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اصل یکصد و سیزدهم
مصوب  :1368پس از مقام رهبري ،رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است
و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به
رهبري مربوط ميشود ،بر عهده دارد.
اصل سابق (مصوب  :)1358پس از مقام رهبري ،رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي
كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه
مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود ،بر عهده دارد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره م/ 04/ص مورخ  1529/9/52شورای نگهبان در خصوص
طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب 1529/9/14
مجلس شورای اسالمی:
()1(،)2

به اكثريت آرا به اين شرح اظهارنظر و مغاير
 -1-1-1در مورد بند (ب) ماده
قانون اساسي تشخيص داده شد :با توجه به اصول  75و 111قانون اساسي كه رئيس
جمهور را پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور و تنظيمكننده روابط قواي
سهگانه دانسته و با عنايت به اصول  111و  111و  121كه مباشرت تنظيم اداره امور كشور
و اجراي قوانين را از آن هيئت وزيران ميداند ،تجزيه رأي قوه مجريه به سه رأي رئيس
جمهور ،نخست وزير و اكثريت وزرا براي تعيين نماينده قوه مجريه در اداره سازمان صدا
و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دخالتدادن رأي رئيس جمهور و آن را در كنار رأي
نخست وزير و اكثريت وزرا قرار دادن ،با قانون اساسي مطابقت ندارد و بنابراين بند (ب)
ماده ( )2قانون صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مغاير قانون اساسي است.
 -5-1نظر شماره  0401مورخ  1502/5/1شورای نگهبان در خصوص طرح
تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1502/5/10مجلس شورای اسالمی:
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
پنجاه و هفتم ،شماره .1-1-1
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 -1-2-1نظر به اينكه تعيين حدود و ضوابط به صورتي كه موجب تقييد يا توسعه
اختيارات رئيس جمهور باشد با قانون اساسي مغايرت دارد ،ماده ( )1( )1كه اختيارات
و وظايف را به شرح مواد آتي قرار ميدهد ،با توجه به ايراداتي كه بر بعض آن مواد بر
اين اساس وارد است ،مغاير با قانون اساسي است.
 -2-2-1ماده ( )2()1از لحاظ اينكه مستلزم توسعه در اختيارات رئيس جمهوري و
تقييد اختيارات قانوني دولت است ،با قانون اساسي مغايرت دارد.
 -1-2-1ماده ( )15و تبصره

آن)1(،

مستفاد از قانون اساسي اين است كه رئيس

 .1ماده  -1در اجراي اصول شصتم و يكصد و سيزدهم قانون اساسي ،رئيس جمهور در مقام رياست
قوه مجريه داراي اختيارات و وظايف به شرح مواد آتي ميباشد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1365/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده  1ـ در اجراي قانون اساسي (در ارتباط با اختيارات و وظايف رياست جمهوري) ،بخشي از
اختيارات و وظايف رئيس جمهور به شرح مواد آتي ميباشد.
 .5ماده  -1در جهت اجراي اصول شصتم (اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور) و يكصد و
سيزدهم (رياست قوه مجريه بر عهده رئيس جمهور) قانون اساسي ،لوايح قانوني قبل از تصويب هيئت
وزيران بايد به اطالع رئيس جمهور برسد تا در صورت لزوم نقطه نظرها و پيشنهادات اصالحي خود را
در جلسه هيئت وزيران (موضوع  125قانون اساسي) طرح نمايد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1365/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده ( )1حذف شد.
 .5ماده  -15در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي ،رئيس جمهور مراتب را به
اطالع باالترين مقام مسئول مربوطه ميرساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار ميگردد .مقام
مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطالع رئيس جمهور برساند .در صورتي
كه پس از بررسي به تشخيص رئيس جمهور توقف يا عدم اجرا ثابت گردد ،نسبت به اجراي اصل يا
اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف ،اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخستوزير و
وزرا باشد به مجلس شوراي اسالمي ارجاع ميدهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح
ارسال خواهد شد.
تبصره -در قوه مجريه مكاتبه از طريق نخستوزير خواهد بود.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1365/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده  -11در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي ،رئيس جمهور در اجراي
وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مينمايد و براي اين منظور مي تواند
مراتب را به اطالع باالترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.
مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطالع رئيس جمهور برساند .در
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جمهور در مورد توقف يا عدم اجراي قانون اساسي به هر نحو مقتضي بداند عمل
مينمايد و حصر مذكور در اين ماده نيز مغاير با قانون اساسي است.
 -1-2-1ماده

()1()11

به نحو اجمال و ابهام اجراي يك دسته از اصول قانون

اساسي را موكول به شرايط و امكانات خاص كرده ،از لحاظ اينكه تشخيص فراهم
شدن مقتضيات را به عهده رئيس جمهور ميگذارد و از اين حيث كه مقصود از
امكانات و مقتضيات خاص را بيان نميكند ،در حكم تقييد اصول قانون اساسي است
و بايد حذف شود.
 -7-2-1الزام رئيس جمهور در ماده

()2()22

بر اقدام مذكور در آن ماده ،مغاير با

قانون اساسي است.
 -5-1نظر شماره  04/51/5409مورخ  1504/14/52شورای نگهبان در
()5

خصوص طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

مصوب


صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رئيس جمهور توقف يا عدم اجراء ثابت گردد ،نسبت به اجراي
اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف ،اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به
نخستوزير و وزرا باشد به مجلس شوراي اسالمي ارجاع ميدهد و در غير اين صورت پرونده امر به
مرجع صالح ارسال خواهد شد.
 .1ماده  -11در مورد آن دسته از اصول قانون اساسي كه كه اجراي آن مستلزم شرايط ،امكانات و مقتضيات
خاص است ،به محض رسيدن زمان مناسب ،رئيس جمهور مراتب را به عاليترين مقام مسئول تذكر
ميدهد و اجراي آن را خواستار ميگردد .مقام مسئول موظف است موضوع را بررسي نموده و گزارش
اجراي آن اصول را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ دريافت تذكر به رئيس جمهور برساند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1365/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده ( )11حذف شد.
 .5ماده  -22رئيس جمهور موظف است سالي يكبار آمار موارد توقف ،عدم اجرا و نقض و تخلف از
قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطالع مجلس شوراي اسالمي برساند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1365/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده  -11رئيس جمهوري ميتواند سالي يك بار آمار موارد توقف ،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون
اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطالع مجلس شوراي اسالمي برساند.
 .5گفتني است اين طرح ،ابتدا با عنوان «طرح اصالح قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
مصوب  »1171/12/21به مجلس تقديم شده است ،ليكن عنوان آن در هنگام بررسي در مجلس ،تغيير
كرده است.
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 1504/14/5مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1ماده ( )1و تبصرههاي آن  ...اشكاالت ذيل را دارد ... :تعيين سه نفر از
اعضاي هيئت دولت توسط رئيس جمهوري موضوع بند (ب) )1(،چون خارج از
وظايف و اختيارات اين مقام ميباشد ،مغاير اصل  111قانون اساسي شناخته شد.
 -0-1نظر شماره  05/54/5900مورخ  1505/5/12شورای نگهبان در
خصوص الیحه اصالح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و
مسئولیتهای ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب  1502/0/55مجلس شورای
اسالمی تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» ،مصوب
 1505/1/19مجلس شورای اسالمی:

[ -1-1-1در] ماده

()2()1

 ...عموم عبارت «كليه دستگاههاي حكومتي» نسبت به

دستگاههايي كه به نصّ قانون اساسي يا با اعمال اختيارات موضوع اصل  75قانون
اساسي مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري ميباشند ،مغاير اصول قانون اساسي از
جمله اصول  111 ،112 ،75و  157شناخته شد.
 -2-1-1چون ظاهر ماده

[)1(،]1

استقالل هيئت مذكور در مقام عمل است ،لذا

 .1ماده  -1اعضاي شوراي عالي سياست گذاري صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به شرح ذيل و
براي مدت دو سال تعيين ميگردند:
الف... -
ب -سه نفر از اعضاء هيئت دولت به انتخاب رئيس جمهوري.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این طرح ،به
سرانجام قانونی نرسیده است).
 . 5براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
پنجاه و هفتم ،شماره .1-12-1
 .5ماده  -1متن زير و تبصره ذيل آن به انتهاي ماده ( )11اضافه ميشود:
رئيس جمهور ميتواند وظاي ف مربوط به نظارت ،كسب اطالعات ،بازرسي ،پيگيري و بررسي را از
طريق هيئتي متشكل از افراد صاحبنظر در امور حقوقي و اجرايي به نام هيئت پيگيري و نظارت بر
اجراي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،انجام دهد .كليه دستگاههاي حكومتي موظفند با هيئت
منصوب از سوي رئيس جمهور همكاري الزم را نموده و به مكاتبات هيئت در ارتباط با قانون اساسي و
چگونگي اجرا يا نقض آن در اسرع وقت مناسب ،حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول ،پاسخ
الزم را همراه با توضيحات كافي ارائه داده و كليه اطالعات ،اسناد و مدارك درخواستشده را در اختيار
هيئت قرار دهند و امكان بازرسي را فراهم نمايند.
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اصل تشكيل چنين هيئتي خالف اصل  111قانون اساسي شناخته شد.
 -1-1-1عبارت «هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي» [در ماده

()1(،])2

همان

ايرادات شرعي و قانون اساسي جزءهاي ( ...ب) [ ... ،]1-1-1را دارد.
 -1-1-1اين ماده [ماده  )2(،]1ايرادات جزءهاي ( ...ب) [ ... ،]1-1-1را دارد.
 -2-1نظر شماره  02/54/54209مورخ  1502/15/15شورای نگهبان در
خصوص الیحه مدیریت خدمات كشوری مصوب  1502/14/15كمیسیون مشترك

تبصره -متخلف به دادگاه صالح يا هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري حسب مورد معرفي ميشود و
در صورت اثبات تخلف به مجازات سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .1ماده  -2ماده ( )11به شرح زير اصالح و سه تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده  -11در صورت توقف ،نقض يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي ،رئيس جمهور در
اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مينمايد و براي اين منظور
مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخالف قانون اساسي ،مراتب را به اطالع
باالترين مقام مسئول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي برساند و علت توقف ،نقض يا عدم
اجرا را خواست ار گردد .مقام مسئول موظف است در اسرع وقت مناسب ،حداكثر ظرف مدت دو ماه
پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطالع رئيس جمهور برساند .در صورتي كه پس از بررسي و
تشخيص رئيس جمهور ،توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد ،رئيس جمهور نسبت به اجراي
اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف ،اقدام الزم را معمول و از جمله دستور توقف
تصميمات و اقدامات انجام شده بر خالف قانون اساسي را صادر مينمايد و پرونده امر را براي تعقيب
متخلف ،به مراجع صالح اداري و قضايي ارسال ميدارد .متخلف براي بار اول به يك تا سه سال و در
صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .5ماده  -1ماده ( )17به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -17به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي ،رئيس جمهور ميتواند در صورت احراز
تخلف به هر يك از قواي مقننه و قضائيه و مجريه و نهادهاي حكومتي تذكر و اخطار دهد .ترتيب اثر
ندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهور ،ميتواند به اقدامات مذكور در ماده ( )11اين قانون و تبصره ()1
آن منجر شود.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).
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رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسالمی:

 -1-7-1صدر ماده ( )1()51از جهت انحصار مديريت سياسي به مقامهاي مذكور
در اين ماده ،مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله  112 ،11و  111ميباشد.
 -5نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هیئت وزیران
-- .1ماده  -51سمتهاي ذيل منحصراً مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و
امتياز شغلي آنان به شرح زير تعيين ميگردد:
الف -رئيس جمهور ( )11222امتياز
ب -رؤساي قواي مقننه و قضائيه ( )15222امتياز
ج -معاون اول رئيس جمهور ،نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي ،فقهاء شوراي نگهبان ،رئيس ديوان عالي كشور،
رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ( )11222امتياز
د -وزراء ،معاونين رئيس جمهور ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،رئيس كل بانك مركزي ،رئيس سازمان صدا و
سيما ،اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان ،دادستان كل كشور ،رئيس ديوان محاسبات ،دبير شوراي عالي امنيت ملي،
فرماندهان كل ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،معاون اول رئيس قوه قضائيه ( )17222امتياز
هـ -استانداران ،سفراء ،معاونين رئيس قوه قضائيه ،دادستان ديوان محاسبات ( )11222امتياز
و -معاونين مقامات اجرايي موضوع بندهاي (ج) و (د) و رؤساي مؤسسات دولتي كه با تصويب مجلس شوراي
اسالمي (و يا ملي سابق) ايجاد شدهاند يا ميشوند ( )11222امتياز.
مصوبه اصالحی مورخ  1386/2/11كمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه خدمات كشوری مجلس به منظور
رفع ایراد شورا:

در خط دوم ماده ( ،)51بعد از عبارت «تعيين ميگردد» ،عبارت «امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده
به شرح زير تعيين ميگردد» اضافه گرديد.
نظر شماره  86/31/21363مورخ  1386/3/9شورای نگهبان در خصوص الیحه مدیریت خدمات كشوری
مصوب  1386/2/11كمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسالمی:

اشكال صدر ماده ( )51عليرغم اصالح به عمل آمده ،رفع نشده است.
مصوبه اصالحی مورخ  1386/6/28كمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه خدمات كشوری مجلس به
منظور رفع ایراد شورا:

[در خصوص صدر ماده ( ،)51اصالحي از سوي مجلس صورت نگرفته است].
نظر شماره  86/31/22813مورخ  1386/7/8شورای نگهبان در خصوص الیحه مدیریت خدمات كشوری
مصوب  1386/6/28كمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه خدمات كشوری مجلس شورای اسالمی:

اشكال صدر ماده ( ،)51كماكان به قوت خود باقي است.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1386/7/8كمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه خدمات كشوری مجلس به
منظور رفع ایراد شورا:

كلمه «منحصراً» از صدر ماده ( )51حذف گرديد.
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 -5نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
 -1-5نظریه تفسیری شماره  0510مورخ  1504/11/1شورای نگهبان در خصوص
استفسار رئیس جمهور:
شماره/1289 :م
تاریخ1361/11/11 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
رئيس جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و
 ...است .به نظر ميرسد كه انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي
اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكانپذير نيست ،بدين جهت دفتر رياست
جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد .خواهشمند
است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نماييد.
سید علی خامنهای
رئیس جمهوری اسالمی ایران
شماره4214 :
تاریخ1361/11/1 :

حضرت حجتاالسالم آقاي حاج سيدعلي خامنهاي
رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران دامت بركاته
عطف به نامه شماره  1/1211مورخ 1112/12/11؛ موضوع در جلسه رسمي
شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد .نظر اكثريت به اين شرح اعالم ميشود:
«آنچه از اصل  113و  121در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی
استفاده می شود رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی كشور و نظام جمهوری
اسالمی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و
ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده
دارد .در رابطه با این وظایف و مسئولیتها میتواند از مقامات مسئول اجرایی و
قضای ی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضیحات
الزم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند .بدیهی است رئیس جمهوری موظف
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است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی كشور و نظام جمهوری اسالمی و
قانون اساسی تشخیص داد ،اقدامات الزم را معمول دارد .بنابراین تشکیل واحد
بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی
شماره/2187 :م
تاریخ1361/11/28 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
محترماً ،پيرو نامه شماره /1211م و عطف به نامه شماره  1211مورخ ،1112/11/1
نظر اعضاء محترم شوراي نگهبان را به مراتب زير جلب مينمايم:
نظر به اينكه مسئوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي
سهگانه و حمايت از ح قوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و به طور كلي ساير
مسئوليتهاي مصرّحه در قانون اساسي به عهده رئيس جمهوري است ،لذا:
 -1ايجاد تشكيالت الزم به منظور انجام وظايف و تكاليف محوله نيز در اختيار
رئيس جمهور ميباشد؛ زيرا به موجب قاعده كلّي كه اختيار ،فرع و نتيجه مسئوليت
است و همچنين نظر به قاعده ديگر كه «اذن در شيء ،اذن در لوازم آن نيز هست»
تصميماتي كه براي اعمال مسئوليتهاي محوله به رئيس جمهور الزم و ضروري است
از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب ميشود و رئيس جمهور مأذون به آن خواهد
بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نميباشد.
 -2چنانچه انجام تكاليف رياست جمهور محدود به مكاتبه گردد معموالً اختيار
جواب با طرفي خواهد بود كه گيرنده نامه است و نيز تشخيص صحت و سقم
گزارشات و توضيحات رسيده از چه طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود.
 -1به طوري كه در نامه شوراي محترم نگهبان آمده است  ...رئيس جمهوري
موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسالمي
و قانون اساسي تشخيص داد ،اقدامات الزم را معمول دارد به نظر ميرسد يكي از
وسايل الزم اين تشخيص بازرسي خواهد بود.
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 -1نظر به تقسيم كار و تسريع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصير و
بينظير در امر بازرسي ،اختصاص قسمتي از تشكيالت دفتر رياست جمهور به عنوان
واحد ويژه بازرسي ضروري به نظر ميرسد .شايسته است چنانچه نامه دفتر رياست
جمهوري در مورد تشكيل واحد بازرسي گويا نبوده است ،بنا به مراتب فوق ،شوراي
محترم نگهبان در مورد واحد بازرسي دفتر رياست جمهوري مشروحاً و با استناد به
اصول مشخص قانون اساسي اعالم نظر فرمايند.
سیدعلی خامنهای
()1

رئیس جمهوری اسالمی ایران

 -5-5نظریه تفسیری شماره  91/54/02105مورخ  1591/0/15شورای نگهبان
در خصوص استفسار عضو حقوقدان شورای نگهبان:
شماره91/31/46919 :
تاریخ1391/3/17 :

محضر حضرت آيتاهلل جنتي (دامت بركاته) دبير معزّز و محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد
صاحبنظران و مسئوالن كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات
چندي انجام گرفته كه موجب بروز سؤاالت و ابهاماتي در اين خصوص شده،
خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار
گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سؤاالت ذيل پاسخ داده شود.
 -1با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر
يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند ،مقصود از مسئوليت رئيس جمهور
 .1در خصوص پاسخ شوراي نگهبان به نامهي دوم رئيس جمهور وقت ،مطلبي در اسناد و مدارك در
دسترس يافت نشد .در اين باره ،آقاي دكتر حسين مهرپور (عضو وقت حقوقدانان شوراي نگهبان) ،در
كتاب مجموعه نظريات شوراي نگهبان اظهار داشتهاند« :نامه رياست جمهوري در جلسه مورخ
 1112/12/7شوراي نگهبان مطرح شد و در آن جلسه تصويب شد اينجانب (مهرپور) با رياست محترم
جمهوري مالقات نموده و نظر شورا را در زمينه مغايرت تشكيل واحد بازرسي مستقل در دفتر رياست
جمهوري حضوراً تبيين كنم و توضيحات كافي را بدهم و اگر پس از اين مالقات الزم شد ،شورا پاسخ
كتبي بدهد كه اين مالقات انجام گرفت و بعداً هم نيازي به دادن پاسخ كتبي پيش نيامد( ».مهرپور،
حسين ،مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،ج ،1تهران ،دادگستر ،چاپ اول ،1115 ،ص)52
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در اجراي قانون اساسي چيست؟
 -2آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي ،رئيس جمهور مي تواند از ابزارهايي
مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون
اساسي استفاده كند؟
 -1آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن
نيز مي شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان -كدخدایی
شماره91/31/47142 :
تاریخ1391/4/12 :

جناب آقاي دكتر كدخدايي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره  11/11/11121مورخ  ،1111/1/15مبني بر اظهارنظر تفسيري
در خصوص اصل يكصد و سيزدهم ( )111قانون اساسي ،موضوع در جلسه مورخ
 1111/1/11شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير
اعالم ميگردد:
« -1مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است كه مقصود از مسئولیت
اجراء در اصل  113قانون اساسی ،امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی
است.
 -2مسئولیت رئیس جمهور در اصل  113شامل مواردی نمیشود كه قانون
اساسی تشخیص ،برداشت ،نوع و كیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده
مجلس خبرگان رهبری ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس
شورای اسالمی ،قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها
اختیار یا وظیفهای محول نموده است.
 -3در مواردی كه به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و
مسئولیت اجراء ندارد ،حق ایجاد هیچگونه تشکیالتی را هم ندارد».
دبیر شورای نگهبان -احمد جنتی
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 -0نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی
 -1-0نظر شماره  000مورخ  1529/11/0شورای نگهبان در خصوص استعالم
شورای عالی قضایی:
شماره/8255 :ش
تاریخ1359/9/12 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در نامهاي كه از رئيس جمهور به شوراي عالي قضايي رسيده ،با استناد به اصل
 111قانون اساسي وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوه قضائيه نظارت داشته باشند
و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به شوراي عالي قضايي اخطار نمودهاند
(فتوكپي نامه رئيس جمهور به پيوست ارسال ميگردد)؛( )1در صورتي كه طبق اصل
 .1متن نامه رئيس جمهور به شوراي عالي قضايي به شرح زير بوده است:
شماره18156 :
تاریخ1359/9/5 :

در تاريخ  1171/1/21شوراي عالي قضاي ي براي اعمالي از قبيل عدم رعايت استتار نور در منازل و
معابر ،خريد و فروش غيرمجاز سوخت و كوپن ،احتكار يا گرانفروشي مايحتاج عمومي ،سد معبر و
شايعهپراكني مجازاتهايي حسب مورد از يكماه تا يكسال حبس و پرداخت جريمه نقدي و مصادره
مال و غيره وضع كرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرايم زمان جنگ ،دستور اجراي آن را به
حكام شرع و دادسراهاي انقالب داده است .اين دستورالعمل (يا در حقيقت وضع قانون مجازات) به
جهات و داليل زير مخالف قانون اساسي و قوانين جزايي است:
 -1طبق اصل  11قانون اساسي :حكم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون باشد.
 -2طبق مدلول اصل  111قانون اساسي :جرم دانستن هر فعل يا ترك فعلي بايد مستند به قانون باشد.
 -1به موجب ماده ( )2قانون مجازات عمومي كه شامل مفهوم دو اصل فوق ميباشد« ،هر فعل يا ترك فعل كه
مطابق قانون ،مجازات و مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان
جرم دانست ،مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد».
 -1طبق اصل  71قانون اساسي :اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از طريق مجلس شوراي اسالمي است.
همچنين طبق اصل  51و اصول ديگر فصل ششم ،وضع قانون منحصراً از خصايص مجلس مذكور است.
 -7طبق اصل تفكيك قوا (اصل  75قانون اساسي) :هر يك از قواي سهگانه مستقل است و هيچ يك از
آنها حق تجاوز به حدود وظايف و صالحيت قوه ديگر را ندارد.
 -1طبق بند ( )2اصل  175قانون اساسي ،شوراي عالي قضايي فقط اختيار تهيه لوايح قضايي را دارند،
نه وضع قانون مجازات.
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يكصد و پنجاه و ششم نظارت بر حُسن اجراي قوانين با قوه قضائيه است نه رياست
جمهوري .خواهشمند است آن شوراي محترم نظر خود را در اين زمينه و اصوالً مفاد
اصل  111و محدوده اختيارات رياست جمهور ابراز نمايند.
از طرف شورای عالی قضایی
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره468 :
تاریخ1359/11/8 :

شوراي عالي قضايي
عطف به نامه شماره /1277ش مورخ :1171/1/12
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به
اين شرح اظهارنظر شد:
«رئیس جمهور با توجه به اصل  ،113حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با
بند ( )3اصل  156ندارد».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی
 -5-0نظر شماره  22/51/5005مورخ  1522/9/11و نظر شماره

 -5در قوانين جزايي براي احتكار و گرانفروشي و سد معبر و اشاعه اكاذيب مجازاتهاي مشخصي
تعيين شده كه جز بهموجب قانون قابل نسخ و تغيير نيست.
با توجه به اصول و قوانين فوق ،شوراي عالي قضايي (كه با تعيين مجازات به وضع قانون و نسخ بعضي
از قوانين جزايي مبادرت نموده) قانون اساسي را نقض كرده است .جاي تأسف است شوراي عالي
قضايي كه به موجب اصل  171بايد ناظر حُسن اجراي قوانين باشد به نقض آشكار قانون اساسي اقدام
نمايد.
اينك حسب وظيفهاي كه بهموجب اصل  111قانون اساسي از لحاظ مسئوليت اجراي قانون اساسي و
تنظيم روابط قواي سهگانه بر عهده دارم ،به شوراي عالي قضايي اخطار ميكنم از نقض قانون و تجاوز
به حدود صالحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب نمايد.
بديهي است دستورالعمل خالف قانون آن شورا بياعتبار و ملغياالثر است.
رئیس جمهوری -ابوالحسن بنیصدر
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 22/51/5901مورخ  1522/14/5شورای نگهبان در خصوص استعالم مشاور
رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی:
شماره77-324 :
تاریخ1377/8/25 :

حضرت آيتاهلل جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

با سالم
آقاي محسن كديور داوطلب نمايندگي دوره سوم مجلس خبرگان از حوزه انتخابيّه تهران
طي شكوائيهاي به هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي مدعي شده است اعالم رد
صالحيت او و ترتيب اثر ندادن به اعتراض وي از سوي شوراي نگهبان موجب تضييع حق
اجتماعي وي كه مورد حمايت قانون اساسي است ،شده است؛ خاصه اينكه شوراي محترم
نگهبان حاضر نشده كتباً داليل رد صالحيت نامبرده را اعالم دارد .نظر به اينكه شوراي محترم
نگهبان خود حافظ و مفسّر قانون اساسي است و طبعاً بيش از همه خود را حافظ اصول و
معيارهاي قانون اساسي ميداند و نسبت به رفع هرگونه شائبه بيتوجهي به قانون اساسي و يا
قوانين عادي و حتي مقتضيات عقلي و منطقي كه مآالً به نقض قانون اساسي منتهي ميشود
حساس است و با عنايت به اينكه مستفاد از تبصره ( )2ماده ( )11آييننامه اجرايي انتخابات
مجلس خبرگان كه به داوطلب رد صالحيت شده ،حق اعتراض ميدهد اين است كه بايد
داوطلب از داليل و جهات رد صالحيت خود آگاه شود تا بتواند اعتراض خود را مستدالً
اعالم دارد و اال صِرف اعالم اعتراض ،بدون دليل ،طبعاً پيآمدي جز رد اعتراض نخواهد
داشت و اعتراض مستدل نيز مستلزم اطالع داشتن از داليل و مباني رد صالحيت است ،به
نظر ميرسد اعالم مستدل و مستند رد صالحيت داوطلب ،قدر متيقن در صورت درخواست
وي ،الزم باشد .با توجه به ماده ( )11قانون حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري كه
به رئيس جمهور اختيار داده شده است در جهت حفظ قانون اساسي از مراجع مختلف در
درجه اول كسب اطالع و اخذ توضيح نمايد ،خواهشمند است دستور فرماييد توضيحات
الزم در زمينه تصميم فوقالذكر براي اين هيئت اعالم گردد.
حسین مهرپور
مشاور رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
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شماره77/21/3882 :
تاریخ1377/9/11 :

جناب آقاي دكتر مهرپور
مشاور محترم رياست جمهوري
بعد از سالم ،عطف به نامه شماره  55-121مورخ  ،1155/1/27مفاد آن نامه در
جلسه مورخ  55/1/11شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زير اعالم
ميگردد:
«عالوه بر اینکه مستفاد از اصل  113قانون اساسی این نیست كه رئیس محترم
جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام
دخالت كند و بناء علیه رسیدگی جزئی به موضوع صالحیت نامزدهای عضویت
در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و
در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد كرد ،باید متذكر
شویم كه رسیدگی به صالحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری،
جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای
نگهبان ندارد و الزم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید».
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
شماره/77-412 :م
تاریخ1377/9/24 :

حضرت آيتاهلل جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سالم و آرزوي توفيق
عطف به نامه شماره  55/21/1112مورخ  ،55/1/11مفاد مرقومه شريفه در جلسه
هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي مطرح و مورد بحث قرار گرفت .در رابطه
با قسمت ذيل نامه همانطور كه يادآوري فرموديد هيئت نيز متذكر است كه طبق قانون
مصوب مجلس خبرگان ،تشخيص صالحيت نامزدهاي مجلس خبرگان با فقهاي شوراي

06

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان

نگهبان است و در نامه هيئت نيز مطلبي كه دال برخالف اين مطلب باشد وجود ندارد و
اگر در عنوان نامه به حضرتعالي به عنوان دبير محترم شوراي نگهبان خطاب شده است
بدين جهت است كه دبير شوراي نگهبان اگر از فقها باشد ،دبير فقهاي شوراي نگهبان نيز
محسوب ميشود .به عالوه طبق اصل  11قانون اساسي و مصوبات اولين فقهاي شوراي
نگهبان و مجلس خبرگان ،نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان با شوراي نگهبان است،
بنابراين مكاتبه در اين زمينه به عنوان دبير محترم شوراي نگهبان به نظر نميرسد ايرادي
داشته باشد .و اما در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظيفه رئيس جمهور همانطور كه
مرقوم فرموديد و ما نيز معتقديم ،رئيس جمهور نميتواند در وظايف و اختيارات مربوط
به مسئولين ديگر دخالت كند ،ولي ماده ( )11قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات
رياست جمهوري مصوب سال  1117كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده ،مقرر
ميدارد« :به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصل
 113قانون اساسی ،رئیس جمهور از طریق نظارت ،كسب اطالع ،بازرسی ،پیگیری،
بررسی و اقدامات الزم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد ».به نظر هيئت ،كسب
اطالع و اخذ توضيح ،از دستگاهها و مقامات كه حداقل اقدامات رئيس جمهور در زمينه
وظيفه محوله از سوي قانون اساسي و قانون عادي فوقالذكر ميباشد ،دخالتي در وظايف
و مسئوليت ديگران محسوب نميگردد؛ مخصوصاً با توجه به سوابق مذاكرات و
اظهارنظرها در هنگام تصويب قانون ياد شده در مجلس و تأكيد شوراي محترم نگهبان كه
نبايد رئيس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود ،بلكه بايد به هر نحو ،مقتضي و
الزم ميداند اقدام نمايد كه براساس همين رهنمون شواري نگهبان در ماده ( )11و (،)11
عنوان عام اقدامات الزم و اقدام به نحو مقتضي گنجانده شده است .طبعاً هرگونه نظر
ارشادي و يا قانوني كه در اين زمينه با لحاظ همه جوانب ارائه فرماييد براي اين هيئت كه
هدفي جز كمك به رئيس جمهور در اجراي بهتر قانون اساسي ندارد ،مغتنم و مورد استفاده
خواهد بود و چنانچه در اصل موضوع اعالمي در نامه ارسال شده قبلي اعالم نظر نموده و
توضيحات الزم را ارائه فرماييد ،سپاسگزار خواهيم بود.
حسین مهرپور
مشاور رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
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شماره77/21/3981 :
تاریخ1377/11/3 :

جناب آقاي دكتر مهرپور
مشاور محترم رئيس جمهور
با سالم
عطف به نامه شماره /55-122م مورخ  1155/1/21و پيرو نامه شماره
 55/21/1112مورخ :1155/1/11
چنانچه در نامه قبل اشاره شد اصل  111هيچگونه ربطي به اجراء يا عدم اجراي
قوانين عادي ندارد ،تنها مربوط به اين است كه اصلي از قانون اساسي به كلي زمين
مانده باشد؛ مثل اصل هشتم( )1درباره امر به معروف و نهي از منكر كه هيچكس در اين
فريضه بيبديل احساس وظيفه نميكند يا در اثناء (اجراء) متوقف شده باشد .همين
تعبير در شرح وظايف رئيس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده ،اما قوانين
عادي هر كدام خاصي دارد و كيفيت اجراء و چگونگي برخورد با متخلف هم در خود
قانونهاي عادي مشخص شده ،البته هر قانون عادي و هر موضوع جزئي را ميتوان به
يكي از اصول قانون اساسي ارجاع كرد ،آن هم با آن سعه صدر شما كه معتقديد كه
مقتضيات عقلي و منطقي كه مآالً به نقض قانون اساسي منتهي ميشود ،مشمول اصل
 111ميباشد تا آنجا كه نوبت به سؤال از شوراي نگهبان و فقهاي شورا بر سر يك
مسئله جزئي ميرسد .بهتر است قدري دقت فرماييد و ساير اصول قانون اساسي و
مفاد همين اصل  111و نيز قوانين عادي و وظايف قواي سهگانه را با نظر كارشناسي
بررسي فرماييد كه مشكالت جديدي بر مشكالت انبوه موجود نيافزاييد .جنابعالي از
اظهارنظرهاي شورا در امر بازرسي رياست جمهوري و مكاتباتي كه در اين زمينه با
مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوري ايشان و سپس با جناب آقاي هاشمي
رفسنجاني داشته بياطالع نيستيد ،مناسب است آن نامهها را به دقت مالحظه فرماييد.
 .1اصل هشتم قانون اساسي« :در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير ،امر به معروف و نهي از منكر
وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت
به دولت .شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند« .و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء
بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
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خداوند همه ما را مخصوصاً در اين ماه

شريف)1(،

مشمول عنايات خاصه خود

قرار دهد و توفيق خدمت به اسالم و مسلمين عطا فرمايد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

 -2تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
 -1-2تذكر شماره  ...مورخ  1504/9/...شورای نگهبان به رئیس جمهور وقت
پیرامون سرنوشت نهادها و سازمانهای مستقل یا وابسته به نخستوزیری و وزارت
مشاورت و اظهارنظر در نحوه عمل منطبق با قانون اساسی نسبت به این دستگاهها:
آذرماه 1361

حضرت حجتاالسالم آقاي حاج سيدعلي خامنهاي دامت افاضاته
رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران
با عرض سالم و مسئلت مزيد توفيقات جنابعالي ،نظر به مسئوليت خطيري كه طبق
اصل  111قانون اساسي ،رئيس جمهوري اسالمي در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط
قواي سهگانه به عهده دارد و نظر به اهميت و تأثيري كه اجراء قانون اساسي و استقرار
جمهوري اسالمي و جلب اعتماد عموم و آسيبناپذيري نظام از خطرات احتمالي فعلي و
مخصوصاً آينده دارد و با توجه به اينكه بيش از دو سال از تصويب قانون اساسي گذشته و
هنوز جريان امور كشور خصوصاً تشكيالت قوه مجريه با قانون اساسي تطبيق كامل نيافته
است ،اينجانبان (اعضاي شوراي نگهبان) با جلب توجه جنابعالي به نكات ذيل انتظار
داريم در اجراي اصول قانون اساسي بالخصوص اصولي كه با قوه مجريه ارتباط دارد ،كه
جنابعالي در رأس آن قرار داريد ،اقدامات الزم را بفرماييد.
به نظر شوراي نگهبان ،قانون اساسي نقشه كلي و كل نقشه امور كشور است كه كليه
نهادها و ارگانها و بنيادها و سازمانها و شوراها و ادارات و هر جرياني كه معموالً در
اختيار حكومتها و نظامات قرار دارد بايد با قانون اساسي منطبق باشد و در همان
محدودهاي كه قانون اساسي تعيين كرده است شكل بگيرند و چنانچه در خارج از آن
باشند ،هرچند با دولت هماهنگي كنند ،قانوني نخواهند بود .بنابراين در ارتباط با قوه
 .1منظور ماه مبارك «رمضان» ميباشد.
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مجريه و امور اجرايي ،غير از وزارتخانهها و نهادهاي مذكور در قانون اساسي ،سازمانها
و نهادهايي كه قبل از انقالب وجود داشته يا بعد از انقالب بهوجود آمده باشند ،در
صورتي كه از بودجه دولت استفاده مينمايند يا اموال عمومي را كه از يد غاصبان
استنقاذ( )1شده در اختيار دارند ،بايد يا حذف شوند و يا در صورت لزوم ادامه كار آنها يا
به وزارتخانهاي كه مناسب باشند ضميمه شوند و يا اگر ضرورت دارد وزارتخانهاي براي
آنها تأسيس گردد كه به هر صورت ،داخل در دولت و قوه مجريه و تشكل وزارتخانه
مستقل يا اداره وزارتخانه تحت رياست رئيس جمهوري اسالمي باشند .درحال حاضر
بسياري از نارساييها و بلكه نگرانيها و نارضايتيها از عدم تمركز نهادهاي بعد از
انقالب در قانون اساسي و استقالل آنها از دولت و تشكيل ستادها و هيئتهاي اجرايي
بهصورت غيرقانوني است .البته اين به آن معني نيست كه نهادهاي انقالبي بد عمل
كردهاند يا وجودشان در آينده و جزء تشكيالت كل قوه مجريه الزم نيست و يا اينكه
افرادي كه در رأس آنها قرار گرفتهاند شايستگي الزم را ندارند ،بلكه مقصود اين است كه
هركدام از اين نهادها و سازمانها كه از بركت انقالب اسالمي تأسيس شدهاند با توجه به
نقشي كه در پيشبرد انقالب داشتهاند اصالت قانوني يافته و هم ادامه كار آنها تضمين
شود و هم مستقيماً تحت نظر وزير مربوط و دولت قرار بگيرند و در نهايت مثل ساير
وزارتخانهها و ادارات تابعه آنها مسئول مجلس شوراي اسالمي باشند و احياناً هم
خودسرانه يا بدون ضابطه قانوني اقدام نشود و براي خودشان و مردم سردرگمي ايجاد
نكنند و قانون اساسي معيار بازسازي كشور شود و همه نسبت به آن احساس مسئوليت
و تعهد نمايند و باالخره نظام جمهوري اسالمي مستحكم شده و در معرض تزلزل قرار
نگيرد .بديهي است نظري كه آقاي نخستوزير اعالم كردهاند كه جهت هماهنگشدن
نهادها با دولت معاوني معين نمايند ،مفهومش وجود نهادهاي اجرايي در خارج از دولت
و قوه مجريه است و با قانون اساسي مغايرت دارد ،مگر اينكه مقصود اين باشد كه معاون
مذكور مطالعات الزم را براي حذف يا اثبات نهادها بهصورت ادغام در وزارتخانهها يا
تأسيس وزارتخانه جديد و مستقل انجام دهد .سازمانهايي كه تحت نظر نخستوزير يا
وزير مشاور است نيز بايد حذف شود و يا مستقالً وزارتخانهاي پيدا كند و يا بهصورت

 .1استنقاذ :از دست كسي گرفتن ،خلع يد نمودن.
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يكي از ادارات تابعه وزارتخانهها درآيد.
به نظر ميرسد اين نكات به وضوح از قانون اساسي استفاده ميشود:
اوالً از اصل  12استفاده ميشود ،اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و
نخستوزير و وزرا است .چنانچه يك سازمان يا نهاد مستقل باشد و از غير اين طريق
وارد عمليات اجرايي شود با اين اصل مغايرت دارد و چنانچه يك سازمان يا نهاد را
نميتوان جزء سازمان رياست جمهوري قرار داد ،جزء سازمان نخستوزيري نيز قرار
داده نميشود و با مفهوم اين در سازمان مغايرت دارد و مثل اين است كه سازمان خط
آهن يا آبرساني را ضميمه وزارت دادگستري سازند .مفهوم اصل  12اين است كه در
اعمال قوه مجريه ،رئيس جمهور و نخستوزير و وزرا به ترتيب دخالت دارند؛ رئيس
جمهور با پيشنهاد نخستوزير و تصويب وزرا و دستور اجراي قانون و ساير وظايف
مقرر در قانون اساسي دخالت خود را اعمال مينمايند و نخستوزير با پيشنهاد وزرا به
رئيس جمهور و مجلس و انجام ساير وظايف مقرره در اعمال قوه مجريه دخالت ميكند.
ثانياً از اصل  111استفاده ميشود كه نخستوزير با همكاري وزيران ،برنامه و خط
مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مينمايد ،بنابراين ضميمهشدن يك نهاد يا
سازمان به نخستوزيري و قرار گرفتن آن در تحت نظر مستقيم نخستوزير بدون
همكاري وزيران و بدون بودن آنها در جريان اجراء قانون ،با اصل  111مغايرت دارد.
ثالثاً در اصل  11پيشبيني شده كه هر نمايندهاي ميتواند در هر مورد از وزير
مسئول آن سؤال نمايد و مسئله سؤال از نخستوزير مطرح نيست و اين پيشبيني
براي اين است كه نماينده بتواند درباره تمام امور اجرايي از وزير مسئول آن سؤال
نمايد ،و اگر بنا باشد سازمانها و نهادها مستقل باشند يا تحت نظر نخستوزير يا در
نخست وزيري ادغام و بخش مهم امور اجرايي بدون گذشتن از كانال وزرا به اجرا
برسد ،سؤال از اينگونه امور براي نمايندگان امكان قانوني نخواهد داشت.
رابعاً از اصل  111استفاده ميشود كه مسئولين سازمانهاي مختلف و مستقل
اجرايي و دولتي ،وزرا ميباشند و بايد به تصويب رئيس جمهور معين و از مجلس
رأي اعتماد بگيرند؛ در حالي كه اگر سازماني تحت نظر نخستوزيري قرار گرفت و
مثالً گفته شد سازمان اوقاف يا شوراي عالي قضايي يا مخابرات تحت نظر
نخستوزيري است ،نخستوزير بدون تصويب رئيس جمهور و رأي اعتماد مجلس
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براي آن رئيس معين خواهد نمود و باالخره اگر اين وضعيت را قانوني فرض كنيم
بايد ادغام بسياري از وزارتخانهها را در نخستوزيري قانوني بدانيم ،در حالي كه از
اصول متعدد مبحث نخستوزير و وزرا مثل اصل  115 ،111 ،111 ،111كامالً معلوم
ميشود كه نخست وزير بايد كارهاي اجرايي را از طريق وزرا كه حتي عزل و نصب
يك نفر از آنها بايد با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي
اعتماد بگيرد ،انجام دهد .بديهي است كه اگر سازماني حتي از نخستوزيري مستقل
باشد به طريق اولي وضعش مغاير با اين اصول ميباشد.
خامساً اصل  111نيز در تطبيق سازمانها با قانون اساسي بايد كامالً مالحظه و
رعايت شود كه اگر سازماني بدون اينكه ضميمه وزارتخانهاي شود تحت نظر وزيران
وزارتخانه قرار بگيرد كه شخص واحد وزير و رئيس باشد ،با اين اصل  111مغاير
ميباشد و بنابراين حتي قراردادن سازماني تحت نظر وزير مشاور ،مغاير با قانون
اساسي است؛ زيرا اگر وزير مشاوري ،شغل است با رياست يك سازمان يا بيشتر،
اشكال دو شغلي پيش ميآيد و اگر شغل نيست ،چرا وزراي مشاور از بيتالمال
حقوق دريافت مينمايند.
در خاتمه با تذكر به اين نكات و اعتماد به بينش و آگاهي جنابعالي ،انتظار اين
است كه ترتيبي داده شود كه كليه سازمانها و نهادها و شوراها و انجمنها با قانون
اساسي تطبيق يابند تا همه سازمانها در حد واحد تحت نظر وزراي مسئول قرار گرفته و
امكان نظارت مجلس بر همه امور فراهم شود و هم براي ديوان عدالت اداري و سازمان
بازرسي كل كشور نيز طبق اصول  151و  151امكان رسيدگي به تظلمات در همه موارد و
نظارت بر حُسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين فراهم باشد و حدود مداخالت و
مسئوليتها مشخص شود و ضمناً از اين تاريخ به بعد هم از تأسيس سازمانها و هيئتها
و شوراها در خارج از محدوده قانون اساسي و بدون مجوز قانوني جلوگيري بهعمل آيد.
يقيناً با توجه به اين نكات ،بسياري از مشكالت مهم و نارضايتيها مرتفع شده و كشور
در مسير ثبات و قانوني شدن جريانها گامهاي بيشتر و بلندتر برخواهد داشت.
واهلل ولی التوفیق
والسالم علیکم و

اهلل و بركاته.
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شماره/11/19 :م
تاریخ1361/9/23 :

آيتاهلل آقاي شيخ لطفاهلل صافي
نامه جنابعالي و حضرات حجج و آيات آقايان رباني شيرازي ،خزعلي ،رضواني و
جناب آقاي آراد درباره سرنوشت نهادها و سازمانهاي مستقل يا وابسته به نخستوزيري
و وزارت مشاورت ،و اظهارنظر در نحوه عمل منطبق با قانون اساسي نسبت به اين
دستگاهها مالحظه شد.
با سپاس از راهنمايي و تذكر آن ذوات محترم ،نامه مزبور عيناً جهت بررسي و
اظهارنظر به مشاوران و مسئوالن ارائه شد .نتيجه تلواً به اطالع حضرات خواهد رسيد.
سیدعلی خامنهای
رئیس جمهوری اسالمی ایران
 -5-2تذكر شماره  1225مورخ  1505/2/55شورای نگهبان به رئیس جمهور
وقت مبنی بر اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی:
شماره1573 :
تاریخ1363/5/23 :

حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاي خامنهاي
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در آغاز جلسه امروز  21مرداد مجلس شوراي

اسالمي)1(،

در رابطه با قانون اساسي

 .1آقاي مهندس ميرحسين موسوي ،نخستوزير وقت ،طي نامهاي كه در جلسه علني روز سه شنبه
مورخ  1111/7/11مجلس شوراي اسالمي قرائت شد ،از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد
كرد .يكي از وزراي پيشنهادي نخستوزير ،وزير مشاور در امور اجرايي بود كه آقاي زوارهاي (نماينده
مردم تهران) با توجه به نظريه شماره  12111مورخ  1112/1/21شوراي نگهبان مبني بر مغايرت تعيين
مشاور يا معاون نخستوزير به عنوان وزير مشاور با قانون اساسي ،مطالبي را در جلسه 1112/7/21
مجلس عنوان نمود كه در پي آن مرحوم آيتاهلل رباني املشي (نماينده مردم تهران) توضيحاتي ارائه كرد
كه مورد اعتراض رياست وقت مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت .متن مشروح مذاكرات مجلس
شوراي اسالمي در اين جلسه ،نسبت به اين موضوع به شرح زير بوده است:
 ادامه بحث پيرامون تقاضاي دولت مبني بر گرفتن رأي اعتماد از مجلس و رأي اعتماد مجلس بهآقايان :سيد محمد خاتمي ،غرضي ،بهزاد نبوي ،نژادحسينيان ،غفوريفرد ،جعفري ،علي اكبر ناطق
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نوري ،دكتر واليتي ،سرحديزاده ،نمازي ،نيلي ،زنگنه ،رفيقدوست ،زالي ،مرتضي نبوي.
رئيس -بسم اهلل الرحمن الرحيم .امروز وقت از وزرا است كه از مطالبي كه عليه آنها گفته شده دفاع
كنند .ما از دو نفر آقايان منشي ها خواسته بوديم كه با دقت اظهارات نمايندگان را كه عليه وزرا ميشود
اندازهاش را تنظيم كنند و تنظيم كردهاند .حاال ممكن است يكي ،دو دقيقه كم و زياد باشد كه اين
اهميتي ندارد ولي با دقت انجام شده كه من عرض ميكنم:
آقاي آقازاده نيم دقيقه
آقاي منافي  11دقيقه
آقاي غرضي  11دقيقه
آقاي رفيق دوست 1/7
آقاي ناطق نوري  12دقيقه آقاي بهزاد نبوي  17دقيقه
دقيقه
آقاي دكتر نمازي  7/7دقيقه
آقاي هاشمي  7دقيقه
آقاي نجفي  1دقيقه
آقاي جعفري  5/7دقيقه
آقاي سليمي  1دقيقه
آقاي دكتر زالي  11دقيقه
آقاي واليتي  1دقيقه
آقاي نيلي  12دقيقه
آقاي پرورش  11دقيقه
آقاي دكتر بانكي  1دقيقه
آقاي مرتضي نبوي  2دقيقه آقاي نژادحسينيان  1دقيقه
اين مقدار اولي است و طبق آيين نامه يك مقابل اين هم اضافه مي شود؛ يعني دو برابر اين اوقاتي
كه من قرائت كردم آقايان وقت دارند .ضمناً  22دقيقه هم هست كه كليات است .مثل اظهارات
آقاي نادي و ديگران كه يا به كل هيئت دولت برمي گشته و يا مقدم ه بوده .اينها را هم هنوز
وضعمان روشن نيست و قاعدتاً بايد بخشي از آن را به آقاي نخسست وزير بدهيم كه از كل دفاع
بكنند؛ منتها در آيين نامه اسم آقاي نخست وزير نيامده يا يك جوري تقسيم كنيم بين همين آقايان
وزرا .فعالً ما به همين ترتيبي كه يادداشت شده از آقايان د عوت كنيم كه دفاع بفرمايند .آقاي
مهندس غرضي اولين كسي بود كه در موردشان صحبت شد؛  21دقيقه وقت دارند كه حاال دو
دقيقه هم از آن مقدمه بگيرند و نيم ساعت ايشان وقت دارند( .منشي  -آقاي غرضي در جلسه
حضور ندارند) اگر آقاي غرضي نيستند نفر بعدي آقاي دكتر منافي بفرماي يد( .منشي  -آقاي دكتر
منافي هم در جلسه نيستند) (همهمه نمايندگان)
يكي از نمايندگان -بهتر است آقاي آقازاده يك دقيقه صحبت كنند.
رئيس -كاش گذاشته بوديد كه ما از طرفشان دفاع كنيم ،راحتتر بودند همين جا مينشستند گوش
ميدادند .آقاي آقازاده نيم دقيقه كه چيزي نيست كه حاال صحبت كنند پس با اين حساب نفر سوم آقاي
ناطق نوري هستند.
يكي از نمايندگان -آقاي آقازاده آمدند.
رئيس -بفرماييد ،آقاي آقازاده يك دقيقه براي دفاع وقت داريد( .خنده نمايندگان)
موحدي ساوجي -من تذكر دارم.
آقازاده -بسم اهلل الرحمن الرحيم.
رئيس -آقاي آقازاده اجازه بدهيد آقاي موحدي تذكرشان را بدهند.
موحدي ساوجي -تذكر بنده اين است كه اين مقداري كه وقت خاص در مخالفت با هر وزير صحبت
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شده با آن مقدار از وقت مشترك كه تقسيم ميشود بين وزرا و به هر وزيري يك سهمي خواهد رسيد؛
اين را با هم جمع بكنيد چون در جمع يك دقيقه بيشتر ميشود.
رئيس -جمع كرديم .شما اگر گوش ميداديد تذكر نميداديد .من گفتم از  22دقيقه ...
موحدي -شما ميفرماييد ايشان يك دقيقه صحبت كنند.
رئيس ... -فقط وقت مطلق داريم كه بخشي از آن مربوط به آقاي نخستوزير است .ما فرض كرديم كه
 22دقيقه هم باقي بماند تقسيم كنيم بين آقايان نفري يك دقيقه به آنها ميرسد اگر اضافه كنيم.
وزير دارايي -آقاي هاشمي مخالف چقدر صحبت كرد؟
رئيس -مخالف  171دقيقه با اضافاتش (وزير دارايي -دقايقي كه شما جمع كرديد بايد دو برابر باشد)
يعني دو برابر ميشود  122دقيقه ما حاال ميخواهيم دو برابر به شما بدهيم .دقايق مساوي است و ما
يك برابر هم به آن اضافه ميكنيم و ميشود دو برابر.
نيك روش -وضع اين وزراي مشاور چگونه است؟ در دستور نيستند.
رئيس -آن را جداگانه بحث ميكنيم؛ چرا در دستور هم هستند.
زوارهاي -اخطار قانون اساسي دارم.
رئيس -آقاي زوارهاي اخطار قانون اساسي دارند .خدا كند حرف حسابي داشته باشند ،اما اخطارهاي
خوب را قبول ميكنيم .اگر ميخواهيد وزير مشاور را بگوييد بحث جداگانهاي دارد .اگر ميخواهيد هم
اآلن بحث بشود( .زوارهاي -بله اآلن بحث شود) بسيار خوب چون وزرا هم حاضر نيستند بگذاريد اآلن
بحث بشود .آقاي زوارهاي اخطار قانون اساسيشان را ميگويند؛ من هم دفاع ميكنم.
زوارهاي -بسم اهلل الرحمن الرحيم .اصل  -111وزرا به پيشنهاد نخستوزير و تصويب رئيس جمهور،
معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند .تعداد وزيران (اين قسمت مورد نظر است)
و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
در رابطه با برادرمان آقاي آقازاده بنده سؤالي طرح كردم؛ چون به كليه مجموعه قوانين گذشته و شوراي
انقالب كه مراجعه كردم ديدم نهادي ،تأسيسي به نام وزير مشاور در امور اجرايي نداريم .هيچ يك از
وزرا نميتوانند بدون قان ون خاص و تعيين حدود اختيارات وظايف تعيين بشوند .يك وزارتخانه بايد
اول حدود اختيارات و وظايفش به موجب قانون مشخص بشود ،بعد داراي وزير بشود .وقتي سؤال
كردم آقاي موسوي خوئيني ها از طرف مجلس از شوراي محترم نگهبان سؤال كردهاند .جواب شوراي
محترم نگهبان به مجلس اين است:
« هر وزيري كه طبق قانون (پس اول قانونش بايد باشد كه در مورد آقاي آقازاده قانوني وجود ندارد) و
با رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد ،طبق اصل  115قانون اساسي در برابر مجلس
مسئول است و مطابق اصل  11ميتوان از او سؤال كرد و تعيين مشاور يا معاون نخستوزير به عنوان
وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است».
اصالً تعيين چنين سمتي مغاير قانون اساسي است (طبق نظر شوراي محترم نگهبان)؛ به عالوه ما قانوني
براي تشكيل وزارتخانه اي به عنوان وزارت مشاور در امور اجرايي نداريم .بنابراين ايشان طبق قانون
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اساسيسمتي ندارند.
رئيس -خيلي خوب ،اين اخطار آقاي زوارهاي دو قسمت است ،يكي اينكه اصالً قانوني داريم درباره
وزير مشاور درامور اجرايي يا نه .يكي هم آن قسمت اخير اظهار شوراي نگهبان كه من آن دومي را
صحبت ميكنم.
دكتر شيباني -آقاي هاشمي در مورد ساير وزرا هم قانوني نداريم.
بيات -اجازه بفرماييد من يك تذكري بدهم.
رئيس -بفرماييد.
بيات -بسم اهلل الرحمن الرحيم .اگر برادرمان جناب آقاي زوارهاي عنايت بكنند اين اشكال هم در رابطه
با وزير مشاور و سازمان برنامه و بودجه مطرح است ،اتفاقاً قانون دارد و در رابطه با بهزيستي هم قانون
دارد ،در اين رابطه باز هم قانون دارد .مادامي كه آن قانون عادي از طرف مجلس نسخ نشده است به
قوت خودش باقي است و نمي شود اآلن ما بياييم اين مسئله را همين طور ديمي رد بكنيم و در نتيجه ...
بنابراين قانون در سر جاي خودش باقي است.
يكي از نمايندگان -آقاي هاشمي حرف شوراي نگهبان كه ديمي نيست.
زوارهاي -آقاي هاشمي سازمان برنامه قانون دارد ،ولي چيزي به عنوان وزير مشاور نداريم.
رئيس -حاال من صحبت مي كنم اجازه بدهيد .اين بحث خوبي بود آقاي زوارهاي مطرح كردند .امروز
هم در يك مقطعي ...من فكر ميكردم قبل از رأيگيري مطرح بشود كه مجلس شوراي اسالمي تصميم
خودش را بگيرد .اين يكي از مسائل بسيار مهم است ،عليرغم اينكه به نظر كوچك ميآيد .آن نكته
دومشان مهمتر است كه من روي آن حرف دارم و آقايان هم دقت بفرماييد.
رباني املشي -آقاي هاشمي اگر اجازه بدهيد يك مقدار بيشتر نسبت به اين مطلب صحبت بشود و
موضوع باز بشود و درست در جريان قرار بگيريمف بعد جنابعالي جواب بفرماييد.
رئيس -اشكالي ندارد آقاي رباني بيشتر آمادگي دارند .آقاي رباني صحبت كنند ،آقاي زوارهاي هم
صحبت كردند ،خود من هم ميخواهم صحبت كنم ،آقاي رباني هم صحبت كنند بيشتر از اين نميشود.
دو نفر از آن طرف و دو نفر از اين طرف صحبت كنند و ديگر تمام بشود و بعد از صحبتها هم
مجلس خودش تصميم ميگيرد .آقاي رباني بفرماييد.
رباني -بسم اهلل الرحمن الرحيم .مسئلهاي را كه آقاي زوارهاي هم مطرح كردند ديروز با آقاي هاشمي
در اين زمين ه بحث مفصلي كرديم ولي متأسفانه نتوانستيم به يك نتيجه قطعي برسيم و ناگزير شديم كه
امروز باز دو مرتبه در مجلس اين مسئله را مطرح كنيم .از نظر شوراي نگهبان اين مسئله قطعي است كه
وزير مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير اصالً از نظر قانون اساسي صحيح نيست.
طبق اصل  11و  115وزير يعني مسئول اجرايي .طبق اين دو اصل كه عرض كردم اصل  11و  115وزير يعني
مسئول اجرايي كه بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در مقابل مجلس هم مسئول باشد .اما وزيري را كه به
عنوان مشاور باشد ،مشاور مسئوليتي ندارد .مشاور است و مشورت ميكند .مافوق با او مشورت ميكند و اين
را وزير مشاور ناميدهاند ،از آن جايي كه طبق اصل  11و  115وزير يعني مسئول؛ پس اين آقايي را كه مشاور
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هست و مسئوليت قانوني ندارد و مجلس نميتواند درباره چيزي از او سؤال بكند نميتواند در خارج وجود
خارجي داشته باشد .و اگر بگوييد وزير مشاور سمت اجرايي هم دارد ،اگر سمت اجرايي داشته باشد ،آن
سمت اجراييش در صورتي كه قانون داشته باشد ميتوانيم برايش وزير تعيين بكنيم ،اما سمت مشاورش
خالف قانون است و در اينجا آن وقت ما يك خالف قانون ديگري هم مرتكب شدهايم .طبق اصل  111هر
كسي بيش از يك سمت نميتواند داشته باشد .دو شغلي ميشود؛ يعني هم سمت مشاور دارد و هم سمت
اجرايي دارد (شد دو تا خالف) .طبق اصل  11تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و اطالق هم دارد،
در هر صورت و در هر حالي كه شوراي نگبهان قانون اساسي را تفسير كرد ،ولو اينكه نظر مجلس كالً و يا
نظر شخصي مخالف با نظر شوراي نگهبان باشد ،ما حق مخالفت نداريم .شوراي نگهبان وقتي كه قاطعانه نظر
داد نسبت به يك مسئلهاي و يك اصلي را تفسير كرد ،تفسير شوراي نگهبان ميشود قانون اساسي .همان را كه
آنها تفسير كردند كأنّه قانون اساسي است و به هيچوجه نميشود با آن تخلف كرد .نامهاي كه از طرف مجلس
به شوراي نگهبان نوشته شده بود اصل اين نامه اين بود:
در اجراي اصل  11قانون اساسي وزرا موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سؤاالت نمايندگان محترم
ميباشند .خواهشمند است اعالم فرماي يد آيا وزير مشاور در امور اجرايي نيز چون ساير وزرا موظف به
پاسخگويي هست يا خير؟
جواب :عطف به نامه شماره  ...مورخ  ...موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار
گرفت و نظر اكثريت اعضاي شوراي (بيش از سه چهارم) (از آنجايي كه در تفسير قانون اساسي قانون
شوراي نگهبان خودشان آييننامهاي را كه وضع كردند بايد بيش از سه چهارم رأي بدهند معلوم ميشود
بيش از سه چهارم بوده) بيش از سه چهارم به شرح ذيل اعالم ميشود .هر وزيري كه طبق قانون و با
رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد ،طبق اصل  115قانون اساسي در برابر مجلس
مسئول است و مطابق اصل  11ميتوان از او سؤال كرد (اين قسمت را عنايت بيشتري بفرماييد) و تعيين
مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور (يعني تعيين مشاور به عنوان وزير مشاور؛ تعيين
معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور) در جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است.
در اين جا يك جملهاي را آقايان ديروز ميگفتند كه شوراي نگهبان گفته است كه جهت عمليات اجرايي و
ما بعضيهايمان جهت عمليات اجرايي نيستيم؛ مثالً حاال نميدانم كدام قسمت را ميخواستند بگويند،
شايد مثالً در قسمت برنامه و بودجه ميخواستند بگويند اجرايي نيست( ،حاال هر قسمتي را) اين اشكال را
داشتند ،جواب اين اشكال اين است كه اصالً كار نخستوزير كار اجرايي است .طبق اصول قانون اساسي
رئيس جمهور ،نخستوزير ،وزرا فقط مسئوليت اجرايي دارند .هر كاري را كه انجام ميدهند ولو كار
ستادي هم انجام بدهند آن كار ،كار اجرايي است .از چارچوب كار اجرايي خارج نميشود و گرنه از
چارچوب كار اجرايي خارج بشود ،يعني داخل شدهاند يا در كار قوه مقننه ،يا در كار قوه قضائيه .قواي
سهگانه كشور عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه .پس بنابراين اگر نخستوزير كاري را انجام
ميدهد كار اجرايي است .پس اين را كه گفتهاند جهت كار اجرايي ،هر كاري باشد كار ،كار اجرايي است و
آقاي وزير مشاور كار اجرايي انجام ميدهد ولو كار ستادي ،ولو كار تنظيم ،ولو كار هماهنگي فرقي
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نميكند؛ هر كاري بكند كار اجرايي است و طبق نظر شوراي نگهبان اين مطلب هم قطعي و مسلّم است.
بعد يك اشكال ديگري را كه ميكردند ميگفتند خوب حاال اگر اينها وزير نداشته باشد ،اين مؤسسات از
كار ميافتد .جواب اين مطلب را ديشب وقتي من فكر كردم و با بعضيها هم كه مشورت كردم پاسخ،
پاسخ خوبي است توجه بفرماييد .يكي از اين وزراي مشاور كه اصالً وزارتخانه نداشتند وزير مشاور در
امور اجرايي اصالً وزارتخانه عليحدهاي نداشتند .ايشان در نخست وزيري متمركز بودند و يك كارهايي را
كمك نخست وزيري ميكردند اآلن هم ميتوانند به عنوان معاون در كارهايي كه مربوط به نخستوزير
است ،ايشان معاون نخستوزير باشند و آنكارها را انجام بدهند .ميماند دو وزارتخانه ديگر يكي
بهزيستي ،يكي برنامه و بودجه .اين دو وزارتخانه عالوه بر اينكه وزارتخانه بودند سازمان هم هستند؛
سازمان برنامه و بودجه ،سازمان بهزيستي .پس بنابراين فرضاً اگر ما وزارتش را بگيريم سازمان به حال
خودش باقيست .سازمان برنامه و بودجه ،سازمان بهزيستي ،اين دو سازمان تا يك مدتي به عنوان سازمان و
آقاياني را هم كه در رأسش هستند به عنوان سرپرست سازمان مشغول كار بشوند البته اگر ميخواهند وضع
بهتري پيدا بكند زودتر يك اليحهاي تنظيم بكنند و به مجلس بفرستند .مجلس هم انشاءاهلل كمك ميكند
كه از اين وضع دربيايد و يك وضع مشخصتري پيدا بكند .پس بنابراين ما هيچ اشكالي نداريم و اما اينكه
فرموديد آقا قوانين گذشته به حال خودش باقي است ،من نميدانم شما از كجا درميآوريد .ما طبق
سوگندي كه ياد كردهايم در سوگندنامه مراجعه بفرماييد يكي از چيزهايي را كه به آن سوگند ياد كردهايم
اين است كه «من مدافع قانون اساسي باشم» .هرگاه ما در هر جايي ديديم دارد از قانون اساسي تخلف
ميشود ،ما بايد فرياد بزنيم نبايد اين كار را بكنيم چه برسد به اينكه خودمان بكنيم .ما خودمان كه كرديم
عالوه بر اينكه به يك وظيفه قانوني عمل نكردهايم از يك وظيفه شرعي تخلف كردهايم .بارها از قول امام
نقل شده كه امام فرمودهاند تخلف از قوانين يعني خالف شرع .در قوانين عادي فرمودهاند تخلف از قوانين
يعني خالف شرع؛ چه برسد به قانون اساسي .پس بنابراين طبق آن سوگندي كه ما ياد كرديم عالوه بر
اينكه خالف شرع كردهايم ،حنث قسم كه من خيلي عنايت به اين مطلب عرض ميكنم بعضي وقتها
مطلبم را روي اين مسئله تكيه ميكنم ما قسم ياد كردهايم و اگر ما در اين مجلس نسبت به اين مواد قانون
اساسي كه بنده اشاره كردم توجه نكنيم ،مخالفت با قانون اساسي كردهايم و حنث قسم كردهايم؛ يعني بايد
كفاره هم بپردازيم ،مگر اينكه آقايان وزراي مشاور آن وقت كفاره ما را ادا كنند .در هر صورت به هيچ وجه
ما نميتوانيم رأي به وزرا مشاور بدهيم براي خاطر اينكه اينها از نظر شوراي نگهبان قانونيت ندارند و از
نظر ما هم تخلف قانون اساسي حساب ميشود.
رئيس -بسم اهلل الرحمن الرحيم .اين يك بحث بسيار اصولي بود .از آقاي رباني من هم متشكرم كه اين
مسئله را مستقصي توضيح دادند .من هم يك توضيحاتي دارم كه ميدهم و باالخره انشاءاهلل نمايندگان
تصميماتشان را ميگيرند .من به عنوان رئيس مجلس (مجلس دوم) يكي از كارهاي بسيار خطرناك براي
قانونگذاري و يك خطر اصولي ميدانم اگر اين رويهاي كه اآلن در مورد شوراي نگهبان و وزاري
مشاور پيش آمده اجراء بشود با استدالل به قانون اساسي؛ اگر اين رويه اجراء بشود اصالً پايه
قانونگذاري در كشور سست ميشود و يك خطري در آينده همه نهادها را تهديد ميكند .من تعجب
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ميكنم آقاياني كه در آيين نامه قبلي آن همه براي مجلس تعصب نشان دادند چطور اين جا به اين نكته
تا به حال توجه نفرمودند!! اصالً قانون اساسي به شوراي نگهبان حقي كه داده اين است كه مصوبات
مجلس را حق دارد دربارهاش اظهار نظر بكند .اين اصل اول مربوط به شوراي نگهبان را ببيند؛ (اصل
 « )11به منظور پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شواري
اسالمي با آنها (ملي البته) شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود (يكي از
نمايندگان -تفسير را هم بفرماييد) به تفسير هم ميرسيم خواهش ميكنم وسط بحث آن طوري برخورد
نكنيد .شوراي نگهبان اصالً به اين منظور به وجود آمده و آخرش هم يك اصل ديگري دارد كه «تفسير
قانون به عهده شوراي نگهبان است» .اين هم بعداً احتياج به قانون دارد« .به عهده شوراي نگهبان است»
يعني چه؟ آيا شوراي نگهبان ابتدائاً خودش بايد برود آن را تفسير كند يا اينكه يك وظيفهاي است و اگر
از او خواستند .ممكن است البته نظر شوراي نگهبان اين باشد كه ابتدائاً ميتواند -من روي اين
اعتراضي ندارم -گرچه رويه شوراي نگهبان تا به حال اين بوده است كه اگر مسئولي از آنها سؤال
نميكرده تفسير نميكردند .حتي نمايندهها از شوراي نگهبان تفسير خواستند ،شوراي نگهبان نكرد و
گفت رئيس مجلس امضا بكند .اين رويهشان بوده؛ حاال من نميدانم تفسيرشان اين است يا نه .حاال اين
بحث ديگري است بگذريم .اين يك مسئله .مسئله ديگر در همين اصول مربوط به شوراي نگهبان است
(آقاي ر باني اين را خيلي دقت كنيد ).اگر چنانچه مجلس شوراي اسالمي يك چيزي را تصويب كرد و
فرستاد آن جا و ده روز گذشت ،اينها استمهال نكردند يا استمهال كردند و ده روز دوم گذشت ،آن
قانون ميشود ،گرچه نظر شوراي نگهبان هم اين باشد كه اين مخالف قانون اساسي است؛ گرچه نظر
شوراي نگهبان هم اين باشد كه اين مخالف قانون شرع است .يعني قانون ميشود .اين نشان اين است
كه شوراي نگهبان در مورد قوانيني كه از اين محوطه خارج ميشود ،ديگر حق اظهارنظر ،حاكميت بر
آن قانون ندارند ،اگر داشتند اين مهلت...
رباني املشي -شما تفسير را جواب بفرماييد؛ اصل  11را ...
رئيس -عجيب است كه آقايان ما بيست دقيقه صحبت ايشان را با بردباري تحمل كرديم ،اينها يك
لحظه نميتوانند صبر بكنند .صبر كنيد ما داريم حرف ميزنيم .وقت هم داريم .شوراي نگهبان اگر
قدرتش اين بود كه هر قانوني را بتواند اظهارنظر كند و لغو بكنند اين بيست روز لغو است .براي چه
ميتواند اظهار نظر بكند؟ در مورد قوانين گذشته آيا شوراي نگهبان ميتواند اظهار نظر بكند و لغو كند؟
(لغو را عرض ميكنم) .قانون تا مجلس شوراي اسالمي لغوش نكند ،قانون است .اگر شما بياييد اين
پايه را امروز در مجلس دوم بگيريد چه خواهد شد؟ سرنوشت كشور را داديد دست شوراي نگهبان.
من اآلن به شوراي نگهبان اعتماد دارم ،هميشه هم انشاءاهلل اعتماد داريم .اما اين اصالً لغو كردن مجلس
است ديگر؛ يعني فردا هر نهادي را اگر شوراي نگهبان يك تفسير روي يك قانون كرد ممكن است
كابينه را ساقط كند ،ممكن است رئيس جمهور را ساقط كند ،ممكن است دستگاه شوراي قضايي را
ساقط كند ،ممكن است راجع به رهبر كاري بخواهد انجام بدهد .اگر اين حق را ما بدهيم آنهايي كه اين
قانون را گذراندند دقت كردند كه نمي شود به دوازده نفر حق داد ،مجلس شوراي اسالمي امروز 252
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نفر نماينده مردم دارد ،چند وقت ديگر  722نفر ميشوند و اينجا خالف كردن بسيار مشكل است،
اعمال مسائل سياسي كردن بسيار مشكل است ،علني است .شوراي نگهبان هيچ يك از اين خصوصيات
را ندارند و البته اگر بر فرض هم داشت قانون اساسي چنين اجازهاي نداده .خوب حاال آقاي رباني
استدالل كردند به اينكه امام فرمودند از قوانين اطاعت كنيد .خوب ما قانون داريم .شوراي انقالب قانون
گذرانده وزارت بهزيستي را ،با همين صورتي كه اآلن هست .با تفسير شوراي نگهبان شما ميتوانيد آن
قانون را نديده بگيريد؟ نخستوزير حق داشت سرپرست آن را به مجلس نياورد؟ مجلس شوراي
اسالمي حق دارد درباره او اظهار نظر نكند؟ حاال كه آمده اين خالف شرع نميشود؟ از قانون تخلف
كردن نميشود؟ در مورد اين تفسيري كه هم كه بيسؤال تفسير نكنند سؤال را ببيند چه بوده و جواب
چه هست .سؤال اين است:
آقاي موسوي خوئيني ها در غياب من (كه اينها معموالً غير از رئيس مجلس را هم قبول نميكردند)
سؤال ميكنند خواهشمند است اعالم فرماييد آيا وزير مشاور در امور اجرايي نيز چون ساير وزرا
موظف به پاسخگويي هست يا خير؟ سؤال درباره پاسخ سؤال است .شوراي نگهبان اوالً اين جواب را
داده .شما ميگوييد جواب به اين سؤال ميخورد يا نه؟ اگر مي خورد اين خودش تأييد وزير مشاور
است « .هر وزيري كه طبق قانون و با رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد ،طبق اصل 115
قانون اساسي در برابر مجلس [مسئول] است» .اين جواب آن سؤال است يا نه؟ اگر جواب اين سؤال
است يعني اين هم وزير و هم مسئول است .البته بعدش آمدند قيد كردند پايين ،اينكه اين اصالً سؤال
نبوده ،اين سؤال را خودشان جواب دادند .البته اگر خودشان تفسيرشان از قانون اساسي اين است -كه
حقشان است اين كار را بكنند -ما حرفي نداريم .خوب حقشان را كردند ،پايين آن را نوشتند كه عبارت
هم اين است «و تعيين مشاور يا معاون نخستوزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير
قانون اساسي است» .حاال خود اين عبارت چه مفهومي دارد يك مقداري مشكل است .من با شوراي
نگهبان با بعضيهايشان صحبت كردم ،خيلي نظر روشني ارائه نفرمودند .اين آيا حاال ساير وزرا ،وزير
مشاور ديگر كه عمليات اجرايي مثالً وزير بودجه اآلن ترديد است كه كار اجرايي دارد يا ندارد ،اين جا
نوشتهاند «به عنوان عمليات اجرايي» آيا آن اجرايي هست يا نه ،مسئله ديگري است .بنابراين اين ابهام
وجود دارد از يك طرف.
دوم اينكه آيا آنها مستقالً حق تفسير داشتند يا نه؟ اين مربوط به خودشان است .از يك طرف اين
جواب به آن سؤال نميخورد .از يك طرف شوراي نگهبان قوانين عادي را لغو نميتواند بكند .ما همه
اين حرفهاي آقاي رباني را قبول ميكنيم .اينها حق هم داشتند ،تفسير هم درست است ،به اين سؤال
هم ميخورد ،اما قانون لغو نميشود .خيلي خوب ،حاال ما فهميديم كه آن قانون گذشته ممكن است
هزار قانون ما اآلن داشته باشيم مخالف قانون اساسي در دهها هزار قانون خيلي از آنها ممكن است
مخالف باشد ،ما وظيفه مان است هر جا را فهميديم كه خالف قانون اساسي است دولت اليحه بياورد،
مجلس طرح بياورد ،قانون را اصالح كنيم بعد عمل بكنيم .رئيس جمهور وظيفهشان است كه از ما
بخواهند ،از دولت بخواهند ،از شوراي عالي قضاي ي بخواهند ايشان به عنوان حامي قانون اساسي بايد
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بخواهند و با ما فشار بياورند كه ما اين كار را انجام بدهيم .آيا ما حق داريم به محض اينكه فهميديم
قانون ي گذشته آن هم با تفسير شوراي نگهبان با قانون اساسي مخالف است ،فوري آن قانون را نديده
بگيريم؟ اگر نديده گرفتيم تبعاتش را كي جواب ميدهد؟ به عالوه جنابعالي كه ميفرماييد ما از قانون
اساسي سوگند ياد كرديم خوب بله ،ما همه قانون اساسي را سوگند ياد كرديم .خوب اين قانون اساسي
اين را هم ميگويد؛ قانون اساسي ميگويد «شوراي نگهبان در اين مورد فقط حق دارد اظهار نظر بكند»،
آن براي اين منظور به وجود آمده .ما چطور اين اصل قانون اساسي را نديده بگيريم .به عالوه چطور
آقايان براي همين يك مورد اينقدر دلشان سوخته ،در مورد شهرداريها ،در مورد شوراها كه اآلن پنج
سال است تعطيل مانده ،در مورد اين همه مسائل قانون اساسي كه اآلن معطل مانده اجراء نشده ،خوب
همه اينها را من ميگويم زمان الزم دارد ،قانون الزم دارد بايد ترتيب بدهيم .من اآلن به عنوان رئيس
مجلس نميتوانم اجازه بدهم كه در مجلس قانوني كه معتبر است لغو هم نشده و مسئول هم دارد ،اآلن
چندين هزار معلول زير نظر سازمان بهزيستي دارند كار ميكنند ،دارند اداره ميشوند .آقاي رباني
مي فرمايند كه خيلي خوب اگر وزير نشد ،سرپرست .قانون اساسي اجازه نميدهد آقاي رباني .همان
قانون اساسي تفسير شوراي نگهبان ميگويد تمام مؤسسات بايد به يك وزارتخانه وصل باشند؛ ما به
كجا وصل كنيم؟ اآلن كه وصل نيست .يعني شما اين را پا در هوا ميخواهيد بگذاريد؟ فردا اگر يك
معلولي مُ رد جوابش را ما بايد بدهيم ،جوابش با ما است كه اينجا آمديم اعالم نكرديم ،سرپرست معين
نكرديم .بله وظيفه مجلس شوراي اسالمي است ،وظيفه دولت است با قيد دو فوريت قانون بياورند،
اينها را تكليفشان را روشن بكنند .وزارتخانه را هم ما ميتوانيم منحل بكنيم .هر وزارتخانهاي را مجلس
مي تواند منحل بكند .بنابراين دراين شرايط مجلس شوراي اسالمي مجبور است به قانون عمل بكند .نظر
شوراي نگهبان هم روي چشم ما ،محترم است ،اما در حدودي كه حقوق آنها ايجاب ميكند.
(نمايندگان :احسنت) ديگر بحث نداريم يك موافق يك مخالف صحبت كرد؛ موقع رأيگيري است.
البته آقايان نمايندگان اجبار نداريد به وزراي مشاور رأي بدهيد .بنده هم شخصاً مسئله برايم اينطوري
نيست كه خيال كنم اگر يك وزير مشاور نداشتيم آسمان و زمين بههم ميخورد؛ نه اجبار نداريد رأي
بدهيد؛ مي توانيد رأي بدهيد اگر قبول داريد وزير را ،اگر قانون را قبول داريد رأي بدهيد ،نتيجه هم در
رأي معلوم ميشود .اگر هم رأي نداديم ما تكليفمان را انجام داديم .دولت مثل يك وزارتخانهاي
بيمسئوليتي فكري برايش خواهد كرد بعداً (سيد ابوالفضل موسوي -اخطار دارم) اآلن اخطار ديگر
نداريم .اآلن چند نفر وقت گرفتند.
هادي -آقاي هاشمي يك بار هم به وزير مشاور در امور اجرايي مجلس رأي داده آيا آن رأي مجلس
معنايش اينست...
رئيس -خود شوراي نگهبان چند بار اين را صحه گذاشتند تا به حال ،حاال شما يك دفعه برداريد  ...در
قانون بودجه مكرر آمده وزير مشاور در امور اجرايي .همه اينها در آن بوده قانون تصويب كرده آمده ما
اآلن بحثمان آن جورها نيست ،عجله هم نداريم .انشاءاهلل اگر آقايان رأي نياورند ،بعد تكليف ما هست
كار خودمان را انجام ميدهيم.
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و شواري نگهبان مذاكراتي انجام گرفته و از راديو پخش شده كه براي جنابعالي بر
اساس اصل  111كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را داريد ،تكليف ايجاد كرده است.
توجه فوري حضرتعالي را به مورد فوق جلب مينمايد.
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی
 -5-2تذكر شماره  0492مورخ  1500/5/9شواری نگهبان به رئیس جمهور
وقت در خصوص مغایرت بخشنامه نخستوزیر با قانون اساسی:
شماره8197 :
تاریخ1366/2/9 :

حضرت حجتاالسالم آقاي خامنهاي
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در مورد اليحه اراضي شهري مصوب  1111/2/1مجلس شوراي اسالمي ،جناب
آقاي نخستوزير طي بخشنامهاي دستور دادهاند كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و

يكي از نمايندگان -ان شاءاهلل (خنده نمايندگان).
رئيس -انشاءاهلل كه يعني خدا هر دو طرف را ميخواهد ديگر (خنده نمايندگان) (سيد ابوالفضل
موسوي -آقاي هاشمي اجازه بفرماييد) ما بحث نداريم قبل از شما آقاي اصغري وقت گرفتند.
موحدي ساجدي -اگر قرار است بحث باشد وقت گرفتند.
سيد ابوالفضل موسوي -در فرمايشات شما خالف قانون اساسي بود.
رئيس -حرفهاي من ممكن است همهاش خالف قانون اساسي باشد .حاال اصالً بحث كه نيست ،بحث
نداريم (.سيد ابوالفضل موسوي -اگر اجازه بدهيد) اجازه هم نميدهم .آقاي مهندس غرضي تشريف
بياورند .اولين مدافع صحبت كند.
خلخالي -من اخطار دارم ،اخطار من هم وارد است.
رئيس -آقاي خلخالي خواهش ميكنم ما را اذيت نكنيد.
خلخالي -من كه اهل اذيت نيستم.
نيكروش -آقاي هاشمي نتيجه اين صحبتها كه شد چه شد؟ رأي نميگيريد؟
رئيس -خير ،رأيي كه نيست .ما كار خودمان را انجام ميدهيم .هر كس خواست به وزير مشاور رأي
ميدهد ،هر كس خواست رأي نميدهد.
(روزنامه رسمي ،شماره  11722مورخ  ،1111/7/21مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي (دوره
دوم قانونگذاري))
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نهادهاي انقالب اسالمي تا پايان رسيدگي و اعالم نظر شوراي نگهبان از هرگونه اقدام
مغاير اليحه مزبور با جديت جلوگيري نمايند .با توجه به اينكه طبق قانون اساسي،
قوانين پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان و امضاء رياست
جمهوري و ابالغ به دولت قابل اجراست و دستور فوق به طور ضمني اجراي اليحه
مذكور و همچنين جلوگيري غيرقانوني از آزادي عمل افراد است ،بخشنامه مرقوم
مغاير با قانون اساسي است و با توجه به اينكه مقام رياست جمهوري مسئوليت اجراي
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را عهدهدار است ،مراتب جهت استحضار
جنابعالي و اقدام مقتضي اعالم ميشود.
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی
شماره/11-262 :م
تاریخ1366/2/12 :

جناب آقاي مهندس سراجالدين كازروني
وزير محترم مسكن و شهرسازي
تذكر شماره  1215مورخ  1111/2/1شوراي نگهبان در مورد بخشنامه جناب آقاي
نخستوزير پيرامون اليحه اراضي شهري مصوب  1111/2/1مجلس شوراي اسالمي
به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد .پينوشت فرمودند:
«جناب آقاي نخست وزير
بخشنامه ياد شده برخالف قانون اساسي است .شايسته است آن را كأن لم يكن
اعالم فرماييد».
مراتب براي اطالع و اقدام مقتضي ابالغ ميگردد.
مصطفی میرسلیم
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
 -0-2تذكر شماره  5449مورخ  1502/5/54شورای نگهبان به رئیس جمهور
وقت در خصوص عدم صالحیت یکی از نمایندگان مجلس:
شماره2119 :
تاریخ1367/3/31 :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي سيدعلي خامنهاي
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در جلسه روز يكشنبه  1115/1/21مجلس شوراي اسالمي آقاي اكبرزاده به عنوان
نماينده نيشابور در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي شناخته شد .نظر به اينكه نامبرده
براساس اعالم شوراي نگهبان حق شركت در انتخابات را نداشته و آراء مأخوذه به نام وي
نيز ابطال گرديده است ،طرح موضوع در مجلس شوراي اسالمي خالف قانون اساسي بوده
است .مراتب با عنايت به اصل  111قانون اساسي جهت اقدام مقتضي اعالم ميگردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
خسرو بیژنی
 -2-2تذكر شماره  2052مورخ  1525/9/12شواری نگهبان به رئیس جمهور
وقت در خصوص تقدیم الیحه برای اصالح الیحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی
مصوب :1500
شماره583/72 :ک
تاریخ1372/8/12 :

بسمه تعالي
حضرات محترم فقهاي نگهبان دامت بركاته
سالم عليكم
احتراماً پيرو شماره  -1215مورخ  1152/1/21همچنان كه مستحضريد شوراي
عالي قضايي سابق در تاريخ  1112/5/12در صفحه  21جلد اول استفتائات اعالم
نموده كه اكثر اعضاء كميسيون امنيت اجتماعي غيرقاضي هستند  ...تشكيل كميسيون
امنيت اجتماعي موضوع اليحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب  ... 1111منتفي
است؛ لذا در صورت امكان اعالم فرماييد كه تشكيل كميسيون مزبور شرعاً داراي
اشكال ميباشد يا نه؟
ربیعی
دادستان و رئیس دادگستری شهرستان نهاوند
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شماره5635 :
تاریخ1372/9/17 :

بسمه تعالي
جناب حجتاالسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
با سالم و تحيات
نظر به اينكه كميسيون امنيت اجتماعي موضوع اليحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي
مصوب  22اسفند  1111با اصالحات بعدي مغاير قانون اساسي ميباشد و اصالح آن
با تصويب قانون جديد امكانپذير است و نظر به اينكه مسئوليت اجراي قانون اساسي
به عهده حضرتعالي گذاشته شده ،خواهشمند است دستور فرماييد در زمينه اصالح
اليحه قانوني مذكور از جانب دولت اليحه مربوط تهيه و به مجلس تقديم گردد.
با تشكر و احترام
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
 -0-2تذكر شماره  20/55/4141مورخ  1520/15/12شواری نگهبان به رئیس
جمهور وقت در خصوص مغایرت یکی از مصوبات هیئت وزیران با قانون اساسی:
شماره74/22/1111 :
تاریخ1374/12/17 :

حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران «دام عزه»
با سالم
عطف به مصوبه شماره /17111ت 17117مورخ  1151/12/15هيئت محترم
وزيران )1(،موضوع در جلسه مورخ  1151/12/15شوراي نگهبان مطرح گرديد و
 .1متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير بوده است:
شماره/15136 :ت 15695
تاریخ1374/12/17 :
وزارت كشور
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مصوبه مذكور خالف نظارت عام شوراي نگهبان شناخته شد؛ زيرا نظارت اين شورا
بر حسب تفسيري كه انجام شده و مصوبه مجلس شوراي اسالمي ،عام و در تمام
مراحل است.
البته در هر مورد كه آراي صندوق يا صندوقهايي مورد اعتراض باشد ميتوانند
اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم و درخواست بازرسي و شمارش مجدد آرا
نمايند .شورا نيز كما في السابق ترتيب اثر داده و خود را موظف ميداند رسيدگي كند .اين
دوره هم با دورههاي گذشته ،وظايف تغييري نكرده است.
با آرزوي مزيد توفيقات حضرتعالي
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
شماره/74-9183 :م
تاریخ1375/1/8 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
بازگشت به نامه شماره  1151/22/2121مورخ  1151/12/15در خصوص مصوبه
/17111ت  17117مورخ  1151/12/15هيئت محترم وزيران ،توجه اعضاء محترم آن
شورا را به موارد ذيل جلب مينمايم:
 -1انتخابات مجلس شوراي اسالمي و نظارت شوراي محترم نگهبان بنا به اصول
 12و  11قانون اساسي انجام پذيرفته و رئيس جمهور به استناد اصل  111قانون

هيئت وزيران در جلسه مورخ  1151/12/11به استناد ماده ( )11قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مصوب  1151تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (ب) قسمت پنجم ماده ( )17آييننامه و دستورالعمل اجرايي قانون
انتخابات مجلس شوراي اسالمي اضافه ميشود:
تبصره -به منظور حصول اطمينان از صحت شمارش و قرائت آرا ،بازرسان وزارت كشور موظفند پس
از اعالم نتيجه نهايي آرا ،صندوقهايي را كه در هر يك از حوزههاي انتخابيه بنا به اعالم و دستور رئيس
جمهور معين ميشود ،بازشماري و قرائت كنند و نتيجه را در صورتجلسه قيد نمايند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
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مذكور بعد از مقام رهبري باالترين مقام كشور و مجري قانون اساسي و به موجب
اصول  121و  ،122پاسدار قانون اساسي و مسئول انجام وظايف قانوني خود در
برابر ملت ،رهبر و مجلس مي باشد و بنا به صراحت ماده ( )11قانون حدود و
وظايف و مسئوليت هاي رياست جمهوري مصوب  1117كه مقرر ميدارد «به منظور
پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اصل  111قانون
اساسي ،رئيس جمهور از طريق نظارت ،كسب اطالع ،بازرسي و پيگيري ،بررسي و
اقدامات الزم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد ،».نه تنها موضوع تصويبنامه
اخير هيئ ت وزيران ،بلكه براي اجراي قانون اساسي به طور جامع و كامل ،حق
نظارت ،كسب اطالع ،بازرسي و  ...را دارا ميباشد.
 -2انجام انتخابات از آغاز تا انتها يك امر اجرايي كامل و تمام عيار است و از اين
جهت در حيطه وظايف و مسئوليتهاي قوه مجريه قرار ميگيرد و به استناد اصل
شصتم قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را از طريق رئيس جمهور و وزرا ميداند،
رئيس جمهور موظف است كه كار انتخابات را به بهترين وجه سامان بخشد.
 -1به موجب اصل يكصد و سي و چهارم ،رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت
داشته و براساس اصل يكصد و سي و هفتم ،وزيران در مقابل رئيس جمهور مسئول
انجام وظايف خويش ميباشند .و با توجه به اينكه وزارت كشور بنا به صراحت قانون
انتخابات ،مسئول حُسن جريان انتخابات است ،مداخله و اقدام رئيس جمهور براي
اطمينان از انجام وظايف وزارت كشور و حُسن جريان انتخابات امري طبيعي و بلكه
الزامي تلقي ميگردد.
 -1از جمله حقوق مسلّم و پذيرفته شده در قانون اساسي براي مردم ،حق انتخاب
شدن و انتخاب كردن است و رئيس جمهور بنا به سوگندنامه اصل  121قانون اساسي،
ضامن حقوق معوقه معرفه در قانون اساسي بوده و بدون مداخله الزم نميتواند ضامن
اين امر باشد.
با عنايت به موارد فوق و ساير مواردي كه به موقع به آن پرداخته خواهد شد،
رئيس جمهور در اجراي قانون انتخابات داراي مسئوليت بوده و به طور مستقيم و يا
با واسطه وزارت كشور از حقوق قانوني خود براي اطمينان از حُسن جريان امور
استفاده مينمايد .البته اين نظارت و كنترل ،نافي وظايف و اختيارات نظارتي شوراي
نگهبان نبوده ،بلكه ميتواند اقدامات آن شوراي محترم را تكميل نمايد.
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با توجه به مراتب فوق ،مقتضي است نظريه قبلي مورد تجديدنظر قرار گيرد.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
 -2-2تذكر شماره  22/51/1042مورخ  1522/11/10شورای نگهبان به رئیس
جمهور وقت در خصوص انتصاب رئیس سازمان بازرسی كل كشور به امر بازرسی
انتخابات مجلس شورای اسالمی:
شماره112981/11 :
تاریخ1375/11/3 :

حضرت آيتاهلل جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سالم؛
به پيوست تصوير حكم شماره  112751مورخ  1157/11/1مقام محترم رياست
جمهوري به عنوان رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور در خصوص بازرسي
انتخابات مياندورهاي پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي ،جهت اطالع جنابعالي و
اعضاء محترم شوراي نگهبان ارسال ميگرد)1(.
محسن هاشمی
رئیس دفتر رئیس جمهور
 .1متن نامه پيوست ،به شرح زير است:
شماره112576 :
تاریخ1375/11/1 :
حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي رئيسي
رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور
با توجه به اهميت برگزاري هر چه سالمتر انتخابات مياندورهاي پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي و
ضرورت اطالع رساني سريع و مستمر به اينجانب ،به موجب اين حكم به امر بازرسي انتخابات اقدام
نماييد .دستگاههاي اجرايي ،وزارتخانهها بهويژه سازمانها و نهادهايي كه به طور مستقيم مسئول
برگزاري انتخابات ميباشند ،همكاري و مساعدت الزم را مبذول خواهند داشت.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
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شماره75/21/1417 :
تاریخ1375/11/16 :

حضرت مستطاب حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران دامت تأييداته
با سالم و تحيات
حكم حضرتعالي درباره بازرسي رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور در
انتخابات مياندورهاي پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي كه طي نامه شماره
 112111/11مورخ  1157/11/1دفتر رئيس جمهور جهت اطالع شورا ارسال گرديده
بود ،در جلسه سهشنبه  1157/11/11شوراي نگهبان مطرح شد .از نظر اين شورا حكم
مذكور با قانون اساسي و قوانين عادي سازگاري ندارد؛ زيرا قانون اساسي براي تضمين
سالمت انتخابات ،نظارت شوراي نگهبان را پيشبيني كرده ،بر حسب نظر تفسيري
شورا اين نظارت هم استصوابي است ،قانون عادي هم براي رسيدگي به كار مجريان،
بازرسي وزارت كشور را پيشبيني كرده ،با اين وضع ،محلي براي بازرس ديگري در
قانون وجود ندارد .وزارت كشور هم تحت نظر رياست جمهوري است كه وظايف
قانوني خود را در حوزه كار آن وزارت از طريق وزير كشور اعمال مينمايد .لذا انتظار
هست در حكم مذكور تجديدنظر فرماييد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
شماره114241 :
تاریخ1375/11/23 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
بازگشت به نامه شماره  57/21/1125مورخ  ،1157/11/11توجه اعضاء محترم آن
شورا را به موارد ذيل جلب مينمايم:
 -1رئيس جمهور به استناد اصل  111قانون اساسي ،بعد از مقام معظم رهبري
باالترين مقام رسمي كشور و مجري قانون اساسي و به موجب اصول  121و ،122
پاسدار قانون اساسي و مسئول انجام وظايف قانوني خود در برابر ملت ،رهبر و مجلس
ميباشد و به موجب نظريه تفسيري شماره /1277ش مورخ  1171/1/12شوراي
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نگهبان از اصل  ،111و ماده ( )17قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و
مسئوليتهاي رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1117رئيس جمهور به منظور
اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي حق اخطار و تذكر به قواي سهگانه كشور را دارد.
 -2براساس ماده ( )11قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور ،به
منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اصل  111قانون
اساسي ،رئيس جمهور از طريق نظارت ،كسب اطالع ،بازرسي ،پيگيري ،بررسي و
اقدامات الزم مسئول اجراي قانون اساسي است .از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده
براي مردم در قانون اساسي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است .طبيعي است كه
رئيس جمهور بدون مداخله نميتواند ضامن اين امر مهم باشد.
 -1انتخابات يك امر كامالً اجرايي است و از اين جهت در حيطه وظايف قوه مجريه
است كه براساس اصل  12قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا
است و براساس اصل  111و  115رئيس جمهور بر كار وزيران ،نظارت تام داشته و آنها
در قبال رئيس جمهور مسئول ميباشند؛ لذا امر بازرسي انتخابات مجلس و كليه
انتخاباتها از سوي رئيس جمهور ،بازرسي عملكرد شوراي نگهبان نيست ،هر چند آن
نيز ميتواند باشد ،بلكه در مرحله اول ،نظارت بر عملكرد مجريان انتخابات است و اين
نظارت در عرض نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست.
با عنايت به موارد فوق ،به نظر ميرسد اصرار شوراي محترم نگهبان در اين باره،
ميتواند متضمن شائبه سلب اختيارات قانوني از رئيس جمهور باشد؛ لذا مقتضي است
رسماً از اين نظريه عدول شود.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
شماره75/21/1459 :
تاریخ1375/12/2 :

جناب آقاي حجتاالسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
با سالم
نامه شماره  111211مورخ  1157/11/21در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان

41
ميگردد:

و نظر شورا بدين شرح اعالم
اوالً در مورد تشكيالت بازرسي رياست جمهوري ،نظر جنابعالي را به پاسخ
شوراي نگهبان به نامه رياست معظم جمهوري وقت به شماره  1211تاريخ
 1112/11/1كه به پيوست( )1ارسال ميگردد ،جلب مينمايد.
ثانياً در مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از انتخابات ،نظر شوراي نگهبان
بدين شرح اعالم ميگردد:
نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسالم
و قانون اساسي ،و تفسير قانون اساسي ،به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است
و هيچيك از اين وظايف را ،حتي پارهاي از موارد ،نميتوان به عهده مقام يا دستگاه
ديگري گذاشت؛ چنانكه مسئوليتهاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري ،رياست
جمهوري ،قوه قضائيه ،قوه مقننه ،ديوان محاسبات ،ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز
نميتوان از تشكيالت ديگري خواست وگرنه اصل  75نقض و تداخل قوا صورت خواهد
گرفت .به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد ،رسيدگي به
تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود ،شورا برخالف اصل  171قانون
اساسي شناخته و رد كرد .اصل  11و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل  171است.
سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل  151براساس حق نظارت قوه قضائيه بر
حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در خصوص دستگاههاي اداري بهوجود
آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه ميباشد و به هيچ وجه به امر انتخابات و
مسئوليت شوراي نگهبان ارتباط ندارد .ضمناً اصل  111نيز مربوط به جايي است كه
اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد .در اينجا
وظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن
هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نميباشد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

 . 1براي آگاهي از اين پيوست ،بنگريد به :نظريه تفسيري شماره  1211مورخ  1112/11/1شوراي نگهبان
در خصوص اصل  ،111مندرج در بند .1-1
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