاح، ال  یکصد و  ؛ایممان گا از فرانسه گرفتهها  االو  اسااسا   ها و ساازمان اسات که ما زساااگ  از نهاد  
رادا، ایجمهوگ ، پس دگ ازتدا ضمن اشاگ  زه الیحه تااان ادود اختااگا، و وظای  گیاست . .ساردهم، گأ  اعتماد و ...
 .زاشدالذکر م چرا که این قانون تنها گاهکاگ قانون  جهت اجرا  ال  فو  ؛کنامواگد  زر آن گا نار اشاگ  م 

 
 1131جمهور مصوب مبحح اول: بررسی المحه تعیی  حدود وخاما و اختیارات رئیس

از آن زا  از همه موگد زحث  جمهوگ، مساوولات اجرا  قانون اساس  و پاسداگ  اشااگ  شاد از ماان وظای  گئاس  
زه تصاویب گساناد.   1165جمهوگ، قانون  گا دگ گذاگ عاد  زا هد  تباان و تااان ادود وظای  گئاسقراگ گرفته و قانون

ها  گذشااته، زحث ناکاگآمد  قانون فال  دگ اجرا  قانون اساااساا  و جلوگار  از نالض آن از سااو  دولت و  دگ سااال
و زه دنبال آن، الیحه البااه قانون مذکوگ از سو  دولت تنظام و زه مجلس اگائه  14مبرح شد جما  از فااالن ساااسا    

 .شودگشت ،که دگ ادامه شرح داد  م 
 

 مبحح دوم: قرح مطلب  
جمهوگ گا زر الاول قانون اساااس  مبرح  زا اقتباس از قانون اسااسا  فرانساه، قاعد  نظاگ، اجرای  گئاس    111الا   

تواند مجلس شوگا  اسبم  گا منح  ، ات  م زاشدجمهوگ فرانساه ضامن این که فرماند  ک  قوا م   نمود  اسات. گئاس 
  و  ولاات مذکوگ گا زه عهد  ولاذا این مسااا  ؛زااشاااد جمهوگ ایران م تر از گئاسداگا  اختاااگا، فراوان  نماایاد، پس  
نظا  جمهوگ  اسبم  ایران گاهکاگ عمل  و مشخص  زا توجه زه نکا، یاد شاد  و از آنجا که قانون اسااسا      اند.گذاشاته 

ال  یکصد  تواند زا تکاه زرجمهوگ چگونه م همواگ  این نالاضه مشهود زود  که گئاس ؛زان  نکرد  استدگ این زاگ  پا 
و توان و نارو  کاف  خوی  گا زرا  اجرا     خوی   الا  لد و زاست و ی  قانون اساس  و سااردهم و ساوگندنامه  

الاول قانون اسااس  زه کاگ زرد  از زدو تصویب قانون اساس ، تلال  از این ال  همواگ  دغدغه گؤسا  جمهوگ زود  و زه   
جمهوگ  تصاااویب شاااد.اما زا وجود  همان جهات، زرا  ا  اختبفا،، قانون تااان ادود وظای  و اختااگا، گیاسااات 

  ال  زاشدالول قانون اساس  از وظای  شوگا  نگهبان م تصاویب این قانون، هنوز ازهامات  وجود داشته و چون تفسار  
 کنام.نود و هشتم قانون اساس و، ازتدا زه نظرا، شوگا  نگهبان اشاگ  م 
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 شدهفصل شهم: تلقی شورای نههبان نسبت به اصول ماد

ا  اف  ا دگ گاستجمهوگ دگ اگتبای زا سایر قوولات گئاسوجمهوگ، متوجه تهیاد مسها  گئاسدگ زرگسا  مسوولات 
شویم. دگ واقع مسوولات اجرای  قانون اساس  نوع  پاسداگ  اجرای  زود  و و اراست اجرای  از الول قانون اساس  م 

گا که اشاگ  زه نظاگ، زر اسن اجرا   156ال   1ا  زند .ات  عد 15این نالبه مالاز  پاسداگ  تالنان  شوگا  نگهبان است
مهوگ مسوول جزنازراین گئاسدانند. داگد گا عا  دانسته و شام  نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  م قوانان توسط قو  قضایاه 

.زه هر اال زرا  نمونه زه چند موگد از تلال  شااوگا  16دانندجمهوگ م اجرا  قانون اساااساا  و قو  قضااایاه ناظر زر گئاس 
 کنام:نگهبان زه عنوان مفسر قانون اساس  اشاگ  م 

 
 : مویوع ویا قوانی  توسط شورای عالی قضامیمبحح اول
ا  زه جمهوگ زه آن شااوگا کرد  زود، نامهشااوگا  عال  قضااای  نساابت زه اخباگ  که گئاس   11/3/1153دگ تاگیخ 

اجرا  قوانان توسط قو  قضایاه  قانون اساس  یان  نظاگ، زر اسن 156  دگ آن نامه زه ال. شاوگا  نگهبان اگسال داشت 
دیدند. شوگا  نگهبان دگ پاسخ تفسار  کوتاه  زه عم  قانون اساس  م  111ود و آن گا دگ تااگس زا ال  اشااگ  شد  ز 

زه شوگا  عال  قضای  اعب  شد  زدین شرح  1/11/1153جمهوگ لاحه گذاشت. نظر شوگا  نگهبان که دگ تاگیخ  گئاس
 .وو13نداگد 156ال   1و منافات  زا زند اق اخباگ و تذکر گا داگد  111جمهوگ زا توجه زه ال است:   گئاس

 
 مبحح دوم: مویوع تعزمرات حکومتی

شااوگا  نگهبان الیحه قانون  تاریرا، گا که از سااو  مجلس تصااویب شااد، زدین جهت که   11/6/1161دگ تاگیخ 
گئاس مجلس قانون اساس  اعب  کرد. اما  153ال   1اکلریت اعضاا  شاوگا  عال  قضاای  شارکت نداشتند، میایر زند     

نظر نکرد  زرا  گوز زا این اسااتدالل که شااوگا  نگهبان دگ مهلت مالرگ اظهاگ  11زدون اعتنا زه این امر و پس از گذشاات 
 قانون  و دگ گاستا جمهوگ  اگساال کرد و مصاوزه زه اجرا دگآمد.ول  شوگا  نگهبان این مصوزه گا غار  امضاا زه گیاسات  

جمهوگ نار دسااتوگ توق  اجرا  الیحه گا  اجرا  آن جلوگار  نماید. گئاس جمهوگ خواساات که از از گئاس 111الاا  
 جلوگار  ازا  وساع از ال  مذکوگ و ات  دگ این قضاه، زاانگر زاویه 111لاادگ نمود.این تابار شوگا  نگهبان از ال   

 .11است  قضایاه و مالننه گوند میایر قانون اساس  دگ اگتبای زا قو 
 

 واحد باارسیمبحح سوم: تهکیل 
ا و جهت اجرا  هر چه زهتر عل  خامنهساااداهلل آیه جمهوگ وقت گئاس ،جمهوگ   اول گیاسااتزاد از پایان دوگ 

غم قبول این گقانون اسااسا ، از شاوگا  نگهبان، استفساگیه جهت تشکا  وااد زازگس  خواستند. اما شوگا  نگهبان عل    
 د اعب  داشت:اجرا  سؤال و خواستن توضاحا،، دگ انتها  نظر خوضمانتو ات   111اساس ال  زروظافه و 

گار  شااوگا  نگهبان،    تشااکا  وااد زازگساا  دگ گیاساات جمهوگ ، زا قانون اساااساا  میایر، داگدوو. دگ نتاجه 
گا شاارح  گجمهوا  وظافه گئاستناسااب  زان لاادگ و نی  جوازاه شااوگا  نگهبان وجود نداشاات. یان  دگ مالدمه زه گونه 

 .13دهدتجویر وااد زازگس  ویو  گا قراگ م عد  ،ول  دگ نی  ،گوددهد که انتظاگ تجویر ی  وااد زازگس  م م 
 

  ونت اا سوی دولت دهمو تهکیل ام  معا هیأت نظارت بر قانون اساسیمبحح چهارم:
عل  انداز  مجدد هاه، نظاگ، زر قانون اساس  گا ازبغ و محمداکم گا  ،1131ساال  اواخر دگ نواداامد  محمود
جمهوگ  که دگ ساال اول گیاست  نمود؛عنوان عضاو و دزار هاه، نظاگ، زر اجرا  قانون اسااسا  منصاو      اجاز  گا زه
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نا  جح  کرد.ضااروگت  زه فاالات این هاه، که دگ دوگ  خاتم  تشااکا  شااد  زود، ندید و آن گا من   14دگ زهمن  ،خود
 گا هاه، نای اساس ، قانون زر نظاگ، هاه، تشکا  زه نسابت  انتالادا، و هامخالفت وجود زا زاد ساال  6نواد اامد آقا  
اس دولت دگ شاارایب  لااوگ، گرفت که شااوگا  ئاقدا  گ این. نمود منصااو  گا آن اعضااا  اکم  ط  و داد تشااکا 

سخنگو   ،مخالفت خود زا این مصوزه گا اعب  کرد  زود. عباسال  کدخدای  لرااتاً ،جمهوگاسئنگهبان پا  از ازبغ گ
دگزاگ  نظر شاوگا دگ این زمانه همان نظر  است که دگ ادواگ گذشته،   :  شاوگا  نگهبان دگ ی  نشاسات خبر  گفته زود   

دگ  داًجدی ق  است وخود زااعب  کرد  زود. نظر مخال  شوگا  نگهبان هنوز زه قو، جمهوگ اقدا  مشاازه یک  از گؤسا  
قانون اساس ، نظاگ، زر این  111ها زا تکاه زر الا   دولت  ،دگ این ماانوو .41این گازبه زرگسا  جدید  انجا  نشاد  اسات   

کردند و این اقدا  و  گا تبشا  دگ جهت اجرا  قانون اساس  و اقتداگ نظا   جمهوگ عنوان م اسئقانون گا جر وظای  گ
ا گسامات زخشاد و تشکا  این هاه، گ  آن زه نوع  زه هاه،، این جلساه  نواد نار زا شارکت دگ محمود اامد دانساتند.  م 

 انونق اجرا  مااونت انتالادا،، زه توجهز  نارنواد اامد  .نمود عنوانگام  دگ جهت تباان قانون اسااااسااا  دگ کشاااوگ
.و  دگ توجاه این اقدا  خود نار کرد اضااافه گ جمهوگیاساات ها مااونت مجموعهزیر زه گا آن و تهساااس گا اساااساا  
گویند چرا دولت دگ سال آخر مسوولات  زه فکر ایجاد مااونت اجرا  قانون اساس  افتاد  است و زند  زرخ  م    گفت:

 تاگر دگ سال اول گو  کاگ آمدن دولت این مااونو گویم که اتفاقاً این زهترین زمان زرا  چنان اقدام  زوددگ پاساخ م  
آمد که این اقدا  زرا  منافع خود دولت انجا  شااد  اساات دگ اال  که امروز این شااائبه شااد،این شااائبه پا  م ایجاد م 

 اما زا گذشتووانجا  شاد  است « زرا  مصاالح نظا  و کشاوگ  »وجود نداگد و زرا  همه آشاکاگ اسات که چنان اقدام    
 زود، رد ک عنوان گا هاه، این تشکا  دگزاگ  خود نظر نار، این از پا  که نگهبان هاه،، شاوگا   این تشاکا   از ما  چهاگ
مهوگ  زر جزرگس  اختااگا، گیاست دگزاگ  گانهسه قوا  گوازط تنظام و اختب  ا  عال  هاه، دگخواست زه پاساخ  دگ

 نظاگ، موظ  زه گا جمهوگ   گئاس:،آوگد  است کرد  منتشر که ا دگ نامه. کرد اجرا  قانون اساس ، نظر خود گا اعب 
 رگانخب مجلس عهد  زه گا وظایف  و اختااگا، اعمال کافات و نوع زرداشاات تشااخاص اساااساا ، قانون که مواگد  زر

تشاخاص مصلحت نظا ، مجلس شوگا  اسبم ، قو  قضائاه و هر مالا  و دستگا  دیگر    مجمع نگهبان، شاوگا   گهبر ،
 قانون غار ،قضاه این زا مرتبط تشاکاب،  و داناما  محول نمود  اسات، نم  وظافه یاها اختااگا، که قانون اسااسا  زه آن  

تنظام گوازط سااه نظر نهای  شااوگا  نگهبان، یکباگ هاه، عال  ا  اختب  واساات دگ جریان اگائهگفتن اسااتوو
این  نار مالا  گهبر و  گئاس دفتر االساااب  گلپایگان اجت و شااادند جویا گا گهبر  ماظم مالا  نظر ا ،ط  نامه ،قو 

سااواال، این گونه مبرح شااود تا نظر نهای  زه ایشاان ازبغ  نمودزه شااوگا  نگهبان واگذاگ گهبرموضاوع گا از سااو   
وگ  مبرح والن کشونظران و مسپارامون ال  یکصد و سارد  قانون اساس  مباال  نرد لااب ظر زه اینکه اخاراًشاد:   ن 

 ،اقداما، چند  انجا  گرفته که موجب زروز سؤاال، و ازهامات  دگ این خصوص شد  ،شدن آنشاد  و دگ جهت اجرای  
خواهشمند است دستوگ فرمایاد موضوع دگ دستوگ کاگ شوگا  محتر  نگهبان قراگ گارد تا زا تفسار ال  مرزوگ زه سؤاال، 

 :نی  پاسخ داد  شود
قانون اسااس  که هر ی  سهم  از نظاگ، و اجرا   ول دگ وها  مسا قوا و وجود نهادزا عنایت زه الا  تفکا  .1

 جمهوگ دگ اجرا  قانون اساس  چاست ولات گئاسوآن گا زر عهد  داگند، مالصود از مس
های  مانند تشااکا  نهاد و سااازمان خاص تواند از ازراگجمهوگ م ولات اجرا  قانون اساااساا ، گئاسوآیا دگ مساا. 1

 قانون اساس  استفاد  کند  اجرا  الولعد  زرا  نظاگ، و پاگار ِ
 ووشود ولات و پاگار  نالص آن نار م وولات اجرا  قانون اساس  شام  مسوآیا مفهو  مس. 1

نظر تفسار  دگ خصوص ال  یکصد مبن  زر اظهاگ 46313/11/31عب  زه نامه شماگ  اما پاساخ شوگا  نگهبان:    
گا  نگهبان موگد زحث و زرگس  قراگ گرفت و نظر شوگا  شو 11/1/31موضوع دگ جلسه موگخ  ،و ساارد  قانون اسااس   
 گرددزه شرح زیر اعب  م 

قانون اساس  امر  غار  111ولات اجراء دگ ال  ومستفاد از الول متادد قانون اساس  آن است که مالصود از مس. 1
 از نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  است

شود که قانون اساس  تشخاص زرداشت نوع و کافات مواگد  نم شام   111جمهوگ دگ ال  ولات گئاسومس.1
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مجمع تشااخاص مصاالحت نظا ، مجلس   ،اعمال اختااگا، و وظایف  گا زه عهد  مجلس خبرگان گهبر ، شااوگا  نگهبان
  ودا  محول نموظافه یاشااوگا  اساابم ، قو  قضااائاه و هر مالا  و دسااتگا  دیگر  که قانون اساااساا  زه آنها اختااگا،   

 است
گونه اق ایجاد هاچ ،ولات اجراء نداگدوجمهوگ اق نظاگ، و مسگئاس ،دگ مواگد  که زه موجب قانون اسااسا   . 1

 ووتشکابت  گا هم نداگد
 

 جمهوریی قانون تعیی  حدود وخاما و اختیارات رماستفصل هفتم: گستره
ا  قانون  ساااا  دگ ایجاد گاهکاگ  تهاه الیحههاا  موجود، هااه، دولت زا   نظرنهاایات امر، پس از تماا  اختب    
ط   ،مجلس شااوگا  اساابم  1165ما   جمهوگ نمودند. قانون مذکوگ مصااو  آزانمناسااب جهت اجرا  تاهدا، گئاس

 تا ضمن تهکاد زر ،  استاشاگ  کردجمهوگ دگ اجرا  قانون اساس  ها  گئاسدو  خود زه مسوولاتدگ فصا   ،چهاگ ماد  
ها و مراال  ها  عمل  زه وجود آوگد.این قانون گهنمودجمهوگ ، گاهکاگداگ  از قانون اساس  زرا  گئاس  پاسا وظافه

  زاد ، اقداما، الز  دگ لوگ، توق  یا کشا ، زازگسا  و پاگار  و مراله   ،  نخسات گا مشاخص کرد  که مراله 
 خواهد آمد. دگ نی که شرح آن  ،زاشدگانه م   آخر، تذکر و اخباگ زه قوا  سهاجرا  قانون اساس  و مرالهعد 
 

 مبحح اول: کها، باارسی و پیهیری
جمهوگ طبق قااانون تااان ااادود وظااای  و اختااااگا، اولان گااا  عمل  ،موثر و کاااگآمااد زرا  شاااخص گئاس 

  اجرا  قانون تواند دگ زمانهجمهوگ م ، گئاس11زاشد. طبق ماد  جمهوگ، کش  و پاگار  نالص قانون اساس  م گئاس
ایشااان زازگساا  نماید.  ،  اجرا  قانون اساااساا  نظاگ، کرد  و دگ لااوگ، لرو اساااساا ، کسااب اطبع نماید، زر نحو 

مبازق این ماد ، قانونگذاگ اختااگ وساااا   موضااوع گا پاگار  و دگ هر لااوگ، اقدا  الز  دیگر  گا انجا  دهد. ،تواندم 
د ا  زه اساااتنا، و  گا دگ این زمانه دخالت دگ قوا  دیگر تلال  ننمود  اسااات. البته عد جمهوگ داد  و اقداماگا زه گئاس

. البته قواستاند که این امر مساتلر  دخالت او دگ کاگ قوا  دیگر اسات و این میایر زا استالبل  همان ماد ، اساتدالل نمود  
ا مسوولات جمهوگ و ی  گئاسولات مبلق و گسترد ومسها زه گونه که قببً اساتدالل شد این تلال  زه نوع نگرش آن همان

جمهوگ دگ اجرا  قانون اساااساا  عا  و ولات گئاسوگردد و گفته شااد که مساام محدود و  دگ اجرا  قانون اساااساا  زر
؛ چرا که قانون اسااسا  پایه و اسااس قوانان اسات و الز  است که زه هاچ وجه، موگد تارس قراگ نگارد و     41فراگار اسات 

 زاشد.جمهوگ م   گئاس، زر عهد 111ن وظافه زه لرااتِ ال  ای
 

 اجرای قانون اساسیمبحح دوم: اقدامات الام در صورت توقا ما عدم
دگ لاوگت  که مشاخص شاود دگ جریان کساب اطبع و زازگسا ، الال  از الاول قانون اساس  موگد تجاوز قراگ        

جمهوگ  این ماد  دست گئاسگونه اقدا  مالتضا  گا مامول داگد.  زاید هرجمهوگ ، گئاس14  گرفته اسات، زه اکم ماد  
ول موظ  وعلت گا جویا شااود و مالا  مساا ،ولوتواند از مالا  مسااجمهوگ م گا زاز گذاشااته اساات و اشاااگ  داگد که گئاس

ظاگ، که تحت ن دگ لاوگت  که پاساخ قانع کنند  نباشد، اشخال  گا  جمهوگ اگائه دهد. اسات پاساخ مشاروح گا زه گئاس   
  الا  لاد و سا  و ششم قانون اساس و و اگر    تواند مساتالام عرل کند مساتالام خود زاشاند  از جمله وزگاء و کازانه و م   

 .نمایدسایر اشخاص زاشند، پروند  گا زه مراجع لالح اگسال م 
 

 گانهمبحح سوم: اخطار و تذکر به قوای سه
جهت اجرا  لاحاح قانون اسااسا ، اق تذکر و اخباگ گا گوا داشاته است.     جمهوگ قانون مذکوگ، زه گئاس 15ماد  

جمهوگ اق تذکر زه قو  مالننه و قضاایاه گا دگ جهت اف  االو  شاهروند  و الاول قانون اساس  خواهد    دگ واقع گئاس
هت ج تواند زه لوگ، علن داشات؛ چون زه طوگ مبلق این اختااگ زه و  داد  شاد . پس ات  دگ لاوگ، مصالحت، م     

چه این اقدا  تاهثار زر افکااگ عموم  و گوشااانگر  دگ خصاااوص الاااول قاانون اسااااسااا ، زه این امر اهتما  وگزد. اگر     
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 گسان  داگد و اثرا، قاز  توجه  گا زه دنبال خواهد داشت.زاشد ول  جنبه اطبعاجرا م جمهوگ فاقد ضمانتگئاس
 

 ا نقض قانون اساسیاجرا ممبحح چهارم: اعالم تمار موارد توقا، عدم
تواند مواگد تخل  گا سااالنه زه اطبع مجلس شاوگا  اسبم    جمهوگ اگر مالتضا  و مؤثر تشاخاص دهد، م   گئاس
گسااان  زه نمایندگان و این اطبع گساااندجمهوگ، مراتب گا زه اطبع مجلس م قانون مذکوگ، گئاس 16طبق ماد   زرساااند.

کاگ عموم  ی  زر افزسرا زاشد و تهثارگساان  زه عمو  مرد  م  گاهکاگ مساتالام دگ اطبع مرد  و نار دگ جلساه علن ، سابب   
، زان  شااد جمهوگ  پا قانون مذکوگ زرا  گئاس 14داگد. زه هر اال زا توجه زه عنوان عام  اقدا  مالتضاا ، که دگ ماد  

تواند زا اسااتفاد  از م  محدود نبود  و م جمهوگ زه دادن گراگش، لاارفاً زه مجلس شااوگا  اسااب دگ این زمانه هم گئاس
ن این قانو زدانام،اما جالب است  .گسدزحث دگ این موگد زه پایان م  اقداما، خود گا سامان دهد. ،ها  مؤثر دیگرگاهکاگ

، 1111شااارح داد  خواهد شاااد. لذا مجدداً هاه، دولت دگ ساااال   زاا تماا  مرایاا  خود همچناان داگا  ماایب  زود  که    
اند  و زرگرد و ها  سااس  گاجراطر  سازند، اما غاف  از آن که از ضمانتپاشنهاد دادند تا ماایب آن گا زر ا لبااها

طوگ که اشاگ  خواهد شد، میایر زا اجرا  قضاای  و اداگ  گو  آوگدند .الیحه اخار البح قانون مرزوگ، همان زه ضامانت 
 .41زاشدقانون اساس  م 

 
 هوریجمانتقادات و امرادات وارده به قانون تعیی  حدود وخاما و اختیارات رماستفصل ههتم: 

ا    البااهاشکاالت  گا مبرح کردند. دگ مجلس ششم، الیحه41نظرانزاد از تصاویب این قانون زرخ  از لااب 
، این فتاگ زه زرگساا  اشااکاالجهت این قانون پاشاانهاد شااد، که دگ گفتاگ زاد  زه نکر آن خواهام پرداخت. اما دگ این گ

 موفالات قانون مرزوگ خواهام زرد.قانون پرداخته و پ  زه عد 
 

 مبحح اول: امرادات ماهوی قانون
 گفتار اول: عنوان قانون

این  .زاشدجمهوگ  داگا  مشک  م خودِ عنوان مبرح شاد ؛ یان  تااان ادود و اختااگا، گیاست  ،گساد زه نظر م 
تواند   مالننه که خود ناش  از قانون اساس  است، نم زاشاد و نه قانون عاد . دگ واقع قو  امر دگ اختااگ قانون اسااسا  م   

موضااوعات  زه قانون اساااساا  اضااافه نماید. ادود اختااگا، هر دولت دگ مالاز  افراد گا، الااول قانون اساااساا  مشااخص  
   مالننه، توجاه االوق  نداگد. ، لذا تااان این ادود توسط قوکندم 
 

 گفتار دوم: دلیل قانون
اند، دگ اال  که این الااول ، دساات زه تدوین قانون مرزوگ زد 111اند که جهت گفع ازها  از الاا  اسااتدالل کرد  

  زرا  ملال دگ الااتوسااط قانون عاد  نشااد  اساات.  ،ا  زه زسااط خوی خودکفا زود  و دگ خود متن این الااول، اشاااگ 
 یکصد و شانردهم، اجرا  انتخازا، گیاست جمهوگ  گا موکول زه تصویب قواین عاد  نمود  است.

 
 گفتار سوم:نقض برابری قوه مقننه و مجرمه

اشااگ  شاد که دگ نظا  ما، قوا  کشوگ زا همکاگ  و تادی  یکدیگر، مکم  یکدیگر هستند و این تاام  نباید منجر   
دید     مجریهگر شااود. دگ اال  که طبق این قانون نوع  تااان تکلا  مجلس نساابت زه قو    دیا  زه قو زه زرتر  قو 

 جمهوگ تااان وظافه نماید.دگ اال  که واضح است مجلس اق نداگد زرا  گئاسشود. م 
 

 گفتار چهارم: غفلت اا نقر افکار عمومی در ام  قانون
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دگ واقع داند. اثر اداگ  م ها  کماجرا  خود گا، گوشفالط ضمانتا  زه افکاگ عموم  نشد  و دگ این قانون اشاگ 
  تخل ، پروند  گا زه مرجع لالح اگسال داگد. پس این ی   جمهوگ دگ لوگ، مشاهددگ این قانون آمد  اسات؛ گئاس 

 نوع تحدید اختااگا، زود  و گاهکاگ مناسب  نخواهد زود.
 

 ا صالح قضامیگفتار پنجم: ابهام در ارجاع به مراج
پاگار  نباشاد گا اااله زه مرجع لالح   های  که از طریق عاد  امکانِقانون مرزوگ، پروند  14دگ این زمانه طبق ماد  

کرد  اسات. آیا مراد از مرجع لالح، دادگا  عموم  یا دادگا  اختصال  جهت این امر، خواهد زود  البته زحث ااضر گا  
 دهام.تر  موگد گسادگ  قراگ م  فصزه لوگ، م ،گ این تحالاقها دگار  و گاهکاگدگ نتاجه

 
 مبحح دوم: امرادات شکلی

 خبله کرد:توان زه این لوگ، ایرادا، شکل  گا دگ این قانون گا م 
 اشاگ  نشد  است. 111. نااز زه تصویب قانون عاد  دگ ال  1
 مناسب است.جمهوگ نا. جمب،ِ موظ  و مکل ، نسبت زه گئاس1
 ان است.  شوگا  نگهباال آن که تفسار قانون اساس  زر عهد زه نحو  تفسار قانون اساس  است،  ،111  . ماد 1
 گسد.که زاید زه نظر م  ،است 111تابار دیگر  از ال   15  . ماد 4

 
 شدهمبحح سوم: پاسخ به اشکاالت مطرح

اگ داگد،   مجلس قرزر عهد  ،نکر جرئاا، و تفصا  مبالبزاشد و از آنجای  که قانون اسااس  ی  قانون کل  م  
دهند  و زه قوانان مجلس، قوانان عموم  اطب  شااد  اساات   هاشاام ، پاشااان زه قوانان اساااساا ، قوانان خاص و سااازمان

اد و   ال  هفتتواند قانون وضع کندو.پس مجلس که داگا  لباات عا  دگ قانونگذاگ  زود  و دگ عمو  مسائ  م 111
توان زه جهت ، زه تصویب قانون مذکوگ زپردازد.از این منظر م 111و، لذا توانسته است دگ گاستا  ال   یکم قانون اساس 

 111جمهوگ، زه گفع ازها  از ال  این که مجلس شاوگا  اسابم  زا تصویب قانون تااان ادود وظای  و اختااگا، گئاس  
ضااع ها  زسااااگ  دگ وپاسااخ موضااوع نالض زرازر  قوا  مالننه و مجریه، نمونهپرداخته اساات،توجاه االوق  یافت. اما دگ 

ها  تکلا  زرا  دولت شاد  است؛ ملبً دگ قانون مرزوی زه جلب سرمایه قوانان وجود داگد که از ساو  قو  مالننه، ایجاد  
   مجریه  نالض اختااگا، قو نمود  اساات. این امر زه منرله نامه، دولت گا مکل  زه وضااع آیان44  هفتخاگج  دگ ماد
ه وگ نسااابت زهجمتوان دگ تااگس زا اق گئاسچنان دگ موگد افکاگ عموم ، قانون مرزوگ گا نم هم گردد.محساااو  نم 

تواند مبالب خود گا دگ موگد نالض جمهوگ هرگا  اگاد  نماید، م اش زا مرد  و فشاااگ افکاگ عموم  دانساات. گئاس گازبه
، اعتالاد زه دفاع از جمهوگ  جمهوگ  آقا  خاتم   گیاساااتچنانکه دگ دوگ ا مرد  دگ ماان زگذاگد. قانون اسااااسااا  ز 

 .45اسبم  دگ چاگچو  قانون اساس  از طریق افکاگ عموم ، داشتند
 

 جمهوریفصل نهم: دالمل یعاِ قانون تعیی  حدود وخاما و اختیارات رماست
 زخش  آن شد  است، شام  مواگد زیر است:که مانع اثر ،ها  قانونترین ضا مهم

 
 مبحح اول: در باانهری اصول قانون اساسی

، وضاات این قانون دچاگ 1161زه تصاویب گسااد و زا زازنگر  قانون اسااسا  دگ سال      1165قانون مذکوگ دگ ساال  
باگ، دانست. لذا عوگ م هجمگانه گا دگ اختااگ گئاسازها  گشات. الا  یکصاد و سااردهم سازق، عباگ، تنظام قوا  سه    
شاااید زه همان علت اساات که  گانهو هماهنگ زود. تذکر، اخباگ و ... دگ قانون مذکوگ زا وجود این قاد  تنظام گوازط سااه
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جمهوگ طبق قانون اسااس ، اختااگ تذکر، اخباگ و اجرا  قانون  اند، گئاسچندان دوگ، ادعا کرد  ها  نهدگ ساال  46ا عد 
قانون اساس ، زاد از  111جمهوگ طبق الا   گئاسلاحاح نبود ، چرا که   لگساد این اساتدال  زه نظر م  اگد.اسااسا  گا ند  

چنان قانون اساس ، و  هم 111ساااسا  گشاته اسات. همچنان طبق ال       _الابح، داگا  مساوولات مضااع ِ االوق     
 کاگآی  مناسب زاشد. تواند داگا چنان م پس قانون مرزوگ هم .زاشدپاسداگ قانون اساس  م 

 
 هامبحح دوم: حذف برخی سمت

 ،قانون مذکوگزاشد؛ لذام  1165جمهوگ، مصاو  ساال   از آنجای  که  قانون تااان ادود وظای  و اختااگا، گئاس
   و  زا سااایر وزگاء داگد .زاد از زازنگر ، هدایت وزگاء دگ اختااگوزیر  و گازبهها مل  نخسااتاشاااگ  زه زرخ  پساات 

تواند جمهوگ دگ هر وضااااات  م جمهوگ قراگ گرفته و نااز  زه اعب  تخل  ایشاااان زه مجلس وجود نداگد و گئاسگئاس
 .  ال  لد و س  و ششم قانون اساس ووزگاء گا عرل کند

 
 جمهورمبحح سوم: افزامر قدرت اجرامی رئیس

و 1151س  و چهاگ  قانون اساس  مصو  سال   الا  لد و  وزیرقب  از زازنگر ، گیاسات هاه، وزیران زا نخسات  
گ جمهوگ دکنند زا افرای  اختااگا، اجرای  گئاسا  اساااتدالل م جمهوگ داد  شاااد. عد زود، کاه این اختاااگ زاه گئاس   

ود جمهوگ عبو  زر این که مالا  خون اسااس ، ضروگت  زرا  اختااگا، زاشتر وجود نداگد، اال آن که گئاس نزازنگر  قا
داگا   ،ولات خوی ولذا شاایساته است زه قدگ مس   .کندنماید، زاشاترین نظاگ، گا زر خود تحم  م  مرد  کساب م   گا از

 اختااگا، کاف  زاشد.
 

 اجرا مبحح چهارم: عدم یمانت
یک   جا کهلذا از آنزاشد. ها  تضمان  م هنب  آماگ شاد  و فاقد ج این قانون لارفاً، محدود زه تذکر، اخباگ، اگائه 

ثر زاعث کم ا ،این جنبه نزاشد، فالدااجرا  کاف ، جهت اجرای  نمودن آن م هر قانون، داشاتن ضامانت  از اگکان الال   
د    تضمان  زوشادن آن شاد  اسات. شااید یک  از جها، الابح این قانون، زاد از تصاویب آن، فالدان همان خصاصه      

 کنام.گا زرگس  م  1111د  دگ سال زه همان جهت دگ زحث زاد ، الیحه پاشنهااست.
 

 1131فصل دهم: بررسی المحه پیهنهادی سال 
  جمهوگ ، هااه، وزیران دگ موگخه   تااان اادود وظاای  و اختاااگا، گیااسااات    زرا  جبران ضاااا  الیحاه 

ن الیحه جدید ایو نکا،  اقدا  زه تهاه متن البا  و تالدیم آن زه مجلس نمود. ازتدا زه زرگس  البباا،، 13/6/1111
 پردازیم.و سپس نالای ضا  آن، م 

 
 مبحح اول: اصطالحات و نکات جدمد

 گفتار اول: امجاد تهکیالت اداری و نظارتی
متن  1  زاگ گساامات یافت. دگ ماد هاه، پاگار  و نظاگ، زر اجرا  قانون اساااساا ، توسااط این قانون، زرا  اولان 

تشاکا  هاهت  زه نا  هاه، پاشگار  و نظاگ، زر اجرا  قانون اساس    ،قانون ساازق  11  پاشانهاد  هاه، وزیران، زه ماد  
ا ، دگ خصااوص تشااکا  وااد زازگساا ، اهلل خامنه  آقا  آیتطوگ که قببً اشاااگ  شااد، دگ دوگ همان گا اضااافه کردند.

 شوگا، تشکا  این وااد گا جهت نظاگ، زر اجرا  قانون اسااسا ، از شاوگا  نگهبان، اساتفسااگیه دگخواست شد که این     
جهت  ،ها  اکومت . عبو  زر این، دگ الیحه پاشاانهاد ، مهلت دو ماهه زه دسااتگا 43میایر قانون اساااساا  تشااخاص داد 

گ نی  چنان دزاشد. همشام  تمام  قوا م  ،ها  اکومت کلاه دستگا توضااحا، و اگائه اساناد قراگ داد  اسات و عباگ،    
ازراین زناز این ماد  دگ نظر گرفته شااد  اساات. ،جهت متخلفان ،الاابااه مجازا، انفصااال از خدما، دولت  نار 1  ماد 
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قانونگذاگ زا پذیرش نوع  وکالت ضامن  زرا  هاه، پاگار  و نظاگ، زر اجرا  قانون اساس ، دگلدد زود  که کاگکرد  
 قبل  و زاد  آن گا، قانون  جلو  دهد.

 
 تأمینی گفتار دوم: اقدامات

جمهوگ داد  قانون سااازق، نوع  اختااگ ویو  زه گئاس 14    دو الیحه الاابااه و دگ گاسااتا  الاابح ماد دگ ماد 
شاد  است تا ضمن دستوگِ توق  تصماما، و اقداما، انجا  شد  خب  قانون اساس ، مراتب گا زه زاالترین مالا  مسوول  

را گا اجتواند علت توق ، نالض یا عد زاشاااد و ات  م ها  اکومت  م نهاد  قوا و زرسااااناد. این اختااگ شاااام  کلاه  
ن جمهوگ زرساند. دگ ایزایست ظر  دو ما  پاسخ مشروح خود گا زا نکر دلا ، زه اطبع گئاسول م وخواساتاگ و مالا  مس 

 لوگ، تکراگ، زه انفصال دائمخصاوص، الیحه جدید، پاشنهادِ مجازا، فرد خاط  گا زرا  زاگ اول، ی  تا سه سال و دگ  
جمهوگ، قانون تااان ادود و اختااگا، و وظای  گئاس 1111الیحه البااه سال  1  از خدما، دولت  داد  اسات  ماد  

 و.1165سال 

 
 گفتار سوم: اشراف نسبی بر احکام قضامی

  اهتما  وگزید  و دگ لوگت زایست دگ لدوگ ااکا  خوی ، نسبت زه اجرا  الول قانون اساس   قضاایاه م  قو 
انِ نظر از کاگشااناسااجمهوگ، پس از کساابجمهوگ مواجه خواهد شااود. دگ این زاگ  گئاسکه تخلف  نماید زا کنترل گئاس

هاه، پاگار  و نظاگ، زر اجرا  قانون اساااساا ، اگر تصاامام قضااای  لااادگ  گا، میایر قانون اساااساا  مباظه نمود،      
دهد. این موضاوع عبو  زر منحصر زودن، نوع  اقتداگ گئاس  ا  از دیوان عال  اگجاع م دگخواسات نالض آن گا زه شاابه  

جمهوگ نسابت زه ااکا  قضاای  گا زه دنبال داگد و چه زساا این اقداما،، منجر زه کاه  نال  قضاا، و اساتالبل قضای        
 و طبق الول قانون اساس  شود. ال  لد و پنجا  و ششم قانون اساس 

 
 م: پذمرش مسوولیت مدنی دولتگفتار چهار

ود. شها  تحالق عدالت اجتماع  و اداگ  کشاوگ محسو  م  ترین زمانهپذیرش این مساوولات زرا  دولت، از مهم 
هااا  اکومت  دگ اق مرد ، گا  تحالق اکوماات مرد  زر مرد  گا همواگ دگ االاالاات، پااذیرفتنِ جبران خساااااگ، نهاااد

نساابت زه جبران خساااگا، واگد  زه شااهروندان دگ نتاجه نالض االو   ،ا  خاصزودجه. دگ همان گاسااتا، تااان 41سااازدم 
  البااهو نوع  عم  زه قانون و پشتابان  از اق و گسترش عدالت  ال  لد و زاست و شاد  دگ الیحه اسااسا   مبرح  

 زاشد.یکم قانون اساس و م 
 

 گفتار پنجم: ارتباط با افکار عمومی
، سکو، پاشه نمود  است. زه همان جهت، ا افکاگ عموم زگسان  و اگتبای ع  اطبدگ زمانه 1165اشااگ  شاد قانون   

تواند گراگش نالض جمهوگ م    گئاسقانون سااازق، اعب  داشااته اساات که:   16    ماد ااه، دگ ادامهبالاا 16  ماد 
ض اجرا یا نالجریان عد  دگتواند مستالاماً مرد  گا م  الاول قانون اساس  گا دگ جلسه علن  مجلس مبرح کند و همچنان 

 وو.قراگ دهد ،قانون اساس  و اقدامات  که انجا  داد 
 

 1131مبحح دوم: امرادات وارده به المحه پیهنهادی سال 
ها  قو  دگ این گاسااتا، اشااکاال، مختلف  زه اجرا  مذکوگ و ایجاد ضاامانتضاامن زاان تمام  محاساان الاابااه

 دهام.  قضایاه و دیکتاتوگ  قو  مجریه زر سایر قوا، شرح م اد شد ، واگد شد  که دگ قالب نالض استالبل قو الیحه ی
 

 قضامیه گفتار اول: نقض استقالل قوه
های  گا زرا  تضاامان این قانون اساااساا  گاهکاگزاشااد. ا  مسااتال  م قانون اساااساا ، قو  قضااایاه قو  56طبق الاا  
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 اند از:زان  نمود  است که عباگ،استالبل پا 
زود  و تکلاف  نساابت زه سااایر قوا نداگد  الاا  لااد و پنجا  و هفتم قانون  اه منصااو  گهبر ی  قضااا. گئاس قو 1
 اساس و.

 . اموگ اداگ  و استخدام  قو  قضایاه، مستال  از قوا  دیگر است.1

 . دگ این قو ، خبر  از سؤال و استاضاح ناست.1

 اشرا  داگد. ،  مجریهایاه از طریق سازمان زازگس  ک  کشوگ زر قو . قو  قض4

ا  از ها توسااط شااابه تادی  آنوها  قضااای  و جرح  مجریه زه پروند این دگ اال  اساات که ااتمال وگود قو 
 نماید.  قضایاه گا ایجاد م ا  از اشرا  زر قو نفون، وجود داشته و گونهقضا، زا

 
 مجرمه گیری نوعی دمکتاتوری قوهدوم: شکلگفتار 

   مجریه زه اسااتناد این الیحه، زه هر  مرزوگ زه این شااک  تصااویب شااود، قو  چه الیحهزرخ  زر این زاوگند، چنان
ساز  علاه سایر قوا، زه تادی  شد  و ضمن جوواگد عم  ،   لااانت از الاول قانون اسااس    لاوگ، که زخواهد زه زهانه 

ها  اگا  زا استناد زه گاهکشاود.دگ مالاز ، عد  منجر م  ،  مجریهو زه نوع  دیکتاتوگ  قو پردازد گا، ساایر قوا م  اختاا
زهتر  و جمهوگ گا دگ قبال الا  یکصد و ساردهم، افرای  داد  و زه ایجاد هر چه زاشتر ولات االوق  گئاسواین قانون، مسا 

ه   مجری  من جمله دکتر پاگساااو ماتالدند، قانون مرزوگ، منجر زه دیکتاتوگ  قو 43قانون اساااساا ، اعتالاد داگند. این عد  
لذا واگذاگ  این اختااگ و تصویب  ؛دهدالاه گا کاه  م جمهوگ، ااتمال سارکشا  مشاگ  ها  نظاگت  گئاسنشاد  و اهر  

 این البااه، ضروگ  خواهد زود.
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی امرانفصل ماادهم: امجاد دادگاه قانون اساسی در 
ا  مهزه طراا  دادگا  قانون اساس  که مالد ،  مبلو  دگ این تحالاق، ازتدا دگ این مبحثزرا  گسادن زه ی  نتاجه

  اجرا  هر چه زهتر قانون اساااساا  و اجرا  آن توسااط   ، اشاااگ  خواهام نمود. دگ زمانهگار  خواهد زوددگ زا  نتاجه
  از قانون گ، امایت فرهن111الاابح قوانان عاد  دگ جهت اجرا  الاا   ؛دگ کناگ پاشاانهادات  همچون ،گئاس جمهوگ

  چه این پاشنهاد دگ دوگ شود. گراسااسا  و لرو  زازنگر  دگ قانون اسااسا ، پاشانهاد طراا  دادگا  قانون اسااس  م       
این تحالاق زه ایراد  نکا، آن و پاشنهاد الز ، جهت  اسبم  داد  شد و گأ  نااوگد. لذا دگچهاگ  و پنجم مجلس شاوگا   

 پردازیم.البح آن م 
 مبحح اول: قراحی دادگاه قانون اساسی

لوگ، زگارد، دگ آیند   دگ لاوگت  که  ،ا  دگ قالب زازنگر  دگ الاول قانون اسااسا    اشااگ  خواهد شاد که عد   
  سهلهمگسادگ  زه تخلفا، قانون اساس  است.  ،  این دادگا ویو کاگ دهند.طراا  دادگا  قانون اسااس  گا پاشنهاد م  

نسابت زه قانون اسااس ، ی  مسهله ااات  و اساس است، لذا زاید قضات  دگ این امر دخالت داد  شوند    ،کنترل و نظاگ،
انون اساس  و الول ق  قضاای ، ساوازق ملبت  داشاته زاشند.این مهم؛ یان  ااترا  زه    که از لحاظ اجتماع ، دان  و تجرزه

اً زر آن   االوق  تماماکه نظ ،ها  زرتر زرا  ااترا  گذاگدن زه هنجاگ ،الرا  یاز  زه دولت قانونمند، از طریق ایجادِدساات
  الول ک  آن مجموعه، تفسار زاید دگ سایه ،  قانونگذاگ .ااکا  زر مجموعه51پذیر استد، امکاناساتواگ زاش  ،شاالود  

.لذا زا ایجاد این 51ها  منع تفتا  عالاید، منع شااکنجه، منع هت  ارمت و ... شااااگ و ادزاا، ناساات   وا   و مان  شااود.
 کردن قانون اساس  گا  خواهام زرداشت.جهت هرچه عمل  ،هادادگا 
 

 گفتار اول: امکان تأسیس دادگاه قانون اساسی
توان این دادگا  گا زازنگر  دگ قانون اسااااسااا  م  ا  ماتالدند زدون دگ این خصاااوص دو نظریه وجود داگد: عد 
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 دانند.ا  دیگر این اموگ گا مستلر  زازنگر  م تهساس نمود، ول  عد 
 

 بند اول: تأسیس دادگاه قانون اساسی بدون باانهری در اصول قانون اساسی
انحرافا، موضا  دگ دگون امت   قو  قضاایاه پاسداگ  از االو  مرد  و پاشگار  از    عمد از آنجای  که وظافه

گسترش عدل و نظاگ، زر اسن اجرا  قوانان    اااا  االو  عامه و و است و نار وظافه   قانون اساس اسبم   مالدمه
د و لذا زا توجه زه ال  یکص ؛  قضایاه قلمداد شد  استو از وظای  اساس  قو  الا  لاد و پنجا  و ششم قانون اساس   

  لوایح قضاای  نمود  و طرحِ تهساس تشکاب، الز  دگ دادگستر  گا زرا  لاانت از قانون  دا  زه تهاهاق ،پنجا  و هشاتم 
ضااایاه   قپس ایجاد تشااکاب، الز  دگ دادگساتر  زه تناسااب موضااوعا،، از وظای  گئاس قو  کند.اسااساا  مبرح م  

 زاشد.  ال  لد و پنجا  و هشتم قانون اساس وم 
 

تهاکیالت قضاامی، جهت رسیدگی به تخلفات اا اصول قانون اساسی، نیاامند باانهری   بند دوم: امجاد 
 .باشدمی

اوالً از آنجای  که گساادگ  زه تخلفا، ااتمال  از الاول قانون اساس ، از موضوعا، االو  اساس  جاماه زود  و   
ن موضوع پاگار  نظاگ، زر اجرا  قانو دگ ثان ، شود.محسو  م  ااات  جاماه  هادگ اگتبای مستالام زا االو  و آزاد 

توان آن گا از دعاو  عاد  و زاشاد  الا  لاد و سااردهم قانون اساس و، پس نم     جمهوگ م   گئاساسااسا ، زر عهد   
زاشد و گساادگ  زه تخلفا، از قانون اسااسا ، مساتلر  اقتداگ کاف  نسبت زه سایر قوا م      همگان  دادگساتر  تلال  نمود. 

  خاص، زا لحاظ ضا  نظاگت  قوا نسبت زه یکدیگر، عمبً کاگ گا زا اخبل مواجه نمود  دگ ی  قو  ،اختااگ انحصاگ این
مجریه     گیاست قو جمهوگ زر الاول قانون اسااسا  زنا زه جنبه   گساد اختصااص نظاگ، اجرای  گئاس  اسات.زه نظر م  

 زاشد.نبود  و عب  زه مالا  دو  ایشان م 
 

 دادگاه صیانت اا قانون اساسیهای وماگیگفتار دوم: 
تهساس دادگا  یا شابه دادگس  ویو ، نسبت زه قانون اساس ، گام  زلند دگ جهت لاانت و پاسداگ  از الول قانون 

 اند از:ها  این دادگا  عباگ،ترین ویوگ مهمزاشد.اساس  م 
 . داگا  اختااگات  فو  ااکم کشوگ زاشد.1
 ااکمات مل  و اگاد  عموم  زاشد.. ناش  از 1
 . قضات  زا اولا  عالاه و زرجسته زاشند.1
 مالاما، کشوگ زاشند. . داگا  لباات عا  نسبت زه همه4
 . دعاو  مبرواه، علن  زاشد.5
 ها زاشد.. گسادگ  زا اضوگ هاه، منصفه و زا مصونات سااس  آن6
 چاپ شود.ها دگ گوزنامه گسم  . آگا  آن3

 
 مبحح دوم: قرح تهکیل دادگاه عالی صیانت اا قانون اساسی جمهوری اسالمی امران

  چهاگ  مجلس شاوگا  اسبم  از  زاد از ااسااس ضاروگ، دگ این زمانه، نهایتاً طرح تشاکا  این دادگا  دگ دوگ    
نااوگد و گد شد.  این طرح دگ مجلس گأ  ،زاد از زرگسا  و گراگش کماسااون دگ شوگ اول   .ساو  نمایندگان مبرح شاد  
مبرح گشاات، اما زاز هم زه علت   پنجم مجلس شااوگا  اساابم ، مجدداً و دگ دوگ  1136طرح مذکوگ مجدداً دگ سااال 

 .51شد ، زه گأ  گذاشته نشدنظر و اشکاال، مبرحاختب 
 

 گفتار اول: اشکاالت و معامب قرح تأسیس دادگاه عالی صیانت اا قانون اساسی
دگ واقع، طرح مذکوگ، زا ایجاد زاه نکر ماایب آن خواهام پرداخت.   ،  این طرحیاادآوگ  متن اولااه  ااال پس از  

                                                           
 . گ.  زه متن پاشنهاد  طرح تشکا  دادگا  عال  لاانت از قانون اساس  جمهوگ  اسبم  ایران51



اند، خوگد زا مالامات  که الاول قانون اساس  گا نالض نمود  اجرا  کاف  دگ جهت لااانت از قانون اسااسا  و زر   ضامانت 
ن دادگا  زاید زرخاسااته از اگاد  جاماه و زا گام  زلند دگ جهت اف  الااول قانون اساااساا  زرداشاات. از سااو  دیگر، ای  

 شمرد:توان زه طوگ خبله ماایب زیر گا زرنظاگ، و هدایت مرد  تشکا  و ادامه کاگ زدهد. لذا م 
 ها  زیر نظر ایشان  این دادگا  زه نهاد گهبر  و نهاد. عد  شمول اگاد 1
   قضایاه. انتصا  از جانب مالاما، قو 1
 هاقضا، زه گسادگ  دگ دادگس الرا  . عد 1
 جمهوگ دگ خصوص این دادگا گنگ زودن نال  گئاس. کم4
 ا  گسادگ گزان  هاه، منصفه دگ هنپا . عد 5
   ها  فرد  و اجتماع . ااتمال وجود ی  دستگا  قضای  زا اقتداگا، وساع دگ جهت تضااع االو  و آزاد 6

 طوگ که اشاگ  شد هر دو زاگ تصویب نشد. ات  زه نظرو طرح اولاه آن، همانزنازراین زا توجه زه این ماایب، تهسااس  
ن  نشد  زا  من جمله دکتر مهرپوگو، این دادگا ، ی  دادگا  اختصاال  تلال  شد  و چون دگ قانون اساس  پا  51ا عد 

 ین دادگا ، طرح پاشاانهاد  گا دگ اینا توان زا گفع ماایبتواند زا قانون عاد  ایجاد شااود. زه نظر نگاگند ، م اساات، نم 
 زمانه اگائه کرد و زا ایجاد این دادگا ، جهت لاانت قانون اساس ، گام  زرداشت.
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 و پیهنهادها گیرینتیجه
 گیریالا: نتیجه

ولات اجرا  قانون اساااساا  توسااط گئاس جمهوگ، مانند هر   و  مساا ود گسااد زرا  تباان مفهو  و محدزه نظر م 
اجرا  دیگر، زاید دو قاعد  گا دگ نظر گرفت: اول آن که مساوولات زه هر انداز  که زاشاد، زاید ازراگ و ضمانت  وولات مسا 

 مانا نداگد. ،ولات زدون پاسخگوی وول زاشد و دو  آن که مسوکاف  دگ اختااگ مس
امر  ماالول و  ،  مجریهجمهوگ دگ اجرا  قانون اساااساا  دگ اوز  گیاساات و  زر قو  شاا  مسااوولات گئاس ز 

جمهوگ، زا هاچ زاشاد. اما اعبا  این مسوولات دگ سایر قوا زر عهد  گئاس و ساایر الاول م    116-114-61مبازق الاول  
اجرا  کاف  زرا  این امر داگد و اگر هم دخالت کند، زیرا اوالً نه ضاامانت ؛سااازگاگ ناساات  ،  مذکوگی  از دو قاعد 

ل  از اجرا یا نالض الااوجمهوگ گا زه اسااتناد عد توان گئاسسااازد، ثانااً، یالاناً نم م قوا گا مخدوش اسااتالبل و تفکا 
خواست قراگ داد. زه این ترتاب مسوولات اجرا  قانون اساس  دگ محاکم دادگستر  و یا مجلس شوگا  اسبم  موگد زاز

زا قانون  قاز  تبباقپسند و غاررا زاشاد، امر  نا قانون اسااسا  دگ ساایر قوا، اگر واقااً زه مانا  مساوولات، آن هم زرا  اج    
دگ  «جمهوگ استمسوولات اجرا  قانون اساس ، زر عهد  گئاس»ها  کل  االو  است. زه هر اال عباگ، اسااس  و ماااگ 

کند، این طر  م ال  که هم زه اطب ، این عباگ، و هم محذوگا، گا زرقانون اساااساا  وجود داگد، تنها گا   111الاا  
از  ،دگ عباگ، مذکوگ و تیاار مح  زحث« نظاگ، »وا   ها  ماانه جهت این ازها ، دگ تالدیر گرفتناسااات که؛ یک  از گا 

جمهوگ مسااوول نظاگ، زر اجرا  گئاس :توان گفت  این مساوولات زه مفهو  آن اساات. زه عباگ، دیگر آیا نم  محدود 
 111  پاسداگ قانون اساس  دگ ال  اجرا  آن  این وجه، قاز  جمع زا وا  است و نه مسوول   قوا قانون اساس  دگ همه

ا تهیاد زیرا آنچه شوگا  نگهبان، زه ویو  زشوگا  نگهبانو نار قاز  انببا  است.  و زا زرداشات مفسار گسم  قانون اساس    
 تر از نظاگ، و زازگس  ناست وقانون ادود وظای  و اختااگا، گیاسات جمهوگ  پذیرفته است، چار  فرا  16تا  11مواد 

 زیرا این اخباگ و تذکر، دخالت و اقدا  عمل  قوا، تلال  نشااود.تواند، نف  اسااتالبلات  اخباگ و تذکر زه سااایر قوا هم م 
ر زر جمهوگ زا قوا  دیگنظر جد  گئاسکند. ات  اگر اختب   اختااگا، قوا  مالننه و قضاااایاه گا تجویر نم دگ اوز 
د قانون اسااسا ، پا  آید، موضاوع زا تفسار مرجع گسم   شوگا  نگهبانوو یا زا تصمام و اقدا  گهبر  زه عنوان    سار مفا 

ر و این نتاجه زا تفسااار اخا یازد  الاا  لااد و دهم قانون اساااساا و، خاتمه م  گانها  اختب  و تنظام گوازط قوا  سااه
این شوگا دگ تفسار خود نگران دخالت و خدشه زه کاگکرد سایر  نار تااگس نداگد؛ چرا که 1131شاوگا  نگهبان دگ سال  

   پووه  دگ تااگس نخواهد زود. زه این ترتاب:زاشد و زا این نتاجهها  قدگ، م اوز 
 دگ اد امکان محفوظ ماند  است. 111. ظاهر ال  1
 قوا مخدوش نشد  است.. استالبل و تفکا 1

قانون اساس  وجود خواهد داشت تا زا کش ، زازگس ، پاگار ، اقدا  الز ، . مرجع قانون  زرا  نظاگ، زر اجرا  1
، قانون اساااساا  گا گهبر و ترین مالا  گساام  اخباگ، تذکر، اعب  آماگ زرا  اسااتمداد از افکاگ عموم  و گراگش زه عال 

سااازد. فالدان چنان م مشااخص گا  جمهوگ دگ اجرا  قانون اساااساا و محدود  اختااگ گئاسنمود  اجرا  داگا  ضاامانت
گ االوق  و ماران اختااعبو  زر تفصااا  ماهات  مرجا  دگ قانون اساااساا  ی  خم مهم خواهد زود. نهایتاً دگ این پووه 

گفع  ،و سایر قوانان مرتبط 111اجرا زخشادن زه این مهم، از ال  ها  مناساب، جهت ضمانت جمهوگ، ایجاد گاهکاگگئاس
 ستزایاجرا  این اهر  نظاگت ، توسط گئاس جمهوگ م همه اهمات داگد این است که، ضمانتآنچه زا  از ازها  گشت.

 شاءاهلل.دگ این کشوگ فراهم گردد ان54ساالگ  دین تا زمانه استالراگ کام  مرد  ،زه طوگ کام  و کاگآمد زه اجرا دگآید
 

 ب: پیهنهادها
طوگ که دگ مبااث قبل  اشاااگ  شااد، دهام. همان  گا اگائه م هایازتدا گاهکاگ ،گار  مبلو جهت نا  زه ی  نتاجه

ه تشااکا  کمات :نظاراین مواگد  اند.اگائه داد  نظرانجمهوگ و لاااابهای  گا زاضاا  از نمایندگان مجلس، گؤسااا گاهکاگ
اخباگ و تذکر قانون اسااس  از سو  مالاما،، تشکا  هاه، پاگار  و نظاگ، زر اجرا   زازگسا ، تصاویب قوانان عاد ،   
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اگائه  ها قانون اساس  گعایت شد  است. گاهکاگتوان پذیرفت که شاهن اجرای  الول  زاشاد، لکن نم  قانون اسااسا  م   
جمهوگ دگ اجرا  ن اختااگ گئاسشااد ، کاگآی  الز  گا نداشااته و الااوالً ازهاما، اساااساا  دگ موگد ماهات االوق  و مارا 

 شود:قانون اساس  وجود داگد، که زه شرح آن پرداختام. دگ پاسخ زه ازهاما، موجود، پاشنهادات  زه شرح زیر اعب  م 
   ما زاشتر از تجاوز زهجاماهاه  داگد. گا  زرا  گشد خود، نااز زه آ. امایت فرهنگ  از قانون اسااس : هر جاماه 1
نساابت زه اجرا  الااول قانون   ،افکاگ عموم  و خواساات عموم  ج زرد  اساات تا از کمبود قوانان، لذا امایتِقوانان گن

 ها  سااس  و قضای  خواهد زود.تر از گاهکاگاساس ، زسااگ مؤثر
آموزش الول قانون اساس   ،گردد. آموزش و ترویج همگان  الاول قانون اسااسا : دگ این خصوص پاشنهاد م    1

تا تبادال، فکر  طبالا، جاماه دگ موگد الول قانون  ،ها  گروه  انجا  گارد  گاهنمای  و از طریق گساانه ات  از دوگ 
 تجریه و تحلا  شود. ،اساس 

و دگ د  ش. پذیرش اساتناد زه الول قانون اساس  دگ دعاو : متهسفانه دگ کشوگ ما چنان است که دگ دعاو  مبرح 1
دهند و قاضااا  فالط زه قوانان عاد  اهمات کبء، قضاااا، زه الاااول قانون اسااااسااا  اهمات نم   ها  االوق  والیحاه 
شایسته  نظر داگند. پس.اال شاگفت آن اسات که تمام  االوقدانان دگ سراسر دناا زه زرتر  قانون اساس ، اتفا   55دهدم 

آوگد و فالط دگ این انون اساس  گا از االت شااگ زه االت عم  دگاسات زا اهمات دادن زه اساتناد الاول قانون اسااس ، ق    
ها دگ تمار اق، از قانون اساااساا  امایت توان اطمانان پادا کرد که زا نظاگ، مرد  و ازتکاگ دادگا لااوگ، اساات که م 

 .56شودم 
کردن این الااول گمرنا  زا طرح الااول اهم و مهم، سااا  دگ ک. اگا نهادن زه تما  الااول قانون اساااساا : عد 4
الااول من جمله منع شااکنجه، منع دانند، اما این مسااهله نباید دیگر اند؛ ملبً الاا  چهاگ  گا زسااااگ  الاال  مهم م نمود 

تفتا  عالاید و ... گا کمرنگ نماید. زا توجه زه جایگا  گفاع الااول قانون اساااساا ، تما  قوا و مرد  زاید خود گا مسااوول   
 جمهوگ زاشد.  گئاستنها نظاگ، زر اجرا  قانون اساس  زر عهد  اجرا  آن زدانند و

ا  زه قانون تااان ادود . الابح قوانان موضاوعه دگ جهت اجرا  الا  یکصاد و سااردهم قانون اسااس : اشاگ       5
و محاسان آن زرگس  گردید. اما دگ هر لوگ،، جهت مرتفع نمودن   جمهوگ  شاد و ماایب وظای  و اختااگا، گیاسات 

زهاما، موجود دگ الا  یکصد و ساردهم، زا توجه زه مشک  زودن امر زازنگر ، زهترین شاو  دگ وضاات فال ، تصویب  ا
  الامو  نسبت زه الول قانون اساسعنوان مدع  ،جمهوگ گردد دگ این االت زه گئاسپاشنهاد م  زاشد.قوانان عاد  م 

زاست و یکم دگ خصوص پاگار  اجرا  الول قانون اساس  گا، زدهند، تا گساالت الا  یکصاد و سااردهم و یکصاد و      
 هرچه زهتر اجرا کند.

 زنجان و  من جمله مراو  دکتر عباساااال  عماد53ا . تفویض اختااگ اجرا  قانون اسااااسااا  زه مالا  گهبر : عد 6

و مالا  اول  تاساا ترگسااترد اعتالاد زه تفویض اختااگ اجرا  قانون اساااساا  زه گهبر داگند. چرا که اختااگا، گهبر، زسااااگ  
گانه گا از گیاساات جمهوگ  زه گهبر  زاشااند. همچنان زاد از الاابح قانون اساااساا ، وظافه تنظام قوا  سااه م  ،گساام 
اند و اعتالاد داگند که گوح قانون اساااساا ، این وظافه گا از گهبر  خواسااته اساات. زیرا زاد از الااباا،، مسااوولات  داد 

، قو  از و  سلب گشت، ول  مسوولات اجرا  قانون اساس  همچنان تنظام گوازط سه .زان  گشتساااس ، زرا  و  پا  
 دانند.ازالاء شد و این ازالا گا نوع  مسامحه م 

. طراا  دادگا  لااانت از قانون اساس : این گاهکاگ زه تفصا  دگ زحث قبل  شرح داد  شد، اعتالاد ما زر این است  3
جمهوگ دگ این دادگا  زه عنوان تر نمودن نال  گئاسگنگا لحاظ گفع ماایب آن و زه خصاااوص پرکه ایجاد این دادگا ، ز

 زاشد.الامو ، و زا هدایت و مشوگ، مالا  گهبر  ،ضروگ  م مدع 

جمهوگزا توجه زه مالا  گسم  دوم   فاگغ از گیاست و  زر قو  مجریهو: زا توجه زه . تهکاد زر جایگا  و شاهن گئاس 1
 و گیاست قو  مجریه زه جر ،ترین مالا جمهوگ عال یکصاد و ساردهم قانون اساس ، پس از مالا  گهبر ، گئاس  نص الا  

مهوگ، جزاشااد. زه این ترتاب، تکاه قانون اساااساا  زر گئاس ول اجرا  قانون اساااساا  م واموگ مرزوی زه گهبر  و نار مساا

                                                           
 11، ص 1113ماران، چاپ اول، ، تهران، نشر گامی به سوی عدالت. کاتوزیان، نالر، 55
 11. همان ، ص  56
 14،ص    اکومت اسبم ، سال ششم، شماگ  دو ، مجلهلیت اجرای قانون اساسیووجمهور و مسرئیسزنجان ، عباسال ، . عماد53



.لذا 51دانداسات و و  گا مساوول اجرا  قانون اساس  م    جهت اجرا  قانون اسااسا ، زاشاتر ناظر زه مالا  گسام  ایشاان     
 .53زاشدزودن، م    مجریهتالویت جایگا  ایشان زا توجه زه منتخب مرد  زودن و قبع نظر از گیاست قو 

. اعبا و پسااندید  قلمداد نمودن تشااکا  هاه، پاگار  و نظاگ، زر اجرا  قانون اساااساا ،مل  نهاد آمبودزمان دگ  3
قضای  که دگ مواگد نالضِ االو  اساس  و زناادین مرد ، گسادگ  کرد  و اسب موگد شاکا  ی  نهاد غار غر ؛ یان  ت
 .61ها، نتاجه گا اعب  کنداز طریق گسانه

قو   جمهوگ: قساام نخست گا دگ. تفکا  قائ  شادن زه نظاگ، سالساله مراتب ،تاالاب  و اگشااد  از ساو  گئاس     11
ر تواند اعمال کند. قسم سو  ناظشکایت زه قو  قضایاه دگ لوگ، مشاهد  تخل ، م  مجریه و قسم دو  گا دگ قالب اعب 

قانون  15جمهوگ طبق ماد  پذیر ناست. دگ اینجا گئاسزه موگد  اسات که از قانون اسااسا  تخل  شد  اما تاالاب، امکان   
 .61کندتااان ادود اختااگا، گیاست جمهوگ ،اقدا  زه تذکر و اخباگ م 
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