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 سید علی میرداماد

 

درحالی که در کشور ما رئیس کشور رهبری است بر اساس قانون اساسی ما در برخی اصول و ظایف و 

ایگاه جاختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و 

توان گفت در قانون اساسی فعلی ما صالحیت و اختیارات رئیس کشور بین رئیس کشور است. یعنی می

رهبری و رئیس جمهور تقسیم شده است. از طرف دیگر رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و پس از 

مجریه به  ةقدرت رئیس جمهور در ادارة قوه مجریه افزایش چشمگیری پیدا کرد. قو ،حذف نخست وزیری

ز رئیس المللی نیدر بعد بینها و اختیاراتی نیز در حوزه تقنین و قضاء دارد. ریاست رئیس جمهور صالحیت

توان به صالحیت و اختیارات گسترده از مجموع این موارد میآید. جمهور نماینده رسمی حاکمیت به شمار می

 رئیس جمهور در اداره امور کشور پی برد. 

 جایگاه سیاسی رئیس جمهور در داخل و خارج کشور اهمیت و -الف

رای شود و با پشتوانه آرئیس جمهور تنها مقام عالی کشور است که مستقیم توسط مردم انتخاب می -1

 رسد. کل کشور به این جایگاه می

رئیس جمهور گسترده ترین حوزه ریاست و مدیریت را در داخل کشور داراست. ریاست و اداره  -2

ها وزارتخانه و ده 11کشور تقریبا در تمام حوزه ها در اختیار رئیس جمهور است. امور اجرائی 

 موسسه و سازمان و شرکت دولتی زیر مجموعه قوه مجریه هستند. 

 رئیس جمهور باالترین مقام رسمی کشور در عرصه های بین المللی است.  -1

 اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور -ب

 رهبری مقام از پس»  اساسی قانون 111 اصل اساس بر: آن از پاسداری و اساسی قانون اجرا مسئولیت -1

 راساسب. «دارد عهده بر را...  اساسی قانون اجرای مسئولیت و است کشور رسمی مقام عالیترین جمهور رئیس

 ،1111 آذرماه مصوب جمهوری ریاست هایمسئولیت و اختیارات و وظایف حدود تعیین قانون 11 و 11 مواد

 ار کشور گانهسه قوای به تذکر و اخطار حق جمهور رییس اساسی، قانون دقیق و صحیح اجرای منظور به

 قانون از تخلف و نقض و اجرا عدم توقف، موارد آمار بار یک سالی تواندمی جمهوری رییس همچنین دارد



 امر نای اجرای ضمانت. برساند اسالمی شورای مجلس اطالع بهو کند تنظیم متخذه تصمیمات با را اساسی

 اساسی قانون از پاسداری را جمهور رئیس سوگند موارد جمله از نیز 121 اصل. است سیاسی ضمانت یک

  .کندمی بیان

قانون اساسی در سالهای اخیر اصلی چالشی بوده است با توجه به تاریخچه این اصل میتوان  111البته اصل 

قانون اساسی  1قانون اساسی ما الهام گرفته از اصل  111اصل علت چالش به وجود آمده را درک کرد. 

جمهور بر رعایت قانون رئیـس »د: قانون اساسی فرانسه مـقرر می دار 1اصل جمهوری پنجم فرانسه است. 

اساسی نظارت دارد، وی با داوری خویش عملکرد قانونمند قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را 

ته ت. باید به این نکتمامیت ارضی و رعایت معاهدات اس تضمین می کند رئیس جمهور ضامن استقالل ملی،

ری سپردن چنین مسئولیتی برای رئیس جمهوقواعد مختلف مبنی بر توجه داشت که در قانون اساسی فرانسه 

 )مسئولیت اجرایوجـود دارد در حـقیقت تمامیت قانون اساسی فرانسه در یـک چـارچوب نظام مند این نماد 

را به رسمیت می شناسد و ابزارهای الزم را برای اعمال چنین نمادی به دست رئیس جمهوری قانون اساسی( 

این نهاد بسیار مـهم در . ا حتی ابهام انگیز در ایـن چـارچوب نمی باشندمی دهد و سایر قواعد آن مغایر ی

حـقیقت پازلی از یک چارچوب کلی حقوقی است که همگرایی الزم را باهم دارند و با اصول متعدد قانون 

قانون اساسی فرانسه رئیس و سه تن از اعضاء  11اساسی این کشور تکمیل می شود بطوریکه براساس اصل 

ی قـانون اساسی فـرانسه توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و وظیفه اولیه تطبیق قوانین با قانون شـورا

( و فرماندهی 12(حق انحالل مجلس)اصل 16اساسی با رئیس جمهور است نـظارت بر حوزه قضایی)اصل 

 د.ر برای اجرای این وظیفه اساسی ان(به نواعی مـکمل نـقش رئیـس جمهو11کل قوا)اصل 

نویس قانون اساسی جمهوری اسالم ایران نیز که ملهم از قانون اساسی فـرانسه بـود با چنین رویکردی  پیش

به نگارش درآمده بود که وجود نهاد مسئول اجرای قـانون اسـاسی بـعنوان پازلی با قطعات دیگر تکمیل شود 

اصل  د.ن و فاقد ابهام جدی بوحدودی روش بنابراین با وجود سایر اصول ناظر بر اجرای این مـسئولیت تا

رئیس جمهوری بـاالترین مـقام رسمی کشور در امور »جایگزین آن شد مـقرر می داشت  111که اصل  51

داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه 

نوعی این مسئولیت ها تضمین عینی می شد بـه نحوی که دراصول دیگر این پیش نویس به . را به عهده دارد

نظارت بر حوزه قضایی با نصب عالی ترین مقامات قضایی توسط رئیس جمهور و حفظ استقالل این 

و. . اختیارات متعددی بودند که  (91فرماندهی کل نیروهای نظامی)اصل پیش نویس( 125و  16نهاد)اصول 

ی ساختند ولی بـا تـغییرات ایجاد شده در خبرگان قانون اساسی بویژه نوعی درکنارهم این نهاد را کارآمدتر م



قانون اساسی  111، اصل 1111تقسیم اختیارات بین رهبری و رئیس جمهور در نهایت اصالحات به عمل آمده 

به نحو زیر درآمد و سایر اختیارات مندرج در اصول مذکور در پیش نویس از جمله نـظارت قـضایی حذف 

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت . »مقرر می دارد 111اصل  شد.

(و ریاست قوه مجریه را جز در -1111حذف در سال -اجرای قانون اساسی و)تنظیم روابط قوای سه گانه

 121درعین حال رئیس جمهور براساس اصل « اردرهـبری مربوط می شود برعهده د اموری که مستقیما بـه

قانون اساسی پاسدار قانون اساسی نیز می باشد این اصل که سوگند رئیس جمهوری است مقرر می دارد: 

رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که بـا حـضور رئیـس قوه قضائیه و اعضای شورای »

 «دند و سوگندنامه را امضای می نماییاد می کنـگهبان تـشکیل مـی شود به ترتیب زیر سوگند 

من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سـوگند یـاد »

مـی کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسـالمی و قـانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و 

ای مسئولیت هایی که برعهده گـرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به صالحیت خویش را در راه ایف

مردم و اعتالی کشور ترویج دین و اخالق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سـازم و از هـرگونه 

خـودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص وحقوق که قانون اساسی برای ملت شناخته اسـت 

راست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم حـمایت کنم. در ح

و با استعانت از خداوند و پیـروی از پیـامبر اسـالم و ائمه اطهار علیهم السالم قدرتی را که ملت به عنوان 

 ا به منتخب ملت پسامانتی مقدس به مـن سـپرده اسـت همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشم و آن ر

شود در ایـن سـوگندنامه کـه به نظر با وظایف رئیس جمهور در پیش بطوریکه مالحظه می « را خود بسپارم

)چراکه اقداماتی همچون حفاظت از مـرزها بـرعهده نیروهای  نویس قانون اساسی همخوانی بیشتری دارد

با این حال همچنان بـر پاسـداری از  شد(نظامی است که تحت اختیار رئیس جمهور درحال حاضر نمی با

است از وظایف وی شـمرده  قـانون اساسی و حمایت از حقوق افراد که قانون اساسی برای ملت شناخته

 ت. شـده اس

 (121امضای قوانین و نتایج همه پرسی )اصل  -2

 می ادشاهپ یا کشور رئیس امضا به مربوطه مراجع در تصویب از پس قوانین (توشیح)امضا کشورها، اکثر در

 حاکمیتی نماد و ای فراقوه وظیفه این اساسی قانون 121 به موجب دراصل ایـران اسـالمی جمهوری در رسد

 مجلس مصوبات است موظف جمهور رئیس»میدارد:  مقرر 121 اصل است شده نهاده جمهور رئیس عهده بر

 نمـسئوال اخـتیار در اجـرا برای و امضا وی به ابـالغ و قـانونی مـراحل طی از پس را پرسی همه نتیجه یا



 مانع او امضاء عدم و دارد امضاء بـه الزام جـمهور البته بر اساس قانون اساسی در این مورد رئیس« بگذارد

 .شد نخواهد قوانین اجرای در

 های دولتی اعطای نشان -1

 هم اقدام این. «است جمهور رئیس با دولتی های نشان اعطای: »دارد مـی مقرر اساسی قانون 129 اصل

 است شده سپرده وی به حاکمیت نـماد بـعنوان جـمهور رئیس جایگاه خاطر به که است اقداماتی ازجمله

 با را اه نشان این ملت و حاکمیت از نمایندگی به و کشور بـر ریـاست واسطه به جمهور رئیس حقیقت در

 .نماید می اعطاء افراد

 دولتی های نشان اعطای ترتیب به زمینه درایـن جـمهور رئیـس اختیارات و وظایف حدود قانون 5 ماده

 های نشان نیز 1/11/15 مـورخه دولتـی هـای نشان اعطای نامه آئین و پردازد می جمهوری رئیس توسط

 های نشان ،(اسالمی جمهوری آزادی، استقالل، اسالمی، انقالب)عالی های نشان شامل را دولت

 عمران، فـرهنگ، علم مـدیریت،) تخصصی های نشان. . . (و شجاعت تربیت جهاد، ایثار، عدالت،)عمومی

 .است کرده تدوین را ها نشان اعطای خاص تشریفات و داند می(پژوهـش و دانش

 مسئولیت مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور   -6

 رب آنها تصمیمات دیگر بعبارت دارند ای فراقوه جایگاه که هستند اجـرایی و اداری های سـازمان کشور در

 رخیب بایستی نیز رهبری نظر زیر ساختارهای حتی و گانه سه قـوای نـوعی بـه و االجراست الزم قوا تمام

 رئیس» دارد می مقرر 121 اصل ایران اسالمی جـمهوری اسـاسی قانون. دهند تطبیق آنها با را خود امور

 می و دارد عـهده بـر مـستقیما را کشور استخدامی و اداری امور و بودجه و برنامه امور مسئولیت جمهور

 «بگذارد دیگری عهده به را آنها اداره تواند

 سایر بـا نداشت تـخصصی طـولی رابطه نوعی و دیگر قوای در آن تاثیر به توجه با اختیار و مسئولیت این

 امـور و بودجه، و برنامه سازمانهای 1159 سال در. است گرفته قرار جمهور رئیس عهده بر ها، دستگاه

 رئیس عهده بـر آنـ ریاست که شد تشکیل ریزی برنامه و مدیریت سازمان و ادغام اسـتخدامی و اداری

 ولی رسد می اداری یا اجرایی سازمان یک نظر به اگرچه سازمان این. گرفت قرار وی معاون یا جمهور

 اذیاتـخ های سیاست که نوعی به است ای فراقوه گذاری سیاست نوعی دنیا تمام در سازمان ایـن وظـیفه

 ستگاهد سایر به نسبت آن بودن فرادست نوعی بـه دیـگر قـوای به مربوط سازمان تعامل نوع و سازمان ایـن

 شود می محسوب رهبری از بعد نظام اول فرد اینکه واسطه به جمهور رئیس و دهد مـی نـشان را ها

 .دارد عهده بر را سـازمان ایـن مسئولیت



 ایفراقوه عالی شوراهای ریاست -1

 نآ اعضای که دارد عهده بر را شورایعالی چند ریاست جمهور رئیس عادی، قوانین و اساسی قانون براساس

 نیست. مجریه قوه به مربوط صرفا آنها تصمیمات و دهند می تشکیل مجریه قوه بر عـالوه کسانی را

 ملی امنیتعالی  شورای -یک 

 یارض تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداری و ملی منافع تامین منظور به اساسی قانون 151 اصل براساس

 میشود: تشکیل زیر وظایف با جمهور رئیس ریاست به ملی امـنیت شـورایعالی ملی حاکمیت و

 یرهبر مقام طرف از شده تعیین کلی های سیاست محدوده در کشور امنیت دفاعی های سیاست تعیین-

 لیک تـدابیر بـا ارتباط در اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، اطالعاتی، سیاسی، های فعالیت نمودن هماهنگ-

 امنیتی دفاعی

 خارجی و داخلی تهدیدهای با مقابله برای کشور معنوی و مادی امکانات از گیری بهره-

 امنیت شورای و دفاع شورای قبیل از فرعی شوراهای خود وظایف تناسب به ملی امنیت عالی شورای

 اعضای از یکی یا جمهوری رئیس بـا فـرعی شوراهای از هریک ریاست. دهد می تـشکیل را کـشور

 را فرعی شورای وظایف و اختیارات حدود شود می تعیین جمهوری رئیس طرف از که است شورایعالی

 ملی امـنیت عـالی شورای مصوبات رسد می عالی شورای تصویب به آنها تشکیالت و کند می معین قانون

 .اجراست قابل رهبری مقام تایید از پس

 و شورا ریاست و بوده دیگر دوگانه قوای از باالتر جمهور رئیس شورا این شود می مالحظه که بطوری

 بر زیـادی بـسیار تاثیر و نبوده شکلی امر یک صرفا ریاست این و دارد برعهده را فرعی شوراهای

 مانند. است مجریه قوه اختیارات از فراتر نیز آن مصوبات و داشت، خواهد آنها اجرای و مـصوبات

 . . .و دفاعی امور در اتخاذشده تصمیمات

 اساسی قانون بـازنگری شورای -دو 

 ترتیب بـه ضـروری مـوارد در ایران اسالمی جمهوری قانون در بازنگری اساسی قانون 155 اصل براساس

 :میگرد انجام زیر

 مـوارد جمهور رئیس به خطاب حکمی طی نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس رهبری مقام

 نوعی هب شورا ایـنپیشنهاد میکند  اساسی قانون بازنگری شورای به را اساسی قانون ترمیم یا اصالح مـورد

  گیرد می برعهده را اساسی قانون حوزه در تقنین امر و شده موسس قوه جانشین



برعهده رئیس  اما اجرای این اصل در تمام مراحل برابرند باهم  حقوقی لحاظ به اعضای این شورا اگرچه

 کند.در نهایت هه پرسی آن را ابالغ می وجمهور قراردارد و ا

 باالترین مقام رسمی کشور در عرصه های بین المللی  -1

 هر المـلل بـین حقوق براساس. است المللی بین های عرصه در کشور رسمی مقام باالترین جمهور رئیس

 واندت می که اقداماتی و شود می شناخته دیگر کشورهای مقابل در ملی حاکمیت نماد یک بواسطه کشوری

 قـبال رد را کشور اقدامات حاکمیت، نماد یا نهاد این باشد؛ داشته دنبال به را کشور المللی بین مسئولیت

 کشور آن حاکمیت نماد و سخنگو عنوان به را وی نیز دیگر دولتهای و دهد می انـجام دیگر کـشورهای

 امضای صورت به چه و(تصویب از قبل)ابتدایی امـضای بصورت چه رسمی تعهدات قبول از. کنندمی تلقی

 و دهش تلقی( کشور)دولت یک نـظر بـعنوان او های بـیانیه و سخنان تا گرفته. . . و معاهده تبادل نهایی،

 .شود می بار آن بر خاصی حقوقی اثرات

 (حـاکمیت از نمادی)کـشور سـران سـطح در سفرهای اتفاق به قریب تقریبا ایران اسـالمی جـمهوری در

 حاظل حاکمیت نمادهای خصوص در که تشریفاتی های پروتـکل و گـرفته صورت جمهور رئیـس توسط

 و وظـایف حـدود تـعیین قانون 12 ماده. اند گردیده لحاظ جمهوری رئیس برای عموما است شده

 در شرکت» دارد مـی مـقرر 1111 مـصوب ایران اسالمی جمهوری ریاست های مسئولیت و اختیارات

 می یلتشک کشورها اجرایی مقام عالیترین سطح در که المللی بین های اجـالسیه و سمینارها هـا، کـنفرانس

 «باشد می جمهور رئیس اختیار در شود

 نای داده رخ عـمال که آنچه خارجه و المللی بین های نشست در کشور نمایندگی مقام در اقل حد بنابراین

 لتدو سران پذیرای و حضوریافته مجامع در کشور رئیس و حاکمیت نماد عنوان به جمهور رئیس که است

 یـا حق منشا که مهم معاهدات و ها بیانیه نیز ماهوی منظر از دیگر ازطرف .است بوده نیز دیگر های

 محافل در ارایه قابل حقوق منابع عنوان به االصول علی که سران سطح در مذاکرات و اند بوده تـکلیف

 بـه تاعمد رهبری با کشورها سران دیدارهای البته و ظهوررسیده منصه به جمهور رئیس توسط باشند حقوق

 است نداشته ای مداخله خصوص دراین خود نیز رهبری و گردیده ختم کلی مـباحث

 مامت،ا رهبریت، و ای فراقوه نقش به اسـاسی قـانون جای جای در اینکه علیرغم رسد می نظر بـه بـنابراین

 ینب در نمادهای ریاست کشوری  وظیفه تقسیم نوعی اما است شده تاکید و اشاره رهبری برای. . . و والیت

 ئیسر ایـنکه به باتوجه المللی بین نظر از . است شده پذیرفته اساسی، قانون در جمهور رئیس و رهبری

 اوست، با. . . و خارجی سیاست به مربوط اعمال و دارد کشورها سایر روسای با شأن هم مقامی جمهور



 می مقرر اساسی قانون 121 اصل. میدهد قرار کشور(رسمی)المللی بین مقام عالیترین مقام در را او اصوال

 همچنین و دولتها سایر با ایران دولت قراردادهای و ها نامه موافقت ها، نامه مقاوله ها، عـهدنامه امـضا :دارد

 یا مهورج رئیس با اسالمی شورای مجلس تصویب از پس المللی بین های اتحادیه به مربوط پیمان امضای

 امور وزیر پیشنهاد بـه سفیران: دارد مـی ررمق نیز اساسی قانون 121 اصلهمچنین . اوست قانونی نماینده

 و کند می امضا را سفیران استوارنامه جمهور رئیس شوند می تعیین جمهور رئیس تصویب و خارجه

 . پذیرد می را دیگر کشورهای سفیران استوارنامه

 حاکمیت نـماد دارای کـه الملل بین عرصه در حقوقی مهم اقدام دو آید برمی فوق اصل دو از همانطورکه

 و ستا تصویبی اسناد مبادله و کشور برای تعهدات ایجاد ولیا . گیرد می انجام جمهور رئیس بدست است

 فـقط المللی بین عرف در که است خارجی کشورهای به دولت نماینده و سفرا قبول و اعزام دیگری

 سیاسی نظام ارکان تمامی برای آنها اقدامات و گیرد مـی صـورت کـشور هر حاکمیت اصلی نـماد تـوسط

 .باشد می آور الزام کشور یک

 هک است این سوال اسـت المـللی بـین معاهدات اجرای باشد می اهمیت حایز راستا این در که مهمی نکته

 دیگر کشورهای قبال در کسی چه حقیقت در و است مـعاهدات اجـرای و پیگیری مسول کسی چه

 فـوق اصـول بـه باتوجه نیز ایران اسالمی جمهوری در. باشد می معاهدات اجرای عدم یا اجرا پاسخگوی

 امنظ نماد و معاهده امضا مسئولیت وقـتی زیرا باشد معاهدات اجرای مسئول جمهور رئیس رسد می نظر به

 رایـند و باشد می مسئولیت اجرای و گیری پی مسئول او شود، می واگذار وی به بودن المللی بین امور در

 مللال بین امـور در نـظام شاخص فرد بعنوان که مجریه قوه رئیس بعنوان نه جمهور رئیـس نـیز خصوص

 را لیالمـل بین تعهدات سایر و معاهدات پیگیری مسئولیت و میگیرد قرار دیگر قوای طول در بوده مطرح

 . دارد عهده بر گانه سـه قـوای در

 در زیـرا است مـاهوی امری بلکه نبوده شکلی امر یک مجلس تصویب از بعد معاهده امضای شک بـدون

 تکلیفی نیز برای او قرارداده شده است.  اند، داده امضا حق جمهور رئیس برای و است شکلی که اموری

 از پس را پرسی همه نتیجه و مجلس مصوبات است موظف جمهور رئیس: دارد می مقرر کـه 121 اصـل

 درحالی این .بگذارند مسئوالن اختیار در اجرای برای و کنند امضاء وی بـه ابـالغ و قـانونی مراحل طی

 رئیس و کند نمی ایجاد معاهدات امضا برای جـمهور رئیـس بـرای الزامی اساسی قانون 121 اصل که است

 شورای یفقها شرعی نظر. نماید امضا را معاهده آن دوبـاره و دقـیق بررسی با است موظف جمهوری

 احراز مـواردی در جـمهور رئیس چنانچه» :باشد می مقصود به وافی مورد دراین 1/12/11 مورخه نگهبان



 از دارد مصالح سـایر و مـرزها برای خطراتی بروز و سوء عواقب معاهدات درخصوص او امضا که نماید

 جریان در که جدیدی جمهور رئیـس بـناست که زمـانی بخصوص امر این[1] «نماید خودداری امضاء

 .شود می تلقی اهمیت با نماید، امضا را معاهده مبادله برای خواهد می و نـبوده مـعاهده ابتدایی امضای

ن امور بیدر جمهوری اسالمی ایران رهبری عالیترین نماد حاکمیت است که به طور خالصه میتوان گفت 

قانون اساسی(  این نقش را به طور مستقیم اعمال  111در مواردی مانند اعالن جنگ و صلح )اصل المللی 

 میکند و در مواردی پس از تعیین سیاستهای کلی به رئیس جمهور واگذار مینماید 

 

 اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه -ج

ل سلسله مراتب اداری است و رئیس ( این ریاست بر اساس اص111ریاست بر قوه مجریه )اصل  -1

جمهور نسبت به مجموعه قوه مجریه اعم از وزراء و معاونین و همه نیروهای تحت امر خود حق 

. این ریاست با ریاست روسای دو قوه دیگر ماهیتا متفاوت است زیرا امر و نهی و عزل و نصب دارد

ی نمایندگان و قضات ریاست رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نسبت به زیر مجموعه خود یعن

  سلسله مراتبی ندارند.  

 (111، 111، 111انتخاب و عزل وزراء و تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر )اصول  -2

 )هیات وزیران در اغلب موارد شورای مشورتی رئیس جمهور است( 116ریاست هیات وزیران اصل  -1

که در . مگر اینیت از اکثریت هیات وزیران نیسترئیس جمهور از نظر حقوقی اصوال مکلف به تبع

قانون خاص به تصویب هیات وزیران تصریح شده باشد البته در همین موارد خاص نیز چون مصوبه 

هیات وزیران باید به تایید رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات وزیران برسد در نتیجه رئیس جمهور 

  میتواند با عدم امضای مصوبه مانع از شکل گیری تصمیم هیات وزیران شود. 

 (51حق شرکت در جلسات مجلس )اصل  -6

 (11پیشنهاد توقف انتخابات )اصل  -1

ریاست شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی اداری، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انقالب  -1
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