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چکیده
اصل تفكيک قوا بهعنوان روشي براي تقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و حكمراني مطلوب مورد
قبول عموم نظامهاي سياسي قرار گرفته است .در كنار اين اصل ساختاري ،بهدليل گسترة وسيع وظايف
و صالحيتهاي قواي حكومتي ،سازوكارها و روشهاي تنظيمي ديگري نيز پيشبيني شده است كه هم
موجب ساماندهي بهتر روابط قوا و پيشبرد هماهنگ سياستهاي دولتي شود و هم از بروز اختالفات
نظري و عملي در صالحيت قوا پيشگيري بهعمل آيد .با اين همه ،ممكن است در مواردي روشهاي
تنظيمي راهگشا نباشد و اختالف نظر به حد يک اختالف حقوقي در آيد .در اين راستا ،نظامهاي حقوقي
به فراخور ساختارهاي اساسي خود ،نهادها و سازوكارهايي را براي حل اختالف قوا پيشبيني كردهاند
تا از بروز يا گسترش التهاب و تنش در فضاي كشور جلوگيري شود.
در نظام ح قوقي جمهوري اسالمي ايران ،تنظيم روابط و حل اختالفات قوا به موجب بند « »7اصل
( )111قانون اساسي در صالحيت مقام رهبري قرار گرفته است .بر اين اساس ،ايشان طي حكمي
در مردادماه  1931دستور تشكيل هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه را بهعنوان
نهادي مشورتي در راستاي ايفاي نقش يادشده صادر كردند.

کلیدواژهها :حل اختالف قوا ،تنظيم روابط قوا ،حل معضالت نظام ،اجراي قانون اساسي،
رئيس جمهور.

* E-mail: mmghamamy@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir
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مقدمه
بهطور كلي در نظامهاي حقوقي معاصر ،عناصر حكومت ميان قوا و نهادهاي اساسي تقسيم
ميشود و هريک از آنها قلمرو خاصي از اقتدارات حاكميتي را اعمال ميكنند .اصل ( )77قانون
اساسي به اين امر ميپردازد« :قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از :قوة مقننه ،قوة
مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر واليت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون
اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند» )1(.البته پيداست كه قانون اساسي استقالل مطلق
قوا را نپذيرفته است؛ چه اينكه براساس قانون اساسي قوا «در برخي موارد نسبت به يكديگر حق
تداخل و حق نظارت دارند و به يكديگر نيازمند و موظف به تعاملند» و وجود اين تعامالت
«انفكاک و استقالل مطلق آنها را بر هم ميزند» (هاشمزاده هريسي.)13 :1931 ،
مسئلۀ چگونگي تنظيم روابط ميان قواي حاكميتي براي ايفاي هرچه بهتر نقش دولت و
جلوگيري از بروز اختالف در مورد صالحيتها بهويژه در قلمرو صالحيتهاي مشترک ،در
كنار نحوة حل اختالف ميان قوا كه از مرزبندي ميان وظايف و صالحيتهاي قوا پديدار
ميشود ،از دلمشغوليهاي قانونگذاران اساسي در كشورهاي مختلف بهشمار ميآيد .نظامهاي
حقوقي رويكردها و سازوكارهاي مختلفي براي حل اختالفات ميان نهادهاي حاكميتي در نظر
گرفتهاند .اين مسئله بهويژه در نظامهاي فدرالي كه داراي دو سطح حكومتي بوده و امكان بروز
اختالف بر سر صالحيتها در اين نظامها بيشتر است ،توجه بيشتري را به خود معطوف كرده
است .از سوي ديگر ،در برخي وضعيتها و اختالفات ،هيچيک از قوا بهصورت انفرادي قادر
به حل برخي مشكالت نيست و گرهگشايي از اين معضالت ،نهاد يا سازوكار ويژهاي را
ميطلبد .در واقع ،عالوهبر وجود مرجع تنظيمكنندة روابط قوا و رفع اختالفات احتمالي ،تعيين
معيارها و سازوكارهاي حل اختالف كه مرجع مورد بحث الزم است از آن ضوابط و اصول در
راستاي احترام به تماميت و صالحيت هر قوه تبعيت كند ،نيز اهميتي بسزايي دارد.
بنابر اصل ( )119قانون اساسي مصوب « ،1973تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهدة رئيس
جمهور بود؛ امري كه در جريان بازنگري قانون اساسي ،در كنار مسئلۀ حل اختالف قوا (بند
« »7اصل ( ))111جزء صالحيتهاي مقام رهبري قرار گرفته است.
تحقيق حاضر به موضوع حل اختالف ميان قوا ميپردازد و بررسي موضوع حل معضالت
نظام يا تنظيم قوا اگرچه ارتباطي نزديک با موضوع تحقيق دارند ،از نظر مفهومي متمايزند .بر
اين اساس ،براي تبيين بهتر موضوع ،مفاهيم اخير و نسبت آنها با موضوع مورد مطالعه بررسي
ميشود ( .)1پس از اين مقدمات ،سوابق قانوني و مشروح مذاكرات مربوط به تدوين و
بازنگري قانون اساسي بررسي ميشود تا چارچوبهاي ذهني ،قانوني و رويهاي ناظر بر حل
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اختالف و تنظيم روابط قوا در دوران پس از انقالب اسالمي روشن شود ( .)2بعد از اين ،علت
وجودي و صالحيتهاي هيأت عالي حل اختالفات قوا و تنظيم روابط قواي سهگانه ،بهعنوان
راهكاري جديد در نظام حقوقي ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت ( .)9در بخش پاياني،
براي تتميم بحث و آشنايي با تجارب ديگر كشورها ،مراجع و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل
اختالفات قوا در چند كشور بررسي ( )1و در نتيجهگيري ،رهآورد و نتايج پژوهش بيان خواهد
شد (.)7

 .1مفهومشناسی و درآمدی بر موضوع
اصل تفكيک قوا عاملي براي تقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و روشي براي تنظيم
دروني قواست ،اما ازآنجا كه در عمل ،اين امر بهتنهايي نميتواند از اختالفات نظري و عملي
ميان قوا جلوگيري كند ،سازوكارها و روشهاي تنظيم بيروني قوا نيز مورد توجه قرار گرفتهاند
تا موجب ساماندهي بهتر روابط قوا و پيشبرد هماهنگ سياستهاي دولتي شوند و تا حد
امكان از بروز اختالف ميان قوا پيشگيري شود .درصورتيكه با وجود ترتيبات مذكور ،در
روابط قوا خللي جدي ايجاد شود ،مسئلۀ «حل اختالف» مطرح خواهد شد و در مواردي
خاص ميتواند بهعنوان يک «معضل» بررسي شود .در اين مبحث به مفهومشناسي و بررسي
نسبت ميان مفاهيم حقوقي «تنظيم روابط»« ،حل اختالف» و «حل معضالت» ميپردازيم.

1ـ .1مفهومشناسی و تبیین نسبت دو مفهوم «تنظیم روابط» و «حل اختالف»
در تعريف مسئوليت «تنظيم روابط قوا» (موضوع بند « »7اصل ( )111قانون اساسي) گفته
شده است :تنظيم روابط قوا« ،ساماندهي كلي روابط و تعامالت سياسي -حقوقي قواي سهگانه
در سطح كالن ،جهت حركت در مسير قانوني آنها و پيشگيري از ايجاد خلل در روابط آنهاست»
(نجفي اسفاد و محسني .)117 :1931 ،تنظيم قوا ابزاري پيشيني است تا كمترين تداخل و
اختالف پيش آيد .افزون بر اين اصل صالحيت حكم ميكند كه عالوهبر كارويژههاي ذاتي،
كارويژههاي نسبي و مشترک به نحو دقيق معين شود تا نسبت كاركردي قوا در انجام عمل
مشترک حكمراني بهعنوان بازوان يک نظام سياسي واحد مشخص شود (.)Eyolf, 2011: 52
درحاليكه حل اختالف بعد از عدم پيشبيني دقيق قانون رخ ميدهد .در واقع اگر بپذيريم خروج
از صالحيت و سوء استفاده از صالحيت تخلف است و اين موارد موضوع اختالف نيست ،آنچه
موضوع اختالف ميشود ،جايي است كه قانون امري را به ابهام و اجمال و سكوت تعيين
وضعيت كرده است.
همانطوركه در مباحث آتي بهتفصيل خواهد آمد ،در ميان اعضاي شوراي بازنگري قانون
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اساسي در مورد مفهوم ،دامنه و شمول موضوعي «تنظيم روابط» اتفاق نظري وجود نداشته
است و برخي اعضا از اين اصطالح مفهومي موسع ،عام و ناظر بر ايجاد هر گونه هماهنگي
ميان قوا استنباط كرده و مرزي ميان اين مفهوم و مسئلۀ «حل اختالف» (موضوع بند « »7اصل
( ))111قائل نبودهاند و عدهاي ،با برداشتي مضيق از اين تعبير ،تنها آن دسته از ناهماهنگيها را
كه به حد اختالف نميرسند ،مشمول اين كارويژه دانستهاند .موضوع ديگر كه در ادامه مورد
بحث قرار ميگيرد ،تبيين حدود و ثغور اختالفات عادي با موضوعاتي است كه معضل بهشمار
ميروند.

2ـ .1مفهومشناسی و تبیین نسبت دو مفهوم «حل اختالف» و «حل معضالت»
همانطوركه مفهوم «اختالف» بهدليل گستره مفهومي آن ميتواند هرگونه ناهماهنگي را در
برگيرد و از اين جهت ،شناخت نسبت آن با موضوع «تنظيم روابط» اهميت مييابد ،همين
مسئله در مورد آنچه بهعنوان «معضل» ياد ميشود نيز صادق است و بنا بر برداشتي كه از
()2

حدود مفهومي و اصطالحي مفهوم «اختالف» صورت ميگيرد ،ميتوان آن را از «معضل»

(موضوع بند « »3اصل ( )111قانون اساسي) بازشناخت .اختالفات جزئي ميتواند در حد
ناهماهنگي يا فقدان برداشت مشترک از يک نص قانوني يا حدود صالحيت يک قوه باشد كه
با اعمال كارويژة تنظيم روابط قابل رفع است و از سوي ديگر ،اختالف ميان قوا ميتواند به
سطحي تنشزا كه كاركرد منظم قوا و ارائۀ خدمات عمومي به شهروندان را براي كشور مختل
كند ،در آيد كه حتي از طريق مقررات عادي و معمول قابل حلوفصل نباشد ،كه در اين
صورت ميتواند بهعنوان «معضل» (موضوع بند « »3اصل ( ))111ارزيابي شود .اين تفسير بنا
بر آستانه و سطح اختالف نه از لحاظ لغوي بلكه ناشي از اصل تفسير مفيد و برداشت حكيمانه
از عبارات قانونگذار است .با وجود اين بايد گفت كه اختالف امري طرفيني است ،درحاليكه
معضل ميتواند امري خاص براي يک طرف باشد .به اين ترتيب كه درک صحيحي از يک
نص قانوني براي يكي از قواي مورد نظر حاصل نشود يا اساساً در مسئلهاي حاد و فوري نصي
وجود نداشته باشد .در اين صورت اين نارسايي و در نتيجه ناكارامدي قوة عملكننده ممكن
است بهمنزلۀ معضلي براي نظام مطرح شود .در واقع ،مورد اخير ،يک امر استثنايي است و در
جايي مطرح ميشود كه مشكلي در چارچوب نظام مطرح شود كه از راههاي معمولي
حلشدني نيست؛ در اينجا ،براساس قانون اساسي رهبر از طريق مجمع تشخيص مصلحت
()9

تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند (مهرپور.)13 :1971 ،

مقتضاي سياق و نحوة انشاي بند « »3اصل ( )111يعني« ،حل معضالت نظام كه از طرق
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عادي قابل حل نيست» ،اين است كه اعمال اين صالحيت به موارد بسيار معدودي محدود
باشد ،كه بهندرت ممكن است در كشور پيش بيايد و چارهاي جز توسل به اين طريق براي
خروج از بنبست وجود نداشته باشد (مهرپور .)191 :1931 ،طبعاً ورود مجمع به تشخيص
رهبري در اين بنبستها در مواردي است كه ضرورت و فوريت اقتضا كند و اقدام از طريق
عادي ميسور يا به مصلحت نباشد وگرنه مجمع به موازات مجلس به نهادي قانونگذار مبدل
()1
ميشود كه با فلسفۀ وجودي آن مغايرت خواهد داشت (نجفي اسفاد و محسني.)117 :1931 ،
همچنين ،اگرچه در اين موارد ممكن است فراتر از چارچوب قوانين عادي و مقررات جاري
عمل شود ،بهنظر ميرسد در چنين تدابيري نيز روح قوانين بايد مدنظر قرار گرفته و كشف
قصد احتمالي قانونگذار در چنين وضعيتي بهمثابۀ ضابطه و اصلي راهنما مورد توجه قرار گيرد
(غمامي .)211 :1932 ،در اين صورت ميتوان اطمينان يافت كه به صالحيتها و نظامات
حقوقي يک كشور احترام گذاشته شده است و جامعه با استثنائات و تناقضات حقوقي چه از
حيث هنجاري و چه از حيث ساختاري روبهرو نميشود.
بنا بر آنچه گذشت ،كاربست حل اختالف را ميتوان در ميانه و حد فاصل تنظيم روابط و
حل معضالت بررسي كرد .در مجموع ميتوان گفت ،درصورتيكه مراجع و نهادهاي عادي
حل اختالف از عهدة حل اختالف بر نيايند يا خود طرف اختالف باشند ،مسئله به معضل مبدل
ميشود كه حل آن در گرو اختياراتي ويژه و فوقالعاده است كه اين صالحيت با توجه به
خصوصيات و ساختار نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران به مقام رهبري واگذار شده است.

 .2پیشینۀ تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در نظام جمهوری اسالمی ایران
در ابتداي انقالب اسالمي از سويي ،نظامات و نهادهاي سياسي كشور ثبات و استقرار كافي
نداشتند و از سوي ديگر ،دولتمردان نيز از تجربۀ كافي بهرهمند نبودند و همين زمينهها كافي بود
كه به اختالف ميان مسئوالن و نهادهاي سياسي دامن بزند .اين اختالفات در عمدة موارد با
()7

رهنمودها و تدابير رهبر فقيد انقالب حلوفصل ميشد.

به مرور زمان قوتها و ضعفهاي

نخستين سند قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي نمايان شد و مقامات ارشد كشور را به
صرافت اصالح و تتميم آن واداشت )1(.در ادامه سابقۀ سازوكارهاي تنظيم روابط قوا با توجه به
قانون اساسي مصوب  1973و سير مذاكرات و نتيجۀ بازنگري در قانون اساسي بررسي ميشود.

1ـ .2تنظیم روابط قوا
بر اساس اصول ( )77و ( )119قانون اساسي مصوب  ،1973رئيس جمهور مسئول برقراري
و تنظيم روابط قواي سهگانه بود .در سير بازنگري در قانون اساسي مسئوليت مذكور از عداد
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مسئوليتهاي رئيس جمهور حذف شد .در اين قسمت داليل اين اقدام از سوي اعضاي
شوراي بازنگري بررسي ميشود.
رئيس جمهور وقت و نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي ضمن مبهم ارزيابي كردن
مفهوم تنظيم روابط قوا ،درگير شدن رئيس جمهور در امور اجرايي دولت را موجب تنزل وي
به موقعيتي دانست كه رابطۀ آن ميبايست با ديگر قوا هماهنگ شود و طبعاً اين هماهنگسازي
از عهدة كسي جز رهبري بهسبب جايگاه برتر وي نسبت به قوا بر نميآيد (صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران [بعد از اين :صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري] ،1931 ،ج .)317-311 :2نايب رئيس كميسيون تمركز مديريت در
قوة مجريه نيز در دفاع از حذف ذيل اصل ( )77و واگذاري آن به مقام رهبري ،به سه محور
اشاره كرده است :اوالً ،اظهارات رئيس جمهور وقت مبني بر ابهام اصطالح هماهنگي ميان قوا
و نامشخص بودن حدود اين كارويژه؛ ثانياً ،ساختار حكومتي كشور مبتني بر نظريۀ واليت فقيه
و «واليت امر و امامت امت» و رويۀ عملي دائر بر تنظيم قوا توسط مقام رهبري؛ ثالثاً ،تغيير
جايگاه رئيس جمهور با توجه به مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي و حذف تفوق وي
بر ساير قوا (خوئينيها ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج.)311-311 :2
يكي ديگر از اعضا نيز با حمايت از ديدگاه مذكور ،بر اين نظر بوده كه جايگاه رئيس جمهور
به سطح يكي از سران قوا فروكاسته شده است و در نتيجه ،ديگر نميتواند عامل برقراري
ارتباط ميان قوا باشد (بيات زنجاني ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج:2
 .)317-313چنانكه گفته شده است كه دو مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط سه
قوه ،در حقيقت ناشي از سمتي بود كه در ابتداي اصل  119به رئيس جمهور داده شده بود و
وي بهعنوان اولين شخصيت و مقام رسمي كشور پس از رهبري معرفي شده بود و در واقع،
اين دو مسئوليت فراتر از سطح رئيس قوة مجريه و در طراز اختيارات برخي از رؤساي
كشورها بوده است (عميد زنجاني.)232 :1931 ،
اما مسئله اينجاست كه اساساً مشخص نيست رئيس جمهور از چه شأني برخوردار بوده
است كه در وضع فعلي فاقد آن شده است؟ در واقع ،استدالل مذكور مصادره به مطلوب بهنظر
ميرسد ،چراكه در آن ،دليل عين مدعا بهنظر ميرسد .اين در حالي است كه در قانون اساسي
 1973رئيس جمهور دو شأن رياست قوة مجريه و دومين مقام رسمي كشور پس از رهبري را
داشته است كه همچنان نيز از اين دو جايگاه برخوردار است .تنها تغيير پيشآمده آن است كه
رياست دولت در دوران حاكميت قانون اساسي  1973با نخست وزير بود كه بعدها با حذف
نخست وزيري ادارة دولت بر دوش رئيس جمهور و وزرا نهاده شد .به همين دليل نخست
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وزير وقت و مخبر كميسيون تمركز مديريت در قوة مجريه با اذعان به حفظ جايگاه رئيس
جمهور ،مالحظات عملي را عامل تصميم به حذف مسئوليت تنظيم روابط ميان قوا از عداد
مسئوليتهاي رئيس جمهور برشمرده است (موسوي ،صورت مشروح مذاكرات شوراي
()7

بازنگري ،1931 ،ج.)313 :2

بهنظر ميرسد تغييري در سطح جايگاه قانوني رئيس جمهور صورت نگرفته بود تا به
استناد آن ،تغيير صالحيتها توجيه شود .بلكه ازآنجا كه به موجب اصل (« ،)119پس از مقام
رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است» و بر رؤساي قواي ديگر برتري دارد
و اين برتري طبيعتاً بايد بار حقوقي داشته باشد واال لغو و بيمعنا خواهد بود (هاشمزاده
هريسي .)93 :1931 ،اين جايگاه قانوني ميتوانست مبنايي براي واگذاري مسئوليت تنظيم
روابط قوا به وي تلقي شود .در هر حال ،بهنظر ميرسد استداللهاي ناظر بر ابهام مفهومي يا
كاركردي و داليل عملگرايانه و مستند به سابقۀ تاريخي و نيز تبلور هرچه بيشتر نظريۀ واليت
فقيه بهتر ميتواند علل تغيير در صالحيتها را نمايان كند.

2ـ .2حل اختالفات قوا
هنگام بازنگري در قانون اساسي ،اختالف نظرهاي آشكاري ميان اعضاي شوراي بازنگري در
مورد مفهوم «تنظيم روابط» و «حل اختالف» ميان قوا مشاهده شد كه اين اختالف نظرها را
ميتوان ناشي از در نظر گرفتن تفسيري موسع يا مضيق از مفاهيم مذكور دانست .چنانكه يكي از
اعضاي شوراي بازنگري ضرورت تفكيک ميان اختالفات و ناهماهنگيها را گوشزد كرده،
مقصود از برقراري يا تنظيم ارتباط را «همان ايجاد هماهنگي» بهمنظور تسريع امور اجرايي و
مديريت و بهينهسازي امكانات دانسته و آن را غير از حل اختالف و مشكالتي همچون معضالت
نظام قلمداد كرده كه از طريق فوق حل نميشوند و نيازمند ورود مقام رهبري هستند (مؤمن،
صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج .)317-311 :2يكي ديگر از اعضا نيز بر
اين نظر بود كه مسئلۀ هماهنگي و ارتباط ميان قوا مسئلهاي اجرايي و متفاوت از موضوع نظارت
بر قوا بوده و از شئون رهبري است (عميد زنجاني ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري،
ج .)311 :2در مقابل گفته ميشد كه «تنظيم روابط» مفهومي مبهم است و هرگونه ناهماهنگي را
در بر ميگيرد و از اين نظر ،نميتوان «اختالف» را از شمول اين مفهوم خارج كرد (نک .صورت
مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج 311-317 :2و .)371-377
مشروح مذاكرات و سير بازنگري در قانون اساسي نشان ميدهد كه ارتباط مستقيمي ميان
ذيل اصل («( )77اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بهوسيلۀ رئيس جمهور برقرار
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ميگردد») و حذف كارويژة «تنظيم روابط قواي سهگانه» از عداد مسئوليتهاي رئيس جمهور
وفق اصل ( )119وجود داشته است .در واقع علت نفي مسئوليت اخير ،حذف عبارت يادشده
در اصل ( )77دانسته شده است .بنابراين براي فهم بهتر مفهوم تنظيم روابط قوا ميتوان به
عبارت مزبور رجوع كرد .عبارت محذوف اصل ( )77با توجه به سياق آن بيانگر عبارتي عام و
حاكي از نوعي تعامل و ارتباط ساختاري و معمولي است و انجام اين ارتباط در شرايط
نامعمول يا اختالف ميان قوا استنباط نميشود .بنابراين ،اگر مقدمۀ استدالل موافقان كارويژة
«تنظيم روابط قواي سهگانه» پذيرفته شود ،بايد گفت كه در واقع ،استدالل مخالفان اين اصالح
مبني بر اجرايي بودن اين كاركرد پذيرفتنيتر خواهد بود .بر اين اساس ،اگرچه احالۀ اين
مسئوليت به رهبري با توجه به اصل ( )77خالف چارچوب نظام اساسي جمهوري اسالمي
نخواهد بود ،با توجه به جايگاه عاليه و فائقۀ رهبري در نظام جمهوري اسالمي بهنظر ميرسد
تقارن «حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» به معناي تنظيم روابط قوا در شرايط
غيرمعمولي و در شرايطي كه به حد اختالف قوا رسيده است ،تفسيري درستتر خواهد بود و
از اين نظر تأخر تنظيم روابط قوا بر حل اختالف منطقاً اشكالي نخواهد داشت ،چراكه اگر
فرض ديگر مبناي تفسير قرار گيرد ،يعني تنظيم روابط حدي پايينتر از اختالف را در برگيرد،
منطقاً ميبايست مقدم بر اختالف ذكر شود .با توجه به اين رهيافت است كه مخبر كميسيون
اول شوراي بازنگري در مورد افزودن مسئوليت تنظيم روابط قوا به اختيارات رهبري با اشاره
به اينكه تنظيم روابط از لحاظ مصداقي ميتواند شامل رفع ناهماهنگيهاي جزئي نيز باشد،
پيشنهاد داد كه بهجاي آن ،از اصطالح «حل اختالف» استفاده شود (مؤمن ،صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري ،ج  .)1912 :1931 ،9وي ،پس از مطرح شدن پيشنهاد گنجاندن
عبارت «حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در ذيل صالحيتهاي رهبري ،بهمثابۀ
شخصيتي بيطرف و «مرضيالطرفين» (جنتي ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،ج ،9
 ،)1917 :1931اين تلقي را مطرح كرد كه عطف «تنظيم روابط» به كلمۀ «حل اختالف»
ميتواند موجب انصراف مدلول «تنظيم روابط» از معناي وسيع اين كلمه و ناهماهنگيهاي
جزئي شود (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،ج .)1917 :1931 ،9بهعبارت ديگر،
به نظر ايشان  ،قرار دادن اصطالح حل اختالف در كنار تنظيم روابط ،اصطالح اخير را مقيد و
محدود ميكند و معناي عام آن را تخصيص ميزند .با اينحال ،با توجه به اوضاع و احوال و
مشروح مذاكرات زمان تدوين و ازآنجا كه در نظر پيشنهاد دهنده عبارت مصوب بند « »7اصل
( ،)111مفهوم تنظيم روابط فراتر از حل اختالف بوده است ،بهنظر ميرسد اين بند را
ميبايست بيانگر توأمان كاركرد ايجابي تنظيم و هماهنگي ميان قوا و كارويژة سلبي حل
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اختالف ميان قوا تلقي كرد .در صورت پذيرش اين رهيافت ،مناسبتر آن بود كه كارويژة
تنظيم روابط پيش از حل اختالف ذكر ميشد.
به هر تقدير ،پس از بازنگري قانون اساسي« ،حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در
بند « »7اصل ( )111قانون اساسي و ذيل «وظايف و اختيارات رهبر» تعبيه شد .تشكيل «هيأت
عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در راستاي اعمال اين كارويژه بوده است كه
در ادامه اين نهاد و صالحيتهاي آن بررسي ميشود.

 .3تشکیل هیأت عالی حل اختالفات قوا
1ـ .3زمینه و علت وجودی هیأت عالی حل اختالفات قوا
پيش از ورود به مرجع و سازوكار حل اختالف قوا در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
بايد ماهيت و مفهوم استقالل قوا (وفق اصل ( )77قانون اساسي) را بازشناخت كه همان ،اعمال
اقتدارات حاكميتي «زير نظر واليت مطلقۀ امر و امامت امت» است )3(.با توجه به اين گزاره
بديهي است كه مقام رهبري ميتواند به عنوان فصلالخطاب در اختالفات نهادهاي اساسي كه
از راههاي عادي حلشدني نيستند ،تلقي شود.
همانطوركه در مباحث پيش مطرح شد ،قبل از بازنگري در قانون اساسي در سال ،1913
تنظيم روابط قوا براساس اصل ( )119بر عهدة رئيس جمهور بود .با توجه به اينكه از يک سو،
تنظيم روابط ميان قوا عمالً در صالحيت مقامي فراتر از رئيس قوة مجريه و يكي از شئون
رياست كشور بود ،و از سوي ديگر ،حل اختالف قوا بهطور نسبتاً شايعي با توجه به اصل
واليت امر (وفق اصل ( ))77توسط رهبري انقالب صورت ميپذيرفت ،شوراي بازنگري،
تنظيم روابط و حل اختالف قوا را بهطور توأمان در صالحيت رهبري قرار داد و اين مسئوليت
را در بند « »7اصل ( )111پيشبيني و مدون كرد )3(.بر اين اساس و به موجب حكم رهبر
انقالب اسالمي« ،هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» تشكيل شد )11(.قلمرو

صالحيتهاي اين نهاد موضوعي است كه در ادامه به آن ميپردازيم.

2ـ .3قلمرو صالحیت هیأت عالی حل اختالف قوا

با توجه به حكم رهبري( )11و عنوان هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قوا ،مسئوليت

اين نهاد را در دو حوزه ميتوان مورد توجه قرار داد :مسئوليت ارائۀ نظر مشورتي در مورد
اختالفات مرجوع به آن؛ و ديگري ،صالحيت ارائۀ نظر مشورتي و كارشناسي در خصوص
زمينههاي تنظيم روابط ميان قوا.
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بهنظر ميرسد ،هماهنگي و تنظيم روابط در بسياري موارد جنبۀ پيشگيرانه دارد و پيش از
بروز اختالف موضوعيت مييابد .در واقع ،عالوهبر صالحيت اصلي هيأت عالي كه ارائۀ
نظرهاي مشورتي در مورد موارد ارجاعي ناظر بر حل اختالف ميان قواست ،شناسايي آسيبها
و ارائۀ راهحلهاي كلي ،رصد رفتار قوا بهمنظور اقدامات پيشگيرانه قبل از بروز اختالف و
همافزايي تواناييهاي قواي سهگانه نيز در دستور كار اين نهاد قرار گرفته است )12(.البته نبايد از
نظر دور داشت كه نظرهاي اين هيأت در هر حال ،ماهيت مشورتي دارند و الزام آنها منوط به
تأييد رهبري است .به بيان ديگر ،هرچند بنابر ذيل اصل (« ،)111رهبر ميتواند بعضي از
وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» ،اما نبايد تشكيل هيأت عالي
مزبور را در حكم تفويض اختيار حل اختالف و تنظيم روابط قوا تلقي كرد ،زيرا اين نهاد
كارويژهاي مشورتي داشته و همچنان اعمال اختيار مندرج در بند « »7اصل ( )111در صالحيت
رهبري قرار دارد .همچنين ،پيداست كه صالحيت عام مشورتي مجمع تشخيص مصلحت
()19

نظام

با صالحيت مشورتي خاص هيأت عالي همپوشاني و در عين حال ،همزيستي دارد،

بدين معنا ،كه صالحيت هيچيک نافي صالحيت ديگري نيست و رهبري براساس صالحديد
خود ميتواند از هريک از اين نهادها مشورت مقتضي دريافت كند.
براي تتميم بحث و مطالعۀ تطبيقي تجارب ديگر كشورها در مبحث بعدي نهادهاي تنظيم
روابط و حل اختالف قوا در دو دسته كشورهاي داراي نظام رياستي و پارلماني بررسي ميشود.

 .4بررسی مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در
دیگر کشورها
مراجع ،روشها و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل اختالفات قوا با توجه به نظامهاي
سياسي و نظامات حقوقي مختلف به صورتهاي گوناگوني صورت ميگيرد .برخالف ويژگي
عمدتاً اجرايي تنظيم روابط قوا كه بهطور معمول به عاليترين مقام كشور يا همان رئيس كشور
واگذار شده است ،حل اختالف قوا بيشتر جنبۀ حقوقي دارد كه بهطور معمول از طريق
سازوكارهاي نهادين و مشخصاً مراجع قضايي يا نهاد دادرس اساسي صورت ميپذيرد و البته
در برخي موارد ،بهصورت غير نهادين و سياسي و بهطور معمول ،از سوي عاليترين مقام
كشور بهعنوان فصلالخطاب انجام ميگيرد.
موضوع حل اختالفات ميان نهادهاي حاكميتي در نظامهاي فدرالي كه داراي دو سطح
حكومتياند ،بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد؛ چه اينكه امكان اختالف بر سر صالحيتها در
اين نظامها بيشتر بهنظر ميرسد .در اين كشورها اغلب از سازوكارهاي نهادين حل اختالف
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بهره گرفته ميشود و بهطور مشخص ،تشكيالت و محاكم قضايي نقشي مهم در حل اختالف
قوا ايفا ميكنند و حتي به نظر برخي نويسندگان ،در اين نظامهاي فدرال ،اعطاي اين كارويژه
()11

به مراجع قضايي اجتنابناپذير است.
()11و()17

هندوستان

()17

كشورهايي مانند آمريكا ،كانادا ،استراليا،

آلمان و

از اين موارد هستند ( .)Bhatta, 2010: 3-4از سوي ديگر ،در الگوي اروپايي

دادرسي اساسي ،مراجعي خاص مانند محاكم قانون اساسي عهدهدار تفسير قانون اساسي
شده اند و در نتيجه ،هرگاه اختالفي ميان نهادهاي سياسي در مورد صالحيتهاي برخاسته از
قانون اساسي در گيرد ،نظر اين نهادها فصلالخطاب خواهد بود .خاستگاه تئوريک اين نمونه از
محاكم به نظرها و دكترين كلسن منتسب ميشود و نخستين سابقۀ عملي اين مدل را نيز در
پيشنويس قانون اساسي اتريش كه توسط همين نظريهپرداز نگاشته شد ،ميتوان مالحظه

كرد )13(.اين سازوكار در بسياري از كشورهاي داراي نظام حقوق نوشته در اروپاي غربي و
ديگر كشورها پي گرفته شده است()13و( ،)21اما در كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي يا كامنال
اين مأموريت توسط ديوان عالي كشور صورت ميپذيرد .چه اينكه آراي اين محاكم رويهساز
بوده و از اعتبار خاصي برخوردار است (.)Conti, 2010: 14
در ادامۀ اين مبحث ،در دو بند مجزا ،مراجع و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل اختالف
قوا در تعدادي از كشورها با توجه به نوع نظام سياسي حاكم بر آنها بررسي ميشود .هدف از
بررسي تطبيقي شيوههاي تنظيم روابط قوا و حل اختالفات ميان قوا در نظامهاي سياسي
مختلف ،ارزيابي تناسب اين سازوكارها با نوع نظام سياسي است كه ميتواند در تحليل
رويكرد نظام حقوقي ايران مؤثر باشد .گفتني است كه اياالت متحدة آمريكا ،سوئيس و فرانسه
بهعنوان نمونه ،به ترتيب از ميان نظامهاي رياستي ،پارلماني و نيمهرياستي -نيمهپارلماني
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.

1ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در ایاالت
متحدۀ آمریکا
()21

نظام رياستي نزديکترين رژيم به تفكيک كامل قوا

و بلكه تجسمبخش آن است

(قاضي .)991 :1939 ،نظام رياستي با قانون اساسي  1737اياالت متحده به منصۀ ظهور
نشست .علت شكلگيري عنوان «رياستي» بر نظام مبتني بر تفكيک مطلق قوا در اياالت متحده
آن است كه در اين كشور رئيس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئيس كشور و رئيس
قوة مجريه -يا رئيس هيأت وزيران) كليديترين جايگاه را در نظام اين كشور داشته و «در راه
بردن سياست و فرمانروايي بر كشور ،نقش درجۀ اول را بر عهده دارد» (قاضي.)917 :1939 ،
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بهعبارت ديگر ،دليل رياستي خواندن اين نظام آن است كه رئيس قوة مجريه رياست كشور را
نيز بر عهده دارد .ضمن آنكه قوة مجريه برآمده از پارلمان نيست .در اين نظام سياسي ،رئيس
جمهور بهدليل جايگاه سياسي فائقهاي كه دارد ،به تصريح قانون يا بهطور عملي مسئوليت
تنظيم روابط قوا را بر عهده دارد .اياالت متحدة آمريكا بارزترين نمونۀ چنين كشورهايي است.

در آمريكا ،رئيس جمهور از حق وتوي تعليقي مصوبات مجلس برخوردار است( ،)22بر
اجراي قوانين از طريق صدور فرامين اجرايي نظارت دارد و اقدامات مورد نياز را طي گزارش

و پيام خود به اطالع كنگره ميرساند (بخش « »9مادة ( )2قانون اساسي) .ضمن آنكه معاون
رئيس جمهوري اياالت متحده ،رياست مجلس سنا را بهعهده دارد (بخش « »9مادة (.))1
همچنين ،براساس جزء « »2بخش ( )2اصل دوم قانون اساسي ،رئيس جمهور با مشورت و
موافقت سنا ،قضات ديوان عالي و ديگر مقامات اياالت متحده را معرفي و منصوب ميكند.
بنابراين ،رئيس جمهور عمالً فراتر از رياست قوة مجريه اقتدار فائقهاي در نظام سياسي اياالت
متحده دارد و از اهرمهاي فراواني براي پيشبرد سياستها و هماهنگ ساختن ديگر قوا با اين
()29

سياستها برخوردار است.

در مجموع ،بهنظر ميرسد در كشورهاي داراي نظام رياستي،

ايفاي مأموريت تنظيم روابط قوا توسط رئيس جمهور نه بهدليل رياست وي بر قوة مجريه بلكه
بهسبب جايگاه وي در مقام رياست كشور صورت ميپذيرد.
در نظام حقوقي اياالت متحده ،محاكم عمومي دادگستري از صالحيت وسيعي برخوردارند
و در الگوي آمريكايي دادرسي اساسي ،تمامي محاكم اختيار نظارت قضايي و تفسير قانون
اساسي را دارند و ديوان عالي اين كشور ،مرجع نهايي تفسير كليۀ قوانين اعم از ايالتي ،فدرال و
قانون اساسي است ( .)Vile, 2010: 467بر اين اساس ،اختالف بر سر صالحيتهاي قانوني
()21
مقامات و نهادهاي سياسي از طريق ديوان عالي كشور قابل فيصله خواهد بود.

2ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در سوئیس
در سوئيس (بهعنوان يكي از كشورهاي داراي نظام پارلماني) ،مجلس فدرال (متشكل از
شوراي ملي و شوراي اياالت) به موجب مادة ( )71قانون اساسي ،مقتدرترين ركن كنفدراسيون
محسوب ميشود كه ميتواند در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسي كه در حيطۀ
صالحيت كنفدراسيون قرار دارد و به ساير مراجع فدرال واگذار نشده است ،ايفاي نقش كند
(ماده ( .))31با توجه به اختيارات وسيع قانوني مجلس فدرال از جمله انتخاب شوراي فدرال،
دادگاه فدرال ،رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال (بند « »1مادة ())37؛ نظارت
بر رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالتها (بند « »3مادة ())37؛ تدوين و
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تنظيم بودجه (بند « »11مادة ()) 37؛ و نظارت عالي بر تشكيالت اداري و قضايي فدرال
(بند « »11مادة ( ،))37تنظيم روابط قوا عمالً بر عهدة اين نهاد گذاشته شده است.
در سوئيس ،حل اختالفات ناشي از تعارض صالحيت بين مراجع فدرال در صالحيت
مجلس فدرال (بند « »19مادة ( )37قانون اساسي) و رسيدگي و حل اختالف سطوح ديگر
حاكميت يعني ،اختالف بين كنفدراسيون و ايالتها يا اختالف ميان ايالتها در صالحيت
دادگاه فدرال قرار گرفته است (مادة ( .))111همچنين ،اين دادگاه صالحيت رسيدگي به
تعارض صالحيت ميان مقامات فدرال از يک سو و مقامات ايالتها از سوي ديگر؛ و اختالف
در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالتها را داراست (نک .بند « »1مادة ( .))119در
آلمان ،مسئوليت رفع اختالفات نهادها و ارگانهاي عالي فدرال در مورد حقوق و تكاليف
قانوني و همينطور ،اختالفات ناظر بر صالحيتهاي فدراسيون و اياالت به موجب مادة ()39
قانون اساسي ،در صالحيت ديوان قانون اساسي فدرال قرار گرفته است.

3ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در فرانسه
در فرانسه (بهعنوان يكي از مصاديق بارز نظامهاي نيمهرياستي -نيمهپارلماني) ،مسئوليت
تنظيم روابط قوا به داللت مادة ( )7قانون اساسي اين كشور ،بر عهدة رئيس جمهوري است؛
چنانكه براساس اين ماده «رئيس جمهور بر رعايت قانون اساسي نظارت دارد» و «با نظارت
خويش عملكرد منظم قواي عمومي ...را تضمين مينمايد».
در نظام حقوقي فرانسه در خصوص حل اختالف ميان قوا ،بهطور كلي ،مرجعي مشخص
نشده و اين مسئوليت در مواردي خاص ،به عهدة شوراي قانون اساسي نهاده شده است .براي
مثال ،در موارد اختالفي دولت و پارلمان (بهطور مشخص ،رئيس مجلس مربوطه) در خصوص
قانوني بودن برخي اصالحيهها در مورد دستورالعملهاي دولت ،شوراي قانون اساسي به
درخواست يكي از طرفها در ظرف هشت روز تصميمگيري ميكند (نک .مادة ( )11و
همچنين ،مادة ( )93قانون اساسي) .اما با توجه به مادة ( )11قانون اساسي ميتوان گفت
اختيارات فوقالعاده و ويژهاي براي عبور از بحرانها و حل معضالت كشور به رئيس جمهور
اعطا شده است؛ با توجه به اين مقرره« :هرگاه نهادهاي جمهوري ،استقالل ملي ،تماميت ارضي
يا اجراي تعهدات بينالمللي بهطور جدي و فوري در معرض تهديد قرار گيرند و عملكرد
منظم قواي عمومي مذكور در قانون اساسي مختل گردد ،رئيس جمهور تدابير الزم را براي
اوضاع مذكور ،پس از مشورت رسمي با نخستوزير و رؤساي مجالس و رئيس شوراي قانون
اساسي اتخاذ مينمايد.»...
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نظام سياسي ايران با الگوي نيمهرياستي نزديكي بيشتري دارد ،بهويژه آنكه به نظر برخي
نويسندگان ،تدوينكنندگان پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،قانون اساسي
فرانسه را بهطور جدي مورد توجه قرار دادهاند (اسماعيلي .)3 :1939 ،چنانكه تنظيم روابط
ميان قوا وفق اصول  77و  119قانون اساسي (مصوب  )1973بر عهدة رئيس جمهور نهاده شده
بود كه در بازنگري قانون اساسي ،با توجه به رويۀ عملي در موضوع مورد بحث و به مناسبت
تغييرات بهعملآمده در مديريت قوة مجريه ،اين مسئوليت مناسب جايگاه رهبري دانسته شد
كه بهدليل نظارت فائقۀ خود به اعمال اين كارويژه ميپردازد.

نتیجهگیری
بهعنوان يک قاعدة كلي ،هر جا رابطهاي حقوقي در ميان باشد ،امكان بروز ناهماهنگي و
اختالف وجود دارد .روابط ميان قواي حكومت نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بلكه با توجه
به گسترة وسيع اختيارات و صالحيتهاي قواي حكومتي ،اين امر بديهي مينمايد .در اين
راستا ،برخي شيوهها و تمهيدات قانوني براي برقراري هماهنگي ميان قوا در نظر گرفته شده
است ،اما هرگاه ناهماهنگي به حد اختالف برسد ،بهگونهاي كه از طريق سازوكارهاي معمول
ميان قوا حلشدني نباشد ،ناگزير ميبايست به نهاد يا سازوكار حل اختالف رجوع شود .با
بررسي تطبيقي ديگر نظامهاي حقوقي مشخص ميشود كه اغلب «حل اختالف» ميان قوا
موضوعي غير از «تنظيم روابط» تلقي ميشود و مراجع متولي هريک از اين كارويژهها نيز
متفاوتند .بهطور كلي ميتوان گفت كه تنظيم روابط قوا در دست مقامي است كه يا بهسبب
موقعيت رياست كشور يا بهدليل برخورداري از بيشترين اقتدارات حكومتي بتواند سياست كلي
و هماهنگي ميان عناصر حاكميتي برقرار كند .در مقابل ،اختالفات ميان قوا ازآنجا كه اصوالً
ريشه در تفاوت تفسير اين نهادها از صالحيتهاي مقرر در قانون اساسي دارد ،رفع اختالف
در حيطۀ صالحيت مرجعي قرار گرفته است كه بهعنوان مفسر اصلي قانون اساسي يا دادرس
اساسي ايفاي نقش ميكند.
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،براساس اصول ( )77و ( )119قانون اساسي مصوب
 ،1973رئيس جمهور مسئول برقراري و تنظيم روابط قواي سهگانه بود .برخالف ديدگاه
موافقان حذف اين مسئوليت رئيس جمهور در بازنگري قانون اساسي ،از يک سو ،نه ميتوان
رئيس جمهوري پيش از بازنگري در قانون اساسي را بهدليل تصدي رياست قوة مجريه ،در
اختالفات ميان قواي سهگانه بيگانه و بيطرف دانست و نه از سوي ديگر ،ميتوان تصدي امور
دولت و رياست هيأت وزيران توسط رئيس جمهور پس از بازنگري را بهمنزلۀ تنزل جايگاه
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وي قلمداد كرد .بنابراين ،تفاوت برخي صالحيتهاي رئيس جمهور پس از بازنگري نميتواند
فينفسه توجيهي منطقي براي رفع اين مسئوليت از دوش رئيس جمهور بهشمار آيد .نبايد از
نظر دور داشت كه رئيس جمهور ،همچنان براساس اصل ( )119قانون اساسي ،پس از رهبري
عاليترين مقام رسمي كشور است .اين در حالي است كه علت ،جهت و مابهازاي عملي برتري
قانوني جايگاه رئيس جمهور نسبت به ديگر قوا چندان مشخص نيست؛ چنانكه وي از اين
حيث ميتوانست در ارتباط ميان قوا و اجراي قانون اساسي نقش محوري ايفا كند .البته روشن
است كه در هيچ اختالف حقوقي ،يک طرف نميتواند قاضي دعواي خود قرار گيرد .برخالف
موضوع تنظيم روابط ،حل اختالف ميان قوا منطقاً نبايد در اختيار رئيس جمهور بهعنوان رئيس
يكي از قوا و يكي از طرفهاي محتمل چنين اختالفي باشد .به هر تقدير ،عدم پيشبيني مرجع
حل اختالف ميان قوا ميتواند از كاستيهاي قانون اساسي مصوب  1973بهشمار آيد كه پس از
بازنگري برطرف شده است.
بهنظر ميرسد رويكرد كلي هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه براساس
خطمشي ترسيمشده از ناحيۀ رهبري ،بر استفاده از ظرفيتهاي قانوني عادي مانند استفسار از
شوراي نگهبان است .در مجموع با توجه به آنچه ذكر شد ،بهنظر ميرسد در جريان بازنگري
قانون اساسي ،شوراي نگهبان ميتوانست بهعنوان نهاد دادرس اساسي ،مرجع حل اختالف ميان
قوا شود.
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یادداشتها
 .2اصل ( )77قانون اساسي مصوب سال  1973مقرر ميداشت« :قواي حاكم در جمهوري
اسالمي ايران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر واليت امر و
امامت امت ،بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند و
ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد».
 .1اصل ( : )111وظايف و اختيارات رهبر ... :بند «« :»3حل معضالت نظام كه از طرق عادي
قابل حل نيست ،از طريق مجمع تشخيص مصلحت

نظام».

 .9براي مطالعۀ بيشتر در اين زمينه ،نک .هاشمي ،سيد محمد« ،.بررسي تطبيقي و موضوعي
بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» ،تحقيقات حقوقي ،پاييز و زمستان ،1913
ش  ،3صص 1371-131؛ هاشمي ،سيد محمد ،.حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،
ج ،2چ بيستم :زمستان  ،1937صص 79-72
 .4در نامۀ امام خميني(ره) به رئيس جمهور وقت در بيان محدودة مسائل مورد بحث در
شوراي بازنگري قانون اساسي (مورخ  )19131/2/1چنين آمده است -1« :مجمع تشخيص
مصلحت براي حل معضالت نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي
ديگر نباشد( »...معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري،
مجموعه اساسي ،ادارة چاپ و انتشار ،چ دوم ،1931 ،ص .)73
 .5شايان ذكر است كه در سال  1911به فرمان امام خميني(ره) يک هيأت حل اختالف از
نمايندگان قوا تشكيل شد .براي ديدن متن حكم نمايندگي امام خميني(ره) در هيأت حل
اختالف به آقاي مهدوي كني (مورخ  12فروردين  ،)1911نک .مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار
امام خميني ،صحيفۀ امام ،ج چهاردهم ،چ اول ،1973 :صص .213-213
 .1گفتني است كه در سال  1917پيشنهاد تشكيل شوراي تنظيم روابط قواي سهگانه در مجلس
شوراي اسالمي مطرح شد ،اما به سرانجامي نرسيد .نمايندگان مجلس با اين استدالل كه
تشكيل شورا ايجاد محدوديت در اعمال اختيارات توسط رئيس جمهور است ،رأي به
تصويب اين شورا ندادند .براي اطالع بيشتر ،نک .عبداللهي ،حسين ( ،)1931حل اختالف
و تنظيم روابط قواي سهگانه در حقوق اساسي ايران و آمريكا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد
حقوق عمومي ،دانشگاه امام صادق(عليهالسالم) ،صص .31-39
 .7براي مطالعۀ بيشتر در مورد داليل بازنگري و حذف مسئوليت «تنظيم روابط قواي سهگانه»،
نک .اسماعيلي ،محسن (« ،)1939نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» ،فصلنامۀ
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پژوهشي دانشگاه امام صادق عليهالسالم (نشريۀ مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق
عليهالسالم) ،ش  ،22صص .92-7
 .8براي مطالعۀ بيشتر ،نک .بهادري ،علي ( ،)1933روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري
اسالمي ايران با نگاهي به نظريه كنترل و تعادل قوا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد حقوق
عمومي ،دانشگاه امام صادق(عليهالسالم) ،صص 127-121
 .3نک .يزدي ،محمد ،.قانون اساسي براي همه ،تهران :سپهر ،1977 ،ص «( .771بند هفتم
ميگويد :در مواردي كه اختالفي ميان مجلس و دولت و دستگاه قضايي بوجود بيايد مرجع
حل آن رهبر است ...يا در مواردي كه روابط اين سه قوه ،ناهماهنگ شده و نياز به دخالت
و تنظيم و تعديل آنها است ،با اينكه هر يک در چهارچوب مقررات مربوط به خود عمل
ميكنند اما براي بهبود و برد بيشتر كار ،رهبر است كه براي تنظيم و تعديل آن اقدام الزم را
بهعمل ميآورد )».پيداست كه اين برداشت در مقابل نظري است كه قرار دادن تنظيم روابط
و حل اختالف قوا در كنار يكديگر را به معناي مقيد ساختن تنظيم روابط به اختالفات ميان
قوا تفسير ميكرد.
 .21متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي (مورخ  )1931/7/9در پايگاه اطالعرساني دفتر
معظم له به نشاني زير قابل دسترسي است:
http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=8392

 .22در فرازهايي از فرمان تشكيل هيأت عالي آمده است« :در اجراي بند « »7اصل ()111
قانون اساسي ،هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه بهمنظور بررسي و
ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختالف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل ميگردد».
همچنين ،ايشان متذكر شدهاند« :الزم است مسؤوالن عالي نظام خود در تعامل با يكديگر،
روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختالفات احتمالي را رفع كنند( ».حكم مورخ )1931/7/9
 .21مادة ( )1آييننامۀ هيأت عالي حل اختالف قوا ،به نقل از :روزنامۀ رسالت ،شمارة ،7122
مورخ  ،31/3/7ص .1براساس مادة ( )7آييننامه ،موارد حل اختالف و تنظيم روابط قواي
سهگانه با درخواست هر يک از رؤساي قوا و يا هيأت عالي و ارجاع مقام معظم رهبري در
دستور كار هيأت قرار ميگيرد و مطابق مادة ( )3آييننامه ،نظرهاي مشورتي بهصورت
مستدل ،به استحضار مقام معظم رهبري ميرسد .بنا به گزارش دبيرخانه هيأت عالي ،اين
نهاد زمينههاي احتمالي بروز اختالف و مواردي را كه به تنظيم روابط قوا در آنها وجود
دارد نياز احصا كرده و بنا به اولويتها و درخواستهاي رؤساي محترم قوا ،بهتدريج در
دستور كار قرار ميگيرند و نتايج بررسيها پس از تكميل ،بهمنظور اتخاذ تصميمهاي
مقتضي به رهبري تقديم خواهد شد( .روزنامۀ رسالت ،شمارة  ،7122مورخ  ،31/3/7ص)1
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 .29براي اطالع بيشتر ،نک .مادة ( )21آييننامۀ داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب .)1971
 .24قوة قضائيه در نظامهاي حقوقي معاصر با عدول از تفكيک قواي مورد نظر مونتسكيو ،به
عرصۀ كنترل و نظارت بر قوة مجريه و بررسي قانوني بودن قوانين و مقررات با توجه به
قانون اساسي وارد شده است .اين بدين معناست كه قوة قضائيه ديگر با عرصۀ سياست
بيگانه نيست و همانند ديگر قوا در فرايند سياسي مداخله دارد ،هرچند ابزارهاي اين
مشاركت متفاوت است .نک:

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

 .25شايان ذكر است كه صالحيت بررسي قضايي محاكم كشورهاي يادشده (آمريكا ،كانادا و
استراليا) از مقررات صريح قانون اساسي ناشي نشده بلكه منبعث از تفاسير ديوانهاي عالي
است.
 .21براي آگاهي بيشتر از نظام حقوقي هند ،نک:

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

 .27در دو كشور فوق (آلمان و هندوستان) ،صالحيت بررسي قضايي در قانون اساسي
پيشبيني شده است.
 .28كلسن در طرح پيشنهادي خود براي تدوين قانون اساسي اتريش ( )1321يک الگوي
جديد دادرسي اساسي را مطرح كرد كه با الگوي آمريكايي خود متفاوت بود .در اين طرح،
بر خالف نظام حقوقي آمريكا كه رسيدگي به تمامي دعاوي به محاكم عمومي دادگستري
واگذار شده بود ،با تفكيک ميان دادرسي اساسي و ترافعات عادي و عمومي ،وظيفۀ اعمال
دادرسي اساسي به نهاد يا ديواني ويژه (ديوان قانون اساسي) سپرده شد .براي مطالعۀ بيشتر،
نک .فارو ،لويي (« ،)1931دادگاههاي قانون اساسي» ،ترجمۀ علياكبر گرجي ،حقوق
اساسي ،ش پنجم ،ص .911
 .23آلمان (طبق بند « »1مادة ( )39قانون اساسي) ،كره جنوبي (طبق اصل  111قانون اساسي)،
برزيل (طبق مادة ( )112قانون اساسي) و آفريقاي جنوبي (طبق بخش ( )117قانون
اساسي) نيز از كشورهايي هستند كه در آنها دادگاههاي قانون اساسي متولي حل اختالف
ميان نهادهاي حكومتي در سطح فدرال و اياالت است.
 .11قضاتي كه در محاكم قانون اساسي ايفاي نقش ميكنند ،به موضوعات ناظر بر صيانت از
حقوق ،اختالفات سياسي و اعمال قدرت و اختيارات ميپردازند .با اين حال ،اين
موضوعات در نظامهاي حقوقي مختلف در سطوح مختلفي در دستور كار قرار گرفتهاند.
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چنانكه براي مثال ،در برخي نظامها تضمين حقوق بنيادين در كانون توجه قضات قرار
داشته و در برخي ديگر ،حلوفصل موضوعات و اختالفات ميان نهادهاي سياسي وجهۀ
همت نهاد دادرس اساسي قرار دارد .براي مطالعه بيشتر ،نک:

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.

 .12تفكيک مطلق قوا بيش از آنكه در عمل اجرا شود ،جنبۀ نظري دارد و در واقع ،نميتوان
كشوري را يافت كه در آن قوا بهطور مطلق از يكديگر گسسته و منفک باشند .بنابراين،
عمالً تفكيک مطلق قوا تعبيري مسامحهآميز است.
 .11براساس بند « »2بخش هفتم مادة اول قانون اساسي اياالت متحده« :هر اليحهاي كه به
تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد ،قبل از اينكه بهصورت قانون درآيد به
رئيسجمهور اياالت متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت
عدم تأييد [رئيسجمهور] آن را با ذكر داليل مخالفت به مجلسي كه اليحه در آن تصويب
شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود ،در اليحه
تجديدنظر خواهد كرد.»...
 .19براي مطالعۀ بيشتر ،نک .رهپيک ،سيامک (« ،)1977مباني اختيارات رهبري در قانون
اساسي جمهوري اسالمي و مقايسۀ آن با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظامهاي
رياستي» ،ديدگاههاي حقوقي ،ش  ،12صص 71-71
 .14بخش « »2اصل ( )9قانون اساسي اياالت متحده چنين مقرر داشته است .1« :حيطه عمل
قوه قضاييه اياالت متحده موارد ذيل را شامل ميشود ...:اختالفاتي كه در آنها اياالت
متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ اختالف بين دو يا چند ايالت؛ بين يک ايالت و
شهروندان ايالت ديگر...؛
 .2در كليه دعاوي مربوط به سفيران ،كنسولها و ساير مقامات بلندپايه ،و در مواردي كه
يک ايالت طرف دعوي است ،صالحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت.»...
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اسماعيلي ،محسن (« ،)1939نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» ،فصلنامۀ پژوهشی
دانشگاه امام صادق عليهالسالم ،ش .22
بهادري ،علي ( ،)1933روابط ميان قوا در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران با نگاهی به

نظريۀ کنترل و تعادل قوا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد حقوق عمومي ،دانشگاه امام صادق (عليه-
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به قوانين اساسي كشورهاي جهان)» ،ماهنامۀ علوم انسانی مهرنامه ،سال دوم ،ش پانزدهم.
قابل دسترس در:

http://www.mehrnameh.ir/article/2568.html

صحيفۀ امام ( ،)1973مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني ،تهران :چ اول ،ج چهاردهم.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران (،)1931
تهران :ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چ دوم ،ج.2
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران (،)1931
تهران :ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چ دوم ،ج.9
عبداللهي ،حسين ( ،)1931حل اختالف و تنظيم روابط قوای سهگانه در حقوق اساسی ايران
و آمريکا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد حقوق عمومي ،دانشگاه امام صادق (عليهالسالم).
عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1937کليات حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران:
انتشارات مجد ،چ سوم.
غمامي ،سيد محمدمهدي ( ،)1932عناصر اصلی نظم عمومی و حدود آن در حوزۀ حقوق
عمومی ايران ،رسالۀ دورة دكتري ،دانشگاه علوم و تحقيقات

تهران.

فاضلي ،خادمحسين (« ،)1933نظام سياسي افغانستان و تعامل قواي سهگانه» ،ماهنامۀ معرفت،
ش  .117قابل دسترس بر:

http://marifat.nashriyat.ir/node/331
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فاورو ،لويي (« ،)1931دادگاههاي قانون اساسي» ،ترجمۀ :علياكبر گرجي ،نشريه حقوق اساسی،
ش پنجم.
قاضي (شريعت پناهي) ،سيد ابوالفضل ( ،)1939حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :نشر
ميزان ،چ دوازدهم.
مجموعۀ اساسی ( ،)1931معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري،
تهران :ادارة چاپ و انتشار ،چ دوم.
مهرپور ،حسين ( ،)1971ديدگاههای جديد در مسائل حقوقی ،تهران :انتشارات اطالعات ،چ
دوم.
مهرپور ،حسين ( ،)1931مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :نشر دادگستر،
چ سوم.
نجفي اسفاد ،مرتضي؛ محسني ،فريد (« ،)1931بررسي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام
و جايگاه آن در نظام جمهوري اسالمي ايران» ،ديدگاههای حقوقی ،ش  21و .22
نجفي اسفاد ،مرتضي؛ محسني ،فريد ( ،)1931حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران:
انتشارات بينالمللي المهدي ،چ چهارم.
هاشمزاده هريسي ،هاشم ( ،)1931گفتارهايی در حقوق اساسی کاربردی ،تهران :نشر ميزان،
چ اول.
هاشمي ،سيد محمد (« ،)1913بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران» ،تحقيقات حقوقی ،ش .3
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1937حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :نشر ميزان ،چ
بيستم ،ج.2
يزدي ،محمد ( ،)1977قانون اساسی برای همه ،تهران :سپهر.
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.)2111  با اصالحات1313 قانون اساسي جمهوري ايتاليا (مصوب
.)2113  با اصالحات1377 قانون اساسي جمهوري پارلماني يونان (مصوب
.)1313 قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان (مصوب
.)2113  با اصالحات1373 قانون اساسي جمهوري فرانسه (مصوب
.)1333 قانون اساسي كنفدراسيون سوئيس (مصوب

