
 

 پژوهشی) -فصلنامه حقوق اداري (علمی 

 1397تابستان ، 15  ، شمارهپنجمسال 

هاي جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیت

 حقوقی ایرانبینی شده وي در نظام  پیش
 3رضا ناصري علی؛ 2مرتضی قاسم آبادي؛ 1محمد مظهري

 

 

 چکیده

بینی شد و این  پیش 1368پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگري قانون اساسی در سال 

یید مجلس در این خصوص ندارد و در أمقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازي به ت

انتصاب وي داراي صالحیت اختیاري است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در 

هاي رئیس جمهور و از همه  وزیران، هماهنگی معاونت هیأتجلسه علنی مجلس، اداره 

ت وي کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماري بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فو تر مهم

به سوي نظام نیمه ریاستی، پست معاون  68بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی  پیش

بینی  حذف نخست وزیري در ساختار قوه مجریه ایران پیش از ناشی اول براي پر کردن خأل

قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور  131به اصل  شد. وجه تسمیه این مقام اصوالً

هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و  نظارت ،ز طرف دیگرگردد. ا باز می

گردد.  همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می

هایی قانونی مواجه است که در  مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی

 شود که در این رابطه وجود دارند.  سی مینوشتار حاضر مسائلی متناقضی برر

 معاون اول، قانون اساسی، رئیس جمهور، نظارت، نظام حقوقی ایران. واژگان کلیدي:

 

                                                 

 (نویسنده مسئول) دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزت علمی گروه حقوق أعضو هیاستادیار و  . 1

 m.mazhari@tabrizu.ac.ir 

  mortezaghasemabadi@yahoo.com، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز . 2

 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز.  3

 
 

 فتدریافت
 رشپذیرش
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 مقدمه

دهنده،  به معناي یاري» عون، عاون«اي عربی و اسم فاعل از ریشه  کلمه» معاون«از نظر لغوي 

 .1دهخدا ذیل کلمه معاون آمده است:  نامه در لغت .)471: 1384(آذرنوش،  کمک و دستیار است

است. این کلمه در علم  رئیسکسی که مقامش در وزارتخانه یا اداره پس از وزیر یا  .2 ؛یاري کننده

معاون جرم کسی  ،حقوق و به ویژه حقوق جزا و مسئولیت کیفري کاربرد بسیاري دارد. بر این اساس

منتََسب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار که خودش در عملیات اجرایی جرم  است که بدون آن

 ؛)57: 1380(اردبیلی،  خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است

یا  دولت در مجموعه مدیر ارشد به1،رئیس یا معاون معاون و حقوق اداري، علوم اداري ،اما در مدیریت

شود. این واژه  بندي می ، رتبهرئیس که در ساختار سازمانی، پس از گردد اطالق می وکار کسب یک

 رئیسباشد. در برخی از کشورها، معاون  می و جانشین جایگزین معناي  گرفته شده و به زبان التین زا

شمار ه لحاظ سازمانی، دو پست مجزا از یکدیگر بروند، ولی از  ، در یک معنا بکار میرئیسو نایب 

کاربرد مفهوم بنابراین در حقوق اداري  ؛)Radcliffe,,3-, 2005:2eilnMc 134 :1997 (آیند می

گردد که در نهادهاي  فاوت دارد و به جایگاهی اطالق میمعاون با مفاهیم جاري در حقوق کیفري ت

گردد تا وظایفی که  بینی می ائم مقام یا جانشین رئیس پیشها و ادارات کل براي فرد ق دولتی، سازمان

رئیس اداره، سازمان یا نهاد دولتی به دالیلی همچون غیبت در محل کار، بیماري، مرخصی و ... از 

دمات زیرا اصل بر تداوم امور و خ ؛انجام آن ناتوان است، معطل نمانده و توسط معاون به انجام رسد

هاي خطیري که در ساختار قوه مجریه برخی از  ناپذیرند. یکی از پست عطیلعمومی است و این امور ت

نیمه پارلمانی همانند  -کشورهاي داراي نظام ریاستی همچون ایاالت متحده آمریکا یا نیمه ریاستی

  بینی شده، پست معاون رئیس جمهور است که به دلیل نقش قائم جمهوري اسالمی ایران پیش

نماید، وظایف و اختیاراتی در این راستا داشته و  براي رئیس جمهور ایفا میمقامی و جایگزینی که 

هایی براي آنان مقرر شده است. در ساختار اساسی ایران، پست معاون اول رئیس  افزون بر آن نظارت

بینی شد. معاون اول توسط  صورت گرفت، پیش 1368جمهور با اصالحاتی که در قانون اساسی 

معاون  ،یید مجلس در این زمینه وجود ندارد. از طرف دیگرأشده و نیازي به ت رئیس جمهور انتخاب

                                                 

1 . vice president 
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  29   يشده و ینیشبیپ يها تیجمهور و مسئول سیرئ لیمعاون اول به عنوان کف گاهیجا  .2مقاله 

گونه مسئولیت سیاسی در برابر مجلس شوراي اسالمی ندارد. در قانون مذکور برخی   اول، هیچ

مقامی رئیس   هاي رئیس جمهور، قائم وزیران، هماهنگی سایر معاونت هیأتوظایف از جمله اداره 

در مدت  يجمهور یاست، عزل، استعفا و...، عضویت در شوراي انتخابات رجمهور در صورت فوت

کفالت به عهده معاون اول نهاده شده و برخی اختیارات هم به موجب اصول قانون اساسی و قوانین 

معاون اول به کار برده  دمورعادي، همچون شرکت در جلسات علنی مجلس هر چند به صراحت در 

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، پست معاون اول یک پست خطیر و با  بینی شده است. نشده، پیش

از طرف دیگر، یکی از مسائل مهمی که در نظام  .شود ایران تلقی می اهمیت در ساختار قوه مجریه

باشد. تخلفات  بینی شده است، امر نظارت بر این پست می حقوقی ایران، درباره معاون اول پیش

را به ذهن  سؤالبه وجود آمد، این  1زمان معاون اول رئیس جمهور دولت دهماي که در  سابقه بی

متبادر ساخت که جایگاه معاون اول با توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین در ایران چیست؟ 

ضمن بررسی فلسفه وجودي پست معاون اول و جایگاهی که در ساختار  ،بنابراین در نوشتار حاضر

نماید، دالیل نامگذاري و اولویت داشتن این مقام  ري اسالمی ایران ایفا میاساسی دولت جمهو

بینی شده است، مورد بررسی قرار  پیش اوهایی که در نظام حقوقی ایران بر  واکاوي شده و نظارت

با توجه به قانون اساسی  .1 :استت ذیل سؤاالگیرد. لذا نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به  می

نی پست معاون اول رئیس جمهور چیست؟ وجه تسمیه معاون اول و اولویت دادن به این بی دلیل پیش

مقام چه بوده است؟ در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی براي معاون اول به عنوان کفیل رئیس 

جمهور در نظر گرفته شده است؟ با وجود اینکه رئیس جمهور در انتخاب معاون اول داراي صالحیت 

 هایی که در نظام چرا وظایف خطیري به این پست سپرده شده است؟ و مسئولیت ؛اختیاري است

 بینی شده کدامند؟ حقوقی ایران براي معاون اول پیش

  

                                                 

دیوان عالی کشور به  11با رأي شعبه  پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران،. محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدي نژاد  1

میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزاي نقدي محکوم شد. بنگرید به:  850روز حبس و پرداخت دو میلیارد و  91پنج سال و 

http://www.mehrnews.com/news/2471622 
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 فلسفه پیش بینی پست معاون اول در نظام حقوقی ایران -1

توان بر اساس اصالحات صورت گرفته در قانون اساسی  بینی پست معاون اول را می فلسفه پیش

 1358و حذف پست نخست وزیري و گرایش به نظام ریاستی تبیین نمود. قانون اساسی سال  1368

یکی  ،ترسیم کرده بود. بر اساس قانون مذکور» نظام پارلمانی«ن، نظام اجرایی کشور را در قالب ایرا

ه بخش هاي اجرایی به س هاي گرایش نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی، تقسیم مسئولیت از نشانه

وزیران را نخست وزیر به عهده  هیأتوزیران بود و ریاست  هیأتریاست جمهوري، نخست وزیر و 

داد که در این  دولت در حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه می هیأتمگر در مواردي که  ،داشت

اعتماد آن را رأي  و تأییدبود. نخست وزیر باید توسط مجلس  صورت ریاست آن با رئیس جمهور

در رابطه با تفکیک  1358کرد. به دلیل مشکالت ناشی از ابهامات قانون اساسی  میکسب 

تمایل به نظام پارلمانی با اعطاي اختیارات  هاي اجرایی بین رئیس جمهور و نخست وزیر و مسئولیت

بیشتر به نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و کاستن از اختیارات رئیس جمهور و تشریفاتی کردن 

با گرایش به سمت نوعی نظام ریاستی  1368، زمینه اصالح قوه مجریه در قانون اساسی این مقام

معتدل فراهم شد و پست نخست وزیري از ساختار سیاسی کشور حذف گردید. با گرایش به نظام 

هاي اجرایی به صورت متمرکز به رئیس جمهور، به وي اختیار داده  ریاستی و تفویض کلیه مسئولیت

خود معاونانی تعیین کند. بدین ترتیب، معاون اول که از سوي رئیس جمهور و بدون نیاز شد که براي 

شود، وظایف عمده نخست وزیر سابق و با موافقت رئیس جمهور، ریاست  مجلس تعیین می تأییدبه 

ها،  گیرد و در مورد هماهنگی بین سایر معاونت وزیران و اداره جلسات دولت را بر عهده می هیأت

دهد. با توجه به آنچه گفته شد، هر کدام از دو عنوان معاون اول رئیس  جمهور را یاري میرئیس 

حذف مسأله کنند و به  جمهور و نخست وزیر، از نظام خاص سیاسی و رژیم متمایز اجرایی حکایت می

نخست وزیر و جایگزین کردن معان اول رئیس جمهور نباید به دیده یک تغییر شکلی و صوري 

این تغییر خود مقتضاي رویکرد از نظام شبه پارلمانی به نظام شبه ریاستی بود که باید تمام  نگریست.

در مذاکرات  .)287 -300: 1387(عمیدزنجانی،  اجزاي جدید متناسب با یکدیگر تغییر می یافت

قرار گرفت که با توجه به حذف پست تأکید شوراي بازنگري قانون اساسی نیز این موضوع مورد 

وزیري و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوري، وجود همکاران الیقی که  نخست

به عنوان بازوي رئیس جمهور قادر به معاونت و یاري وي در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم 
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ی بین فارغ از گرایش به نظام ریاستی، دلیل دیگر پیش .)279: 1386(هاشمی،  باشند، الزم خواهد بود

، رئیس جمهور ملزم به انتخاب فردي به 131پست معاون اول این است که هر چند مستفاد از اصل 

 بینی این پست را به نوعی براي پر کردن خأل اما در واقع می توان پیش ؛عنوان معاون اول نیست

: 1388ناشی از حذف پست نخست وزیري در قانون اساسی هم دانست (امامی و استوار سنگري، 

با نخست وزیر بود و  وزیران و هماهنگی امور آنان عمدتاً هیأتچرا که در قانون مذکور ریاست  ؛)74

 وزیران را به عهده هیأترئیس جمهور تنها در برخی موارد که خود در جلسه حضور داشت، ریاست 

گرفت. بنابراین با عدم حضور رئیس جمهور بنا به دالیل مختلف همچون مشغله کاري، سفرهاي  می

تعطیل شده و دیگر نخست وزیري هم وجود نداشت که آن را بر  وظیفه مذکور عمالً ... خارجی و

 71بینی و وظایف مذکور به عهده وي نهاده شد. ماده  معاون اول پیش ،عهده بگیرد، از همین رو

هاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده  سمت« عنوان نموده که قانون مدیریت خدمات کشوري نیز

معاون اول را داراي جایگاه  ،به بیان دیگر» معاون اول... .ب... و به عنوان مقام شناخته می شوند

 1ه سیاسی رفیعی در نظام قلمداد نموده و سپس در رابطه با همترازي امتیازات شغلی مقامات، تبصر

 (یعنی معاون اول نخست وزیر دوران انقالب اسالمی با مقامات بند ب« ماده مذکور مقرر داشته که:

حاکی از این دارد که معاون اول با نخست وزیر دوران پیش از مسأله این  ....» گردند ...) همتراز می و

نی شده است. نکته بی بازنگري در قانون اساسی، قابل قیاس است و پستی مشابه آن براي وي پیش

است  مسأله این  ،باشد بینی پست معاون اول قابل ذکر می حائز اهمیت دیگر در خصوص فلسفه پیش

که رئیس جمهور به عنوان یک شخصیت اداري و سیاسی در ساختار قوه مجریه و همانند هر رئیس 

 ... ماري، مرخصی واداره و سازمان دولتی ممکن است به دالیل گوناگونی همچون غیبت، استعفا، بی

در محل خدمت حاضر نباشد. به همین دلیل براي آنکه اصل تداوم خدمات عمومی به عنوان یکی از 

توقف نگردد، لذا قائم مقامی قانونی ضرورت دارد که وظایف  و اصول مسلم حقوق اداري، دچار رکود

قوق اداري تداوم و استمرار محوله را انجام دهد. در پایان این قسمت الزم به ذکر است که چون در ح

، صالحیت اختیاري رئیس جمهور مسألهخدمات عمومی یک اصل انکارناپذیر است و با اعتقاد به این 

تر این بود که رئیس جمهور در  رسد و به نظر راهکار درست در انتخاب معاون قابل انتقاد به نظر می

داري ممکن است با مرخصی، چرا که هر شخص ا ؛انتخاب معاون اول صالحیت تکلیفی داشت
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 اصل تداوم خدمات عمومی بدون وجود یک جانشین، عمالً  ،در این حالت؛ مواجه گردد استعفا و...

  گردد. نقض می

 وجه تسمیه معاول اول رئیس جمهور  -2

ی سؤالبینی پست معاون اول در ساختار قوه مجریه، حال  پس از روشن شدن فلسفه و ضرورت پیش

 ،؟ به عبارت دیگرباشداین است که چرا یک معاون باید اولویت داشته  ،شود متبادر میکه به ذهن 

 وجه تسمیه نامگذاري معاون اول رئیس جمهور چیست؟

ین دلیل نامگذاري معاون تر مهماز دید نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق باید اظهار داشت که 

عزل، استعفا، غیبت و بیماري بیش از دو ماه این است که در صورت فوت،  131اول با توجه به اصل 

رئیس جمهور یا در مواردي که مدت ریاست جمهوري پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی 

ها و اختیارات وي را به عهده  هنوز انتخاب نشده، تنها شخصی که با موافقت رهبري، مسئولیت

ها  با نام بردن از معاون اول، سایر معاونت ه صراحتاًگیرد، معاون اول است. بنابراین اصل یاد شد می

ادامه اصل مذکور  ،یا وزراء را واجد شرایط و صالحیت براي امور یاد شده ندانسته است. از طرف دیگر

مقرر نموده که در دوران کفالت رئیس جمهور، معاون اول به همراه رئیس قوه قضائیه و رئیس 

. این اصل نیز به صراحت به عهده دارنداب رئیس جمهور جدید را مجلس وظیفه برگزاري فرآیند انتخ

معاون اول را واجد شرایط حضور در شوراي مذکور دانسته است و سایر معاونت ها و وزراء، از چنین 

 حقی برخوردار نیستند. 

با فلسفه وجودي پست معاونت ریاست جمهوري در ایاالت متحده  مسأله از دید تطبیقی این 

زیرا معاون رئیس جمهور در صورت خالی ماندن این پست به خاطر استعفا،  ؛بسیار شباهت داردآمریکا 

عزل، ناتوانی یا مرگ رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوري و در صورت عدم امکان موقتی و 

مقطعی انجام وظایف توسط رئیس جمهور، تا زمان بازگشت او به کار، جانشین وي شده و وظایف 

با این تفاوت که معاون اول رئیس  .)150: 1387نژاد،  ت جمهوري را انجام می دهد (هریسیریاس

روز و تا انتخاب رئیس جمهور بعدي در این پست وجود  50جمهور در ایران تنها به مدت محدود 

اما معاون رئیس جمهور ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوري در این پست باقی بماند و از  ؛دارد

دار این امر  رف دیگر در صورتی که موجبات کفالت رئیس جمهور فراهم شده و معاون اول عهدهط
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  33   يشده و ینیشبیپ يها تیجمهور و مسئول سیرئ لیمعاون اول به عنوان کف گاهیجا  .2مقاله 

همین معنا به ذهن متبادر  131از فحواي اصل  ؛شود گردد، دیگر رئیس جمهور به کار بازگردانده نمی

رئیس  اما در آمریکا امکان بازگشت ؛و در واقع باید به فکر انتخاب رئیس جمهور جدید بود شود می

 جمهور به پست خود وجود دارد. 

مجلس  تأییدشود و مورد  از طرف دیگر، از آنجا که معاون اول به وسیله رئیس جمهور انتخاب می

دولت باید قائل به دو  هیأتدر  لذا ؛شوراي اسالمی نیست و مسئولیت سیاسی در برابر مجلس ندارد

ایر معاونان مشخص گردد: یکی اینکه در وضعیت براي وي شد تا اولویت وي نسبت به وزراء و س

وزیران با خود رئیس جمهور است و در صورت حضور  هیأتزمان حضور رئیس جمهور، اداره جلسات 

 یوزیران نیست و نسبت به وزیران اولویت هیأتدر رأي  داراي حق رئیس جمهور معاون اول مستقالً

ستفاد از اصل یکصد و بیست و چهارم ندارد. دیگر اینکه در غیاب و عدم حضور رئیس جمهور، م

وزیران و مسئولیت  هیأتبا موافقت رئیس جمهور اداره  قانون اساسی، تنها کسی که صراحتاً

ها را بر عهده دارد، معاون اول است و در زمان غیبت رئیس جمهور داراي  هماهنگی سایر معاونت

 صاحب ياعضا« آمده است: 1368دولت مصوب  هیأتنامه داخلی  آیین 3ماده  . در باشد رأي می حق

 هیأتدر زمانی که اداره جلسه  جمهور رئیسجمهور، وزراء و معاون اول  رئیس :دولت عبارتند ازرأي 

جایگاه رفیعی را به معاون اول رئیس جمهور در مقایسه با وزراء و  ،همین امر ؛».دولت به عهده اوست

 بخشد. سایر معاونین می

 ب معاون اول رئیس جمهورشرایط انتخا -3

نصب و عزل معاون اول و شرایطی که نظام حقوقی ایران براي قائم مقامی و جانشینی رئیس جمهور 

بینی نموده است، تابع شرایط خاصی است که در این قسمت به تفکیک مورد بررسی قرار  پیش

 گیرد: می

 نصب و عزل معاون اول توسط رئیس جمهور  .1-3

گیرد. گرچه قانون اساسی صراحتی در  ون اول با حکم رئیس جمهور صورت میانتصاب و عزل معا

تواند  رئیس جمهور می«ینکه: بر ا تأکید با  124اما اصل  ؛امر انتخاب معاون اول و عزل وي ندارد

این اختیار به رئیس جمهور اعطا شده که  ؛...» براي انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد

رئیس جمهور در امر انتصاب معاون اول، نیازي به  ،خود را منصوب نماید. از طرف دیگر معاون اول
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اي را در کشور بر عهده ندارد که نسبت به  زیرا معاون اول تصدي وزارتخانه ؛مجلس هم ندارد تأیید

د، اداره آن و وظایف وزارتی حاصله از آن به مجلس پاسخگو و مسئول باشد. با توجه به آنچه بیان ش

تواند  و می رئیس جمهور براي داشتن معاون مختار است شود که اوالً چنین استفاده می مذکور از اصل

تواند  می هیچ معاونی براي خود انتخاب نکند و همه وظایف قانونی را خودش انجام دهد و ثانیاً  اساساً

تواند به  در صورت تعدد معاونان می معاونان متعددي را برگزیند و در این زمینه محدودیتی ندارد؛ ثالثاً

 هیأتعنوان معاون اول بدهد و چنین معاونی با موافقت رئیس جمهور اداره  ،هرکدام که مایل باشد

دولت و ایجاد هماهنگی میان آنها را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین اگر رئیس جمهور کسی را به 

را به او آن دولت نماید یا هماهنگی  هیأتر اداره موأتواند دیگري را م معاون اولی انتخاب نمود، نمی

اما نکته  ؛بنابراین در ساختار قوه مجریه، عزل و نصب معاون اول، با رئیس جمهور است .سپاردب

است که معاون اول در غیاب رئیس جمهور چه مسأله این  ،خورد انتقادي که در این راستا به چشم می

بنا به دالیل مطرح  ،وزیران و چه عدم حضور دائم هیأتسه جلغیبت در در  عدم حضور موقت مثالً

در جلسه رأي  از جمله داشتن حق است؛ قانون اساسی، اختیارات بسیاري را دارا 131شده در اصل 

وزیران، در اختیار داشتن کلیه وظایف و  هیأتوزیران به جاي رئیس جمهور، اداره جلسه  هیأت

اما بابت انجام این امور به هیچ نهادي از جمله ؛ ... فالت وهاي رئیس جمهور به هنگام ک مسئولیت

مجلس پاسخگو نیست و مسئولیتی ندارد و ممکن است اقدام خالف قانونی از وي سر بزند. هر چند 

وزیران، رئیس جمهور را باید  هیأتدر مورد عدم حضور موقت رئیس جمهور به عنوان مثال در جلسه 

اما در مورد عدم حضور دائم وي در سمت ریاست  ؛ون اول دانستمسئول و پاسخگوي اقدامات معا

مانند فوت، تکلیف چه خواهد بود؟ چرا که  131بینی شده در اصل  جمهوري بنا به دالیل پیش

وظایف رئیس جمهور به معاون اول منتقل شده و هیچ قانونی درباره پاسخگویی وي تدوین نشده 

رئیس جمهور به خاطر اقدامات خالف قانون معاون اول، در  رسد مسئول دانستن است. لذا به نظر می

حداقل در چنین زمانی باید مسئولیت معاون  گذار قانونرافع مسئولیت فرد نیست. بنابراین  ،نفس امر

رساند که در زمان کفالت رئیس جمهور و یا حتی غیاب وي بنا به  اول را در قانونی به تصویب می

توان به این  ماید در برابر نهادي همچون مجلس پاسخگو باشد. البته مین هایی که ایفا می مسئولیت

نکته نیز اشاره کرد که محدود کردن مدت کفالت به پنجاه روز و ملزم کردن مقامات به برگزاري 
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انتخابات ظرف این مدت تنها تدبیر قانونی براي جلوگیري از تخلفات قانونی احتمالی توسط معاون 

 اول است.

وزیران هیچ نقشی در  هیأتز اهمیت دیگر در مورد انتخاب معاون اول این است که نکته حائ

شود بلکه رئیس  انتخاب او ندارد و همچنین وظایف معاون اول از طریق مصوبات مجلس تعیین نمی

این امر  .)297: 1387(عمید زنجانی،  کند ها و اختیارات قانونی او را مقرر می مسئولیت جمهور شخصاً

اي در مورد وظایف و  زیرا اگر مصوبه ؛تواند به نوعی زمینه مسئولیت این مقام را فراهم آورد می

اختیارات معاون اول به تصویب برسد، در این صورت چارچوب قانونی مشخصی داشته و در صورت 

 توان وي را مسئول دانست.  تخلف از این اختیارات و وظایف قانونی، می

 رئیس جمهور به نصب معاون اول الزام یا عدم الزام .2-3

رسد انتخاب  به نظر می 132و  131و  124با توجه به اصول قانون اساسی و قرائن موجود در اصول 

تواند براي خود معاون اول انتخاب نکند. در  معاون اول توسط رئیس جمهور الزامی نیست و او می

رر قانون اساسی در این خصوص مق 124رئیس جمهور در این امر صالحیت اختیاري دارد. اصل  ،واقع

ابتداي اصل  ،...» تواند براي انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد رئیس جمهور می«داشته: 

اما کلمه معاونان در این اصل عام و شامل  ؛مذکور گرچه به صراحت نامی از معاون اول نبرده است

به این معنی است که نصب معاون » تواند می«کلمه لذا ذکر  ؛گردد معاون اول رئیس جمهور نیز می

تواند معاون اول هم نداشته باشد. از طرف  اول براي رئیس جمهور یک امر اختیاري است و او می

گردد. در اصل  یاد شده تلقی میمسأله نیز داللت ضمنی دیگري بر  131قرینه موجود در اصل  ،دیگر

رئیس جمهور توسط معاون اول و پس از موافقت رهبري، مذکور پس از برشمردن شرایط قائم مقامی 

در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد دیگري را «...  مقرر شده که

مستفاد از اصل یاد شده، این امر نشانه آن است که رئیس جمهور » کند به جاي وي منصوب می

وده باشد که در این صورت رهبري فردي را براي معاون اول براي خود انتخاب ننم ،ممکن است

  نماید. قرینه دیگر مبنی بر عدم رئیس جمهور پس از وقوع شرایط مذکور در اصل، منصوب می کفالت

ست. اصل یاد شده مقرر ا 131الزام رئیس جمهور در خصوص نصب معاون اول مربوط به اصل 

س جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگري هاي رئی در مدتی که اختیارات و مسئولیت«نموده که 
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اي بر  قرینه» اختیارات رئیس جمهور بر عهده...یا فرد دیگري است«این اصل با ذکر کلمه  ؛»است...

گردد. نتیجه آنکه رئیس جمهور ملزم به انتخاب  عدم الزام رئیس جمهور به نصب معاون اول تلقی می

داراي صالحیت اختیاري است. از زمان اصالحات  مسأله فردي به عنوان معاون اول نیست و در این 

داراي معاون اول بوده و  ساي جمهور عمدتاًؤکنون رتا 1368رفته در قانون اساسی سال صورت گ

اي که در این رابطه الزم به ذکر  اند. اما نکته بدون استثنا شخصی را به این سمت منصوب کرده

بودن نصب معاون اول توسط رئیس جمهور با وظایف و باشد که اختیاري  میمسأله این  ،است

اختیاراتی که در قانون اساسی براي این مقام در نظر گرفته گرفته شده به ویژه در مورد کفالت 

تواند براي  چرا که از یک طرف گفته شده رئیس جمهور می ؛ریاست جمهوري به نظر همخوانی ندارد

هاي رئیس جمهور  کلیه اختیارات و مسئولیت صراحتاً 131اما در اصل  ؛خود معاون اول انتخاب کند

وزیران و هماهنگی  هیأتشود و وظایف بسیار مهمی مانند اداره  در دوران کفالت به وي سپرده می

 براي او در نظر گرفته شده است. ... ها و سایر معاونت

 جایگاه  معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور  -4

طور موقت  ست که به موجب آن در غیاب متصدي شغلی شخصی دیگر بهکفالت اداري ترتیبی ا

بدون تصدي ماندن شغل و مقام اداري  گیرد. انجام امور اداري مربوط به آن مقام را بر عهده می

ناشی از فوت و بیماري و یا مسافرت مسئول آن و یا به علت عدم تعیین متصدي و  ،ممکن است

کفیل آن مقام خواهد بود. هرچند برخالف  خود يخود معاون او به در غیاب هر مقامی، .مسئول باشد

عنوان کفیل خود انتخاب و  معاون خود به يجا فرد دیگري را به تواند یم مقام این اصل، صاحب

را بر عهده  وکه کفالت ا باشد یرا دارا م یمقام اختیارات صاحب  القاعده کفیل همه حسب معرفی نماید.

کفیل مسئول تمام اعمالی است که در  ،به همین جهت .چیزي استثناء شده باشدمگر اینکه رفته گ

انجام دهد که متصدي  تواند یماینکه وي فقط اعمالی را  مدت کفالت او صورت گیرد. مضافاً

متعارف جزء وظایف مقام نبوده  طور بهداده واال انجام اعمالی که  وظایف خود انجام می برحسب قبلی

 )46-47: 1385(طباطبایی مؤتمنی،  .رهاي زمان کفالت نیست قانونی نخواهد بودکایا مربوط به 

بینی شده در خصوص کفالت مقامات رده باالي  در نظام حقوقی ایران نیز یکی از موارد پیش

خود مسئول انجام امور ریاست  رئیس جمهور، اصوالًتشکیالت سیاسی، کفالت رئیس جمهور است. 
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پذیر است که وي همیشه به طور فعال در صحنه باشد. تجربه  مر وقتی امکاناما این ا ؛جمهوري است

بینی شده، ممکن  نشان داده است که رئیس جمهور، به طور موقت یا دائم و به طور اتفاقی و یا پیش

است از صحنه خارج شود. لذا قانون اساسی مقرراتی و شرایطی را تحت عنوان کفالت رئیس جمهور 

شود و از طرف  که چون بر مبناي آن شرایط، کشور از رئیس جمهور محروم میبینی نموده  پیش

لذا ضرورت یک جانشین موقت  ؛بردار نیست دیگر، تا انتخاب رئیس جمهور جدید وظایف وي تعطیل

 ) 281: 1386ناپذیر است. (هاشمی،  براي تکفل این وظایف اجتناب

 موجب قانون اساسی لزوم کفالت معاون اول رئیس جمهور به وجباتم .1-4

لزوم کفالت رئیس جمهور توسط معاون اول مورد بررسی قرار  جباتدر قسمت پیش رو شرایط و مو

 گیرد: می

 فوت رئیس جمهور .1-1-4

ناپذیر است. یکی از موارد خروج قهري از  انسان موجودي فانی است و مرگ یک ضرورت اجتناب

رئیس جمهور نیز از  .)309: 1388و استوارسنگري،  (امامی باشد خدمت دولت، فوت کارمند اداري می

بعد یک کارمند بلندپایه اداري، از این قاعده مستثنی نیست و هر زمان ممکن است به دالیل 

گوناگون فوت نماید. از آنجا که پست ریاست جمهوري به دلیل تداوم و استمرار امور و خدمات 

بنابراین در صورت فوت رئیس جمهور به هر دلیل اعم از مرگ طبیعی،  ؛ناپذیر است عمومی، تعطیل

ایف وي را به عهده بگیرد، ضرورت وجود یک کفیل که وظ ... مرگ در اثر حوادث یا سوانح و

کفالت معاون اول را فوت  موجباتقانون اساسی، یکی از  131ناپذیر است. بر این اساس اصل  اجتناب

 است. رئیس جمهور قلمداد نموده 

 عزل رئیس جمهور .2-1-4

در نظام حقوقی ایران عزل رئیس جمهور تابع تشریفات خاصی است. از آنجا که رئیس جمهور داراي 

هاي سیاسی و قانونی است؛ از نظر سیاسی، مجلس شوراي اسالمی حق استیضاح رئیس  مسئولیت

رأي  کل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وي يسوم آرا تواند با اکثریت دو جمهور را داشته و می

محاکمه قانونی بدهد و از نظر قانونی دیوان عالی کشور رئیس جمهور را به خاطر تخلف از وظایف 

شود و آن گاه این مقام، با در  پیشنهاد عزل به مقام رهبري تسلیم می ،اما در هر صورت ؛می نماید.
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پس از آن که  ،از این رو .)77-78: 1386(هاشمی،  نماید نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می

باید جانشینی داشته باشد که پست وي  رئیس جمهور از سمت خود توسط رهبري عزل شد، طبیعتاً

قانون اساسی، یکی  131اصل  ،هایش را به عهده بگیرد. از این رو خالی نماند و وظایف و مسئولیت

 عزل رئیس جمهور از سمت خود عنوان نموده است. کفالت معاون اول را  جباتدیگر از مو

 استعفاي رئیس جمهور .3-1-4

باشد. قانون اساسی نیز از بعد یک کارمند  یکی از موارد خروج از خدمت دولت، استعفا از سمت می

بلندپایه اداري، به رئیس جمهور این حق را داده است که به طور ارادي از سمت خود استعفا دهد. به 

  کند و تا زمانی می  رهبر تقدیم  خود را به  جمهور استعفاي  رئیس « قانون اساسی: 130ل موجب اص

استعفاي رئیس جمهور از » .دهد می  خود ادامه  وظایف  انجام  به  است  نشده  او پذیرفته  استعفاي  که

اهد شد، جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظائف وي که منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور خو

بدین لحاظ که مقام رهبري به عنوان  ،به نوبه خود از پیامدهاي مهمی برخوردار است. از طرف دیگر

که حکم ریاست جمهوري را تنفیذ و امضا نموده و همچنین  ترین مقام کشور و به عنوان کسی عالی

لذا ضرورت دارد تا خود نیز پس از بررسی آثار و  ؛گیرد عزل رئیس جمهور توسط این مقام صورت می

گیري و استعفاي از این مقام را بپذیرد یا رد  مصالح جامعه، تقاضاي رئیس جمهور را مبنی بر کناره

از این رو در صورتی که مقام رهبري با استعفاي رئیس  ؛)482: 1387(ساعد وکیل و عسکري،  نماید

هاي او را به  نیز ضرورت جانشینی که بتواند وظایف و مسئولیتجمهور موافقت نماید، در این صورت 

کفالت  موجباتاستعفا را به عنوان یکی از  131اصل  ،شود. به همین دلیل عهده بگیرد احساس می

 بینی نموده است. رئیس جمهور توسط معاون اول پیش

 غیبت رئیس جمهور .4-1-4

که  استنظام سیاسی ایران ریاست جمهوري بدون تردید پس از مقام رهبري باالترین پست در 

نظر به گستردگی و اهمیت وظایف  .اي از وظایف اداري و سیاسی را بر عهده دارد مجموعه گسترده

اداره امور کشور و چه بسا بروز  تواند باعث اختالل در مقام ریاست جمهوري هر گونه غیبت وي می

ور هر چند که کوتاه باشد و هدر غیبت رئیس جمشایسته است  ،آشفتگی در مملکت گردد. از همین رو

هاي  حتی اگر به علت انجام یکی از وظایف مرتبط با مقام ریاست جمهوري مانند شرکت در اجالسیه

قانون اساسی غیبت رئیس  ،جانشین وي وظایفش را بر عهده بگیرد. از همین رو ،باشد المللی بین
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سفانه قانون اساسی در این أاما مت ؛ور دانسته استیس جمهئجمهور را یکی از موارد تحقق کفالت ر

ماه رئیس جمهور  غیبت یا بیماري بیش از دو به صورت کلی در 131 رسد. اصل باره مبهم به نظر می

 کند.  با موافقت رهبر، معاون اول را به عنوان کفیل معرفی می

بعد از  »ماه بیش از دو« اول آنکه کلمه :رسد مل به نظر میه قابل تأدر مورد این اصل چند نکت

شود و  »بیماري«واژه عطف به  »غیبت«منظور آن است که کلمه  احتماالًاما  ؛آمده »بیماري«کلمه 

ماه براي نصب  ماه هم براي غیبت و هم بیماري مالك عمل واقع شود. اگر چه مدت دو دومدت 

اما قانون هیچ تکلیفی براي غیبت  ؛رسد کفیل و انتخاب رئیس جمهور جدید مدت معقولی به نظر می

پنجاه روز باشد،  دو ماه مثالً زه است و در صورتی که غیبت کمتر اماه مشخص نکرد کمتر از دو

رو خواهد شد. این مشکل زمانی حادتر خواهد شد که  اداره قوه مجریه با مشکل جدي روبه عمالً

با  گذار قانون ،ادها و قوا باشد. شایسته بودبه قصد فشار به سایر نه غیبت رئیس جمهور عمدي و احیاناً

در ایاالت متحده به عنوان مثال، کرد.  توجه اهمیت موضوع براي هرنوع غیبتی تعیین تکلیف می

آمریکا معاون رئیس جمهور عالوه بر مواردي چون استعفا، عزل، ناتوانی یا مرگ رئیس جمهور در 

وسط رئیس جمهور، تا زمان بازگشت او به کار، صورت عدم امکان موقتی و مقطعی انجام وظایف ت

 ) 150: 1387نژاد،  (هریسی. دهد جانشین وي شده و وظایف ریاست جمهوري را انجام می

در قانون مدیریت خدمات کشوري نیز از غیبت رئیس جمهور به عنوان موجبی براي کفالت 

مذکور، اعضاي شوراي عالی  قانون 114موقت معاون اول نام برده شده است. در این راستا ماده 

رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وي  .1«...  گونه برشمرده که: اداري را این

در مورد بخش کوچکی از  اما این موارد به صورت استثنا و؛ »ریاست شورا بر عهده خواهد داشت...

 باشد.    ایف او نمیل تمامی اختیارات و وظبینی شده و شام پیش جمهوروظایف رئیس 

لزوم  جباتدر مورد موقتی بودن یا عدم حضور کلی رئیس جمهور به عنوان یکی از مو 131اصل 

یط احراز شرا کلمه غیبت در این اصل مبهم است وبنابراین  ؛ده استورکفالت وي، سخنی به میان نیا

توان براي غیبت موقت همچون  چرا که نمی باشد؛ مینامشخص  ،شود و مدتی که غیبت تلقی می

 هیأتحضور رئیس جمهور در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل یا عدم حضور وي در جلسات 

 .وزیران به دلیل مشغله محدود کاري مانند سفرهاي استانی را موجبی براي کفالت او در نظر گرفت

ي در پست ریاست غیبت رئیس جمهور در اینجا به معناي عدم حضور کلی و نتیجه آنکه به نظر
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بیماري بیش از دو « شدن به کلمه عطف مسأله از این  گذار قانونهدف  جمهوري است و احتماالً

نکته دیگري که حائز اهمیت است این است که  .از هم جاي ابهام باقی خواهد ماندباشد که ب» ماه

مانی باید طول توان احراز نمود؟ چه ز غیبت رئیس جمهور در پست ریاست جمهوري را چگونه می

چه  ،بکشد که غیاب رئیس جمهور موجب معرفی معاون اول به عنوان کفیل وي گردد؟ از طرف دیگر

حکم به  ،نهاد یا مقامی باید غیبت و عدم حضور رئیس جمهور را احراز، اثبات نموده و در نهایت

یس جمهور به غیبت را صادر کند؟ این مسائل از جمله مواردي هستند که در مورد شرط غیبت رئ

نیز قانونی در این راستا  گذار قانونعنوان یکی از شرایط لزوم کفالت، مغفول و مجهول مانده است و 

 داد. ارائه ت و ابهامات یاد شده پاسخ مناسب سؤاالکه بتوان بر اساس آن به است تدوین ننموده 

 بیماري بیش از دو ماه رئیس جمهور .5-1-4

فالت رئیس جمهور، بیماري است که به مدت بیش از دو ماه طول لزوم ک وجباتیکی دیگر از م

بکشد. به عبارت دیگر، رئیس جمهور چنانچه بیمار شده و این مدت بیش از دو ماه تمام به طول 

رئیس جمهور دیگر در محل خدمت حاضر  کهچرا  ؛ستا انجامد، در این صورت کفالت وي ضروري

دمات عمومی، نباید جایگاه وي بدون متصدي باقی بماند و نیست و بنا به اصل تداوم و استمرار خ

بینی چنین شرطی، ضرورت کفالت  با پیش 131اصل  ،امور اجرایی کشور تعطیل شود. از همین رو

اول اینکه، فرض  :در چنین شرایطی دو فرض متصور است رئیس جمهور را تبیین نموده است.

رئیس جمهور قبل از برگزاري  وطول انجامید شود بیماري رئیس جمهور بیش از دو ماه به  می

جمهور بعد از برگزاري انتخابات و تعیین رئیس  رئیسیا آنکه  انتخابات جدید بهبودي حاصل نمود و

آیا رئیس جمهور سابق که وي نیز منتخب مردم  ،در چنین حالتی. جمهور جدید بهبودي حاصل نماید

به محض احراز بیماري بیش از دو ماه رئیس  131شود؟ به استناد اصل  است از کار برکنار می

گیرد و باید به همراه رئیس قوه  جمهور، معاون اول با موافقت رهبري کفالت وي را به عهده می

روز رئیس جمهور جدید انتخاب گردد. در  50قضائیه و رئیس مجلس ترتیبی را اتخاذ نماید که ظرف 

پس از مدت کمی بیش از دو ماه بهبودي حاصل تکلیف چیست؟ آیا رئیس جمهور که  ،این صورت

شود و یا اینکه پس از مدت بیش از دو ماه از پست خود  نموده، دوباره به پست خویش بازگردانده می

شود؟ نکته قابل ذکر دیگر اینکه چه نهادي باید بیماري بیش از دو ماه  برکنار و مستعفی شناخته می

امر در بیمارستان خاص و زیر نظر وزارت بهداشت و درمان رئیس جمهور را احراز نماید؟ آیا این 
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نظارت  مسأله گیرد یا اینکه یک نهاد سیاسی همچون مجلس شوراي اسالمی بر این  صورت می

یاد شده روزي پیش  مسأله زیرا ممکن است  ؛دارد؟ این ابهامات شایسته نظام سیاسی کشور نیست

 قانونی متوجه کشور گردد.  آمده و خأل

 پایان مدت دوره ریاست جمهوري و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید .6-1-4

کفالت رئیس جمهور، زمانی است که دوره ریاست  موجباتیکی دیگر از  131به استناد اصل 

جمهوري به پایان رسیده و بنا به دالیلی رئیس جمهور جدید انتخاب نگردیده است. در این صورت 

پست ریاست جمهوري موجب توقف امور اجرایی نگردد و خدمات براي آنکه فقدان رئیس جمهور در 

ست. به ا عمومی مستمرا تداوم یابد، وجود یک جانشین براي رتق و فتق کردن امور اجرایی ضروري

اي که در این جا  اما نکته ؛معاون اول را به عنوان کفیل معرفی نموده است 131اصل  ،همین دلیل

بینی نموده که ممکن است رئیس جمهور بنا  شد که اصل مذکور پیشبا میمسأله این  ،قابل ذکر است

نماید این است که چه دالیلی  ی که به ذهن خطور میسؤالبه دالیلی هنوز انتخاب نشده باشد. حال 

تواند بزرگ باشد که  موجب عدم انتخاب رئیس جمهور جدید شده است؟ این موانع تا چه حد می

جنگ،  :مانع مذکور همانند رئیس جمهور جدید شده است؟ مسلماً موجب ممانعت کشور براي انتخاب

 کشور ... در ابعادي وسیع شامل بیشتر مناطق زلزله، سیل و :و یا حوادثی چون کشور اشغال نظامی

را به تعویق  يجمهور یاستباید آنچنان پراهمیت و بزرگ باشد که امر مهمی همچون انتخابات ر

ا و نهادهاي مجري انتخابات همچون وزارت کشور و شوراي نگهبان ه انداخته به طوري که دستگاه

شود که چنان  فرض می ،به عنوان ناظر انتخابات را با مشکل مواجه نموده است. از طرف دیگر

قانون اساسی که  67 شرایطی براي عدم برگزاري انتخابات ریاست جمهوري پیش آمده و به اصل

چهارم  نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سهدر زمان جنگ و اشغال «مقرر نموده: 

شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت براي مدت  تأییدمجموع نمایندگان و 

درمورد انتخابات  اما باید توجه نمود که اصل یاد شده اوالً ؛گردد استناد می...»  گردد معینی متوقف می

به فرض محال در صورت استناد به آن، یکی از شرایط اساسی آن یعنی  اًثانی .مجلس مقرر شده است

یکی از  مسألهپیشنهاد رئیس جمهور به خاطر آن که دوره وي به پایان رسیده، مفقود است. لذا این 

با تدوین و تصویب  گذار قانونرفت  چرا که انتظار می ؛گردد انتقادات وارده بر اصل یاد شده تلقی می

سازي برطرف  شمرد و ابهامات حاصل از اصل را با شفاف به دقت موانع مذکور را برمی قانون عادي
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یات ئزیرا یکی از وظایف قوانین عادي این است که کلی نگري اصول قانون اساسی با جز ؛کرد می

 بینی نمایند.  بعدي پیش

 هاي دوره کفالت رئیس جمهور رعایت شرایط و محدودیت .2-4

دار این امر گردید،  کفالت براي رئیس جمهور احراز شد و معاون اول عهده موجباتپس از آن که 

در این قسمت  ،از همین رو .هایی وجود دارند که در این زمینه باید رعایت شوند حدودیتشرایط و م

 شود: به این شرایط و استثنائات پرداخته می

 ول و ابهام در زمینه مسئولیت ويانجام کلیه وظایف و اختیارات رئیس جمهور توسط معاون ا .1-2-4

گیري تمام وظایف و اختیارات  نخستین شرط براي معاون اول در دوران کفالت رئیس جمهور به عهده

اي از تکالیف و وظایف مذکور شانه خالی کند.  باشد و معاون اول حق ندارد به هر بهانه این مقام می

رئیس جمهور پیش آید و معاون اول با موافقت ، چنانچه موارد لزوم کفالت 131بنا به قرینه اصل 

هاي رئیس جمهور به وي  در این صورت کلیه اختیارات و مسئولیت ؛رهبري به جاي وي قرار بگیرد

هیچ وظیفه خاصی را از این امر مستثنی نکرده و حتی  زیرا اصل یاد شده اوالً ؛گردد منتقل می

در این برهه زمانی ارائه نداده  ،معاون اول باشدتواند خاص  فهرستی از اختیارات و وظایفی که می

اما  ؛هاي رئیس جمهور نامی نبرده وظایف و مسئولیت» همه«گرچه به صراحت از کلمه  است و ثانیاً

صحه  مسأله به نوعی بر این » (رئیس جمهور) هاي وي اختیارات و مسئولیت«با ذکر کلمه عام 

 وزیران هیأتریاست مربوط به رئیس جمهور از جمله  اختیارات و وظایف ،گذاشته است. از این رو

)، 134(اصل  )، مسئولیت اقدامات وزیران125و  123(اصل  ها عهدنامه توشیح قوانین و)، 134(اصل 

)، ریاست شوراي 129(اصل  هاي دولتی )، اعطاي نشان128(اصل  اعزام و پذیرش سفیران خارجی

اما  ؛اول در دوران کفالت رئیس جمهور به عهده دارد را معاون ... ) و176(اصل  عالی امنیت ملی

این است که در برابر اختیارات مذکور، آیا معاون اول در دوران  ،آید ی که در اینجا پیش میسؤال

کفالت همچون رئیس جمهور در برابر رهبر، ملت و مجلس شوراي اسالمی مسئولیت دارد؟ آیا کفیل 

مسئولیتی مشابه  به عهده دارد، متقابالً 131ور را مطابق اصل که تمام اختیارات و وظایف رئیس جمه

 مسأله رئیس جمهور هم در مورد وي صادق است؟ در پاسخ باید اظهار نمود که اگر قائل به این 

باشیم که در دوران کفالت معاون اول کلیه وظایف و اختیارات رئیس جمهور را به عهده می گیرد، در 

اما با توجه به  ؛باید محرز گردد برابر رهبر، ملت و مجلس هم قاعدتاً مسئولیت وي در ،این صورت
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شورایی متشکل از رئیس «که باید 131کوتاه بودن دوران کفالت او و جمله ذکر شده در اصل 

روز،  50باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف مدت  ... مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول و

رسد و در این زمینه هیچ قرینه  منطقی به نظر میغیر این امر» خاب گرددرئیس جمهور جدید انت

معاون اول برخالف معاون  زیرا اوالً ؛قانونی چه در قانون اساسی و چه در قانون عادي وجود ندارد

 هیأتچرا که در این کشور  ؛رئیس جمهور در ایاالت متحده آمریکا منتخب از ناحیه مردم نیست

گزینند ولی معاون اول  انتخابیه همزمان هم رئیس جمهور و هم معاون وي را طی انتخابات برمی

هیچ نهاد دیگري از جمله  تأییدرئیس جمهور در ایران، منتخب شخص رئیس جمهور بوده و مورد 

براي رئیس  122مشابه آنچه در اصل  ،بنابراین فرض مسئولیت وي در برابر ملت ؛مجلس هم نیست

منتفی است. اگر گفته شود که مسئولیت وي در برابر رهبر با توجه به  بینی شده، عمالً ور پیشجمه

در پاسخ باید اظهار نمود که در این  .شود محقق می» موافقت رهبري«در زمینه  131قرینه اصل 

رأي  س ازتواند معاون اول را مشابه رئیس جمهور پ زمنیه هیچ قانونی وجود ندارد و اینکه آیا رهبر می

مجلس در خصوص عدم کفایت سیاسی، عزل رأي  دیوان عالی مبنی بر تخلف از وظایف قانونی یا

کند؟ هیچ مستند قانونی در این راستا وجود ندارد. در مورد مسئولیت معاون اول در برابر مجلس 

دارد و هیچ قانونی وجود  شوراي اسالمی هم جاي تردید وجود دارد؛ به بیان دیگر، در این مورد خأل

را بتوان به موقتی مسأله قانونی به مسئولیت وي در برابر مجلس اشاره نکرده است. شاید دلیل این 

 بودن دوران حضور وي در پست ریاست جمهوري استناد داد. 

  موافقت رهبري .2-2-4

 ین شرط براي معاون اول براي کفالت رئیستر مهمین شرایط و شاید بتوان گفت تر مهمیکی از 

جمهور، موافقت مقام رهبري است. به بیان دیگر، معاون اول باید موافقت مقام رهبري را در این 

با خود داشته باشد در غیر این صورت واجد شرایط نخواهد بود. به اعتقاد نگارندگان دلیل این  مسأله 

به استناد بند  را شاید بتوان با امر تنفیذ حکم ریاست جمهوري پس از انتخابات توسط رهبريمسأله 

، تقدیم استعفاي رئیس 122، مسئولیت رئیس جمهور در برابر رهبري به استناد اصل 110اصل  9

، قیاس نمود تا معاون اول یا فردي که به جاي رئیس جمهور 130جمهور به رهبري به استناد اصل 

نظارت رهبري به  هاي مذکور را زیر گردد، مشابه رئیس جمهور مسئولیت کفیل امور اجرایی کشور می

براي معاون  131قانون اساسی، شرط مهم موافقت رهبري را در اصل  ،انجام برساند. به همین دلیل
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کفالت رئیس جمهور به وقوع  جباتبینی نموده است. بنابراین چنانچه مو اول و فرد دیگر، پیش

قانون اساسی  ید، عمالًاما معاون اول موافقت رهبري را براي کفالت رئیس جمهور کسب ننما ؛بپیوندد

لذا  ؛قانونی استراستا به انجام رسانده است، غیر نقض شده و امور و وظایفی که معاون اول در این

رسد؛ از دقت در اصل  کفالت رئیس جمهور به نظر می مسأله ین تر مهمموافقت رهبري جز الینفک و 

 گردد.  همین معنا به ذهن متبادر می 131

 وره کفالت معاون اولموقتی بودن د .3-2-4

روز از تاریخ  50قانون اساسی، دوران کفالت معاون اول محدود بوده و حداکثر  131بنا به قرینه اصل 

انجامد. این مورد یکی از موارد تفاوت  شروع فعالیت براي انتخاب رئیس جمهور جدید به طول می

زیرا هم حضور دائم بر مسند  ؛دشو معاون اول رئیس جمهور با معاون رئیس جمهور آمریکا تلقی می

بینی  ریاست جمهوري و هم حضور موقت وي در دوران کفالت و جانشینی رئیس جمهور آمریکا، پیش

شده است. در آمریکا اگر معاون رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوري به هر دلیلی از کار کناره 

گردد.  اکثریت آراء انتخاب میگیرد، جانشین وي توسط رئیس جمهور و با تصویب هر دو مجلس با 

کر، معاون وي تا پایان دوره الذ در این فرض، در صورت مرگ رئیس جمهور و طبق قاعده فوق

 یعنی رئیس جمهوري که منتخب مردم نیست ؛دار پست ریاست جمهوري خواهد بود عهده

گارندگان، یکی از بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، به اعتقاد ن ؛)150-151: 1387نژاد،  (هریسی

است که وي منتخب مردم نیست و این مسأله این  دالیل محدودیت دوران کفالت معاون اول احتماالً

 شود.  امر در مقایسه با قانون اساسی ایاالت متحده یک امتیاز تلقی می

 ها و استثنائات قانونی زمان کفالت رئیس جمهور محدودیت. 4-2-4

 ،است که اختیارات رئیس جمهور به عهده معاون اول ...در مدتی  132به استناد اصل 

 :ها عبارتند از توان در این برهه بدان مبادرت نمود این محدودیت هایی وجود دارد که نمی محدودیت

توان براي تجدیدنظر  عدم اعتماد داد و نیز نمیرأي  توان وزراء را استیضاح کرد یا به آنان اینکه نمی

در  ،ر همه پرسی اقدام نمود که هر کدام توجیه خاص خود را دارند. از این رودر قانون اساسی یا ام

 گردد: هاي و استثنائات قانونی مذکور در زمان کفالت معاون اول بررسی می این قسمت محدودیت
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  45   يشده و ینیشبیپ يها تیجمهور و مسئول سیرئ لیمعاون اول به عنوان کف گاهیجا  .2مقاله 

 . عدم استیضاح و ندادن رأي عدم اعتماد به وزراي دولت1-4-2-4

نظران حقوق عمومی چون کشور در  برخی از صاحب در این خصوص باید اظهار نمود که به اعتقاد

وضعیت عادي قرار ندارد و این امکان وجود دارد که بر اثر استیضاح وزرا با رأي عدم اعتماد 

) روز معرفی 50( دیگر در این مدت کوتاه نمایندگان مجلس از سمت خود عزل گردند، از طرف

انتخاب کند) مقرون به صالح  آنها را مجدداً ورزاي جدید (که معلوم نیست رئیس جمهور جدید آینده

 باشد، لذا امور و مصالح کشور به دلیل فقدان وزیر ممکن است با تعطیلی و توقف مواجه گردد نمی

بینی مورد مذکور سعی در حفظ و تداوم امور  با پیش 132اصل  ،از همین رو .)283: 1386(هاشمی، 

وقتی که معاون اول  در این راستا حائز اهمیت است: اوالً اما ذکر چند نکته ؛اجرایی کشور داشته است

کلیه اختیارات وي به  131به استناد اصل  ،گیرد اختیارات و وظایف رئیس جمهور را به عهده می

حق انتخاب سرپرست  ،شود اي بدون وزیر می یعنی هنگامی که وزارتخانه ؛گردد معاون اول منتقل می

عدم اعتماد نمایندگان مجلس نباید رأي  بنابراین عزل وزیر به دلیل ؛موقت را به مدت سه ماه دارد

در صورتی که در دوران  ثانیاً .این نگرانی را به وجود آورد که امور اجرایی کشور با تعطیلی مواجه شود

دار شدن وجهه  کفالت معاون اول وزیري با تخلفات مختلف موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه

 وي را استیضاح یا به وي 132آیا مجلس نباید همچنان به استناد اصل  ؛رددنظام سیاسی کشور گ

اي را با تصویب  حل قانع کننده باز هم راه گذار قانونرسد  به نظر می ،عدم اعتماد دهد؟ از این رورأي 

قوانین عادي در این خصوص مقرر نکرده است تا بدین وسیله با ذکر استثنائاتی ابهام ایجاد شده را 

 طرف نماید. بر

 پرسی . عدم اقدام براي تجدیدنظر در قانون اساسی و همه2-4-2-4

پرسی و یا تجدیدنظر در قانون  ، اقدام به همه132نظران و به استناد اصل  به اعتقاد برخی از صاحب

اساسی از جمله اموري است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروري نیست. از طرف دیگر، در 

برد و اوضاع، حالت عادي الزم را  جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر میاین مدت 

توان  بنابراین در مدت کفالت معاون اول نمی ؛)283: 1386(هاشمی،  براي امور مذکور نخواهد داشت

شود که به  پرسی اقدام کرد و یا در قانون اساسی تجدیدنظر نمود. از طرف دیگر، فرض می به همه

مراحل بازنگري و اصالح در قانون اساسی به اتمام رسیده و مصوبات شوراي  177تناد اصل اس

و امضاي مقام رهبري پیش از دوران کفالت رئیس جمهور رسیده و تنها مرحله باقی  تأییدبازنگري به 
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پرسی است و به  کنندگان در همه عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت يمانده، مراجعه به آرا

توان به این امر اقدام  پرسی در دوران کفالت معاون اول را منع نموده نمی همه 132اصل آنکه  خاطر

روز بگذرد و رئیس جمهور  100نمود. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید منتظر ماند که حدود 

فوق  سؤالپاسخ به  ،رسد به نظر می پرسی نمود؟ جدید انتخاب شده و پس از آن مبادرت به همه

جدید متوقف  جمهورباشد و بازنگري قانون اساسی در هر مرحله باشد تا انتخاب رئیس  مثبت می

 شود. می

 بینی شده بر معاون اول در نظام حقوقی ایران ها و تکالیف پیش مسئولیت -5

بینی شده و مقام یاد شده باید برخی تکالیف را  هایی بر معاون اول پیش در نظام حقوقی ایران نظارت

 مراعات نماید که در قسمت پیش رو به این موارد پرداخته خواهد شد: نیز

 نظارت سلسله مراتبی .1-5

(قدرت مرکزي) بر اجزاء، ادارات و کارکنان خود نظارت دارند که  ها و مقامات اداري مرکزي سازمان

بر ادارات و هاي اداري  این نظارت به نظارت درون سازمانی نیز مشهور است. یعنی مقامات و سازمان

ین نوع کنترل اداري از طریق سلسله تر کنند. مهم کارکنان آن در چهارچوب سازمان خود نظارت می

شود. کنترل سلسله مراتبی نظامی است که در آن مقامات مافوق بر کارکنان  مراتب اداري اعمال می

به اطاعت از دستورات کنند و کارکنان مرئوس مکلف  دهند و بر آنها نظارت می مادون خود دستور می

هاي اداري کشور از طریق عزل و  و اوامر مافوق خود هستند. این نظارت نسبت به کارکنان سازمان

(امامی و استوار سنگري،  شود نصب کارکنان مرئوس توسط مافوق و تعیین تکلیف کارکنان اعمال می

اما  ؛بینی نشده است ل پیشاین نوع نظارت هر چند به صراحت در مورد معاون او .)144-143: 1388

از آنجا که عزل و نصب وي به عهده رئیس جمهور بوده و تعیین  124با توجه به فحواي اصل 

ها که در اصل یاد شده براي معاون اول  وزیران و هماهنگی سایر معاونت هیأتتکلیف در مورد اداره 

تحت نظارت و امر  ن او اصوالًگیرد، بنابرای بینی شده است، با موافقت رئیس جمهور صورت می پیش

لذا در برابر رئیس جمهور  ؛گردد تلقی میرئیس جمهور و از نظر سلسله مراتبی تحت کنترل او 

توان موارد زیر را  تبی رئیس جمهور بر معاون اول، میباشد. با توجه به نظارت سلسله مرا مسئول می

 از آن نتیجه گرفت:
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رابطه  .2(دولت)؛  یک شخصیت حقوقی عمومی است شونده داراي کننده و کنترل کنترل .1 

کنترل اصل است مگر آنکه  .3(رئیسی و مرئوسی)؛  شونده سلسله مراتبی است کننده و کنترل کنترل

 .5گردد؛  قلمرو کنترل وسیع است و اعمال حقوقی و مادي را شامل می .4مواردي استثناء شود؛ 

آید  ی که در این راستا پیش میسؤال .)162: 1386(انصاري،  شکایت قضایی از کنترل، محدود است

یعنی متشکل از رهبري و ریاست  ؛این است که با توجه به اینکه قوه مجریه ایران دو رکنی است

) و 267: 1386(هاشمی،  شود ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می جمهوري است و کلیه سازمان

در برابر  122به رهبري سپرده شده و به موجب اصل  عزل رئیس جمهور 110اینکه به استناد اصل 

توان قائل به نظارت سلسله مراتبی رهبر بر معاون اول هم  آیا می ؛رهبر مسئول اقدامات خود است

بود یا خیر؟ در پاسخ باید اظهار نمود که هیچ مستند قانونی در این زمینه وجود ندارد و در هیچ قانونی 

مقام رهبري طی  1388 اما در سال ؛ري بر معاون اول اشاره نشده استبه نظارت سلسله مراتبی رهب

بنابراین  1ملغی اعالم نمودند. را یک حکم حکومتی به رئیس جمهور وقت، انتصاب معاون اول

توان این مورد را نوعی نظارت سلسله مراتبی به حساب آورد که بر اساس آن مقام رهبري به  می

پس از مقام  صرفاً 113وه مجریه دارد و رئیس جمهور به استناد اصل اي که بر ق موجب ریاست فائقه

شود، لذا از اختیار خود براي عزل معاون اول استفاده  ترین مقام رسمی کشور تلقی می رهبري عالی

 نمودند. 

 جرم سیاسی) -مسئولیت کیفري (جرم عادي .2-5

بینی  ر در نظام حقوقی ایران پیشهایی که در مورد معاون اول رئیس جمهو یکی دیگر از مسئولیت

  اتهام  ... به  رسیدگی: «مقرر داشته که 140 اصلباشد. در این راستا  شده است، مسئولیت کیفري می

  هايدر دادگاه  اسالمی  شوراي  مجلس  با اطالع  عادي  در مورد جرائم ... (رئیس جمهور)او   معاونان

 يها دادگاه در این اصل حسب مورد هاي عمومی ور از دادگاهمنظ» .شود یم  انجام  دادگستري  عمومی

استان تهران است که به عنوان مرجع کیفري عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان کیفري یک و دو 

قانون  307(ماده  دنکن مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صالحیت خود، رسیدگی بدوي می

                                                 

 قابل مشاهده در سایت: مشاییاسفندیار رحیمی  به رئیس جمهور در مورد آقاي ينامه رهبر. بنگرید به 1

 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=7495 
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پس از حضور در دادگاه و محاکمه، مانند سایر اشخاص مجازات  .)1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

سیاسی، رسیدگی به اتهامات وزرا مانند سایر اشخاص با حضور  جرائمخواهند شد و در مورد 

بر این اساس چنانچه . )1382منصفه مصوب  هیأتقانون  1برگزار خواهد شد (ماده  منصفه تأیه

... گردد، با اطالع مجلس شوراي  ت، اختالس ومعاون اول مرتکب جرائم عادي همچون سرق

گونه که مالحظه  گردد. بنابراین همان هاي دادگستري رسیدگی می اسالمی، این جرائم در دادگاه

باشد و در صورت ورود اتهام به وي، در  شود، معاون اول نیز همانند سایر افراد جامعه، مسئول می می

ها وجه تمایز موجود در اصل مذکور، ضرورت اطالع هاي عمومی قابل محاکمه است. تن دادگاه

تواند  ثیري داشته باشد، میأترین ت باشد. این اطالع، بدون آنکه بر مراتب دادرسی کوچک مجلس می

ی که در این راستا به ذهن خطور سؤالاما  ؛)333: 1386(هاشمی،  مجلس را در جریان امر قرار دهد

 ؛تواند داشته باشد جریان رسیدگی معاون اول چه سودي مینماید این است که اطالع مجلس از  می

توان آنان  زیرا وزراء یا رئیس جمهور چنانچه در مورد جرائم عادي محکوم گردند، در صورت لزوم می

را در مجلس مورد استیضاح قرار داد و لیکن معاون اول که در اصل یاد شده هم ردیف وزراء و رئیس 

 ؛بر مجلس مسئولیت سیاسی ندارد که بتوان وي را استیضاح نمودجمهور ذکر شده است، در برا

اما نکته بسیار مهم دیگر در  ؛بنابراین به خاطر فقدان مسئولیت اطالع مجلس هم ضرورتی ندارد

اساسی در مورد اتهامات سیاسی  گذار قانونمورد ارتکاب جرم توسط معاون اول، جرائم سیاسی است. 

در مورد جرم  168سکوت روبروست. قانون اساسی به طور عام در اصل  معاون اول مشابه وزراء، با

منصفه در محاکم  هیأتعلنی است و با حضور  ... رسیدگی به جرائم سیاسی« سیاسی مقرر نموده که

این اصل به طور عمومی رسیدگی به جرائم سیاسی همه اشخاص  ....» گیرد دادگستري صورت می

بینی نموده و تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن  هاي دادگستري پیش دگاهدر دا اعم از معاون اول و ...

ها سکوت در این مورد  پس از سال 1392را به قانون عادي محول کرده است. باالخره در سال 

به تصویب مجلس رسید.  1394طرحی در صحن مجلس با نام جرم سیاسی مطرح شد و در سال 

) این قانون 1ائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (جر قانون مذکور مقرر نموده که 2ماده 

 :شوند جرم سیاسی محسوب می

توهین یا افتراء به رؤساي سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان  .الف 

... نکته جالب توجه این است که قانون مزبور، صرفاً در جایگاه مدعی به معاون اول  و جمهور، رئیس
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اي  نگریسته و توهین و افتراء را به وي از جمله مصادیق جرم سیاسی برشمرده است؛ اما هیچ اشاره

به اینکه اگر خود معاون اول در حین خدمت مرتکب جرم سیاسی گردد، در این صورت تکلیف 

د عادي اگر معاون اول توهین یا افترایی به مقامات مذکور در ماده نماید، آیا مانند افرا چیست؟ مثالً

 خیر؟ گردد یا محاکمه می

 مسئولیت مدنی .3-5

معاون اول نیز مشابه همه کارمندان دولت و وزراء، ممکن است خسارت و ضرر و زیانی را متوجه 

دولت یا اشخاص ثالث نماید. اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و عدالت باشد، مسئولیت دولت 

: 1386(هاشمی،  دیدگان است دولت و حق خسارت محرز است. بنابراین جبران خسارت، تکلیف

قانون  11اما به موجب ماده  ؛بینی نشده است این نوع مسئولیت در قانون اساسی پیش .)332

احتیاطی  بی جهینت که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در ... کارمندان دولت و«مسئولیت مدنی: 

ولی هرگاه خسارات  ،باشند ران خسارت وارده میخساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جب

در این  ؛مؤسسات مزبور باشد ایوارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و 

ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت  ،اداره یا مؤسسه مربوطه است  جبران خسارت بر عهده ،صورت

ن منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب حسب ضرورت براي تأمی هرگاه اقداماتی که بر

منظور از کارمندان دولت در  مسلماً .»دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود ،ضرر دیگري شود

یا در نتیجه  گردد و چنانچه معاون اول عمداً این ماده شامل معاون اول رئیس جمهور هم می

مسئول جبران خسارت وارده است. نکته قابل  خصاًاحتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید، ش بی

ذکر در این خصوص آن است که این ماده مسئولیت مدنی دولت را تنها در مقام اعمال تصدي 

پذیرفته است و دولت در اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد، به بیان دیگر، چنانچه معاون اول خسارتی 

م انجام اعمال حاکمیت بوده و خسارت وارد شده به شخصی وارد نموده و به استناد اینکه در مقا

 است، مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود. 

 تکلیف به نداشتن شغل دولتی دیگر .4-5

جامعه دارد. در این  شئوناي بر کل امور و  ثیر همه جانبهأانجام اعمال سیاسی و اداري ارتباط و ت

ایجاد نظام  3اصل  10راستا، قانون اساسی براي احتراز از مفاسد احتمالی اعمال مذکور، به موجب بند 
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داند. خطوط اصلی نظام سیاسی و اداري کشور مبتنی بر  اداري صحیح را یکی از وظایف دولت می

باشد.  فسادهاي ناشی از آن میست که حکمت نهفته در آن، جلوگیري از تمرکز قدرت و ا تفکیک قوا

سپردن مشاغل متعدد به مسئوالن یکی از عوامل مهمی است که خطر فساد اداري را به دنبال دارد. 

هاي گوناگون و متعدد قدرت بیشتري را به دنبال دارد؛ به همین  تجربه نشان داده است که شغل

اداري و اساسی، در حقوق اصل جمع ممنوعیت مشاغل سیاسی و یا ممنوعیت جمع مشاغل  ،جهت

قانون اساسی  141اصل  ،به همین خاطر .)14: 1386(هاشمی،  اساسی کشورها مقرر شده است

تواند بیش از یک شغل دولتی  تکلیفی را بر معاون اول رئیس جمهور بار نهاده که مطابق آن وي نمی

توانند بیش از یک شغل دولتی  نمی معاونان رئیس جمهور... ...«ته باشد تا جایی که مقرر نموده: داش

اما کلمه معاونان  ؛در این اصل هر چند به صراحت از معاون اول نامی برده نشده ....» داشته باشند

تواند دو شغل دولتی  لذا معاون اول نمی ،گردد رئیس جمهور عام بوده و شامل معاون اول هم می

اما ضمانت اجراي این اصل چیست  ؛یدآ داشته باشد و این ممنوعیت تکلیفی براي وي به حساب می

و چنانچه معاون اول از این امر تخلف نماید، چه ضمانتی وجود دارد تا به تخلف وي رسیدگی و 

مجازات آن به چه صورت است؟ در پاسخ باید اظهار نمود که قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک 

ماه تا  6اي انفصال موقت از ه به تصویب مجلس رسید و براي متخلف مجازات 1373شغل در سال 

سال  1ماه تا  6سال و یا انفصال دائم و استرداد وجوه دریافتی، براي آمر مجازات انفصال موقت از  1

کننده حقوق و مزایاي شغل دولتی، مجازات انفصال  حسابی و مالی پرداخت و براي مسئوالن ذي

قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک  7و  6، 5هاي  ماه صادر خواهد شد. (تبصره 6ماه تا  2موقت از 

کننده حکم تخلف نماید و یا آمر و صادر 141 بنابراین معاون اول چنانچه از حکم تکلیفی اصل ؛شغل)

 گردد.   بینی شده فوق در مورد وي اعمال می هاي پیش دو شغل دولتی باشد، مجازات

  (مسئولیت مالی) تکلیف به عدم افزایش دارایی در فاصله آغاز وپایان خدمت .5-5

متوجه معاون اول رئیس جمهور است، تکلیف به عدم  142یکی دیگر از تکالیفی که به موجب اصل 

چرا که  ؛باشد افزایش دارایی خود در زمان قبل و بعد از خدمت در دولت، شامل همسر و فرزندانش می

 ... معاون اول نیز مشابه وزراء در مقام ایفاي وظایف خود با امور مالی فراوان مانند اموال دولتی و

 142اصل  ،در این خصوص .)334: 1386(هاشمی،  استفاده دور از ذهن نیست سروکار دارد و سوء
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و بعد از خدمت، توسط  قبل ... همسر و فرزندان ... معاونان رئیس جمهور ... دارایی« مقرر داشته که

بنابراین دارایی معاون ». شود که برخالف حق افزایش نیافته باشد  رئیس قوه قضائیه رسیدگی می

گیرد  ها، توسط رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرار می اول، همسر و فرزندانش به مثابه سایر معاونت

پی اعمال نظارت ساسی کشور در است که نظام حقوق ا تا برخالف حق افزایش نیافته باشد. آشکار

ه هاي اجرایی کشور بوده و این امر بر عهده باالترین مقام قضایی نهاده است. ب مالی بر باالترین مقام

ین وسیله قوه قضائیه صالحیت نظارت مالی بر گردانندگان اصلی قوه مجریه و از جمله معاون اول ا

باید به دست  که منطقاً یک امر فنی و پیچیده استیابد. رسیدگی به وضعیت مالی ایشان البته  را می

ی که در این سؤالاما  ؛)123: 1390(راسخ،  کارشناسان منصوب یا مشاور رئیس قوه قضائیه انجام شود

آید این است که چنانچه معاون اول از حکم اصل یاد شده تخلف نماید چه ضمانت  خصوص پیش می

کاري در این راستا از سوي رئیس وجود دارد؟ و چه سازو کشاندن وي اجرایی براي زیر بار مسئولیت

گردد؟ در پاسخ باید خاطر نشان ساخت که از زمان بازنگري قانون اساسی در  قوه قضائیه اعمال می

نرسیده بود و موجب  گذار قانونتا این اواخر قانون جامعی در این خصوص به تصویب  1368سال 

قانونی با عنوان رسیدگی به دارایی  1394در سال  اما اخیراً ؛بروز تخلفاتی در این زمینه گردید

مقامات : «1ویب رسید که به موجب ماده مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی به تص

هاي خود، همسر و  ) قانون اساسی، فهرست دارایی142و چهل و دوم ( صد تعیین شده در اصل یک

شود، در ابتداء  ه توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابالغ میاي ک نامه فرزندانشان را مطابق آیین

دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به  و انتهاي دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می

به « هم مقرر نموده: 2و ماده » نماید حق اقدام میاز جهت بررسی عدم افزایش من غیر اموال آنان

عمومی مردم به مسئوالن جمهوري اسالمی ایران و ارتقاي سالمت اداري از  منظور افزایش اعتماد

هاي موضوع این قانون، تعهد به  تاریخ الزم االجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدي سمت

هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضائیه  ارائه فهرست دارایی

بنابراین با توجه به مواد فوق، معاون اول رئیس جمهور موظف است فهرست دارایی خود،  ؛»است

 4همسر و فرزندانش را در ابتدا و انتهاي خدمت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهد. به موجب ماده 

 همین قانون صورت دارایی افراد مشمول و از جمله معاون اول شامل موارد زیر است: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            25 / 27

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-253-en.html


 15پژوهشی حقوق اداري، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی   52

گذاري و  سرمایه .3 ؛مطالبات و دیون .2 ؛غیرمنقول و حقوق داراي ارزش ماديکلیه اموال  .1

هر گونه  .5 ؛سسات اعتباري و نظایر آنؤها و م هاي مختلف در بانک موجودي حساب .4 ؛اوراق بهادار

 منبع درآمدي مستمر.

 گیري نتیجه

اي برخوردار است و  معاون اول رئیس جمهور در ساختار نظام سیاسی کشور از اهمیت و نقش ویژه

حساسی را چه در زمان حضور رئیس جمهور و چه در نبود وي براي او در  وظایف متنوع وگذار قانون

ت و ابهامات جدي وجود سؤاالنقش این مقام  سفانه پیرامون همین وظایف وأاما مت است؛ نظر گرفته

برند که ریشه آن  ی نقص رنج میقوانین و مقررات موجود در این باره از نوع ،رسد دارد و به نظر می

سازي  که به موجب قوانین عادي شفاف موجود در قانون اساسی است هاي نگري و کلی تعارضات

اما  ؛چرا که قانون اساسی از جهتی انتخاب این مقام توسط رئیس جمهور را اختیاري دانستهاند؛  نشده

مقتضاي ذات  ،ه شده است. با این حالعهده او قرار داداي بر گسترده وظایف حساس و ،از طرف دیگر

عادي  گذار قانوناز  ،باشد و از این رو جزئیات امور نمی گویی به تمامی ابهامات و قانون اساسی پاسخ

ی جامع به تبیین نقش و جایگاه معاون اول رئیس جمهور و همچنین نرود با تصویب قانو انتظار می

آنچه که اهمیت و ضرورت این موضوع را . هاي وي بپردازد ولیتئبررسی حدود وظایف و مس

ولیت سنگین معاون اول به عنوان کفیل ریاست جمهور در زمان نبود ئاز طرفی مس کند تر می برجسته

عدم  ،دهد و از طرف دیگر س هرم اداري و سیاسی کشور قرار میأوي است که معاون اول را در ر

ولیت او در مقابل سایر ئجدي در مورد مسهمچنین ابهام  مردم و ولیت وي در مقابل مجلس وئمس

 باشد.  نهادها همچون دیوان عالی کشور می
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