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 دهیچک
 از صیانت و اساسی قانون از نشدن منحرف تضمین برای سازوکاری عنوانبه اساسی دادرسی

دو کارکرد اصلی دارد: نظارت بر مصوبات  حقوقی، قواعد مراتبسلسله در قانون این برتری
ها میان نهادهای سی و رفع تعارض در صالحیتقوه مقننه از نظر مغایرت نداشتن با قانون اسا

دلیل نبود ساختاری نهادینه درباره کارکرد دوم، این موضوع عمومی. با این حال، در ایران به
 .است گرفتهن قرار عمومی حقوق پژوهشگرانچندان در کانون توجه 

 به ایران میاسال جمهوری حقوقی نظام در نوظهور نسبتبه یسیتأس پی در رسدمی نظربه اما
 قانون 111 اصل 7 بند به مستند که «گانهسه قوای روابط تنظیم و اختالف حل عالی هیأت» نام

 است فرارسیده آن زمان گرفت، شکل رهبری ابتکار با اصل این ذیل در مندرج حکم و اساسی
 . شود معطوف ایشایسته توجه نیز اساسی دادرسی کارکرد این به که

 در تعارض رفع جز ایوظیفه گانهسه قوای روابط تنظیم و اختالف حل لیعا هیأت که جاازآن
 از به روش تحلیلی و تطبیقی، مقاله این ندارد، عهده بر اساسی قانون مبنای بر هاصالحیت

 با دیگر، سوی از و کرده شناسایی اساسی دادرسی مقام در را مذکور هیأت کارکرد سو،یک
 ماهیت مقایسه همچنین ،ایران اسالمی جمهوری نظام در اختالف حل سازوکار تطور بررسی
 اندازچشم کشورها، دیگر در مشابه نهادهای با یادشده هیأت کنونی هایصالحیت و حقوقی
 .است مطمح نظر قرار داده را اساسی قانون بازنگری در اساسی نهادی به آن تبدیل

 

 تعارض اساسی، دادرسی گانه،سه وایق روابط تنظیم اختالف، حل عالی هیأت کلیدی: واژگان
 .اساسی قانون 111 اصل صالحیت،
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 مقدمه
 ماهمرداد 3گانه با حکم مقام رهبری به تاریخ عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأت
قانون اساسی وارد ساختار حقوقی و سیاسی نظام  111اصل  7و در اجرای بند  1331

ساله از فعالیت خود را نسبت نوپا تاکنون یک دوره پنجاد بهجمهوری اسالمی ایران شد. این نه
یک دوره دیگر تمدید  1331 ماهمرداد11مورخ  گذاشته و مسئولیت اعضایش با حکم پشت سر

 شده است.
گانه در اجرای اصلی از اصول عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه جا که هیأتازآن

است، بررسی ماهیت حقوقی آن حائز اهمیت است و ته قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاش
گانه با عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأتکارکرد  سنجینسبتاین پژوهش  در

 .قرار گرفته است مدنظرشود، آنچه در حقوق اساسی، دادرسی اساسی خوانده می
کم در یکی از سه دست ،های اساسی سازوکاری برای حل اختالفدر بسیاری از قانونآنکه  با

ها یا میان دولت سطح متصور برای آن )میان قوای عمومی مرکزی، میان دولت فدرال و ایالت
، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناین مهم  بینی شده،مرکزی و تشکیالت محلی(، پیش

 هیأتجایگاه  اهمیت بررسیاساسی در این باره  قانونگذار. اهمال مغفول مانده است وبیش،کم
 د.کنای دیگر نمایان میاز زاویهرا گانه عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

تاکنون نسبت میان کارکرد هیأت عالی حل اختالف و ران، یبا این حال، در ادبیات حقوقی ا
نشده است و  چندان واکاوی، توان برقرار کردگانه و دادرسی اساسی میتنظیم روابط قوای سه

گانه اختصاص هایی که موضوع خود را به حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهندک پژوهشا
 اسالمی جمهوری در نظام قوا روابط تنظیم و اختالف حل سازوکارهای»اند، از جمله مقاله داده

 تنظیم و اختالف حل»رضایی، مقاله به قلم سید محمدمهدی غمامی و حسین خلف« ایران
اکبر گرجی ازندریانی و مرتضی اثر علی« اسالمی ایران یجمهور در نهگاسه یقوا روابط

ت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای أبررسی جایگاه هی»رضایی و گزارش پژوهشی 
عالی حل اختالف و  هیأتوند که هر سه پس از تشکیل نوشته ابوالفضل درویش« گانهسه

شتر به تفکیک مفهومی حل اختالف و تنظیم است، بی منتشر شدهگانه تنظیم روابط قوای سه
گانه مندرج در قانون اساسی روابط، تبیین سازوکار حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

و  1311جمهوری اسالمی ایران، تحول تاریخی این سازوکار در قانون اساسی مصوب 
است و  شده پرداختههای حقوقی و بررسی تطبیقی آن با دیگر نظام 1331بازنگری مصوب 

 .اندماندهنار کبر یاساس یبا دادرس یار حقوقکن سازوین نسبت اییسندگان از تبینو
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حل اختالف و  هیأتای میان آن است که چه رابطه بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش
شود، وجود دارد؟ در گانه و روندی که دادرسی اساسی شناخته میتنظیم روابط قوای سه

به این پرسش، فرضیه اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر این انگاره است که  راستای پاسخگویی
ایفای نقش دادرسی  منظوربهتوان نهادی گانه را میحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأت

 شمار آورد.اساسی در نظام جمهوری اسالمی به
گانه در سهعالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای  هیأتدر این نوشتار بررسی جایگاه 

در گفتار نخست به جایگاه حل اختالف در  ؛است یافتهدادرسی اساسی در سه گفتار سازمان 
)رفع تعارض در  یبررسی سازوکار حل اختالف اساس و شوددادرسی اساسی پرداخته می

دهد. گفتار سوم نیز به ( در نظم حقوقی ایران گفتار دوم را تشکیل مییعموم یت قوایصالح
هایی که گانه با ویژگیعالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأتکارکرد  هایتفاوت
 پردازد.شود، مینظر گرفته می برای دادرس اساسی دراغلب 

 . جایگاه حل اختالف در دادرسی اساسی1
از  یفیازمند ارائه تعری، در وهله نخست، نیاساس یگاه حل اختالف در دادرسین جاییتب

گر از ید یاریسه با بسیدر مقا یاساس یت شناختن دادرسیه به رسمکچرا ،استی اساس یدادرس
هنوز عمر  کهیطوربه ،رودیشمار متازه به یادهی، پدیحقوق اساس یارهاکم و سازویمفاه

میالدی در اتریش و  1321که در سال  گرفته در اروپالکش یقانون اساس یهان دادگاهینخست
ن یگر اید یبندها (. در1-1)بند ده است یقرن نرس یکه ب یس شدند،تأسچکسلواکی سابق 

در  یاساس یگاه حل اختالف در دادرسیدو پرسش مرتبط با جا یبرا یافتن پاسخیگفتار 
ژه یاروک یاساس یت نهادهایه حل اختالف درباره صالحکنینخست ا :گیردیار قرار مکدستور 

محسوب  ین نهاد حقوقیا یرعف یردهاکارکا در زمره یرود یشمار مبه یدادرس اساس
ا یباشد  یگانه در هر نظام حقوقی ید نهادیبا الزاماً، یا دادرس اساسیه آکنیشود؟ و دوم ایم
 وجود دارد؟ یان تعدد دادرسان اساسکام

 . تعریف دادرسی اساسی1-1
 را یاساس قانون ارزش هک شودیم گفته یینهادها و هاروش ها،وهیش به یاساس یدادرس

 نظام یک ماندن ساالرمردم ،یمل ثاقیم نیا مفاد یبا هدف اجرا یباالدست یقانون انعنوبه
 .(3 ،1333ند )غمامی، کیم نیتضم یاسیس نظام یک نیادیبن یهاارزش از انتیص و یحقوق
 حقوقی هنجارهای هرم رأس در برتر، قانون عنوانبه اساسی ه قانونکجا گر سخن، ازآنیبه د
مفاد  تحقق برای اجرا ضمانت مثابهبه که است خاصی انتظام و سازماندهی ددارد، نیازمن قرار
 یاساس دادرسی، حقوقی ادبیات در امروزه ،انتظام و سازماندهی این. کند عمل سند این یاصل
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 (. 31 ،1331شود )پروین، می خوانده
 قانون اصول تیرعا نیتضم منظوربه یعال ینهادها یستأس و جادیاگفت بر این اساس می

 مترک امروزه کهیطوربه ،دیآیم شماربه معاصر یحقوق یهانظام ارکابت و ینوآور ،یاساس
 ،1331)آجرلو،  باشد نگرفته نظر در یگاهیجا یاساس یدادرس یبرا هک افتی توانیم را ینظام
111). 

 کارکرد تضمین و ینتأم اساسی، دادرسی اصلی رسالت و وظیفه ،کلسن هانس یفتعر مطابق
 است. لویی اساسی قانون به احترام چارچوب در دولتی یهاسازمان و نهادها مندقاعده یا منظم

 توجه مورد را ماهوی و سازمانی شاخصه دو همزمان اساسی، دادرسی تعریف درفاورو نیز 
 که است فنونی و هاسازمان مجموعه از عبارت اساسی تعریف، دادرسی این در. ه استداد قرار

شد )گرجی ازندریانی،  خواهد تضمین اساسی قانون محدودیتی، برتری هیچبی و هانآ مدد به
1313، 3-11). 

 در نظر یاساس های حقوقی برای دادرساندر نظام یگوناگون کارکردهای و وظایفدر این میان 
 انطباق بر نظارت .1 رد:کن شرح خالصه یآن را به ا موارد مهم توانیمه کگرفته شده است 

 و انتخابات صحت بر نظارت. 3؛ اساسی قانون تفسیر .2؛ اساسی قانون با مجلس اتمصوب
 دادرسی اعمال مانند سیاسی کارکرد. 1؛ عمومی قوای میان داوری نقش ایفای. 1؛ پرسیهمه

 مثال برای) سیاسی قدرت اعمال در مشارکت استثنایی، اختیارات اعمال بر نظارت سیاسی،
 و حقوق از پشتیبانی. 3؛ و (موقت یشورا تشکیل در اننگهب یشورا مشارکت فقهای

 (.11 ،1313بنیادین )گرجی ازندریانی،  هاییآزاد

 . حل اختالف، کارکرد اصلی یا فرعی دادرس اساسی1-2
انت، یجز ص یزیچ یدادرس اساس یفه اصلیه وظکجه گرفت یتوان نتیان شد میاز آنچه ب

ن حال، یست. با ایشهروندان ن یآن، حقوق اساس تبعبهو  یاز قانون اساس یو پاسدار ینگهبان
 یمصوب مجلس با قانون اساس وانینقرا انطباق  یژه دادرس اساسیاروکسندگان ینو یبرخ

 در نظر یدادرس اساس یگوناگون برا یحقوق یهاه در نظامکرا  ییردهاکارکگر یاند و ددانسته
را  یاساس یدادرس کم، قدر مشترکته، دسکا آنیاند ردهکقلمداد  یگرفته شده است، فرع

ه به کسته انتقاد است یشا روازآنرد یکن رویاند. انظارت بر مصوبات مجلس مفروض گرفته
دچار خدشه شود،  وجهیچهبهد یه نباک یتیلکپارچه و یکمنسجم و  یسند مثابهبه یقانون اساس

اطالق  ییارهاکا و سازو، به مجموعه نهادهیانت از قانون اساسیص» کهیدرحالنگرد. ینم
ن و یبر همه قوان یقانون اساس ی، برتریتیگونه محدودچیبدون ه هاآن وسیلهبهه کشود یم
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 (.11 ،1313)هامون، « گرددین میگر تضمین دیقواعد فرود
 یهادر نظام یناظر بر قانون اساس ینهادها یهاتیقلمرو صالح بعضاًه کدرست است »

ن یهمه ا که رسالت مشترکآن است  انکارغیرقابلت یرسد اما واقعینظر ممتفاوت به یحقوق
در  ویژهبه ]البته[) یبه ترافعات حقوق اساس یدگیشور و رسک یاز قانون اساس ینهادها پاسدار

)گرجی ازندریانی، « ( استیها با اصول قانون اساسق مصوبات پارلمانیتطب یحوزه بررس
1331، 171.) 
قانون  ید محتوایبا یو فرع یبه اصل یدادرس اساس یردهاکارک یبنددستهش از ین پیبنابرا
دار دانش عهده عنوانبه یرشته حقوق اساس یه براکرا  ییهافیرا شناخت و تعر یاساس
 قرار داد.  مدنظرارائه شده است،  یاساس یهاح حقوق مندرج در قانونیتشر

 کندن ییرا تع هاآنت یصالح و دجایرا ا یعموم یقوا ی بایدقانون اساس هکم یریاگر بپذ
ی نیز باید مشتمل بر اصولی قانون اساس یمحتوا، پرواضح است که (1 ،]الف[1331)عباسی، 

تبع محتوای قانون اساسی، . به(113 ،1331)خسروی،  باشدگانه سه یم رابطه قوایتنظ درباره
وابط حکومت و ی ناگزیر است در کنار بحث از ساختار کالن حکومت، رحقوق اساسدانش 

ختیارات عناصر ف و ایوظاهای بنیادین شهروندان، از شهروندان و حقوق و آزادی
به این ترتیب،  و (12 ،1331)ویژه،  ها نیز سخن بگویددهنده حکومت روابط آنتشکیل

ها بر یکدیگر در ت آنو نوع نظار گانهسه ین قوایب عمومی ع قدرتیم و توزیتقسچگونگی 
توان گفت . بر این اساس می(113 ،1333)پروین،  گیردحقوق اساسی قرار میدایره مطالعات 

ت یردن وضعکبه قانونمند  عمدتاً» یحقوق اساس جا که قانون اساسی و در پی آن،ازآن
توان ی(، نم2 ،]الف[1331)عباسی،  «پردازدها میومی و روابط میان آنعم یقوا یهاتیصالح

در  یدادرس اساس یبرا یفرع یردکارکرا  یعموم یو قوا یاساس یان نهادهایحل اختالف م
  نظر گرفت.

به  ی براساس چنین رویکردیعموم یان قوایروابط م ین قانونمندیتضم مأموریت اساساً 
آن بخش از حکومت که بنا به درخواست  این نهاد تاشود یسپرده م یدادرس قانون اساس

، دیده گرفته و به آن تجاوز کرده استش را ناتیحوزه صالح یگرینهاد دکند گمان می
ن ینامه و قواننییت حفظ قلمرو آیمسئول یقانون اساس یشورابرای نمونه در فرانسه پردازد. یم

مقننه و  دو قوه هر یک از بر عهده دارد تا ی مشخص شده است،قانون اساس 31در ماده  را که
ه یقوه مجر، ن قانونیا 37ده طبق ماصرفاً در حوزه صالحیت خود گام بردارند و ه یمجر

اساسی قانون  یت خود، از شورایطه صالحیقوه مقننه از ح خارج شدنتواند در صورت یم
 (.31-13 ،]الف[1331)عباسی،  لغو مصوبه مجلس را بخواهد
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از  ی نیزومتکح یو نهادها یعموم یان قوایم یش هماهنگیافزا باید تأکید کرد که ن،یبر اافزون
به  یازیرا نظارت فراقوه ،(72 ،1331رود )پروین، شمار میبه یاساس یدادرس یاهداف برقرار

 ی ناشی از این آگاهیهماهنگشود و منجر میگر یدیکومت را از کح یاجزا یآگاه افزایش
 (.23-21 ،1331)راسخ،  «کمک کند یعموم یهانهیتواند به پایین آوردن هزمی

دیوان داوری این کشور  ؛ین زمینه شایان توجه استسازوکار دادرسی اساسی بلژیک نیز در ا
تنها از  1313بینی شده است، تا سال قانون اساسی بلژیک پیش 117در ماده  1311که از سال 

وفصل اختالفات مربوط به توزیع صالحیت بین ارکان دولت برخوردار بود صالحیت حل
ر این کشور با حل اختالف (. به دیگر سخن، دادرسی اساسی د113و  111 ،1333)فاورو، 

ها در زمره است بر اینکه رفع تعارض میان صالحیت مؤیدیمیان نهادهای اساسی آغاز شد که 
 کارویژه اصلی دادرسی اساسی قرار دارد.

 . دادرس اساسی یا دادرسان اساسی1-3
باشد نهاد  یکار ید در اختیبا منحصراً یدر هر نظام حقوق یاساس یه دادرسکنیپرسش درباره ا

ان چند نهاد وجود یم یانت از قانون اساسیمرتبط با ص یهاتیع صالحیان توزکه امکنیا ای
گانه در سه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یت عالیأگاه هیجا یدر بررس روازآندارد، 
 ی، شورایدیچ تردیران، بدون هیا یه در نظم حقوقکت است یحائز اهم یاساس یدادرس

 یانحصار یهاتیت شناخته شده است. صالحیبه رسم یدادرس اساس عنوانبهنگهبان 
ر ی، تفسیبا قانون اساس یاسالم یق مصوبات مجلس شوراین شورا، از جمله تطبیگوناگون ا
نظام  یکا یه آکد ید دیت دارد. حال بایاکح یدادرس اساس یک یهایژگیاز و یقانون اساس

حل اختالف و  یت عالیأه یارد تا بتوان برارا د یاساس یتاب حضور چند نهاد دادرس یحقوق
ن یشد؟ پاسخ به ا یگاهین جایخود قائل به چن یارکنه یز در زمیگانه نسه یم روابط قوایتنظ

و اجرای آن مستلزم  اساسی قانونتخطی نکردن از  ، چراکه تضمینپرسش مثبت است
ها و اختیارات صالحیتاز حوزه  ها خارجاعمال انواع این نظارت و است متنوع هایینظارت

)پروین،  است اساسی قانون شورای یا اساسی قانون دادگاه مانند مشخص سازمان نهاد و یک
1331، 72). 

، 1اصول  به استناد نگهبان شورای ، اگرچهنیز ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق منظدر 
 قانونگذاری زهحو به تنهااین صالحیت دارد،  را دادرسی اساسیصالحیت  31 تا 31، 72

 از پاسداری مسئولیت مستقیم اساسی قانون اصول از کدامهیچ درشود و برای نمونه می محدود
به دیگر سخن، وقتی پای  .است نشده واگذار شورای این به بنیادین هایآزادی و حقوق
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ن ای از مجلس در میان باشد، شورای نگهبان آن را از نظر نداشتن مغایرت با کل قانومصوبه
معنا نیست که هر کند، اما این بداناساسی و از جمله اصول مربوط به حقوق ملت بررسی می

شده شهروندان در قانون اساسی مورد تعرض قرار گرفت، نهاد و هر حالتی که حقوق تضمین
 شورای نگهبان باید وارد عمل شود.

 قضایی نظام و هادادگاه متوجه را اساسی قانون از پاسداری ولیتئمس توانمی در این مورد،
 و اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان»قوه قضاییه را  اساسی قانون 113 اصل کههمچناندانست، 

 و عدل گسترش و عامه حقوق احیای»وظیفه  دارعهده و «عدالت به بخشیدن تحقق مسئول
، بر اینافزون (.12-11 ،1313است )گرجی ازندریانی،  معرفی کرده «مشروع هایآزادی
قانون اساسی متعهد شده است  121جمهوری براساس متن سوگندنامه مندرج در اصل رئیس

، حمایت «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است»که 
 پشتیبانی کند.« از حق و گسترش عدالت»و 

ن یه مربوط به قوانکیندارند و زما عهده برمستقل  ییرا نهادها یاساس یدادرس در فرانسه هم
مربوط به  موضوع هکیو زمان گیرداین وظیفه را بر عهده می یقانون اساس یشورا ،است
دار ه به مورد( عهده)بست عالیوان یو د یدولت یشورا، است ییا قضای ییمات اجرایتصم

 (.12 ،1331)واعظی،  شونددادرسی اساسی می

 قی ایران حقو . سازوکار حل اختالف اساسی در نظم2
حقوقی ایران پس از انقالب و تطور تاریخی در نظم  یحل اختالف میان قوای عموم بینیپیش

( و 2-2این گفتار بررسی خواهد شد و در ادامه سازوکار اجرایی آن )بند  1-2 آن در بند
 شود.( واکاوی می3-2قلمرو این سازوکار )بند 

 اسی. تحوالت سازوکار حل اختالف در قانون اس2-1
گانه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سازوکار حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

 :گذاشته است پشت سر را سه مرحله ،نویس این قانون تهیه شد تا به امروزکه پیشزمانی
 جمهوری،رئیس و بود نشده بینیپیش یرهبر مقام یبرا جایگاهی اساسی، قانون نویسپیش در

 کشور یقوا تنظیم روابط مسئول یو نیز اساس همین بر که بود کشور رسمی مقام ینترعالی
 قوه: از اندعبارت ملی حاکمیت حق اعمال از ناشی یقوا»نویس، پیش 13 اصل براساس. بود

 این طبق بر هاآن میان ارتباط و باشند از یکدیگر مستقل همیشه باید که مجریه و یهیقضا مقننه،
 .«برقرار گردد. جمهوررئیس هوسیلبه قانون

 و مجریه قوه میان هرگاه توانستمی جمهوریرئیس نویسپیش 13 اصل همچنین براساس
 پرسی، مجلسهمه راه از نبود، ممکن توافق و آمدمی وجودبه نظراختالف ملی یشورا مجلس
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 شدبرگزار می جدید انتخابات بالفاصله باید انحالل صورت در البته. کند منحل را ملی یشورا
 با این حال. کردمی آغاز را خود کار انحالل، تاریخ از هفته شش طی حداکثر مجلس و

 .کند استفاده حق این توانست ازمی یک بار فقط یجمهور ریاست دوره هر در جمهوریرئیس
 در امور کشور رسمی مقام باالترین» جمهورینویس نیز قرار بود رئیسپیش 71 اصل براساس

عهده  گانه را برسه قوای روابط تنظیم و باشد «اساسی قانون اجرای و المللبین روابط و یداخل
(. ولی در پی تغییراتی که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 3-2، 1331وند، گیرد )درویش

نویس قانون اساسی ایجاد کرد، جمهوری اسالمی ایران )خبرگان قانون اساسی( در پیش
به رسمیت شناخته « ترین مقام رسمی کشورعالی»عنوان ز مقام رهبری بهجمهوری پس ارئیس

در حوزه صالحیت این مقام باقی ماند و در اصل « گانهتنظیم روابط قوای سه»شد؛ با این حال، 
 جمهوررئیس رهبری مقام از پس»به این شرح گنجانده شد:  1311قانون اساسی مصوب  113
 گانهسه قوای روابط تنظیم و اساسی قانون اجرای و مسئولیت تاس کشور رسمی مقام ترینعالی

 «.عهده دارد بر شود،می مربوط به رهبری مستقیماً  اموری که در جز را مجریه ریاست قوه و
جمهوری با عبارتی به این صالحیت رئیس 1311قانون اساسی مصوب  17همچنین در اصل  

 ،مقننه قوه: از اندعبارت ایران اسالمی ریجمهو در حاکم قوای»متفاوت تصریح شده است: 
 قانون این آینده اصول طبق بر ،امت امامت و امر والیت نظر ریز که قضاییه قوه و مجریه قوه

 برقرار جمهوررئیس وسیلهبه هاآن میان ارتباط و گرندیدیک از مستقل قوا این. گردندیم اعمال
 .«گرددیم

ست که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون در این میان نکته جالب توجه آن ا
اما  ،خوردمی چشم بهای درباره مفاد هریک از این دو اصل نسبت گستردههای بهاساسی بحث

گرفتن صالحیت تنظیم روابط میان قوا برای  نظر درناظر به موضوع  هاآناز  یکهیچ
پیشنهادی اصالحی یا  ائهاره بدون دیادشاصل جمهوری نیست و این بخش از دو رئیس

نهایی  تأییدموافقت و مخالفت، مطابق مصوبه کمیسیون پنجم )قوه مجریه( این مجلس به 
 خبرگان قانون اساسی رسید.

سخنی از  ،1311 آن است که در قانون اساسی مصوب ،دیگر نکته شایسته توجه در این باره
قانونگذار  مدنظرم روابط میان قوا برقراری و تنظی صرفاًحل اختالف به میان نیامده است و 

های تنظیم روابط، رفع تعارضات جا از بارزترین شاخصآنازاساسی قرار دارد. با این حال، 
جمهوری در قانون اساسی توان این صالحیت را برای رئیسهنگام بروز اختالف است، می

 مفروض دانست. 1311مصوب 
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اساسی جمهوری اسالمی ایران، سازوکار حل  سرانجام، ده سال پس از تصویب نخستین قانون
و این صالحیت در جریان بازنگری قانون  پیدا کردگانه تحول اختالف و تنظیم روابط قوای سه

، سوجمهوری به مقام رهبری انتقال یافت. این تحول از یک از رئیس 1331اساسی در سال 
ز سوی دیگر، نیازمند تغییر قانون اساسی و ا 113و  17هایی از اصول بخش اصالحمستلزم 

موضوع در فهرست وظایف و اختیارات رهبری بود که هر  گنجاندنقانون اساسی و  111اصل 
سو، حذف  دو بخش، با مباحثات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی همراه شد. از یک

 اهآن میان ارتباط و»و حذف جمله  113از اصل « گانهسه قوای روابط تنظیم و»عبارت 
رو شد و از سوی دیگر، با مخالفت روبه 17از اصل « گرددیم برقرار جمهوررئیس وسیلهبه

مورد انتقاد قرار گرفت.   111گانه( به اصل )حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه 7افزودن بند 
برگزار شد،  1331 ماهوپنجم شورای بازنگری که در اول تیربیستبرای نمونه در جریان جلسه 

از سخنان میرحسین موسوی، سخنگوی کمیسیون دوم شورای بازنگری )تمرکز در قوه  پس
صالحیت تنظیم  حذفدر مخالفت با  مؤمناهلل محمد ، آیت17مجریه( درباره اصالح اصل 

 ظاهراً»چنین استدالل کرد: جمهوری و انتقال آن به رهبری از رئیس گانهروابط قوای سه
 حد به وقتی شورک معضالت حل...نندکب حل نتوانستند ایانآق خود هک است مواردی مقصود
 همدیگر از ایبیگانه هک هااین میان ارتباط ایجاد اصل ولی است رهبری وظیفه آن برسد اعزال
 حال هر در و شده داده قرار جمهوررئیس وظیفه...باشند دیگری مراقب دامک هر و نباشند

 قوانین کل )اداره «باشد داشته زکتمر در دخالت هک رسدنمی نظربه وجهی هیچ جااین حذفش
 (.313 ،2 ، ج1333اسالمی،  شورای مجلس مقررات و

گانه کاری ای نیز با این استدالل که تنظیم روابط قوای سههادی خامنه االسالم سیدتحج
 اجرایی است، ارتباط پیدا کردن آن با شئون رهبری را مورد تردید قرار داد و خواستار ابقای

 مقررات و قوانین کل )ادارهعنوان مقام دوم کشور شد جمهوری بهاین صالحیت برای رئیس
 (.317 ،2، ج1333اسالمی،  شورای مجلس

 اینکه به توجه ها، از نظر بیشتر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، بابا وجود این مخالفت
 از پس جمهوریو رئیس بوده گانهسه یقوا از باالتر جایگاهی داشتن قوا، روابط تنظیم لوازم از

 انجام امکان بود، قرار گرفته قوا سایر با همسطح جایگاهی در اساسی قانون در یبازنگر
( و در 717 ،1311نداشت )عمید زنجانی،  وجود از سوی او دیگر قوا روابط تنظیم مسئولیت

هنگام انجام  وای حاکمق دگاه،ین دیه اینهایت این صالحیت به مقام رهبری سپرده شد. بر پا
م روابط یتنظ شکبیه کرند یگر در تعارض قرار گیدیکن است با کخود مم یف قانونیوظا
طرف و مسلط بر امور یب یا نهادید به دست شخص ین امر بایمهم است. اما تحقق ا هاآن
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م ت به عهده مقایوال اندیشهران براساس یا یاسالم یجمهور یاسیه در نظام سکباشد  یعموم
 .(123 ،1332نهاده شده است )خسروی،  یرهبر

 . سازوکار اجرایی حل اختالف اساسی2-2
، به 1331و چه در بازنگری  1311قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چه مصوب سال 

گانه در نهایت اختصار قوای عمومی و تنظیم روابط قوای سه موضوع حل اختالف میان
فه تدوین چنین سازوکاری را بر یوظ و ای برای آن پیش نکردهپرداخته و هیچ سازوکار اجرایی

عهده قانونگذار عادی قرار نداده است. در نتیجه این اجمال و اختصار، مفهوم یادشده نیز با 
ای که خامنه علی سیداهلل در جریان بازنگری قانون اساسی آیت کهطوریبه ،شد روابهام روبه

انتخاب شده بود و پیش از آن،  فقیهولی عنوانبهرهبری تازگی از سوی مجلس خبرگان به
 تنظیم مفهوم»جمهوری در کارنامه داشت، در این باره تصریح کرد:  هشت سال سابقه ریاست

 ما نیست، روشنی خیلی مفهوم شودمی استفاده مؤمن آقای جناب بیانات از هکطورهمان رابطه
 مقررات و قوانین کل )اداره «نداشت این از روشنی تفسیر هم نگهبان شورای نفهمیدیم، هم

  (.313 ،2 ، ج1333اسالمی،  شورای مجلس
ای مشخص شود، تا اندازه« گانهتنظیم روابط قوای سه»در نخستین اقدام برای اینکه مفهوم 

 ان شوریا وچهارمسیکمیسیون تمرکز در قوه مجریه شورای بازنگری قانون اساسی در جلسه 
را پیشنهاد کرد. « گانهحل اختالف قوای سه»عبارت  ،برگزار شد 1331 ماهتیر 12که در 

 قوا خود که را یموارد حتی و دارد وسیعی یمعنا روابط تنظیم که بود باور این بر کمیسیون
 نیز کنند حل را مسائل یکدیگر با در تعامل و تنظیم را خود روابط توانندمی وظایفشان برحسب

اهلل احمد آیت یاما در نهایت، عبارت پیشنهاد .(121 ،1333یانی، شود )گرجی ازندرمی شامل
گانه( مقبول اعضای شورا قرار گرفت و به جنتی )حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

  (.1333 ،3 ، ج1333اسالمی،  شورای مجلس مقررات و قوانین کل )اداره تصویب رسید
که عطف تنظیم روابط به  هشدار دادشنهاد یپجایگزینی این  هنگام مؤمناهلل آیت با این حال

 ،از معنای وسیع این کلمه شود« تنظیم روابط»مدلول  انصراف موجب تواندیحل اختالف م
و  دیمق را ریاخ اصطالح روابط، میتنظ نارک در اختالف حل اصطالح دادن عبارت دیگر، قراربه

 .(31 ،1332)غمامی،  بزند صیتخص را آن عام یمعنا و کند محدود
 حدود نییقانون تع»اندیشی نشده است و حتی در در قوانین عادی نیز تاکنون در این باره چاره

 1331 ماهآبان 22مصوب  «رانیا یاسالم یجمهور استیر یهاتیمسئول و اراتیاخت و فیوظا
گانه که پیش از بازنگری قانون اساسی و در زمان قرار داشتن صالحیت تنظیم روابط قوای سه
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خورد. جمهوری به تصویب رسیده است، حکمی در این باره به چشم نمیر صالحیت رئیسد
به چگونگی حل اختالف در درون قوه مجریه پرداخته که منصرف  1در ماده  صرفاًاین قانون 

نویس این قانون، شورای پیش 11البته در ماده . از حل اختالف میان قوای عمومی است
برقراری ارتباط  منظوربه داشتگانه مطرح شده بود و مقرر میسه مشورتی تنظیم روابط قوای

ی تنظیم روابط اگانه شورایی مشورتی به نام شورصحیح و منطقی و تنظیم روابط میان قوای سه
گانه کننده روابط قوای سهرئیس شورا و تنظیم عنوانبه یجمهوررئیسمرکب از گانه قوای سه

رئیس مجلس شورای ، رئیس قوه قضاییه عنوانبهان عالی کشور رئیس دیو، و رئیس قوه مجریه
تشکیل شود  ت وزیرانأرئیس هی عنوانبهوزیر نخست، رئیس قوه مقننه عنوانبهاسالمی 

در جریان بررسی این ماده با  . ولی(1331)صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 
با آن  ،جمهوری استاین استدالل که تشکیل شورا ایجاد محدودیت در اعمال اختیارات رئیس

ماده مورد بحث به تصویب نمایندگان دوره دوم مجلس شورای  ،مخالفت شد و در نهایت
 (.7 ،1331وند، اسالمی نرسید )درویش

اجرایی برای حل اختالف یافت،  یسازوکار ،آنتوان در در این میان، تنها سندی که می
 صرفاً کنون که تا گانه استعالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأت نامه داخلیآیین

 1331 ماهآذر 3در  هیأتای از آن منتشر شده است. براساس گزارشی که دبیرخانه این گزیده
 نامهآیینها قرار داد، این در اختیار رسانه)چهار ماه پس از ایجاد این نهاد با حکم مقام رهبری( 

 .رسید «نهایی تصویب به» هیأت جلسات در بررسی و بحث از ماده پس 11در  داخلی
 هاینظر ارائه ،هیأت اصلی وظایف نامه،آیین این 1 ماده در ،هیأت دبیرخانه گزارش به بنا

 اختالف ساختن منتفی به ماهتما گانه،سه قوی روابط تنظیم و اختالف حل موارد در مشورتی
 و جامع کلی، هایحلراه ارائه و هاآسیب شناسایی طرفین، توافق با رسیدگی مراحل در

 افزاییهم و اختالف بروز از قبل پیشگیرانه اقدامات انجام منظوربه قوا رفتار رصد مند،قاعده
 .است شده تعیین گانهسه هایتوانایی

 هر درخواست با گانهسه قوای روابط تنظیم و اختالف حل واردم نیز نامهآیین 7 ماده براساس
 و گیردمی قرار هیأت کار دستور در رهبری مقام ارجاع و عالی هیأت یا قوا سایؤر از یک

 خصوص در هیأت جلسات در مطرح مهم هایحلراه و نظرها نیز نامهنیآی 3 ماده مطابق
  .رسدمی رهبری مقام استحضار به شده،ائهار هایاستدالل همراهبه بررسی مورد موضوعات

 همچنین نامه مذکور تشکیل شده است،آیین 3که خود به استناد ماده  عالی هیأت دبیرخانه
 روابط تنظیم به نیاز و اختالف بروز زمینه که گانهسه قوای روابط در تماس نقاط اعالم کرد که

 هایدرخواست و قوا روابط رصد نتایج ها،یتاولو به توجه با و احصا دارد، وجود هاآن در قوا
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 مجلس، مصوبات ابالغ ریزی،بودجه نظام: از است عبارت که شده تعیین هاآن اهم قوا، سایؤر
 وزیران، به اعتماد رأی دولت، مصوبات بر مجلس رئیس نظارت اجرا، و تقنین مرزهای

 جمهوریرئیس معاونان اتاختیار و وظایف اساسی، قانون اجرای در جمهوریرئیس مسئولیت
 امور و بودجه و برنامه امور در جمهوریرئیس مسئولیت مجلس، مقابل در هاآن مسئولیت و

 تیأه رخانهی)دب گیرندمی قرار کار دستور در تدریجبه موارد این که...  و استخدامی و اداری
 (.1331گانه، سه یقوا روابط میتنظ و اختالف حل یعال

 موردی اقدامی اختالف، حل ان نظر درباره فهرست احصاشده آن است کهنکته شایسته امع
حتی در مقام پیشگیری از  گانهسه یقوا روابط میتنظ و اختالف حل ؛ بنابراین هیأت عالیاست

 مقنن اختیارات حیطه به تجاوز در واقع، که گذاریقاعده سمت به تواندبروز اختالف نمی
 است، حرکت کند. اساسی یا عادی

 یعموم یان قوایار حل اختالف مکسازوشود که بنابر آنچه در این بند گفته شد، مشخص می
قرار داشت و چه  یجمهورسیت رئیه در صالحک، چه آن زمان یاسالم یدر نظام جمهور

ه کطورهماناما  ،است یاساس یدادرس ینوعگمان بیاست،  یت مقام رهبریه در صالحکنون کا
نامه نییآ 3و  7و مواد  1331 سال مصوب ی، قانون اساس1311 الس مصوب یاز قانون اساس

شرط  عنوانبه یگانه )ارجاع رهبرسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یت عالیأه یداخل
 اساسی دادرسآید، برمی( یرهبر تأیید پس از تیأه رأیشدن  ییو اجرا ی هیأتدگیآغاز رس

 . ییا قضای یاسی( است و نه  نهاد سیشخص )مقام رسم یک

 . قلمرو سازوکار حل اختالف اساسی2-3
ها، در سه ، متناسب با ساختار دولتیبرآمده از قانون اساس یها و نهادهاان مقامیاختالف م
از حوزه  یا نهادیخروج مقام  هاآن که نقطه اشتراکند کدا ین است بروز پکحالت مم

 است.گر یا نهاد دیمقام  یتش و اعتراض به آن از سویصالح
دولت  کههنگامیفدرال  یشورهاک -تواند در دولتیم یر با قانون اساسیل از تغاکن شیا

 یشورهاک-س، رخ دهد. در دولتکند و برعکتجاوز  های عضوهای ایالتکزی به صالحیتمر
ه قانون ک یمحل یبا واحدها یزکقدرت مر میاندر روابط  یوه مشابهیاختالف به ش ساده
ن خروج از یشود. همچنیان مینمااست،  ردهکرا مشخص  یکهرت یحدود صالح یاساس

گر یدیکم یمختلف به حر یل تجاوز قوایدلو به یزکن است در درون قدرت مرکت ممیصالح
 (.11 ،1313باشد )هامون، 

 کیکو تف یان مراجع و مقامات عمومیها متیم صالحیه تقسکجا گر سخن، ازآنیبه د
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 ،است یدر قانون اساس یو ادار یاسیس ینهادها یسازماندهه یمبنا و پا یومتکارات حیاخت
ا و...( یتالیا، ایا و ...(، مناطق )اسپانیکاالت )آلمان، آمریان ایها متیدرباره تعارض صالح یداور

ارات یاز اخت یدولت یان مقامات و نهادهایروابط م ین قانونمندیا تضمی یزکو دولت مر
 (.231-223 ،1333ی، رود )عباسیشمار مبه یدادرس اساس

ل نخست حل اختالف )رفع کران شیا یاسالم ینظام جمهور یاسیبا توجه به ساختار س
اما  ،موضوع است ی( سالبه به انتفایزکها و مناطق با دولت مرالتیان ایت میتعارض در صالح

 یزکمر یان قوایا میگر یدیکبا  یزکمر یان قوایت میگر )رفع تعارض در صالحیدو صورت د
 یجمهور یه قانون اساسکنیبا ااست. ولی قابل تصور  ی( به لحاظ نظرغیرمتمرکز ینهادها و

را در  محلی زکرمتمریغ ی( نهادها113تا  111ران در اصل هفتم و فصل هفتم )اصول یا یاسالم
حدود » نییت تعیصالح 113و  111در اصول ت شناخته، یبه رسم یمحل یقالب انواع شوراها
 شوراها را« مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل» و« مراتبسلسله»، «توظایف و اختیارا

به قانونگذار عادی اعطا کرده است، رسیدگی به شکایت شوراها از تصمیم به انحالل را نیز به 
ب، در ین ترتیبه ادادگاه صالح سپرده و در نتیجه از دایره دادرسی اساسی خارج کرده است. 

 یان نهادهاینه حل اختالف میدر زم یاساس ید دادرسیر بایناگز یاسالم یجمهور یحقوقنظم 
گر یدیکبا  یزکومت مرکح یان قوایه مکدانست  ییهاتیرا منحصر در تعارض صالح یاساس

 ند.کیبروز م
 ؛21-23 ،1331وند، در پایان این بحث شایسته است که از تالش برخی نویسندگان )درویش

تفکیک قلمرو حل اختالف میان قوای برای ( 12-31 ،1332غمامی،  ؛111-113 ؛1333گرجی، 
قانون  112ه در اصل کصالحیت رفع اختالف میان مجلس و شورای نگهبان حیطه عمومی از 

صالحیت رهبری در حل معضالت نظام از طریق مجمع  ، همچنینمندرج است اساسی
نظر ان آید. بهسخن به می اساسیقانون  111اصل  1تشخیص مصلحت نظام مندرج در بند 

، معنای سوجا ناشی شده باشد که از یک رسد احساس ضرورت برای طرح این بحث ازآنمی
و از سوی دیگر، سازوکار  عام عبارت حل اختالف و تنظیم روابط در کانون توجه قرار داشته

شود، واکاوی شده حل اختالف فارغ از اینکه یکی از روندهای دادرسی اساسی محسوب می
طورکه در زیرا همان ،بنابراین موضوع پژوهش حاضر نیازمند چنین امعان نظری نیستاست. 

به دو معنای رفع  ی، همچنین در سطرهای پیشین همین بند آمد، حل اختالف اساس1-1بند 
 فرایندبا قانون اساسی دو  مجلستعارض درباره صالحیت نهادها و تطبیق قانون موضوعه 

یکدیگر  برابرروند که هریک مرزهای مشخصی در شمار میهجداگانه در دادرسی اساسی ب
دارند. گذشته از این، ارجاع مصوبه اصراری مجلس شورای اسالمی به مجمع تشخیص 
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مصلحت نظام با هدف تطبیق مصوبه با قانون اساسی که جزو صالحیت انحصاری شورای 
حتی طراحی شده است که بلکه این سازوکار برای تشخیص مصل ،دگیرنگهبان است، انجام نمی

بند  از سوی دیگر،موقت بر احکام قانون اساسی یا شرع، اولویت پیدا کند.  طوربهممکن است 
چراکه منظور از  ،بینی نشده استمواردی است که در قانون اساسی پیش رناظر ب 111اصل  1

در قانون این است که نتوان از طرقی که  ،حل معضالت نظام که طرق عادی قابل حل نباشد
بنابراین بدیهی است  (.271 ،1333گیری کرد )مهرپور، مشخص شده است، درباره آن تصمیم

  گیرد.که از خارج از قلمرو فعالیت دادرس اساسی قرار می

 های هیات عالی حل اختالف با نهادهای مشابه در جهان. تفاوت3
ه ک دارد ییهایژگیو است، یاساس یدادرس یه از روندهاک یاساس یان نهادهایحل اختالف م

)گرجی ازندریانی، ماند کامل کارویژه خود باز میاز انجام  ینهاد دادرس اساس هاآنبدون 
 یاساس یدادرس یرا برا یمتفاوت یشورها الگوهاکه کآنعبارت دیگر، با به(. 177 ،1331
 فرانسه(،در قالب شورا ) یاسیس نظارتبه سه دسته  یبه لحاظ نظر اغلبه کاند دهیبرگز

ز کرمتمریغ ییقضا نظارت)آلمان( و  یقانون اساس هایضایی متمرکز در قالب دادگاهق نظارت
را  کمشتر یهایژگیاز و یاشود، پارهیم یبندا( دستهیکها )آمرو دادگاه یوان عالیدر قالب د

 برشمرد.  یاساس یمتنوع دادرس ینهادها یتوان برایم
گوناگون و از جمله در نظام حقوقی ایران  یحقوق یهانظام در کمشتر یهایژگین ویرار اکت

 یبرا یجهان یعرف یریگلکش مثابهبهتوان یدادرس اساسی را م عنوانبهدرباره شورای نگهبان 
م روابط یحل اختالف و تنظ یعال هیأت یهان گفتار به تفاوتیرد. در اک یتلق یاساس یدادرس

شود. یشورها پرداخته مکگر یش در دیهمتا یها با نهادهایژگین ویاز ا یگانه در برخسه یقوا
ن در قانون نشد ینیبشیخورد )پین نهاد به چشم میا یت حقوقیه در ماهک یتفاوت 1-3در بند 

حل  یت عالیأمات هیآور بودن تصمبه تفاوت از نظر الزام 2-3بند  شود.اساسی(، بررسی می
ر یت تفسیاز نظر صالح یت عالیأن هیتفاوت ا معطوف به 3-3اختالف اختصاص دارد و بند 

 است. یقانون اساس

 بینی نشدن در قانون اساسی. پیش3-1
ه کن است ی، ااندبرشمرده یاساس یار دادرسکسازو یگان برایسنده نوک ییهایژگیاز و یکی

 یگر هنجارهایبر د یت قانون اساسیمکن اصل حایتضم یرا برا یینهادها یقانون اساس
برآمده از  یاساس یگر سخن، اگر نهاد دادرسی(. به د17 ،1333ند )غمامی، ک سیستأ یحقوق

انت از قانون یر در صیناپذو خدشه یدائم یارکتوان آن را سازوینباشد، نم یقانون اساس
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ام و ک، مقررات، احیاز جمله قانون عاد یحقوق یگر هنجارهاید چراکه ،ردک یتلق یاساس
 هاآنلغو  یر و حتییار تغکرترند و سازویپذانعطاف نوشته ین اساسسه با قانویدستورها در مقا

 ینیبشیشورها پک یاساس یهادر قانون یاساس ین اساس نهاد دادرسیتر است. بر اار آسانیبس
 یدشوار و دارااغلب  یفاتیآن هم در تشر یر قانون اساسییشود تا جز در صورت تغیم

از انت یفش صیاز وظا یکیه کآلمان  یدادگاه قانون اساس نمونه، یبرا ت، پابرجا بماند.یمحدود
مه است )طباطبایی کحا یو قوا یدولت نهادهایننده کز هماهنگیشور و نک یاسیس نظام

در   هرچندشور است، کن یا یقانون اساس 31تا  32از اصول  برآمده ،(321 ،1333تمنی، ؤم
قانون  زمینهن یمحول شده و در ا ب قانون فدرالیار آن به تصوکب یو ترت تأسیس 31اصل 

 یاساس قانون دادگاه ده است. اقداماتیب رسیشور به تصوکن یفدرال در ا یدادگاه قانون اساس
 1و بند  یقانون اساس 33اصل  1به استناد فقره اول بند  یقانون اساس یدرباره اختالفات نهادها

 (.123 ،1311د )فرکمان، گیرین دادگاه انجام میقانون ا 37تا  33و مواد  13ماده 
ان دولت فدرال و یت میتعارض در صالح وفصلحلار یاخت س همیدادگاه فدرال سوئ

 یقانون اساس 111ها را براساس اصل انتونکان یها من حل تعارض و اختالفیها، همچنانتونک
 (.272 ،]ب[1331دست آورده است )عباسی، شور بهکن یا
 گرفته، قرار رشیپذ مورد صراحتبه ییگرامنطقه ایتالیا یجمهور در هکنیا به توجه با

 و فیوظا زمره در ان خود مناطقیدولت و مناطق و م نیب اراتیاخت تعارض وفصلحل
 یدولت یهااز دستگاه یکین اگر یهمچن .است گرفته قرار ایتالیا یاساس قانون وانیارات دیاخت

 یقانون اساس دیوانبه  مسئلهرده است، کگر نقض ید یآن را دستگاه یار قانونیند اختکادعا 
 یقانون اساس 131ت را اصل ین صالحیه اک( 11-73، 1332شود )منصوریان، یا ارجاع میتالیا
  ت شناخته است.یادشده به رسمیوان ید یا برایتالیا

ه کعراق  اساسی قانون ر است درکان ذیز شایمسلمان ن یشورهاکان یاز م ییهاان نمونهیدر ب
 حقوقی و سیاسی انسجام ملی، و وحدت حفظ ت شناخته است، براییم را به رسمسیفدرال

 دادگاه مهم، این به برای نیل و شده خاص توجه اتحادیه نهادهای ارتباط چگونگی به کشور
است  گرفته قرار مطمح نظر اساسی قانون 33 ماده احکام طبق عراق جمهوری فدرال عالی

 .(111 ،1332زاده، )حبیب
ه کرا برشمرده است  یارات دادگاه قانون اساسیاخت یاندونز یقانون اساس 21ماده  نیهمچن

برگرفته از قانون  هاآنه قدرت ک یدولت یارات نهادهایاختالفات در مورد اخت وفصلحل
 (.113 ،1331)آجرلو،  هاستآناست، در زمره  یاساس
م، یمستق طوربهران یانه اگسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یت عالیأن همه، هیبا ا
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ان یان شد، حل اختالف میب 2-2بند ه کطوره همانکندارد، بل یدر قانون اساس یگاهیجا
 ی،قانون اساس یش از بازنگریشور )پک یاز مقامات رسم یکیت یدر صالح یاساس ینهادها

 ( است.یمقام رهبر ،و پس از آن یجمهورسیرئ

 . مشورتی بودن تصمیمات3-2
گانه با بسیاری از سه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یت عالیأه یهاز تفاوتگر اید یکی

 یدادرس ی. نهادهاگرددبازمیماتش یآور نبودن تصمشورها به الزامکمشابه در دیگر  ینهادها
مراجع  اغلبپردازند، یها متیاز تعارض صالح یشورها به حل اختالفات ناشکه در ک یاساس

 الخطاب است.شان فصلیآرا مات ویه تصمکد رونیشمار مبه یعال
ح شده، یتصر یت عالیأن هین دوره اینخست یم انتصاب اعضاکه در متن حکطوراما همان 
 میتنظ و اختالف حل یعال أتیه ،یاساس قانون 111 اصل 7 بند یاجرا در»ادشده یت یأه

 میتنظ و اختالف حل موارد در یمشورت نظرات ارائه و یبررس منظوربه گانهسه یقوا روابط
مات یآرا و تصم نیبنابرا (.1331تشکیل شده است )دفتر مقام معظم رهبری،  «قوه سه روابط

 تأییددارد و تنها پس از  یگانه جنبه مشورتسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یت عالیأه
ز یت نیأه یاخلنامه دنییآ 3شود. ماده یاالجرا مشور الزمک یاساس ینهادها یبرا یمقام رهبر

 موضوعات خصوص در هیأت جلسات در مطرح مهم هایحلراه و رده است نظرهاکه مقرر ک
بر  تأکیدیبرسد،  رهبری مقام استحضار ، بهشدهارائه هایاستدالل همراهبه بررسی مورد

 ون،یاسیس از یبرخ اظهارنظر برخالف»جه یت است. در نتیأن هیمات ایبودن تصم یمشورت
 یومتکح امکاح اعتبار از و ستین االجراالزم ارکخود صورتبه أت،یه نیا ماتیتصم

ت یأل هکیتوان تشین اساس، نمین بر ایهمچن(. 1331)گرجی ازندریانی،  «ستین برخوردار
 یقانون اساس 111ل اصل یق ذیگانه را از مصادسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ یعال
ت یأادشده را به هیفه یوظ یمقام رهبر یاگر زماناست  یهیدانست. بد اختیار( ضیتفو)

ان یحل اختالفات مبه  هک شورهاکگر ید یاساس یدادرس یآن همانند نهادها رأیند، کض یتفو
 خواهد بود. ییپردازند، نهایم یاساس ینهادها

 . نداشتن صالحیت تفسیر3-3

 یکیه کت آن است حالت نخس :ان ظهور داردکدر دو حالت ام یاساس یان نهادهایاختالف م
 یقانون یهاتیبخواهد عامدانه از حدود صالح یا محلی یا، فدرال، منطقهیمل یعموم یاز قوا

 است. ین اقداماتیاز چن یریجلوگ یف دادرس اساسیاز وظا یکیگمان، یب که ندکخود تجاوز 
 پافشاری از ناشیاغلب  بلکه ،ندارد قانون از فرار جنبه قوا اختالفات از چشمگیری اما بخش
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اختالف  ،و در واقع( 1331)زارعی،  خود قانونی اختیارات و هاصالحیت بر قوا از یکهر
 یهاشتر پروندهیرود و بیشمار مبهه حالت دوم بروز اختالف کبرداشت از قانون است 

ن دست یها از اتیصالح نه حل اختالف و رفع تعارض دریدر زم یبه دادرس اساس یارجاع
 است. 

 :ردکم یتوان به دو دسته تقسیز میاز اختالف برداشت از قانون را ن یت ناشیالحتعارض ص
ر یل ابهام قانون است و رفع اختالف تنها از راه تفسیدله اختالف برداشت بهک ینخست، موارد

یا تفسیر  از برداشت یه ناشک یر است و دوم، مواردیپذانکدار امتیمرجع صالح یقانون
ن یه در اک (1331)زارعی،  متعارض است یم قانونکا تصادم دو حیانون اشتباه از ق اجرایی

و  یا به استناد اصول حقوقی یاسیس یهااز روش یریگتوان اختالف را با بهرهیصورت م
 رد. ک وفصلقانونی حلر یاز به تفسیبدون ن

 یعال تیأت هید در صالحیتردبیاز برداشت متعارض از قانون،  یدسته دوم اختالفات ناش
 یهاشم محمود سیداهلل تیآ چنانکهگانه قرار دارد. سه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ

 اختالفات برخی»گفته است:  اظهارنظریز در یحل اختالف ن یت عالیأس هی، رئیشاهرود
 عالی تأهی در که داشت وجود اساسی قانون اصول و عادی قوانین برخی تفسیر در قانونی

 جاشک در اینبی. (1331)هاشمی شاهرودی،  «است شده حل بحمداهلل و بررسی اختالف حل
هر قانون در مقام اجرا از  یه مجرکاست  یرین، تفسیقوان یر برخیاز اختالف در تفسمنظور 

( و ینگهبان )درباره اصول قانون اساس یه حسب مورد، شوراک یر قانونیآن دارد و نه تفس
 نند.کی( ارائه میعاد)درباره قانون  یاسالم یمجلس شورا

را در  ین عادیر قوانیب تفسیترته بهک یقانون اساس 31و  73اما دسته نخست به استناد اصول  
 یشورا یت انحصاریرا در صالح یر قانون اساسیو تفس یاسالم یت مجلس شورایصالح

ت ن تفاویت سومین محدودیه همک ن نهاد استیت ایخارج از حوزه صالح نگهبان قرار داده،
وظیفه دادرس که جا زند. ازآنیشورها رقم مکگر یمشابه در د یادشده را با نهادهایت یأبارز ه

از قانون اساسی است و قانون اساسی نیز مانند هر هنجار حقوقی دیگر در  پاسداریاساسی 
کشورهای برخوردار از سازوکار دادرسی  بسیاریمعرض اختالف برداشت قرار دارد، در 

شود. در قانون اساسی ت تفسیر قانون اساسی نیز به دادرس اساسی اعطا میاساسی، صالحی
 عنوانبهصالحیت یادشده به شورای نگهبان  ،جمهوری اسالمی ایران نیز بر همین اساس

جا که این ازآن ولی ،دهنده قانون عادی با قانون اساسی( داده شده استدادرس اساسی )تطبیق
عالی حل  هیأتتوان صالحیت مشابهی را برای است، نمی صالحیت شورای نگهبان انحصاری
 حل هنگام؛ هرچند اعضای این هیأت گانه در نظر گرفتاختالف و تنظیم روابط قوای سه
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، بر مبنای استنباط خود از قانون اساسی یا قانون عادی که در این مقام، تفسیر ناگزیر اختالف،
عالی حل  دهند. البته هیأتکنند و رأی میری میگیرود، تصمیمشمار میغیررسمی و اجرایی به

تواند در موارد نیاز به تفسیر رسمی و قانونی، از می گانهاختالف و تنظیم روابط قوای سه
نماید: نخست آنکه شورای نگهبان یا مجلس استفسار کند که در این باره دو مشکل رخ می

صالحیت خود در تفسیر قانون  1332 مهرماه 27مورخ  3711شورای نگهبان مطابق نظر شماره 
توان این ( و نمی311-313، 1313داند )مرکز تحقیقات شورای نگهبان، اساسی را تشخیصی می

شورا را ملزم به ارائه نظر تفسیری کرد. مجلس نیز وضع مشابهی دارد، زیرا ابتکار استفسار در 
طرح استفساریه رأی  انحصار دولت و مجلس است و از سوی دیگر، ممکن است الیحه یا

کند که یک طرف اختالف شورای نگهبان یا نیاورد. دومین مشکل نیز در فرضی بروز پیدا می
مجلس باشد؛ در این حالت، استفسار از شورای نگهبان و مجلس و صدور نظر تفسیری یا 

عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای  منزله آن خواهد بود که هیأتتصویب استفساریه به
دیگر نباید به ماهیت موضوع ورود کند، بلکه بسته به مورد، ناگزیر از صدور رأی به  گانهسه

 نفع شورای نگهبان یا مجلس خواهد بود.
 گیری نتیجه

صیانت از حاکمیت قانون اساسی  فرایندهر سازوکاری که در عبارت است از دادرسی اساسی 
حل اختالف و رفع تعارض در صالحیت ، روازاین. شودکار گرفته و تضمین برتری آن به

نهادهای برآمده از قانون اساسی نیز در زمره کارکردهای اصلی دادرس قانون اساسی قرار 
با  1331سال  گانه که ازعالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأتبنابراین . گیردمی

انه( و در اجرای بند گحکم مقام رهبری )دادرس اساسی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه
حقوقی ایران افزوده شده است، در کنار شورای نگهبان، دو قانون اساسی، به نظم  111اصل  7

میان وضع  ،روند. با این حالشمار مینهاد دادرسی اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران به
همچنین میان  گانه،عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه هیأتو  حقوقی شورای نگهبان

های و دادرسان اساسی دیگر کشورها با صالحیت مشابه، تفاوت هیأتاین  یوضع حقوق
آور بودن تصمیمات و آشکاری در سه حوزه برخورداری از جایگاه در قانون اساسی، الزام

 .خوردبرخورداری از صالحیت تفسیر به چشم می
حیت حل اختالف و تنظیم روابط قوای با اینکه قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران صال

هایی که در سال گانه را در اختیار یک مقام و نه یک نهاد قرار داده است، همان ضرورتسه
به صالحدید مقام رهبری برای تأسیس هیأتی عالی در این زمینه منجر شد، این گمانه را  1331
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اسی و طراحی نهادی منطبق با کند که اصالح سازوکار حل اختالف میان نهادهای استقویت می
های اصالح قانون اساسی در بازنگری تواند یکی از گزینهمعیارهای جهانی دادرسی اساسی، می

 بعدی این قانون باشد.
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 .21/3/1337، آخرین مراجعه در http://www.mehrnews.com/news/1171333به نشانی: 

رئیس و اعضای هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط »دفتر مقام معظم رهبری،  -2

، در 3/1/1331، رسانی دفتر مقام معظم رهبریپايگاه اطالع، «قوای سه گانه منصوب شدند

 .17/12/1337آخرین مراجعه در ، http://www.leader.ir/fa/content/1332دسترس به نشانی: 

پايگاه ، «جایگاه حقوقی و سیاسی هیأت عالی حل اختالف»زارعی، سعداهلل،  -3

، در 1/1/1331، ایاهلل العظمی خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاطالع

آخرین مراجعه در  ،http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=13113دسترس به نشانی: 

1/11/1337. 

، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، «در جایگاه دادرس اساسی»اکبر، گرجی ازندریانی، علی -1

، http://www.mehrnameh.ir/article/2137، در دسترس به نشانی: 1331، شهریور 11شماره 

 .3/11/1337آخرین مراجعه در 

سیر برخی اصول قانون اساسی را حل اختالف تف»هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،  -1

، در دسترسی به نشانی: 11/3/1331، خبرگزاری فارس، «کردیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13311311111331 آخرین مراجعه در ،

1/11/1337. 


