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 چکیده
مطلوب مورد  يتقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و حكمران يبرا يعنوان روش اصل تفكيک قوا به

 يفوظا يعوس ةگستر يلدل به در كنار اين اصل ساختاري،قرار گرفته است.  ياسيس يها قبول عموم نظام
شده است كه هم  بيني يشپ يزن يگريد يميتنظ يها ، سازوكارها و روشيحكومت يقوا هاي يتو صالح

و هم از بروز اختالفات  ودش يدولت هاي ياستهماهنگ س يشبردبهتر روابط قوا و پ يموجب سامانده
 يها روشبا اين همه، ممكن است در مواردي . يدعمل آ به يشگيريقوا پ يتدر صالح يو عمل ينظر
هاي حقوقي  نظام گشا نباشد و اختالف نظر به حد يک اختالف حقوقي در آيد. در اين راستا،يمي راهتنظ

اند  بيني كرده به فراخور ساختارهاي اساسي خود، نهادها و سازوكارهايي را براي حل اختالف قوا پيش
 شود.  يريگسترش التهاب و تنش در فضاي كشور جلوگ ياتا از بروز 
اصل « 7»قوقي جمهوري اسالمي ايران، تنظيم روابط و حل اختالفات قوا به موجب بند در نظام ح

طي حكمي  يشاناساس، ا ين( قانون اساسي در صالحيت مقام رهبري قرار گرفته است. بر ا111)
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 مقدمه
تقسيم  ياساس يهاي حقوقي معاصر، عناصر حكومت ميان قوا و نهادها در نظام يطور كل به

( قانون 77د. اصل )نكن اقتدارات حاكميتي را اعمال مي و هريک از آنها قلمرو خاصي ازشود  مي
 ةمقننه، قو ةعبارتند از: قو يرانا يحاكم در جمهوري اسالم يقوا»پردازد:  اساسي به اين امر مي

قانون  ينا يندهامر و امامت امت بر طبق اصول آ ۀمطلق يتكه زير نظر وال يهقضائ ةو قو يهمجر
استقالل مطلق  يكه قانون اساس يداستالبته پ (1).«از يكديگرندقوا مستقل  ينگردند. ا اعمال مي
حق  يكديگرموارد نسبت به  يدر برخ»قوا  يقانون اساس اساسبر ينكهاست؛ چه ا يرفتهقوا را نپذ

تعامالت  ينو وجود ا« و موظف به تعاملند يازمندن يكديگرتداخل و حق نظارت دارند و به 
 .(13: 1931، يسيزاده هر )هاشم« زند يبر هم مانفكاک و استقالل مطلق آنها را »

چگونگي تنظيم روابط ميان قواي حاكميتي براي ايفاي هرچه بهتر نقش دولت و  ۀلئمس
مشترک، در  هاي يتدر قلمرو صالح يژهو ها به جلوگيري از بروز اختالف در مورد صالحيت

هاي قوا پديدار  حيتحل اختالف ميان قوا كه از مرزبندي ميان وظايف و صال ةكنار نحو
هاي  آيد. نظام شمار مي هاي قانونگذاران اساسي در كشورهاي مختلف به مشغولي شود، از دل مي

حل اختالفات ميان نهادهاي حاكميتي در نظر  يحقوقي رويكردها و سازوكارهاي مختلفي برا
وده و امكان بروز هاي فدرالي كه داراي دو سطح حكومتي ب ويژه در نظام اند. اين مسئله به گرفته

را به خود معطوف كرده  يشتريها بيشتر است، توجه ب ها در اين نظام اختالف بر سر صالحيت
صورت انفرادي قادر  يک از قوا به ها و اختالفات، هيچ است. از سوي ديگر، در برخي وضعيت

ا ر اي يژهگشايي از اين معضالت، نهاد يا سازوكار و و گره يستبه حل برخي مشكالت ن
 يين، تعيروابط قوا و رفع اختالفات احتمال ةكنند يمبر وجود مرجع تنظ طلبد. در واقع، عالوه مي
حل اختالف كه مرجع مورد بحث الزم است از آن ضوابط و اصول در  يو سازوكارها يارهامع

 . دارد ييبسزا يتياهم يز، نكند يتهر قوه تبع يتو صالح يتاحترام به تمام راستاي
رئيس  ةبر عهد« گانه سه يتنظيم روابط قوا»، 1973( قانون اساسي مصوب 119)بنابر اصل 

حل اختالف قوا )بند  ۀ، در كنار مسئليبازنگري قانون اساس يانكه در جر يجمهور بود؛ امر
 هاي مقام رهبري قرار گرفته است.  (( جزء صالحيت111اصل )« 7»

د و بررسي موضوع حل معضالت پرداز حاضر به موضوع حل اختالف ميان قوا مي تحقيق
متمايزند. بر  ياز نظر مفهوم دارند،نظام يا تنظيم قوا اگرچه ارتباطي نزديک با موضوع تحقيق 

بررسي اساس، براي تبيين بهتر موضوع، مفاهيم اخير و نسبت آنها با موضوع مورد مطالعه  ينا
مربوط به تدوين و مقدمات، سوابق قانوني و مشروح مذاكرات  ينپس از ا .(1) شود مي

حل  رناظر ب اي يهو رو ي، قانونيذهن يها تا چارچوبشود  ميبازنگري قانون اساسي بررسي 
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، علت ينبعد از ا .(2) شوداختالف و تنظيم روابط قوا در دوران پس از انقالب اسالمي روشن 
عنوان  هگانه، ب ت عالي حل اختالفات قوا و تنظيم روابط قواي سهأهاي هي وجودي و صالحيت

در بخش پاياني،  .(9مورد بحث قرار خواهد گرفت ) يرانا يدر نظام حقوق يدجد يراهكار
كشورها، مراجع و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل  يگربا تجارب د ييبحث و آشنا يمتتم يبرا

خواهد  بيانورد و نتايج پژوهش آ رهگيري،  يجهنتدر ( و 1)بررسي اختالفات قوا در چند كشور 
 .(7)شد 

 و درآمدی بر موضوع  یشناس مفهوم. 1
تنظيم  يتقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و روشي برا براي ياصل تفكيک قوا عامل

 يو عمل ياز اختالفات نظر تواند ينم ييتنها امر به يناما ازآنجا كه در عمل، ا ست،دروني قوا
اند  مورد توجه قرار گرفته يزقوا ن تنظيم بيروني يها كند، سازوكارها و روش يريقوا جلوگ يانم

شوند و تا حد  يدولت هاي ياستهماهنگ س يشبردبهتر روابط قوا و پ يتا موجب سامانده
، در مذكورترتيبات  با وجودكه  يشود. درصورت يشگيريقوا پ يانامكان از بروز اختالف م

 ير مواردمطرح خواهد شد و د« حل اختالف» ۀمسئل ،روابط قوا خللي جدي ايجاد شود
و بررسي  يشناس مبحث به مفهوم ين. در اشود يبررس« معضل» يکعنوان  به تواند يخاص م

 پردازيم. مي« حل معضالت»و « حل اختالف»، «تنظيم روابط»نسبت ميان مفاهيم حقوقي 

 «حل اختالف»و « تنظیم روابط»و تبیین نسبت دو مفهوم  یشناس مفهوم. 1ـ1
( گفته ي( قانون اساس111اصل )« 7»)موضوع بند « ابط قواتنظيم رو»در تعريف مسئوليت 

گانه  حقوقي قواي سه -دهي كلي روابط و تعامالت سياسي سامان»تنظيم روابط قوا، شده است: 
« در سطح كالن، جهت حركت در مسير قانوني آنها و پيشگيري از ايجاد خلل در روابط آنهاست

تداخل و  يناست تا كمتر يشينيپ يقوا ابزار يمتنظ .(117: 1931)نجفي اسفاد و محسني، 
، يذات هاي يژهبر كارو كه عالوه كند يحكم م يتاصل صالح افزون بر اين. يدآ يشاختالف پ

قوا در انجام عمل  يد تا نسبت كاركردشو ينمع يقو مشترک به نحو دق ينسب يها يژهكارو
 .(Eyolf, 2011: 52د )واحد مشخص شو ياسينظام س يکعنوان بازوان  به يمشترک حكمران

خروج  يريم. در واقع اگر بپذدهد يقانون رخ م يقدق بيني يشكه حل اختالف بعد از عدم پ يدرحال
آنچه  يست،موارد موضوع اختالف ن ينتخلف است و ا يتو سوء استفاده از صالح يتاز صالح

 يينت تعرا به ابهام و اجمال و سكو ياست كه قانون امر ييجا شود، يموضوع اختالف م
 كرده است. يتوضع

قانون  يبازنگر يشورا ياعضا يانخواهد آمد، در م يلتفص به يطوركه در مباحث آت همان
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وجود نداشته  ياتفاق نظر« روابط يمتنظ» يدر مورد مفهوم، دامنه و شمول موضوع ياساس
 يگگونه هماهن هر يجادا رموسع، عام و ناظر ب ياصطالح مفهوم يناعضا از ا ياست و برخ

اصل « 7»)موضوع بند « حل اختالف» ۀمفهوم و مسئل ينا يانم يقوا استنباط كرده و مرز يانم
را  ها ي، تنها آن دسته از ناهماهنگيرتعب يناز ا يقمض ي، با برداشتاي عدهاند و  (( قائل نبوده111)

مه مورد كه در ادا يگراند. موضوع د دانسته يژهكارو ينمشمول ا رسند، يكه به حد اختالف نم
شمار  بهاست كه معضل  يبا موضوعات يحدود و ثغور اختالفات عاد يين، تبگيرد يبحث قرار م

 .روند مي

 « حل معضالت»و « حل اختالف»و تبیین نسبت دو مفهوم  یشناس مفهوم. 1ـ2
را در  يهرگونه ناهماهنگ تواند يآن م يمفهوم گستره دليل به« اختالف»طوركه مفهوم  همان

 ين، هميابد يم يتاهم« روابط يمتنظ»جهت، شناخت نسبت آن با موضوع  يناز او  يردبرگ
كه از  يصادق است و بنا بر برداشت يزن شود يم ياد« معضل»عنوان  مسئله در مورد آنچه به

 (2)«معضل»آن را از  توان يم گيرد، يصورت م« اختالف»مفهوم  يو اصطالح يحدود مفهوم
در حد  تواند يم ئي( بازشناخت. اختالفات جزينون اساس( قا111اصل )« 3»)موضوع بند 

باشد كه  يک قوه يتصالححدود  يا ينص قانون يکفقدان برداشت مشترک از  يا يناهماهنگ
به  تواند يقوا م ياناختالف م ،يگرد يو از سو قابل رفع استروابط  يمتنظ يژةبا اعمال كارو

كشور مختل  يبه شهروندان را برا يت عمومخدما ئۀزا كه كاركرد منظم قوا و ارا تنش يسطح
 ينوفصل نباشد، كه در ا و معمول قابل حل يمقررات عاد يقاز طر يحت كه يددر آ ،كند

بنا  يرتفس ين. اشود يابي(( ارز111اصل )« 3»)موضوع بند « معضل»عنوان  به تواند يصورت م
 يمانهو برداشت حك يدمف يرساز اصل تف يبلكه ناش يبر آستانه و سطح اختالف نه از لحاظ لغو

كه  يدرحال ،است ينيطرف يكه اختالف امر گفت يدبا يناز عبارات قانونگذار است. با وجود ا
 يکاز  يحيكه درک صح يبترت ينطرف باشد. به ا يک يخاص برا يامر تواند يمعضل م
 ينص يفورحاد و  يا اساساً در مسئله يامورد نظر حاصل نشود  ياز قوا يكي يبرا ينص قانون

كننده ممكن  عمل ةقو يمداناكار يجهو در نت يينارسا ينا ين صورتوجود نداشته باشد. در ا
و در  است ييامر استثنا يک، يرد. در واقع، مورد اخشونظام مطرح  يبرا يمعضل ۀمنزل است به

 يمعمول يها كه از راه ودش  در چارچوب نظام مطرح يكه مشكل شود يمطرح م ييجا
مصلحت  يصمجمع تشخ يقرهبر از طر يقانون اساس براساس، ينجا؛ در ايستن شدني حل
  (9).(13: 1971)مهرپور،  كند يرا اتخاذ م يمقتض يمتصم

حل معضالت نظام كه از طرق »، يعني (111) اصل« 3» بند يانشا ةو نحو ياقس يمقتضا
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محدود  يدودمع ياربه موارد بس يتصالح يناست كه اعمال ا ينا ،«يستقابل حل ن يعاد
 يبرا يقطر ينجز توسل به ا يا و چاره يايدب يشندرت ممكن است در كشور پ بهباشد، كه 

 يصطبعاً ورود مجمع به تشخ .(191: 1931بست وجود نداشته باشد )مهرپور،  خروج از بن
 يقاقتضا كند و اقدام از طر يتاست كه ضرورت و فور يها در موارد بست بن يندر ا يرهبر
قانونگذار مبدل  يبه مصلحت نباشد وگرنه مجمع به موازات مجلس به نهاد يا وريسم يعاد

 (1).(117: 1931خواهد داشت )نجفي اسفاد و محسني،  يرتآن مغا يوجود ۀكه با فلسف شود يم
 يجار و مقررات يعاد ينموارد ممكن است فراتر از چارچوب قوان ين، اگرچه در اينهمچن

و كشف  رفتهمدنظر قرار گ بايد ينروح قوان يزن يريتداب ينچن در رسد ينظر م به ،عمل شود
 يردراهنما مورد توجه قرار گ يضابطه و اصل ۀمثاب به يتيوضع ينقانونگذار در چن يقصد احتمال

و نظامات  ها يتكه به صالح يافت يناناطم توان يم ين صورتدر ا .(211: 1932، ي)غمام
چه از  يو جامعه با استثنائات و تناقضات حقوق استكشور احترام گذاشته شده  يک يحقوق

 .شود يرو نم هروب يساختار يثو چه از ح يهنجار يثح
روابط و  يمو حد فاصل تنظ يانهدر م توان يبنا بر آنچه گذشت، كاربست حل اختالف را م

 يعاد يكه مراجع و نهادها يگفت، درصورت توان ي. در مجموع مكرد يحل معضالت بررس
خود طرف اختالف باشند، مسئله به معضل مبدل  يا يايندحل اختالف بر ن ةاز عهدحل اختالف 

با توجه به  يتصالح ينالعاده است كه ا و فوق يژهو ياراتيكه حل آن در گرو اخت شود مي
 واگذار شده است.  يبه مقام رهبر يرانا ياسالم يجمهور ياسيو ساختار نظام س ياتخصوص

 یرانا یاسالم یل اختالفات قوا در نظام جمهورتنظیم روابط و ح یشینۀپ. 2

در ابتداي انقالب اسالمي از سويي، نظامات و نهادهاي سياسي كشور ثبات و استقرار كافي 
ها كافي بود  مند نبودند و همين زمينه كافي بهره ۀو از سوي ديگر، دولتمردان نيز از تجرب نداشتند

موارد با  ةي دامن بزند. اين اختالفات در عمدكه به اختالف ميان مسئوالن و نهادهاي سياس
 هاي و ضعف ها به مرور زمان قوت (7)شد. وفصل مي رهنمودها و تدابير رهبر فقيد انقالب حل

نخستين سند قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي نمايان شد و مقامات ارشد كشور را به 
كارهاي تنظيم روابط قوا با توجه به سازو ۀدر ادامه سابق (1)آن واداشت. يمصرافت اصالح و تتم
 .شود بررسي ميبازنگري در قانون اساسي  ۀو سير مذاكرات و نتيج 1973قانون اساسي مصوب 

 تنظیم روابط قوا . 2ـ1

 يجمهور مسئول برقرار يس، رئ1973مصوب  ي( قانون اساس119( و )77اصول ) اساسبر 
از عداد  مذكور يتمسئول يدر قانون اساس يبازنگر يرگانه بود. در س سه يروابط قوا يمو تنظ
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 ياعضا ياقدام از سو ينا يلقسمت دال ينجمهور حذف شد. در ا يسرئ هاي يتمسئول
 . شود بررسي مي يبازنگر يشورا

كردن  يابيضمن مبهم ارز يشوراي بازنگري قانون اساس يسب رئيرئيس جمهور وقت و نا
 يدولت را موجب تنزل و ييور در امور اجراجمه يسشدن رئ يرمفهوم تنظيم روابط قوا، درگ

 يساز هماهنگ ينقوا هماهنگ شود و طبعاً ا يگربا د بايست يآن م ۀدانست كه رابط يتيبه موقع
)صورت مشروح  آيد ينسبت به قوا بر نم يبرتر و يگاهجا سبب به يجز رهبر يكس ةاز عهد

: صورت مشروح ين]بعد از اجمهوري اسالمي ايران  مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي
نايب رئيس كميسيون تمركز مديريت در  .(317-311: 2، ج1931مذاكرات شوراي بازنگري[، 

( و واگذاري آن به مقام رهبري، به سه محور 77در دفاع از حذف ذيل اصل ) يزمجريه ن ةقو
ي ميان قوا اشاره كرده است: اوالً، اظهارات رئيس جمهور وقت مبني بر ابهام اصطالح هماهنگ

واليت فقيه  ۀثانياً، ساختار حكومتي كشور مبتني بر نظري ؛و نامشخص بودن حدود اين كارويژه
ثالثاً، تغيير  ي؛قوا توسط مقام رهبر يمعملي دائر بر تنظ ۀو روي« واليت امر و امامت امت»و 

وي جايگاه رئيس جمهور با توجه به مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي و حذف تفوق 
 .(311-311: 2، ج1931ها، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري،  بر ساير قوا )خوئيني
جمهور  يسرئ يگاهنظر بوده كه جا ين، بر امذكور يدگاهاز د يتبا حما يزيكي ديگر از اعضا ن

 يعامل برقرار تواند ينم يگر، ديجهاز سران قوا فروكاسته شده است و در نت يكيبه سطح 
: 2، ج1931صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري،   قوا باشد )بيات زنجاني، يانارتباط م

روابط سه  يمو تنظ يقانون اساس ياجرا يتچنانكه گفته شده است كه دو مسئول .(313-317
جمهور داده شده بود و  يسبه رئ 119اصل  يبود كه در ابتدا ياز سمت يناش يقتقوه، در حق

شده بود و در واقع،  يمعرف يكشور پس از رهبر يقام رسمو م يتشخص ينعنوان اول به يو
 ياز رؤسا يبرخ ياراتو در طراز اخت يهمجر ةقو يسفراتر از سطح رئ يتدو مسئول ينا

  .(232: 1931، يزنجان يدكشورها بوده است )عم
برخوردار بوده  يجمهور از چه شأن يسرئ يستكه اساساً مشخص ن ينجاستاما مسئله ا

نظر  بهمصادره به مطلوب  مذكوراست؟ در واقع، استدالل  شدهفاقد آن  يع فعلاست كه در وض
 ياست كه در قانون اساس يدر حال ين. ارسد ينظر م مدعا به ينع يلچراكه در آن، دل رسد، يم

را  يكشور پس از رهبر يمقام رسم ينو دوم يهمجر ةقو ياستجمهور دو شأن ر يسرئ 1973
آمده آن است كه  يشپ ييربرخوردار است. تنها تغ يگاهدو جا ينز اا يزداشته است كه همچنان ن

با حذف  هابود كه بعد يربا نخست وز 1973 يقانون اساس يتدولت در دوران حاكم ياستر
نخست  يلدل ينجمهور و وزرا نهاده شد. به هم يسدولت بر دوش رئ ةادار يرينخست وز
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 يسرئ يگاهمجريه با اذعان به حفظ جا ةوقت و مخبر كميسيون تمركز مديريت در قو يروز
قوا از عداد  يانروابط م يمتنظ يتبه حذف مسئول يمتصم عاملرا  يجمهور، مالحظات عمل

شوراي  است )موسوي، صورت مشروح مذاكرات برشمردهجمهور  يسرئ هاي يتمسئول
  (7).(313: 2، ج1931بازنگري، 

جمهور صورت نگرفته بود تا به تغييري در سطح جايگاه قانوني رئيس  رسد ينظر م به
پس از مقام »(، 119ها توجيه شود. بلكه ازآنجا كه به موجب اصل ) استناد آن، تغيير صالحيت

دارد  يبرتر يگرد يقوا يو بر رؤسا« كشور است يمقام رسم ترين يجمهور عال يسرئ يرهبر
زاده  خواهد بود )هاشم معنا يداشته باشد واال لغو و ب يبار حقوق يدبا يعتاًطب يبرتر ينو ا
 يمتنظ يتمسئول يواگذار يبرا ييمبنا توانست يم يقانون يگاهجا ينا .(93: 1931، يسيهر

ابهام مفهومي يا  رهاي ناظر ب استدالل رسد ينظر م د. در هر حال، بهشو يتلق يروابط قوا به و
واليت  ۀبيشتر نظري تاريخي و نيز تبلور هرچه ۀو مستند به سابق يانهگرا كاركردي و داليل عمل

 د.كنها را نمايان  تواند علل تغيير در صالحيت فقيه بهتر مي

 حل اختالفات قوا . 2ـ2

در  يبازنگر يشورا ياعضا انيم يآشكار ي، اختالف نظرهايدر قانون اساس يبازنگر هنگام
ا اختالف نظرها ر نيكه ا شدقوا مشاهده  انيم« حل اختالف»و « روابط ميتنظ»مورد مفهوم 

دانست. چنانكه يكي از  مذكور مياز مفاه قيمض ايموسع  يرياز در نظر گرفتن تفس يناش توان يم
 ،ها را گوشزد كرده اعضاي شوراي بازنگري ضرورت تفكيک ميان اختالفات و ناهماهنگي

تسريع امور اجرايي و  منظور به« همان ايجاد هماهنگي»مقصود از برقراري يا تنظيم ارتباط را 
معضالت  همچونسازي امكانات دانسته و آن را غير از حل اختالف و مشكالتي  و بهينه مديريت

شوند و نيازمند ورود مقام رهبري هستند )مؤمن،  نظام قلمداد كرده كه از طريق فوق حل نمي
بر  زياز اعضا ن گريد يكي .(317-311: 2، ج1931شوراي بازنگري،  صورت مشروح مذاكرات

اي اجرايي و متفاوت از موضوع نظارت  هماهنگي و ارتباط ميان قوا مسئله ۀلنظر بود كه مسئ نيا
از شئون رهبري است )عميد زنجاني، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري،  وبر قوا بوده 

را  يمبهم است و هرگونه ناهماهنگ يمفهوم« روابط ميتنظ»كه  شد يدر مقابل گفته م .(311: 2ج
مفهوم خارج كرد )نک. صورت  نيرا از شمول ا« اختالف» توان ي، نمنظر نيو از ا رديگ يدر بر م

 .(371-377و  311-317: 2، ج1931شوراي بازنگري،  مشروح مذاكرات
كه ارتباط مستقيمي ميان  دهد نشان ميمشروح مذاكرات و سير بازنگري در قانون اساسي 

جمهور برقرار  سيرئ ۀليوس آنها به انيقوا مستقل از يكديگرند و ارتباط م نيا( )»77ذيل اصل )
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هاي رئيس جمهور  از عداد مسئوليت« گانه تنظيم روابط قواي سه» ةو حذف كارويژ«( گردد مي
( وجود داشته است. در واقع علت نفي مسئوليت اخير، حذف عبارت يادشده 119وفق اصل )
توان به  ابط قوا مي( دانسته شده است. بنابراين براي فهم بهتر مفهوم تنظيم رو77در اصل )

( با توجه به سياق آن بيانگر عبارتي عام و 77عبارت مزبور رجوع كرد. عبارت محذوف اصل )
تعامل و ارتباط ساختاري و معمولي است و انجام اين ارتباط در شرايط  يحاكي از نوع

 ةن كارويژاستدالل موافقا ۀشود. بنابراين، اگر مقدم نامعمول يا اختالف ميان قوا استنباط نمي
بايد گفت كه در واقع، استدالل مخالفان اين اصالح  ،پذيرفته شود «گانه تنظيم روابط قواي سه»

اين  ۀخواهد بود. بر اين اساس، اگرچه احال تر يرفتنيمبني بر اجرايي بودن اين كاركرد پذ
( خالف چارچوب نظام اساسي جمهوري اسالمي 77مسئوليت به رهبري با توجه به اصل )

رسد  نظر مي رهبري در نظام جمهوري اسالمي به ۀبا توجه به جايگاه عاليه و فائق ،واهد بودنخ
به معناي تنظيم روابط قوا در شرايط « گانه سه يروابط قوا ميحل اختالف و تنظ»تقارن 

تر خواهد بود و  و در شرايطي كه به حد اختالف قوا رسيده است، تفسيري درست يرمعموليغ
چراكه اگر  ،خر تنظيم روابط قوا بر حل اختالف منطقاً اشكالي نخواهد داشتاز اين نظر تأ

 ،رديتر از اختالف را در برگ فرض ديگر مبناي تفسير قرار گيرد، يعني تنظيم روابط حدي پايين
است كه مخبر كميسيون  افتيره نيبايست مقدم بر اختالف ذكر شود. با توجه به ا منطقاً مي

افزودن مسئوليت تنظيم روابط قوا به اختيارات رهبري با اشاره  موردر اول شوراي بازنگري د
باشد،  زين ئيجز يها يشامل رفع ناهماهنگ تواند يم يمصداق لحاظروابط از  ميتنظ نكهيبه ا

استفاده شود )مؤمن، صورت مشروح « حل اختالف»آن، از اصطالح  يجا داد كه به شنهاديپ
، پس از مطرح شدن پيشنهاد گنجاندن يو .(1912: 1931، 9شوراي بازنگري، ج  مذاكرات
 ۀمثاب ، بهيرهبر يها تيصالح ليدر ذ« گانه حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه»عبارت 

، 9شوراي بازنگري، ج  )جنتي، صورت مشروح مذاكرات« نيالطرف يمرض»و  طرف يب يتيشخص
« حل اختالف» ۀبه كلم «تنظيم روابط»را مطرح كرد كه عطف ي تلق ني(، ا1917: 1931

 يها يكلمه و ناهماهنگ نيا عيوس ياز معنا« روابط ميتنظ»موجب انصراف مدلول  تواند يم
، گريعبارت د به .(1917: 1931، 9شوراي بازنگري، ج د )صورت مشروح مذاكراتشو ئيجز

يد و ، قرار دادن اصطالح حل اختالف در كنار تنظيم روابط، اصطالح اخير را مقشانيبه نظر ا
، با توجه به اوضاع و احوال و حال نيزند. با ا كند و معناي عام آن را تخصيص مي محدود مي

اصل « 7»دهنده عبارت مصوب بند  شنهاديح مذاكرات زمان تدوين و ازآنجا كه در نظر پوشرم
اين بند را  رسد ينظر م مفهوم تنظيم روابط فراتر از حل اختالف بوده است، به  (،111)

سلبي حل  ةست بيانگر توأمان كاركرد ايجابي تنظيم و هماهنگي ميان قوا و كارويژباي مي
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 ةژيتر آن بود كه كارو ، مناسبافتيره نيا رشياختالف ميان قوا تلقي كرد. در صورت پذ
  .شد يتنظيم روابط پيش از حل اختالف ذكر م

در « گانه سه يبط قواروا ميحل اختالف و تنظ»ي، اساسي قانون بازنگر، پس از ريتقدبه هر 
هيأت » ليتشكشد.  هيتعب« رهبر اراتيو اخت فيوظا» ليذي و اساس( قانون 111اصل )« 7»بند 

 كهبوده است  ژهيكارو نياي اعمال راستادر  «گانه عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه
 شود.  يمي بررسي آن ها تيصالحنهاد و  نيادر ادامه 

 اختالفات قوات عالی حل أتشکیل هی. 3

 ت عالی حل اختالفات قواأهی یو علت وجود ینهزم. 3ـ1
پيش از ورود به مرجع و سازوكار حل اختالف قوا در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران 

( قانون اساسي( را بازشناخت كه همان، اعمال 77ماهيت و مفهوم استقالل قوا )وفق اصل ) بايد
با توجه به اين گزاره  (3)است.« امر و امامت امت ۀمطلق زير نظر واليت»اقتدارات حاكميتي 

الخطاب در اختالفات نهادهاي اساسي كه  عنوان فصل تواند به بديهي است كه مقام رهبري مي
 .نيستند، تلقي شود شدني هاي عادي حل از راه

، 1913طوركه در مباحث پيش مطرح شد، قبل از بازنگري در قانون اساسي در سال  همان
رئيس جمهور بود. با توجه به اينكه از يک سو،  ةعهد ( بر119اصل ) براساسيم روابط قوا تنظ

مجريه و يكي از شئون  ةتنظيم روابط ميان قوا عمالً در صالحيت مقامي فراتر از رئيس قو
طور نسبتاً شايعي با توجه به اصل  رياست كشور بود، و از سوي ديگر، حل اختالف قوا به

پذيرفت، شوراي بازنگري،  (( توسط رهبري انقالب صورت مي77اصل ) واليت امر )وفق
طور توأمان در صالحيت رهبري قرار داد و اين مسئوليت  تنظيم روابط و حل اختالف قوا را به

اساس و به موجب حكم رهبر  ينبر ا (3).كردو مدون  بيني يش( پ111اصل )« 7»را در بند 
قلمرو  (11)تشكيل شد.« گانه ف و تنظيم روابط قواي سههيأت عالي حل اختال»، يانقالب اسالم

 . پردازيم ياست كه در ادامه به آن م ينهاد موضوع ينا هاي يتصالح

 ت عالی حل اختالف قواأقلمرو صالحیت هی. 3ـ2
حل اختالف و تنظيم روابط قوا، مسئوليت  يت عالأو عنوان هي (11)با توجه به حكم رهبري

 موردنظر مشورتي در  ۀتوان مورد توجه قرار داد: مسئوليت ارائ ه مياين نهاد را در دو حوز
نظر مشورتي و كارشناسي در خصوص  ۀاختالفات مرجوع به آن؛ و ديگري، صالحيت ارائ

 هاي تنظيم روابط ميان قوا.  زمينه
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پيشگيرانه دارد و پيش از  ۀ، هماهنگي و تنظيم روابط در بسياري موارد جنبرسد ينظر م به
 ۀارائ كه يعال تيأه ياصل تيبر صالح يابد. در واقع، عالوه اختالف موضوعيت مي بروز
ها  قواست، شناسايي آسيب يانحل اختالف م رناظر ب يموارد ارجاع موردمشورتي در  ياهنظر

منظور اقدامات پيشگيرانه قبل از بروز اختالف و  هاي كلي، رصد رفتار قوا به حل راه ۀو ارائ
البته نبايد از  (12)نهاد قرار گرفته است. نيدر دستور كار ا زيگانه ن هاي قواي سه ييتوانا ييافزا هم

منوط به  نهات در هر حال، ماهيت مشورتي دارند و الزام آأاين هي هاينظر دور داشت كه نظر
تواند بعضي از  رهبر مي»(، 111، هرچند بنابر ذيل اصل )يگرد يانتأييد رهبري است. به ب

ت عالي أتشكيل هي د، اما نباي«يارات خود را به شخص ديگري تفويض كندوظايف و اخت
زيرا اين نهاد  ،مزبور را در حكم تفويض اختيار حل اختالف و تنظيم روابط قوا تلقي كرد

( در صالحيت 111اصل )« 7»مشورتي داشته و همچنان اعمال اختيار مندرج در بند  اي يژهكارو
است كه صالحيت عام مشورتي مجمع تشخيص مصلحت رهبري قرار دارد. همچنين، پيد

 ،ت عالي همپوشاني و در عين حال، همزيستي داردأبا صالحيت مشورتي خاص هي (19)نظام
يک نافي صالحيت ديگري نيست و رهبري براساس صالحديد  بدين معنا، كه صالحيت هيچ

 .دريافت كندتواند از هريک از اين نهادها مشورت مقتضي  خود مي
 ميتنظ ينهادها يكشورها در مبحث بعد ديگرتجارب  يقيتطب ۀبحث و مطالع ميتتم يبرا
 .شود بررسي مي يو پارلمان ياستينظام ر يدارا يو حل اختالف قوا در دو دسته كشورها روابط

بررسی مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در . 4
 دیگر کشورها

هاي  تنظيم روابط و حل اختالفات قوا با توجه به نظامها و سازوكارهاي  مراجع، روش
 يژگيگيرد. برخالف و هاي گوناگوني صورت مي سياسي و نظامات حقوقي مختلف به صورت

كشور  سيهمان رئ ايمقام كشور  نيتر يطور معمول به عال روابط قوا كه به ميتنظ ييعمدتاً اجرا
 قيطور معمول از طر دارد كه به يقحقو ۀجنب شتريواگذار شده است، حل اختالف قوا ب

و البته  رديپذ يصورت م ينهاد دادرس اساس اي ييو مشخصاً مراجع قضا نينهاد يسازوكارها
مقام  نيتر يعال يطور معمول، از سو و به ياسيو س نينهاد ريصورت غ موارد، به يدر برخ

 .رديگ يالخطاب انجام م عنوان فصل كشور به

هاي فدرالي كه داراي دو سطح  نهادهاي حاكميتي در نظامموضوع حل اختالفات ميان 
ها در  چه اينكه امكان اختالف بر سر صالحيت ؛گيرد بيشتر مورد توجه قرار مي اند، حكومتي
از سازوكارهاي نهادين حل اختالف  اغلبرسد. در اين كشورها  نظر مي ها بيشتر به اين نظام
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ت و محاكم قضايي نقشي مهم در حل اختالف طور مشخص، تشكيال شود و به بهره گرفته مي
هاي فدرال، اعطاي اين كارويژه  كنند و حتي به نظر برخي نويسندگان، در اين نظام قوا ايفا مي

آلمان و  (17)كشورهايي مانند آمريكا، كانادا، استراليا، (11)ناپذير است. به مراجع قضايي اجتناب
از سوي ديگر، در الگوي اروپايي  .(Bhatta, 2010: 3-4از اين موارد هستند ) (17)و(11)هندوستان

دار تفسير قانون اساسي عهدهقانون اساسي  دادرسي اساسي، مراجعي خاص مانند محاكم
هاي برخاسته از اند و در نتيجه، هرگاه اختالفي ميان نهادهاي سياسي در مورد صالحيت شده

. خاستگاه تئوريک اين نمونه از اهد بودالخطاب خوقانون اساسي در گيرد، نظر اين نهادها فصل
در  يزعملي اين مدل را ن ۀشود و نخستين سابق و دكترين كلسن منتسب مي هامحاكم به نظر

توان مالحظه  پرداز نگاشته شد، مي قانون اساسي اتريش كه توسط همين نظريه نويس يشپ
ته در اروپاي غربي و اين سازوكار در بسياري از كشورهاي داراي نظام حقوق نوش (13)كرد.

ال  اما در كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي يا كامن ،(21)و(13)ديگر كشورها پي گرفته شده است
 ساز يهپذيرد. چه اينكه آراي اين محاكم رو عالي كشور صورت مي يواناين مأموريت توسط د

  .(Conti, 2010: 14بوده و از اعتبار خاصي برخوردار است )
 فروابط و حل اختال يمتنظ يمبحث، در دو بند مجزا، مراجع و سازوكارها ينا ۀدر ادام

هدف از . شود مي يبررسبا توجه به نوع نظام سياسي حاكم بر آنها از كشورها  يقوا در تعداد
ياسي سي ها نظاميان قوا در ميم روابط قوا و حل اختالفات تنظهاي  يوهشيقي تطبي بررس

يل تحلتواند در  يم كهياسي است سبا نوع نظام  زوكارهاساين ايابي تناسب ارزمختلف، 
يس و فرانسه سوئيكا، آمرياالت متحدة ا كهي است گفتنيران مؤثر باشد. اي حقوقيكرد نظام رو
پارلماني  يمهن -رياستي يمهني و پارلمانياستي، ري ها نظاميان ميب از ترتعنوان نمونه، به  به

 ست.انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته ا

یاالت ا مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در. 4ـ1
 یکاآمرمتحدۀ 

آن است  بخش تجسم بلكهو  (21)قوا كامليک تفكيم به رژترين  يکرياستي نزدم نظا
ياالت متحده به منصۀ ظهور ا 1737ي اساسياستي با قانون ر(. نظام 991: 1939ي، قاض)

ياالت متحده ايک مطلق قوا در تفكي بر مبتنبر نظام « ياستير»يري عنوان گ شكلنشست. علت 
يس رئو  كشوريس رئيس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه )رئ كشورين ادر  كهآن است 

در راه »داشته و  كشورين ايگاه را در نظام جاترين  يديكليران( وزيأت هيس رئيا -يه مجرقوة 
(. 917: 1939ي، قاض« )ش درجۀ اول را بر عهده دارد، نقكشوريي بر فرمانرواياست و سبردن 
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را  كشورياست ريه مجريس قوة رئ كهين نظام آن است اياستي خواندن ريل دليگر، دعبارت  به
 يسرئ ياسي،سين نظام ايست. در نيه برآمده از پارلمان مجرقوة  آنكهد. ضمن دار  عهدهيز بر ن

 يتمسئول يطور عمل به ياقانون  يحرد، به تصركه دا يا فائقه ياسيس يگاهجا يلدل جمهور به
 يي است.كشورهاين چنين نمونۀ بارزتريكا آمرياالت متحدة دارد. ا هروابط قوا را بر عهد يمتنظ

بر  ،(22)است، رئيس جمهور از حق وتوي تعليقي مصوبات مجلس برخوردار يكاآمردر 
قدامات مورد نياز را طي گزارش و ا ردنظارت دا يياجراين اجراي قوانين از طريق صدور فرام

ضمن آنكه معاون  .( قانون اساسي(2) ةماد« 9»رساند )بخش  مي و پيام خود به اطالع كنگره
. ((1) ةماد« 9»عهده دارد )بخش  جمهوري اياالت متحده، رياست مجلس سنا را به  رئيس
مشورت و با  جمهور  سيرئي، اساس( اصل دوم قانون 2بخش )« 2»، براساس جزء نيهمچن

. كند يمي و منصوب معرفمتحده را  االتياي و ديگر مقامات عال وانيدموافقت سنا، قضات 
اي در نظام سياسي اياالت  اقتدار فائقهيه مجرياست قوة رفراتر از بنابراين، رئيس جمهور عمالً 

با اين ساختن ديگر قوا   ها و هماهنگ هاي فراواني براي پيشبرد سياست و از اهرم ردمتحده دا
، ياستينظام ر يدارا يدر كشورها رسد ينظر م در مجموع، به (29)ها برخوردار است. سياست

بلكه  يهمجر ةبر قو يو ياستر يلدل جمهور نه به يسروابط قوا توسط رئ يمتنظ يتمأمور يفايا
 .پذيرد يكشور صورت م ياستدر مقام ر يو يگاهجا سبب به

يعي برخوردارند وسيت صالحي از دادگستري عموم محاكم، در نظام حقوقي اياالت متحده
ير قانون تفسيي و قضايار نظارت اخت محاكمي تمامي، اساسي دادرسيكايي آمري الگوو در 
قوانين اعم از ايالتي، فدرال و  ۀتفسير كلييي نها، مرجع كشورين اي عاليوان دي را دارند و اساس

 يقانون هاي يتاس، اختالف بر سر صالحاس ينبر ا .(Vile, 2010: 467قانون اساسي است )
  (21)خواهد بود. يصلهكشور قابل ف يعال يواند يقاز طر ياسيس يمقامات و نهادها

 یس سوئ مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در. 4ـ2
مجلس فدرال )متشكل از  ي(،پارلماني نظام داراي كشورهاعنوان يكي از  يس )بهدر سوئ

، مقتدرترين ركن كنفدراسيون ي( قانون اساس71) ة( به موجب مادياالتملي و شوراي اشوراي 
 ۀتواند در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسي كه در حيط شود كه مي محسوب مي

ده است، ايفاي نقش كند شو به ساير مراجع فدرال واگذار ن ردصالحيت كنفدراسيون قرار دا
جمله انتخاب شوراي فدرال،  يارات وسيع قانوني مجلس فدرال ازبا توجه به اخت .((31)ماده )

((؛ نظارت 37) ةماد« 1»يس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال )بند ئدادگاه فدرال، ر
((؛ تدوين و 37) ةماد« 3»ها )بند  بر رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت
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 ((؛ و نظارت عالي بر تشكيالت اداري و قضايي فدرال37) ةماد« 11»تنظيم بودجه )بند 
 اين نهاد گذاشته شده است. ةعهد ((، تنظيم روابط قوا عمالً بر37) ةماد« 11»)بند 

، حل اختالفات ناشي از تعارض صالحيت بين مراجع فدرال در صالحيت يسدر سوئ
ختالف سطوح ديگر رسيدگي و حل ا و ( قانون اساسي(37) ةماد« 19»مجلس فدرال )بند 

ها در صالحيت  ها يا اختالف ميان ايالت حاكميت يعني، اختالف بين كنفدراسيون و ايالت
همچنين، اين دادگاه صالحيت رسيدگي به  .((111) ةدادگاه فدرال قرار گرفته است )ماد

ها از سوي ديگر؛ و اختالف  تعارض صالحيت ميان مقامات فدرال از يک سو و مقامات ايالت
در . ((119) ةماد« 1»ها را داراست )نک. بند  موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت در

 يففدرال در مورد حقوق و تكال يعال يها رفع اختالفات نهادها و ارگان يتآلمان، مسئول
( 39) ةبه موجب مادياالت و ا يونفدراس هاي يتصالح ر، اختالفات ناظر بطور ينو هم يقانون

 . قرار گرفته استفدرال  يقانون اساس يواند يتصالحر ي، دقانون اساس

  فرانسه مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در. 4ـ3
، مسئوليت پارلماني( يمهن -رياستي يمهن يها نظام يق بارزمصاديكي از عنوان  به)در فرانسه 

رئيس جمهوري است؛  ةعهد بر( قانون اساسي اين كشور، 7) ةتنظيم روابط قوا به داللت ماد
با نظارت »و « رئيس جمهور بر رعايت قانون اساسي نظارت دارد»اين ماده  اساسچنانكه بر

 «. نمايد خويش عملكرد منظم قواي عمومي... را تضمين مي
طور كلي، مرجعي مشخص  در نظام حقوقي فرانسه در خصوص حل اختالف ميان قوا، به

 برايشوراي قانون اساسي نهاده شده است.  ةي خاص، به عهدنشده و اين مسئوليت در موارد
طور مشخص، رئيس مجلس مربوطه( در خصوص  مثال، در موارد اختالفي دولت و پارلمان )به

هاي دولت، شوراي قانون اساسي به  ها در مورد دستورالعمل قانوني بودن برخي اصالحيه
( و 11) ةكند )نک. ماد مي گيري ها در ظرف هشت روز تصميم درخواست يكي از طرف

گفت  توان يم ي( قانون اساس11) ةاما با توجه به ماد .( قانون اساسي(93) ةهمچنين، ماد
جمهور  يسها و حل معضالت كشور به رئ عبور از بحران يبرا اي يژهالعاده و و فوق ياراتاخت

 يارض يت، تماميمل، استقالل يجمهور يهرگاه نهادها»مقرره:  يناعطا شده است؛ با توجه به ا
و عملكرد  يرندقرار گ يددر معرض تهد يو فور يطور جد به المللي ينتعهدات ب ياجرا يا

 يالزم را برا يرجمهور تداب يسمختل گردد، رئ يمذكور در قانون اساس يعموم يمنظم قوا
قانون  يشورا يسمجالس و رئ يو رؤسا يروز با نخست ياوضاع مذكور، پس از مشورت رسم

 ...«.نمايد ياتخاذ م ياساس
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ويژه آنكه به نظر برخي  رياستي نزديكي بيشتري دارد، بهنظام سياسي ايران با الگوي نيمه
نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسي كنندگان پيشنويسندگان، تدوين

تنظيم روابط (. چنانكه 3: 1939، اسماعيلياند )طور جدي مورد توجه قرار داده فرانسه را به
( بر عهدة رئيس جمهور نهاده شده 1973قانون اساسي )مصوب  119و  77ميان قوا وفق اصول 

عملي در موضوع مورد بحث و به مناسبت  بود كه در بازنگري قانون اساسي، با توجه به رويۀ
 آمده در مديريت قوة مجريه، اين مسئوليت مناسب جايگاه رهبري دانسته شد عمل تغييرات به

 پردازد.دليل نظارت فائقۀ خود به اعمال اين كارويژه مي كه به

 گیری نتیجه
و  ياي حقوقي در ميان باشد، امكان بروز ناهماهنگ ، هر جا رابطهيكل ةقاعد يکعنوان  به

و بلكه با توجه  يستن ااختالف وجود دارد. روابط ميان قواي حكومت نيز از اين قاعده مستثن
 ين. در انمايد يم يهيامر بد ين، ايحكومت يقوا هاي يتات و صالحاختيار يعوس ةبه گستر

قوا در نظر گرفته شده  يانم يهماهنگ يبرقرار يبرا يقانون يداتو تمه ها يوهش يراستا، برخ
معمول  يسازوكارها يقكه از طر يا گونه به ،به حد اختالف برسد ياما هرگاه ناهماهنگ ،است

سازوكار حل اختالف رجوع شود. با  يابه نهاد  بايست يم رينباشد، ناگز شدني قوا حل يانم
قوا  يانم« حل اختالف»غلب اكه  شود يمشخص م يحقوق يها نظام يگرد يقيتطب يبررس

 يزن ها يژهكارو يناز ا يکهر يو مراجع متول شود مي يتلق« روابط يمتنظ»از  يرغ يموضوع
سبب  به يااست كه  يقوا در دست مقامروابط  يمگفت كه تنظ توان يم يطور كل متفاوتند. به

 يكل ياستبتواند س ياقتدارات حكومت يشتريناز ب يبرخوردار يلدل به ياكشور  ياستر يتموقع
قوا ازآنجا كه اصوالً  ياند. در مقابل، اختالفات مكنبرقرار  يتيعناصر حاكم يانم يو هماهنگ

دارد، رفع اختالف  يقانون اساسمقرر در  هاي يتنهادها از صالح ينا يردر تفاوت تفس يشهر
دادرس  يا يقانون اساس يعنوان مفسر اصل قرار گرفته است كه به يمرجع يتصالح يطۀدر ح
 .كند ينقش م يفايا ياساس

مصوب  ي( قانون اساس119( و )77اصول ) اساس، بررانيا ياسالم يدر نظام جمهور
 دگاهيگانه بود. برخالف د سه يروابط قوا ميو تنظ يجمهور مسئول برقرار سي، رئ1973

 توان يسو، نه م کي، از يقانون اساس يجمهور در بازنگر سيرئ تيمسئول نيموافقان حذف ا
، در هيمجر ةقو استير يتصد ليدل را به يدر قانون اساس ياز بازنگر شيپ يجمهور سيرئ

امور  يتصد توان ي، مگريد يدانست و نه از سو طرف يو ب گانهيگانه ب سه يقوا انياختالفات م
 گاهيتنزل جا ۀمنزل را به يجمهور پس از بازنگر سيتوسط رئ رانيوز تيأه استيدولت و ر
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 تواند ينم يجمهور پس از بازنگر سيرئ يها تيصالح ي، تفاوت برخنيقلمداد كرد. بنابرا يو
. نبايد از ديشمار آ جمهور به سياز دوش رئ تيمسئول نيرفع ا يبرا يمنطق يهيتوج نفسه يف

( قانون اساسي، پس از رهبري 119ر دور داشت كه رئيس جمهور، همچنان براساس اصل )نظ
 يبرتر يعمل يازا است كه علت، جهت و مابه يدر حال نيترين مقام رسمي كشور است. ا عالي
از اين  ي؛ چنانكه وستيقوا چندان مشخص ن ديگرجمهور نسبت به  سيرئ گاهيجا يقانون

نقش محوري ايفا كند. البته روشن  يقانون اساس يميان قوا و اجراتوانست در ارتباط  حيث مي
. برخالف رديخود قرار گ يدعوا يقاض تواند يطرف نم کي، ياختالف حقوق چياست كه در ه

 سيعنوان رئ جمهور به سيرئ اريدر اخت ديقوا منطقاً نبا انيروابط، حل اختالف م ميموضوع تنظ
مرجع  ينيب شي، عدم پريباشد. به هر تقد ياختالف نيل چنمحتم يها از طرف يكياز قوا و  يكي

كه پس از  ديشمار آ به 1973مصوب  يقانون اساس يها ياز كاست تواند يقوا م انيحل اختالف م
 برطرف شده است.  يبازنگر
گانه براساس  هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه يكل كرديرو رسد ينظر م به

استفسار از  مانندهاي قانوني عادي  ، بر استفاده از ظرفيتيرهبر يۀاز ناحشده  ميترس يمش خط
 يبازنگر انيدر جر رسد ينظر م نگهبان است. در مجموع با توجه به آنچه ذكر شد، به يشورا

 اني، مرجع حل اختالف ميعنوان نهاد دادرس اساس به توانست ي، شوراي نگهبان ميقانون اساس
 د.شوقوا 
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 ها یادداشت
 يحاكم در جمهور يقوا»داشت:  مقرر مي 1973قانون اساسي مصوب سال  (77)اصل . 2

امر و  يتكه زير نظر وال يهو قوه قضائ يهعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجر يرانا ياسالم
قوا مستقل از يكديگرند و  ينگردند. ا قانون اعمال مي ينا يندهامامت امت، بر طبق اصول آ

 « .گردد جمهور برقرار مي يسرئ يلهه وسآنها ب يانارتباط م
حل معضالت نظام كه از طرق عادي «: »3»اختيارات رهبر: ... بند  : وظايف و (111اصل ). 1

 .«طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل حل نيست، از

بررسي تطبيقي و موضوعي »، نک. هاشمي، سيد محمد.، زمينهبيشتر در اين  ۀبراي مطالع. 9
، 1913، تحقيقات حقوقي، پاييز و زمستان «ون اساسي جمهوري اسالمي ايرانبازنگري قان

، يرانا ياسالم يجمهور ي؛ هاشمي، سيد محمد.، حقوق اساس1371-131، صص 3ش 
 79-72، صص 1937: زمستان يستم، چ ب2ج

مسائل مورد بحث در  ةمحدود انيجمهور وقت در ب سي)ره( به رئينيامام خم ۀدر نام. 4
 صيمجمع تشخ -1»آمده است:  ني( چن1/2/19131)مورخ  يقانون اساس ينگرباز يشورا

 يدر عرض قوا يكه قدرت يبه صورت يحل معضالت نظام و مشورت رهبر يمصلحت برا
، ي)معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهور« نباشد... گريد

 .(73ص ، 1931چاپ و انتشار، چ دوم،  ة، اداريمجموعه اساس

ت حل اختالف از أبه فرمان امام خميني)ره( يک هي 1911ذكر است كه در سال  انيشا. 5
حل  أتيد. براي ديدن متن حكم نمايندگي امام خميني)ره( در هشنمايندگان قوا تشكيل 

و نشر آثار  ميتنظ ۀ(، نک. مؤسس1911فروردين  12اختالف به آقاي مهدوي كني )مورخ 
 . 213-213، صص 1973مام، ج چهاردهم، چ اول: ا ۀفي، صحينيامام خم

گانه در مجلس  شوراي تنظيم روابط قواي سه ليپيشنهاد تشك 1917است كه در سال  يگفتن. 1
اما به سرانجامي نرسيد. نمايندگان مجلس با اين استدالل كه  ،شوراي اسالمي مطرح شد

هور است، رأي به تشكيل شورا ايجاد محدوديت در اعمال اختيارات توسط رئيس جم
، حل اختالف (1931) ، نک. عبداللهي، حسينشترياطالع ب يتصويب اين شورا ندادند. برا

كارشناسي ارشد  ۀنام گانه در حقوق اساسي ايران و آمريكا، پايان و تنظيم روابط قواي سه
 .31-39صص   السالم(، حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق)عليه

، «گانه تنظيم روابط قواي سه»داليل بازنگري و حذف مسئوليت  وردمبيشتر در  ۀبراي مطالع. 7
 ۀ، فصلنام«نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي»، (1939) نک. اسماعيلي، محسن
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مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق  ۀ)نشري السالم يهپژوهشي دانشگاه امام صادق عل
 .92-7، صص 22(، ش السالم يهعل

، روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري (1933) تر، نک. بهادري، عليبيش ۀبراي مطالع. 8
كارشناسي ارشد حقوق  ۀنام اسالمي ايران با نگاهي به نظريه كنترل و تعادل قوا، پايان

 127-121(، صص السالمليهعمومي، دانشگاه امام صادق)ع
بند هفتم . )»771 ، ص1977نک. يزدي، محمد.، قانون اساسي براي همه، تهران: سپهر، . 3

: در مواردي كه اختالفي ميان مجلس و دولت و دستگاه قضايي بوجود بيايد مرجع ديگو يم
حل آن رهبر است... يا در مواردي كه روابط اين سه قوه، ناهماهنگ شده و نياز به دخالت 

در چهارچوب مقررات مربوط به خود عمل  کيو تنظيم و تعديل آنها است، با اينكه هر 
اما براي بهبود و برد بيشتر كار، رهبر است كه براي تنظيم و تعديل آن اقدام الزم را  كنند يم

پيداست كه اين برداشت در مقابل نظري است كه قرار دادن تنظيم روابط .«( آورد يعمل م به
و حل اختالف قوا در كنار يكديگر را به معناي مقيد ساختن تنظيم روابط به اختالفات ميان 

 .كرد يسير مقوا تف
دفتر  يرسان ( در پايگاه اطالع9/7/1931متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي )مورخ . 21

 معظم له به نشاني زير قابل دسترسي است:
http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=8392 

( 111اصل )« 7»در اجراي بند »آمده است:  يت عالأهي لير فرازهايي از فرمان تشكد. 22
منظور بررسي و  گانه به قانون اساسي، هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه

«. گردد ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختالف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل مي
والن عالي نظام خود در تعامل با يكديگر، ؤالزم است مس»اند:  همچنين، ايشان متذكر شده

 (9/7/1931مورخ حكم « ).روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختالفات احتمالي را رفع كنند
، 7122 ةرسالت، شمار ۀت عالي حل اختالف قوا، به نقل از: روزنامأهي ۀنام نيي( آ1) ةماد. 21

، موارد حل اختالف و تنظيم روابط قواي نامه نيي( آ7) ة. براساس ماد1، ص7/3/31مورخ 
ت عالي و ارجاع مقام معظم رهبري در أگانه با درخواست هر يک از رؤساي قوا و يا هي سه

صورت   به يمشورت ي، نظرهانامه نيي( آ3) ةگيرد و مطابق ماد ت قرار ميأدستور كار هي
 نيت عالي، اأرش دبيرخانه هيرسد. بنا به گزا مستدل، به استحضار مقام معظم رهبري مي

كه به تنظيم روابط قوا در آنها وجود را  يبروز اختالف و موارد ياحتمال يها نهينهاد زم
تدريج در  هاي رؤساي محترم قوا، به ها و درخواست دارد نياز احصا كرده و بنا به اولويت

هاي  خاذ تصميممنظور ات ها پس از تكميل، به گيرند و نتايج بررسي دستور كار قرار مي
 (1، ص7/3/31، مورخ 7122 ةرسالت، شمار ۀروزنام)تقديم خواهد شد.  يمقتضي به رهبر

http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=8392
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 (.1971داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام )مصوب  ۀنام ( آيين21) ة، نک. مادشترياطالع ب يبرا. 29

به  هاي حقوقي معاصر با عدول از تفكيک قواي مورد نظر مونتسكيو، يه در نظامئقضا ةقو. 24
مجريه و بررسي قانوني بودن قوانين و مقررات با توجه به  ةكنترل و نظارت بر قو ۀعرص

سياست  ۀيه ديگر با عرصئقضا ةقانون اساسي وارد شده است. اين بدين معناست كه قو
هرچند ابزارهاي اين  ،بيگانه نيست و همانند ديگر قوا در فرايند سياسي مداخله دارد

 :کمشاركت متفاوت است. ن
Lee, Heon Hwan (2007), “Resolving Political Conflicts through the Constitutional 
Adjudication in Korea”, Korea: Ajou University, p. 2. 

شايان ذكر است كه صالحيت بررسي قضايي محاكم كشورهاي يادشده )آمريكا، كانادا و . 25
عالي  يها وانيشي نشده بلكه منبعث از تفاسير داستراليا( از مقررات صريح قانون اساسي نا

 است.
 :براي آگاهي بيشتر از نظام حقوقي هند، نک. 21

National Commission to Review the Working of the Constitution, “Constitutional 
Mechanisms for Settlement of Inter-State Disputes”, Consultation Paper, New Delhi, 6 
July 2001. at: http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b2-2.htm 

در دو كشور فوق )آلمان و هندوستان(، صالحيت بررسي قضايي در قانون اساسي . 27
 شده است. ينيب شيپ
ي الگو ک( ي1321) شياتري اساسقانون  نيتدوي براي خود شنهاديپدر طرح  كلسن. 28

طرح،  نيايي خود متفاوت بود. در كايآمري الگوبا  كه كرد ي را مطرحاساسي دادرس ديجد
ي دادگستري عموم محاكمي به دعاوي تمامي به دگيرس كه كايآمري حقوقبر خالف نظام 

ۀ اعمال فيوظي، عمومي و عادي و ترافعات اساسي دادرس انيم کيتفكواگذار شده بود، با 
، شتريبي مطالعۀ براي( سپرده شد. اساس قانون وانيد) ژهيوي وانيد اي به نهاد ياساسي دادرس

ي، حقوق گرج اكبر يعل، ترجمۀ «ياساسي قانون ها دادگاه»(، 1931يي )لو. فارو، نک
 .911ي، ش پنجم، ص اساس

قانون اساسي(،  111( قانون اساسي(، كره جنوبي )طبق اصل 39) ةماد« 1»آلمان )طبق بند . 23
( قانون 117فريقاي جنوبي )طبق بخش )( قانون اساسي( و آ112) ةبرزيل )طبق ماد

هاي قانون اساسي متولي حل اختالف  اساسي( نيز از كشورهايي هستند كه در آنها دادگاه
 ميان نهادهاي حكومتي در سطح فدرال و اياالت است. 

صيانت از  ربه موضوعات ناظر ب ،كنند قضاتي كه در محاكم قانون اساسي ايفاي نقش مي. 11
پردازند. با اين حال، اين  سياسي و اعمال قدرت و اختيارات مي حقوق، اختالفات

اند.  هاي حقوقي مختلف در سطوح مختلفي در دستور كار قرار گرفته موضوعات در نظام
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در كانون توجه قضات قرار  نياديها تضمين حقوق بن مثال، در برخي نظام برايچنانكه 
 ۀفات ميان نهادهاي سياسي وجهوفصل موضوعات و اختال داشته و در برخي ديگر، حل

 :قرار دارد. براي مطالعه بيشتر، نک يهمت نهاد دادرس اساس
Julio Ríos Figueroa (2011), “Institutions for Constitutional Justice in Latin America” in: 
Gretchen Helmke and Julio Ríos Figueroa (eds.), Courts in Latin America, Cambridge 
University Press, p. 27.  

 توان ينمي دارد و در واقع، نظردر عمل اجرا شود، جنبۀ  آنكهاز  شيبمطلق قوا  کيتفك. 12
، نيبنابراباشند.  منفکگسسته و  گريكدطور مطلق از ي در آن قوا به كه افتي را يكشور
 است. زيآم مسامحهي ريتعبمطلق قوا  کيتفكعمالً 

اي كه به  هر اليحه»اول قانون اساسي اياالت متحده:  ةش هفتم مادبخ« 2»براساس بند . 11
صورت قانون درآيد به  تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به

جمهور اياالت متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت  رئيس
ه مجلسي كه اليحه در آن تصويب جمهور[ آن را با ذكر داليل مخالفت ب ييد ]رئيسأعدم ت

شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در اليحه 
  «.تجديدنظر خواهد كرد...

مباني اختيارات رهبري در قانون »، (1977) امکي، سکيپ ، نک. رهشتريب ۀمطالع يبرا. 19
هاي  جمهوري در برخي از نظامآن با اختيارات رئيس  ۀاساسي جمهوري اسالمي و مقايس

 71-71، صص 12حقوقي، ش  يها دگاهي، د«رياستي
. حيطه عمل 1»( قانون اساسي اياالت متحده چنين مقرر داشته است: 9اصل )« 2»بخش . 14

ها اياالت  شود:... اختالفاتي كه در آن قوه قضاييه اياالت متحده موارد ذيل را شامل مي
باشد؛ اختالف بين دو يا چند ايالت؛ بين يک ايالت و دعوي  يها طرف متحده يكي از

 شهروندان ايالت ديگر...؛
، و در مواردي كه يهها و ساير مقامات بلندپا . در كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسول2

 «. يک ايالت طرف دعوي است، صالحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت...
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 و مآخذ منابع

 فارسیالف( 
 یپژوهش ۀفصلنام، «نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي»(، 1939محسن ) اسماعيلي،

 .22، ش السالم هيدانشگاه امام صادق عل

 روابط ميان قوا در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران با نگاهی به(، 1933بهادري، علي )
-ليه)ع امام صادقكارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه  ۀنام ، پايانکنترل و تعادل قوا ۀنظري

 (.السالم

 آن ۀمباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسالمي و مقايس»(، 1977) يامک، سيکپ ره
 .12، ش حقوقی های يدگاهد، «هاي رياستي با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظام

گاهي اجمالي كنند؟ )ن ديگران اختالفات خود را چگونه حل مي»(، 1931نسب، صادق )شريعتي
 ، سال دوم، ش پانزدهم.مهرنامه یعلوم انسان ۀماهنام، «به قوانين اساسي كشورهاي جهان(

 http://www.mehrnameh.ir/article/2568.htmlر: دقابل دسترس 
 چ اول، ج چهاردهم. تهران: ،ينيمو نشر آثار امام خ يمتنظ ۀ(، مؤسس1973) امام يفۀصح

(، 1931) رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس یبازنگر یصورت مشروح مذاکرات شورا
 .2ج ،كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، چ دوم ةادارتهران: 

(، 1931) رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس یبازنگر یصورت مشروح مذاکرات شورا
 .9كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، چ دوم، ج ةادارتهران: 

گانه در حقوق اساسی ايران  حل اختالف و تنظيم روابط قوای سه(، 1931عبداللهي، حسين )
 السالم(. )عليه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق نامۀ يان، پاو آمريکا

 تهران: ،رانيا یاسالم یجمهور یحقوق اساس اتيکل(، 1937) ي، عباسعليزنجان ديعم
 انتشارات مجد، چ سوم.

حقوق  ۀو حدود آن در حوز ینظم عموم یعناصر اصل(، 1932) يمحمدمهد دي، سيغمام
 .تهران قاتي، دانشگاه علوم و تحقيدكتر ةدور ۀ، رسالرانيا یعموم

، معرفت ۀماهنام، «گانه سه نظام سياسي افغانستان و تعامل قواي»(، 1933حسين ) فاضلي، خادم
 http://marifat.nashriyat.ir/node/331. قابل دسترس بر: 117ش 

http://www.mehrnameh.ir/article/2568.html
http://marifat.nashriyat.ir/node/331
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، یاساس حقوق نشريهي، گرج اكبر يعل، ترجمۀ: «ياساسي قانون ها دادگاه»(، 1931يي )لورو، وفا
 ش پنجم.

نشر  تهران: ،یاسيس یو نهادها یاساس حقوق(، 1939ابوالفضل ) ديسي(، پناه عتيشري )قاض
 ، چ دوازدهم.زانيم

، يجمهور استير مقررات و نيقوان انتشار و حيتنق ن،ي(، معاونت تدو1931) یاساس ۀمجموع
 چاپ و انتشار، چ دوم. ةادارتهران: 

اطالعات، چ  انتشارات تهران: ،یدر مسائل حقوق يدجد های يدگاهد(، 1971) ينمهرپور، حس
 دوم.

نشر دادگستر،  تهران: ،يرانا یاسالم یجمهور یمختصر حقوق اساس(، 1931) ينمهرپور، حس
 چ سوم.

بررسي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام »(، 1931نجفي اسفاد، مرتضي؛ محسني، فريد )
 .22و  21، ش یحقوق یها دگاهيد، «و جايگاه آن در نظام جمهوري اسالمي ايران

تهران: ، رانيا یاسالم یجمهور یحقوق اساس(، 1931اد، مرتضي؛ محسني، فريد )نجفي اسف
 المهدي، چ چهارم. يالملل نيانتشارات ب

، يزاننشر متهران: ، یکاربرد یدر حقوق اساس يیگفتارها(، 1931، هاشم )يسيزاده هر هاشم
 چ اول.

اساسي جمهوري بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون »(، 1913هاشمي، سيد محمد )
 .3، ش یحقوق قاتيتحق، «اسالمي ايران

چ تهران: نشر ميزان، ، رانيا یاسالم یجمهور یحقوق اساس(، 1937هاشمي، سيد محمد )
 .2، جستميب

 ، تهران: سپهر.همه یبرا یقانون اساس(، 1977يزدي، محمد )
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 و مقررات نیقوان( ج

 .مجمع تشخيص مصلحت نظام( 9/3/1971داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام )مصوب  ۀنام آيين

 .م.( 1332بعد از آن تا  يها م. با متمم 1737آمريكا )مصوب  ةقانون اساسي اياالت متحد

 .ه.ش( 1913 يو بازنگر 1973ي جمهوري اسالمي ايران )مصوب قانون اساس

 .(2111با اصالحات  1313قانون اساسي جمهوري ايتاليا )مصوب 

 .(2113با اصالحات  1377قانون اساسي جمهوري پارلماني يونان )مصوب 

 .(1313قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان )مصوب 

 .(2113اصالحات  با 1373قانون اساسي جمهوري فرانسه )مصوب 

 .(1333قانون اساسي كنفدراسيون سوئيس )مصوب 


