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رضا معینی
حقوقدان و مدرس دانشگاه

دوران طوالنی زندگی بشــر همواره دستخوش 
تغییرات در زمینه قانون بوده است. قانون دارای یک 
معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، 
یعنی وجود نظم در کشــور؛ به عبارت دیگر، وقتی 
افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای 
مشــترک رفتار کنند، به معنای آن است که قانون 
حاکم است. اما نکته اصلی این است که برای رعایت 
هنجارهــا و دوری از هنجارشــکنی، نیاز اســت تا 
قانون اجرا شــود. اجرای قانون در اصل وظیفه تمام 
شهروندان است و تمام ملت یک کشور باید با توجه 

به قوانین همان مرز رفتار کنند.
اجرای قانون، به صورت کلی به مجموعه ای گفته 
می شود که در آن، برخی از اعضای جامعه به شکل 
سازمان دهی شــده، اقداماتی را در راستای اجرای 
قانون با کشف، بازداشت، توانبخشی یا تنبیه افرادی 
که قوانین و هنجارهای حاکم بر آن جامعه را نقض 
می کنند، انجام می دهند. با وجود این که این اصطالح 
می تواند شامل مواردی همچون دادگاه ها و زندان ها 
نیز شود؛ اما در بیشــتر موارد در مورد افرادی به کار 
می رود که مستقیما به عنوان گشت زن یا نگهبان و 
مراقب به کار گماشته شده اند. هدف آنها ممانعت از 
انجام فعالیت های بزهکارانه و کشف جرم و بازداشت 
مجرمان است. چنین وظایفی به طور معمول برعهده 

پلیس و سایر نهادهای مجری قانون است.
قانون اساســی یک ســند مکتوب است و وقتی 
ارزشمند اســت که عملی شــود. در قانون اساسی 
راهکارهایی برای پاسداری از این سند و پیمان نامه 
ملی طراحی شده است، در این زمینه به طور خاص 
وظیفه ســنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق 
اصل یکصدوســیزدهم به رئیس جمهوری سپرده 
شده اســت. اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول 
قانون اساســی، تخصیص این اصول به حوزه های 
گوناگون قدرت، نبود ضمانت اجرای کافی در قوانین 
عادی، امکان خدشــه به تفکیک قــوا و همچنین 
تفسیرهای شــورای نگهبان از این اصل، چه بسا در 
عمل رئیس جمهوری در این بخش از وظیفه اش با 

مشکالتی مواجه شود.
اصل مهم قانون اساسی اصل 113 است

اصل صدوســیزدهم قانون اساسی ازجمله اصول 
بسیار مهم این قانون به شــمار می آید، زیرا جایگاه 
و وظیفه اصلی و اساســی رئیس جمهوری به عنوان 
دومین مقام رســمی و یکی از ارکان اصلی ریاست 
و اداره کشــور در آن آمده است. این اصل دو وظیفه 
برای رئیس جمهوری برشمرده است که یکی مربوط 
به نقش این مقام در چگونگی اجرای قانون اساسی 
و دیگری در رابطه با نحوه ایفای وظیفه او در زمینه 
اجرای قوانین عادی اســت. اصل 113 این معنی را 
منعکس می کند که وظیفه نظارت بر اجرای قانون 
اساسی به عنوان مهمترین ســند عالی حقوقی در 
سطح ملی و همچنین نظارت بر اجرای قوانین عادی 
برعهده رئیس جمهوری است. در این مقاله به بررسی 
قســمت دوم این اصل که مربوط بــه اجرای قانون 
اساسی است، پرداخته ایم و ابزارهای الزم برای انجام 
این مسئولیت را مورد بررسی قرار داده ایم. از سوی 
دیگر ظرفیت های موجود در ساختار حقوق اساسی 
جمهوری اسالمی برای ایفای نقش رئیس جمهوری 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
برای بررسی اصل 113 قانون اساسی ابتدا باید به 
تفسیر عبارت اجرا در آن بپردازیم، زیرا وقتی مفهوم 
اجرا مشخص شود، بســیاری از اختالف نظرات در 

اســتنباط ها از این اصل مرتفع خواهد شد. ولی این 
مسأله به سادگی قابل حل نیســت، زیرا اجرا دارای 
ابعاد گوناگونی است که هر حقوقدان یا صاحب نظر 
دیگر با توجه به نگاهی که به قانون اساسی دارد، به 
روش خود اظهارنظر می کند. بعضی ممکن اســت 
منظور از اجرا را مربوط به اجرای کل قانون اساسی 
و مســئولیت رئیس جمهوری را مطلــق بدانند و 
برخی نیز معنــای اجرای جزیی قانون اساســی را 
اختیار کنند و مسئولیت رئیس جمهوری را نسبی 
بدانند. ولی این نکته از نظر نویســنده محرز است 
که اجرا مربوط به تمام قانون اساســی است، زیرا با 
قیدی همراه نیست و به طور مطلق مسئولیت اجرا را 
برعهده رئیس جمهوری قرار داده است. از سوی دیگر 
مســئولیت رئیس جمهوری در این زمینه برخالف 
وظیفه ریاســت قوه مجریه، مستقیم نیست و او در 
اجرای قانون اساسی مستقیما اجرای قانون و تعیین 
تکلیف نمی کند، بلکه عدم اجرا یا نقص یا تخلف در 
اجرا را به نهادهای دیگر به منظور رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم، اطالع می دهد. بنابراین منظور از مسئولیت 
اجرا همان نظارت بر اجراست که با آن مالزمه پیدا 
می کند. نظارت به انواع مختلف تقسیم می شود که 
مهمترین آنها اســتصوابی و استطالعی )اطالعی( 
اســت که تا اندازه ای گرایش سیاسی نیز دارد. البته 
نظارت انضباطی را نیز به آنهــا اضافه می کنند. به 
عبارت بهتــر منظور غالب از آن نــوع نظارت ها که 
در حقوق اساســی استعمال می شــود و مربوط به 
تفسیر قانون اساسی است و در رابطه قوا با یگدیگر 
کاربرد دارد، سه نوع نظارت استصوابی، استطالعی 
و انضباطی اســت که باز هم دو نوع نخست بیشتر 
کاربرد دارد. از ســوی دیگر همواره بحث از این بوده 
که آیا نظارت رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی 
با داشــتن اختیار قانونی الزم همراه است که در آن 
صورت نظارت او اســتصوابی است یا این که نظارت 
او بدون داشــتن اختیار الزم است که نتیجتا وصف 
استطالعی یا اطالعی به خود می گیرد. اگر نظارت 
از نوع نخست و اســتصوابی باشد، رئیس جمهوری 
خود اختیار برخورد با موارد خالف قانون اساسی را 
دارد و اگر از نوع دوم و اســتطالعی باشد، باید موارد 
خالف قانون را بــه نهاد یا مقام باالتــر از خود برای 
تصمیم گیری گزارش کند که در برخی از کشورها، 
دادگاه قانون اساسی این امر را عهده دار است. قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل113 صراحتا 
با بیان این که رئیس جمهــوری پس از مقام رهبری 

دومین مقام رسمی کشور است، حکومت جمهوری 
اسالمی را یک نظام ریاستی دورکنی معرفی می کند 
و مسئولیت خطیر و دشــوار نظارت بر اجرای قانون 
اساسی و قوانین عادی را به رئیس جمهوری محول 
می کند. با توجه به این امــر باید رئیس جمهوری را 
به عنوان یکی از رؤسای کشور دارای اختیار الزم برای 
برخورد با موارد نقض قانون اساسی یا گزارش آن به 

نهاد ها یا مقامات عالی تر دانست.
نقش و جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی

همان طــور کــه گفتــه شــد نقــش و جایگاه 
رئیس جمهــوری در قانون اساســی، در اصل113 
به این ترتیب آمده اســت: »پــس از مقام رهبری، 
رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است 
و مســئولیت اجرای قانون اساســی و ریاست قوه 
مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط 
می شود، برعهده دارد.« برخی گفته اند که این اصل 
اقتباس شده از اصل پنج قانون اساسی فرانسه است 
که این طور مقرر کرده: »رئیس جمهوری بر رعایت 
قانون اساســی نظارت دارد. وی بــا نظارت خویش 
عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین اســتمرار 
حکومت را تضمین می کند، رئیس جمهوری ضامن 
اســتقالل ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات 
اســت.« البته قبل از بازنگری  ســال 68 مسئولیت 
تنظیم روابط قوای ســه گانه نیز با رئیس جمهوری 
بود که بعد از آن به اختیارات و وظایف مقام رهبری 
در اصــل صدودهم اضافه شــد. قانون اساســی با 
مشــخص کردن جایگاه رئیس جمهوری به عنوان 
دومین مقام رسمی کشور، او را باالتر از رؤسای قوای 
دیگر  آورده اســت، یعنی اصل113 به طور مطلق و 
بدون هرگونه قیدی رئیس جمهوری را دومین مقام 
رسمی کشــور ذکر کرده است. قانون اساسی بعد از 
مشــخص کردن جایگاه و مقام رئیس جمهوری به 
مســئولیت او در ســاختار نظام پرداخته است. به 
عبارت بهتر بین جایــگاه رئیس جمهوری در قانون 
اساسی و مســئولیت وی رابطه مالزمه وجود دارد و 
باید جایگاه او در قانون اساسی روشن شود تا نوبت به 
بیان وظیفه و مسئولیت او برسد که قانون اساسی این 
امر را انجام داده است. در اصول دیگری نیز وظایفی 
برای رئیس جمهوری در نظرگرفته شده است که از 
آن جمله اصل صدوبیست ودوم در رابطه با مسئولیت 
رئیس جمهوری در مقابل ملت و رهبری و مجلس 
شورای اسالمی اســت. همچنین رئیس جمهوری 
مســئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی 

کشور و مسئولیت هیأت بازنگری در قانون اساسی 
را نیز برعهده دارد.

مسئولیت اجرای قانون اساسی وظیفه ای بسیار 
مهم و سنگین و درعین حال دشوار است. مسئولیت 
رئیس جمهــوری در اجرای قانون اساســی را باید 
با توجه به ســایر اصول قانون اساســی تفسیر کرد. 
رئیس جمهوری باید در این راستا گزارشات تخلفات 
نهادها و مقامات مختلف از قانون اساسی را به مراجع 
مختلف ازجمله مجلس گزارش کند. )قانون وظایف 
و اختیارات رئیس جمهوری مصوب 1365 در فصل 
دوم با عنــوان »مســئولیت های رئیس جمهوری 
در اجرای قانون اساســی« در زمینــه نحوه اعمال 
وظیفه اجرای قانون اساســی مواردی را مقرر کرده 
اســت. مواد 13 تا 15 این قانون در رابطه با وظیفه 
رئیس جمهوری در این زمینه است. مستنبط از ماده 
13 رئیس جمهوری باید از طریق نظارت، کســب 
اطالع، بازرسی، پیگیری، بررســی و اقدامات الزم، 
مســئولیت اجرا یا نظارت براجرای قانون اساسی را 
انجام دهد. مواد 14 تا 16 نیز حق توضیح خواستن 
از باالترین مقام دســتگاه ها، تذکر و اخطار به قوای 
ســه گانه برای اجرای صحیح قانون اساسی و ارایه 
آمار تخلف، توقف، عدم اجرا و نقض قانون اساسی به 
مجلس را برای رئیس جمهوری لحاظ کرده است. در 
ماده 14 همچنین پیش بینی شده است که پس از 
ثابت شــدن توقف یا عدم اجرای قانون اساسی برای 
رئیس جمهوری، او می تواند اقدام الزم را برای اجرای 
اصل یا اصول مربوطه و رفع آثار ناشی از تخلف را به 
عمل آورد و پرونده متخلف را به مرجع صالح ارسال 
کند.( از ســوی دیگر در رابطه با اصل صدوسیزدهم 
شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری خود اعالم کرده 
اســت که رئیس جمهوری با توجه به این اصل حق 
اخطار و تذکر را دارد و با بند سوم اصل 156 منافاتی 

ندارد. 
سوگندنامه ریاست جمهوری در قانون اساسی

موضــوع دیگر این اســت کــه مهمتــر از اصل 
صدوســیزدهم، اصل صدوبیســت ویکم است که 
سوگندنامه رئیس جمهوری را به طور مشخص آورده 
و نکته مهم در مورد آن این است که رئیس جمهوری 
به موجب این اصل ســوگند می خورد که پاســدار 
قانون اساســی و نظام جمهوری اسالمی و مذهب 
رسمی باشد. همین امر سوگند خوردن به پاسداری 
از نظام حکومتی و قانون اساســی امــری باالتر از 
مســئولیت اجرای قانون اساسی مقرر شده در اصل 
صدوسیزدهم را نشان می دهد، زیرا این سوگندنامه 
در قانون اساسی وارد شده است و اثر حقوقی مهمی 
دارد که همان تحت تاثیر قــرار دادن تمامی اصول 
دیگر قانون اساسی اســت. در این مورد گفته شده 
است که چون سوگند رئیس جمهوری رسمی است 
و او باید به آن ملتزم باشــد، اثر حقوقی دارد و ایجاد 
حق و تکلیف می کند. البتــه این نکته نیز قابل ذکر 
است که در اصل113 نیز آنچه اســتثنا و از حدود 
اختیارات رئیس جمهوری خارج شده است مربوط 
به مسئولیت ریاست قوه مجریه است، نه مسئولیت 
اجرای قانون اساسی زیرا مســئولیت اجرای قانون 
اساسی یک وظیفه کلی اســت و استثنائات مربوط 
به حوزه اجراســت که اصل صدوبیســت ویکم نیز 
مکمل آن و شاید به عبارتی باالتر از آن است. در این 
مورد گفته اند که رئیس جمهوری در شــأن ریاست 
قوه مجریه در عرض رؤسای قوه مقننه و قضائیه قرار 
دارد و هر یک از قوا با داشتن استقالل و تفکیک قوای 
نسبی وظایف خود را انجام می  دهند و نباید در کار 
یکدیگر دخالت کنند ولی در شــأن باالترین مقام 
رسمی کشــور بعد از مقام رهبری، رئیس جمهوری 
اســت که بر کار دو قوه دیگر نظارت دارد تا از اصول 

قانون اساسی تخطی نکنند. 

اصول 113 و 121 ، جایگاه و وظایف رئیس دستگاه اجرایی را مشخص کرده است 

هم ناظر هم مجری

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

دانستنی های حقوقی

بدانیم

ثبت اجباری و اختیاری اسناد

چگونه می توانیم از موجودی حساب مان بیشتر خرج کنیم؟

میزان|  ثبت اســناد یکــی از مهمترین 
موضوعات حقوقــی در میان افــراد جامعه 
اســت، چراکه با ثبت اســناد دغدغه خاطر 
اشخاص به مراتب کمتر می شود. ثبت اسناد 
دارای دو قســم ثبت اجبــاری و اختیاری 

است.
»ثبت امالک، الزامی است« و متصرفان با 
مراجعه به سازمان ثبت مکلف به ثبت تمامی 
اموال غیرمنقول خود هستند. در مقابل ثبت 
اجباری اســناد، ثبت اســناد اختیاری قرار 

دارد.
به عبارت بهتر با استناد به ماده 46 قانون 
ثبت، شایسته آن اســت که گفته شود اصل 
در ثبت اسناد، اختیاری بودن است، مگر در 
موارد مذکور در ماده مورد اشــاره. ماده 46 
قانون ثبت مقرر کرده اســت: »ثبت اســناد 
اختیاری اســت مگر در مورد تمامی عقود و 
معامالت راجع به عین یــا منافع امالکی که 
قبال در دفتر امالک ثبت شــده باشــد و نیز 
تمامــی معامالت راجع بــه حقوقی که قبال 
در دفتر امالک ثبت شــده اســت.« با توجه 
به این ماده، این پرســش مطرح می شــود 
که آیــا رعایت مــواد 46، 47 و 48 از قانون 
ثبت اســناد و امالک الزم و ضروری اســت 
یا خیر...؟ مطابق نظریه مشــورتی شــماره 
7/5844 اعالم شــده است که به لحاظ نبود 
و تصویب نشــدن قانونی که ناسخ مواد مورد 
اشاره باشــد، مقررات مواد یادشده به قوت 
خود باقی اســت و با توجه به این که شورای 
نگهبان درخصوص غیرشرعی بودن آن مواد 

اظهارنظر نکرده، الزم الرعایه است.
به گزارش حمایت، مــاده 47 قانون ثبت 
مقرر می دارد: »در نقاطی که اداره ثبت اسناد 
و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و 
وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل 
اجباری است: تمامی عقود و معامالت راجع 
به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر 
امالک ثبت نشده و نیز صلح نامه، هبه نامه و 

شرکت نامه.«
با عنایت به این ماده، با دو شــرط، الزام به 

ثبت اسناد در ماده ذکر شده است: 
1- وجود دفتر اســناد رسمی و اداره ثبت 
اسناد در محل، فلذا چنانچه در محلی اداره 
ثبت یا دفتر اســناد رســمی وجود نداشته 
باشد، صحت صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه 
و همچنین ثبت معامــالت راجع به عین یا 
منافع اموال غیرمنقول ثبت نشــده، الزامی 

نخواهد بود.
2- رئیــس قوه قضائیه، لزوم ثبت اســناد 
را در محل مقتضی دانســته و آگهی شــود. 
در این صــورت و از تاریخی کــه آگهی ذکر 

شده اســت، ثبت معامالت اجباری خواهد 
بود. مالک شــمول ماده 46 یــا 47 قانون 
ثبت، ثبت ملــک در دفتر امــالک خواهد 
بود، بنابرایــن چنانچه ملکی در دفتر امالک 
ثبت نشده باشد، از شــمول ماده 46 قانون 
ثبت خارج اســت. بنــد 2 مــاده 47 قانون 
ثبت، اختصاص به امــوال غیرمنقول ندارد. 
لذا ذکر این 3 نوع سند »صلح نامه، هبه نامه 
و شرکت نامه« برای آن اســت که ثبت آنها 
چه مربوط به اموال منقول و چه غیرمنقول 

باشد، در نقاط مشخص شده الزامی است.
اداره ثبت شــرکت ها در تهــران و دوایر 
ثبت شــرکت ها در شهرســتان ها در ثبت 
شــرکت نامه، قائم مقام دفترخانه های اسناد 
رســمی هســتند، همچنیــن هم اکنون با 
عنایت به حوزه فعالیت دفاتر اســناد رسمی 
و براساس بخشــنامه و آگهی های موجود، 
ثبت اسناد نسبت به بند یک ماده 47 قانون 
ثبت در سراسر کشــور الزامی است. ضمانت 
اجرای عدم ثبت اسنادی که مطابق مواد 46 
و 47 قانون ثبت اجباری اعالم شــده، ماده 
48 قانون ثبت مقرر داشــته است: »سندی 
که مطابق مواد فوق باید به ثبت برســد و به 
ثبت نرســیده اســت، در هیچ یک از ادارات 
و محاکــم پذیرفته نخواهد شــد.« بنابراین 
سندی که مطابق مقررات قانونی مورد اشاره 
باید به ثبت برســد و به ثبت نرســیده است 
وفق ماده 48 قانون ثبت، در دادگاه و ادارات 
قابــل پذیرش نخواهــد بود. البتــه گفتنی 
اســت رویه محاکم با ماده مورد اشاره بسیار 

متفاوت است.
اجاره محل های مســکونی، اداری و 

کسب و پیشه
یکی از موارد اســتثنا، اجــاره محل های 
مسکونی یا اداری و محل های کسب و پیشه 
اســت که در ماده یک قانون روابط موجر و 
مستاجر مصوب  سال 1356 مقرر شده است: 
»هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه 
یا تجارت یــا به منظور دیگــری اجاره داده 
شود یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، 
برحســب تراضی با موجر یا نماینده قانونی 
او به عنــوان اجاره یا صلح نامه یــا هر عنوان 
دیگری به منظور اجاره باشــد، اعم از این که 
نســبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی 
تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات 

این قانون است.«
در قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب 
 سال 1376 مشــابه همین ماده آمده و البته 
درخصوص اجاره نامه های عادی که در مورد 
امالک ثبت شــده تنظیم شــده، در اجرای 
مفاد اسناد رسمی نیز اعتبار داده شده است.

میزان| بدون شــک هر فعــال اقتصادی 
ممکن اســت در شــرایطی خاص با ریسک 
نقدینگــی مواجه شــود. به ایــن معنی که 
به هــر دلیل، نیــاز مالی فــوری، مقطعی و 
غیرقابل پیش بینی پیدا کند که الزم باشــد 
در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شود، ولی 
فرصت انجام پروسه دریافت وام وجود ندارد. 

برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
در راســتای رفع چنین نیــازی، در اکثر 
نظام های پولی دنیا، بانک هــا برای حمایت 
از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش حساب، 
اعتبــار ویــژه ای اختصــاص داده و اجــازه 
می دهنــد از حســاب جاری خــود بیش از 
موجودی برداشــت کنند. درواقع مشــتری 
می تواند به میزان موجودی حساب به  اضافه 
اعتبار تخصیصی )تسهیالت( برداشت کرده 
و در نخستین فرصت نسبت به تسویه اصل و 
سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطالح 
بانکی به این دسته از تســهیالت »اعتبار در 

حساب جاری« گفته می شود.
از سوی دیگر، تســهیالت متعارف اعتبار 
در حساب جاری در بانکداری سایر کشور ها 
براســاس قرض با بهره ارایه می شــود که در 
تعارض بــا قانون عملیات بانکــی بدون ربا و 
فقه اســالمی بوده و نمی تواند در نظام بانکی 

کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.
با این حــال می تــوان از ظرفیــت عقود 
اســالمی جهت طراحی شیوه های جایگزین 
جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری 
اســتفاده کرد. یکی از این عقــود که به نظر 
می رســد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته 

باشد، عقد بیع دین اســت. این عقد درواقع 
به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری 

توسط بانک است.
در این شــیوه، بانک با شناسایی مشتریان 
صالحیت دار، به آنان اعالم می کند که برای 
آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری 
حقیقی )اسناد طلب ناشی از معامله واقعی( و 
مدت دار هستند، متناسب با عملکرد حساب 
جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می کند )بیش از 
سقف موجودی تســهیالت می دهد(. در این 
حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می کند، 
بانک حد اعتبــار او را تعیین و درخواســت 
اســناد تجاری مدت دار می کند. مشتری نیز 
به اندازه مبلغ اعتبار، چک، ســفته و برات در 
اختیار بانک می گذارد تا بانک با توجه به نرخ 
سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر 

از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.
اگر پــس از برداشــت مشــتری از اعتبار 
خود و قبل از سررســید چک و سایر اسناد، 
مشــتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد 
تسهیالت بانک را بازگرداند، می تواند به بانک 
مراجعه کرده و اسناد تنزیل شده را مجددا از 
بانک خریداری کند. در این صورت، بانک به 
همان روشــی که اســناد مدت دار را خریده 
بود )تنزیل کــرده بود(، آنها را به مشــتری 
می فروشــد و این روش تا سررســید سفته 
می تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری 
خریدوفروش شــود. مســلما هرچــه زمان 
معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش 
روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود 

به صفر گرایش می یابد.

  جایگاه و وظیفه اصلی و اساســی رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی و یکی از ارکان اصلی 
ریاست و اداره کشور در آن آمده است.

  اجرا دارای ابعاد گوناگون اســت که هر حقوقدان یا صاحب نظر دیگر با توجه به نگاهی که به قانون 
اساسی دارد به روش خود اظهار نظر می کند.

  منظور غالب نوع نظارت ها که در حقوق اساسی استعمال می شود و مربوط به تفسیر قانون اساسی 
است و در رابطه قوا با یکدیگر کاربرد دارد، سه نوع نظارت استصوابی، استطالعی و انضباطی است.

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل صد و سیزده صراحتا با بیان اینکه رئیس جمهور پس از 
مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، حکومت جمهوری اسالمی را یک نظام ریاستی دو رکنی 
معرفی می کند و مسئولیت خطیر و دشــوار نظارت براجرای قانون اساسی وقوانین عادی را به رئیس 

جمهور محول می کند.
  قانون اساسی با مشخص کردن جایگاه رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور، او را باالتر از 

رؤسای قوای دیگر آورده است.
  مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را باید با توجه به سایر اصول قانون اساسی تفسیر 

کرد.
  رئیس جمهور به موجب اصل صد و بیســت و یک قانون اساسی سوگند می خورد که پاسدار قانون 

اساسی و نظام جمهوری اسالمی  و مذهب رسمی باشد.
  رئیس جمهور در شأن ریاست قوه مجریه در عرض رؤسای قوه مقننه و قوه قضائیه قرار دارد و هر یک از 
قوا با داشتن استقالل و تفکیک قوای نسبی وظایف خود را انجام می  دهند و نباید درکار یکدیگر دخالت 

کنند.
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