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و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
ــون اساســی ــا قان ــی ب ــن دســتگاه های اجرای ــات بی اختالف

حسین صادقی*
الهه مرندی**

چکیده
در بازنگــری قانــون اساســی ایــران در ســال 1368، اختیــارات الزم برای رئیس جمهــوری و هیئت   
وزیــران بــا هــدف حــل و فصــل اختــاف بیــن دســتگاه های اجرایــی پیش بینــی شــد. دولــت بــر مبنــای این 
اصــل، بــه وضــع مقــررات و پیش بینــی ســازوکار حــل اختــاف در درون قــوه مجریه دســت زد کــه مهم ترین 
ــت.  ــوب 1386( اس ــی )مص ــتگاه های اجرای ــن دس ــاف بی ــع  اخت ــی رف ــه چگونگ ــدور آیین نام ــا، ص آن ه
چهــارده ســال از اجــرای ایــن آیین نامــه می گــذرد و تجربــه اجــرای آن بــه  خوبــی می توانــد 
نمایانگــر ظرفیت هــا و چالش هــای نظــام حقوقــی ایــران در حــل اختافــات دســتگاه های اجرایــی 
ــی  ــی توصیف ــا روش ــی ب ــام پژوهش ــرورت انج ــئله، ض ــن مس ــد. همی ــل 134 ق.ا باش ــای اص ــر مبن ب
ـ تحلیلــی و ابــزار تحلیــل محتــوا را مبتنــی بــر ایــن ســؤال ایجــاب می کنــد کــه رابطــه نظــام 
ــت؟ ــل 134 ق.ا چیس ــا اص ــی ب ــتگاه های  اجرای ــن دس ــات بی ــل اختاف ــل  و  فص ــر ح ــم ب ــی حاک حقوق

ــات،  ــل اختاف ــل و فص ــی ح ــام کنون ــای نظ ــع چالش ه ــه رف ــت ک ــر آن اس ــش بیانگ ــای پژوه یافته ه
نیازمنــد درج حکمــی دائمــی در قانــون در راســتای تمرکــز حــل اختافــات بــر مبنــای آیین نامــه چگونگــی 
ــی اســت. ــر در مراجــع قضای ــه یکدیگ ــاوی علی ــی از طــرح دع ــع دســتگاه های اجرای ــاف و من ــع  اخت رف
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و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی

مقدمه
اختــاف بیــن دســتگاه های اجرایــی در هــر ســاختار اداری، امــری اجتناب ناپذیــر اســت کــه عوامــل 
متعــددی دارد. نــوع ســاختار اداری، تداخــل وظایــف قانونــی، ســکوت قانون گــذار در تدقیــق صاحیت هــای 
قانونــی دســتگاه ها و ذات فعالیــت دســتگاه ها از جملــه عوامــل بــروز اختــاف بیــن دســتگاه های اجرایــی 
محســوب می شــود. بــرای رفــع چنیــن مشــکلی در هــر نظــام اداری، عــاوه بــر این کــه قانون گــذار بایــد 
ــرد،  ــات در نظــر بگی ــن اختاف ــروز ای ــل ب ــا و عوام ــرای برطــرف شــدن زمینه ه ــای مناســب را ب تدبیره

به کارگیــری ســازوکاری مناســب بــرای رفــع ایــن اختافــات هــم ضــرورت  دارد. 
در نظــام حقوقــی ایــران همــواره ســعی شــده  اســت ظرفیت هــای حقوقــی الزم بــرای رفــع ایــن 
ــی در  ــون اساس ــل 134 قان ــری اص ــردد. در بازنگ ــاد گ ــی ایج ــر قضای ــرق غی ــات از ط ــه اختاف گون
ــا تداخــل در  ــوارد اختــاف نظــر ی ــه »در م ــی شــد ک ــن مهــم توجــه و پیش بین ــه ای ســال 1368 ب
ــته  ــون نداش ــر قان ــا تغیی ــیر ی ــه تفس ــاز ب ــه نی ــی ک ــی، در صورت ــتگاه های دولت ــی دس ــف قانون وظای
باشــد، تصمیــم هیئــت  وزیــران کــه بــه پیشــنهاد رئیــس  جمهــور اتخــاذ می شــود، الزم االجراســت«. 
ــن  ــع اختــاف بی ــه چگونگــی رف ــون اساســی، »آیین نام ــن اصــل قان ــه ای در ســال 1386، مســتند ب
ــد 26  ــد و در بن ــب ش ــه«1 تصوی ــی قوه مجری ــازوکار های داخل ــق س ــی از طری ــتگاه های اجرای دس
ــه  تصویب نامــه ضوابــط اجرایــی قانــون بودجــه همــان ســال،2 دســتگاه های اجرایــی از طــرح دعــوا ب

طرفیــت یکدیگــر ممنــوع شــدند.
همیــن تصویب نامــه در حــال حاضــر، مبنــای اصلــی حــل اختافــات دســتگاه های اجرایــی اســت 
ــیزده  ــول س ــه در ط ــرای آیین نام ــه اج ــذرد. بررســی تجرب ــرای آن می گ ــه از اج ــک ده ــش از ی و بی
ــا  ــد ظرفیت ه ــی می توان ــه خوب ــاف ب ــی حــل اخت ــری ســازوکار های قانون ســاله گذشــته در به کارگی
ــران را  و چالش هــای موجــود و پیــش  روی حــل اختــاف دســتگاه های اجرایــی در نظــام حقوقــی ای
نشــان دهــد. عــاوه بــر ایــن، قوانیــن و مقــررات مرتبــط دیگــری نیــز نظیــر حکــم تبصــره   8 مــاده 69 
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت3 )مصــوب 1380( وجــود دارد کــه بایــد بررســی کــرد 
مبنــای ایــن احــکام نیــز بــه اصــل 134 ق.ا بر می گــردد یــا متفــاوت اســت. از ایــن رو، در پژوهشــی 
ــر حــل و فصــل   ــی حاکــم ب ــوای کیفــی، »رابطــه نظــام حقوق ــزار محت ــا اب اکتشــافی ـ توصیفــی و ب
ــای  ــن واکاوی ظرفیت ه ــن و ضم ــل 134 ق.ا«، تبیی ــا اص ــی ب ــتگاه های اجرای ــن دس ــات بی اختاف

حقوقــی موجــود، چالش هــا و خألهــا بررســی و راهــکار الزم ارائــه خواهــد شــد. 

ــوان  ــا عن ــار ب ــه اختص ــه، از آن ب ــه مقال ــه در ادام ــورخ 1386/12/27 ک ــماره 212767/ت 37550 م ــه ش 1. تصویب نام

»آیین نامــه« یــاد می شــود.

2. تصویب نامه مورخ 1386/02/11 مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه 1386.

3. در ادامه مقاله، از آن به اختصار با عنوان »قانون تنظیم« یاد می شود.
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در مــورد موضــوع پژوهــش پیــش  رو، تاکنــون مطالعــات جامعــی بــا ایــن عنــوان انجــام نشــده اســت 
و همیــن امــر، ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق را آشــکار می ســازد. چنــد پایاننامــه و مقالــه بــه موضــوع 
ــه ای  ــا، مقال ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــی پرداخته ان ــاد مختلف ــی از ابع ــتگاه های اجرای ــاف دس ــل اخت ح
ــه  ــانی، فصل نام ــی« )جــواد کاش ــن دســتگاه های دولت ــاف بی ــع  اخت ــی رف ــوان »چگونگ ــا عن اســت ب
ــوع  ــاره موض ــود درب ــاله موج ــد 33 س ــه، رون ــن مقال ــز 1389(. ای ــت، پایی ــوق و سیاس ــش حق پژوه
ــم  ــه در تنظی ــوه  مجری ــد ق ــکار جدی ــه و ابت ــوه  مجری ــه ق ــن دســتگاه های وابســته ب حــل اختــاف بی
ــه، موضــوع  شــیوه نامه حــل و فصــل  اختافــات در قــوه  مجریــه را بررســی کــرده اســت. در ایــن مقال
ــه  ــن رابط ــوص تبیی ــی در خص ــته، ول ــن گش ــی تبیی ــه خوب ــی ب ــتگاه های اجرای ــات دس ــل اختاف ح
ــا  ــا اصــل 134 ق.ا و ظرفیت ه ــررات ب ــن  و  مق ــی شــده در قوانی ــاف پیش بین ــع اخت ســازوکارهای رف
ــا  ــاف ب ــه و شــیوه نامه حــل اخت ــای آیین نام ــر مبن ــاف ب ــی حــل اخت ــای ســاز وکار اجرای و چالش ه
توجــه بــه تــازه تصویــب بــودن آن، مطلبــی نیامــده اســت. پایان نامــه » نظــام حقوقــی حــل اختافــات 
ــوع  ــابقه موض ــی، س ــکل توصیف ــه ش ــز ب ــال 1396 نی ــای آن« در س ــی و چالش ه ــتگاه های اجرای دس

حــل اختــاف در نظــام حقوقــی ایــران و ســاختار فعلــی را بررســی کــرده اســت. 
در پژوهــش حاضــر ضمــن معرفــی ظرفیت هــای موجــود در نظــام حقوقــی ایــران در حــل و فصــل 
ــا توجــه بــه تجربــه اجرایــی دهــه  ــا اصــل 134 ق.ا، ب  اختافــات دســتگاه های اجرایــی و ارتبــاط آن ب
اخیــر بــر مبنــای اجــرای آیین نامــه حــل اختــاف و تفکیــک آن از دیگــر روش هــای حــل اختــاف، بــه 

بررســی چالش هــای ســاز و کار اجرایــی در حــل اختافــات خواهیــم پرداخــت.

ــات  ــی نظــری حــل اختالف ــار اول. چارچــوب مفهومــی و مبان گفت
ــی ــتگاه های دولت دس

بند اول. مفاهیم 
پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی الزم اســت بــه تبییــن مفاهیــم کلیــدی اختــاف، دولــت، دســتگاه 

ــم. ــن پژوهــش بپردازی ــن حــل اختــاف در چارچــوب ای ــی و شــیوه های جای گزی اجرای

1. اختالف
ــده  ــه آم ــزاع و منازع ــردن، ن ــر خــاف  ک ــا یکدیگ ــازگاری، ب ــی ناس ــه معن ــه دهخــدا ب در لغت نام
اســت. در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی و کیفــری، تعریفــی از ایــن کلمــه ارائــه 
ــان در مــورد معنــای کلمــه  ــان، آن را متــرادف دعــوا دانســته اند.1 آن نشــده اســت. برخــی از حقوق دان

1. کاشانی، جواد، »چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های دولتی«، فصل نامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، 

1389، شماره 30، ص 209.
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ــی صــورت  ــت حق ــرای تثبی ــه ب ــد ک ــی می دانن ــد. برخــی، آن را عمل ــاق  نظــر ندارن ــز اتف ــوا« نی »دع
می گیــرد یعنــی حقــی کــه انــکار یــا بــه آن تجــاوز شــده اســت.1 برخــی دیگــر هــم آن را در معانــی 
منازعــه در حــق معیــن، ادعــای مدعــی و مجمــوع ادعــای مدعــی و دفــاع مدعــٌی علیــه دانســته اند.2

ــتگاه های  ــن دس ــاف بی ــع اخت ــی رف ــه چگونگ ــاده 1 آیین نام ــد )هـــ( م ــاف« در بنـ واژه »اخت
اجرایــی از طریــق ســازو کار های داخلــی قــوه مجریــه )مصــوب 1386( بــه »اختــاف نظــر دســتگاه های 
اجرایی در برداشـــت از قـــوانین و مقـــررات و یا اخـــتاف ناشـــی از تـــداخل وظـــایف قـــانونی آن ها و 

ــر شــده اســت.  ــی« تعبی ــوال و حقــوق مال ــورد ام ــا در م هم چنیــن اختــاف آن ه

2. دولت
هماننــد »کشــور«، در متــون ادبــی کهــن و نیــز زبــان نوشــتار و گفتــار زمــان مــا، کاربردهــای متنوعی 
ــول  ــاید معل ــود دارد، ش ــه وج ــن زمین ــی و سیاســی معاصــر در ای ــان حقوق ــه در زب ــی ک دارد. ابهام های
ــوق  ــه در حق ــه ای ک ــه گون ــوم اســت، 3 ب ــه حیطــه عل ــی ب ــن دو واژه حت ــه ای ــم چندگان ــال مفاهی انتق
اساســی و علــوم  سیاســی، واژه »دولــت« بــرای انتقــال ســه مفهــوم بنیادیــن جامعــه سیاســی، حکومــت و 
قــوه مجریــه بــه کار  مــی رود.4 منظــور از دولــت در ایــن پژوهــش، مفهــوم ســوم یعنــی قــوه مجریــه اســت.

3. دستگاه اجرایی
یکــی از موضوعــات چالش آفریــن در عرصــه حقــوق عمومــی، شناســایی اجــزای دولــت و احصــای 
ــرای  ــف ب ــات مختل ــری اصطاح ــی آن، به کارگی ــت اصل ــت و عل ــت اس ــه دول ــته ب ــتگاه های وابس دس
ــند.5  ــا نباش ــند ی ــت باش ــه دول ــته ب ــت وابس ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــتگاه های عموم ــا و دس نهاد ه
اهمیــت ایــن مســئله از آن جاســت کــه وابســتگی یــک دســتگاه بــه دولــت از یــک ســو، بــرای آن هــا، 

ــرای آن هــا دارد.6 ــی ب ــا و مضرات حــق و تکلیــف ایجــاد می کنــد و از ســوی دیگــر، مزای

1. متین  دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی  و  بازرگانی، تهران: مجد، چاپ  دوم، 1381، ص 209.

2. جعفــری لنگــرودی، محمدجعفــر ، مبســوط  در ترمینولــوژی حقـــوق )جلــد 3(، تهــران: گنــج دانــش، چـــاپ دوم، 

1387، ص 290.

3. قاضــی شــریعت پناهی، ابوالفضــل، حقــوق اساســی و نهادهــای سیاســی، تهــران: دانشــگاه تهــران، چــاپ دوازدهــم، 

1383، صــص 129-130.

4. جاویــد، محمدجــواد و محمــد جواهــری طهرانــی، »از طریقیــت تــا موضوعیــت الفــاظ فیلولــوژی یــا فقه اللغــه دولت 

در حقــوق اساســی و علوم سیاســی«، پژوهش نامــه حقــوق اســامی، دوره نهــم،  تابســتان 1387، شــماره 27، ص 100.

5. کاشانی، پیشین، ص 208.

ــه  ــای آن«، پایان نام ــی و چالش ه ــتگاه های اجرای ــات دس ــل اختالف ــی ح ــام حقوق ــیما، »نظ ــژاد، س 6. اصغری ن

کارشناســی  ارشــد، تهــران: دانشــگاه شــهید بهشــتی، 1396، ص 17.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــده  اس ــه ش ــتگاه هایی ارائ ــن دس ــایی چنی ــرای شناس ــی ب ــن رو، ضوابط از ای
ــرای  ــن ضابطــه  ب ــا مشــکل مواجــه اســت. بهتری ــان ب ــی هم چن ــن دســتگاه هایی گاه شناســایی چنی
شناســایی دســتگاه های دولتــی، ضابطــه و معیــار قانونــی اســت بــه ایــن معنــا کــه بایــد بــه قوانینــی 

ــده اند. ــایی ش ــورد شناس ــتگاه ها در آن م ــه دس ــرد ک ــه ک مراجع
ــی در  ــاخص و تعریف ــوند و ش ــا می ش ــمول احص ــِی مش ــتگاه های اجرای ــن، دس ــواًل در قوانی معم
ــون  ــاده 160 قان ــه مصــداق می شــود. در م ــف ب ــه تعری ــه نمی شــود، بلک ــی ارائ ــورد دســتگاه اجرای م
ــی از  ــتگاه های اجرای ــن دس ــاف بی ــع اخت ــه رف ــاده 1 آیین نام ــف م ــد ال ــعه، بن ــارم توس ــه چه برنام
طریــق ســاز وکارهــای داخلــی قــوه مجریــه )مصــوب 1386/10/30( و مــاده 1 قانــون برنامــه ششــم 
توســعه بــه دســتگاه های مشــمول ایــن قوانیــن اشــاره شــده اســت. در بنــد 11 مــاده 1 قانــون برنامــه  
و  بودجــه )مصــوب 1351(، تعریــف عامــی از دســتگاه های اجرایــی ارائــه شــده اســت. در مــاده 5 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری )مصــوب 1386(، ضابطــه و معیــاری بــرای تعریــف دســتگاه اجرایــی بیــان 
نشــده، امــا مصادیــق نهادهایــی کــه دســتگاه اجرایــی محســوب می شــوند، اعــم از مشــموالن قانــون 
ــتگاه های  ــارت »دس ــه عب ــواردی ک ــت. در م ــده اس ــان ش ــمول بی ــر مش ــتگاه های غی ــت و دس مدیری

اجرایــی« بــه صــورت علــی االطــاق بیــان شــده اســت، بــه ایــن تعاریــف می تــوان رجــوع کــرد.
ــن اســت:  ــی ای ــع اختــاف )مصــوب 1386(، منظــور از دســتگاه اجرای در آیین نامــه چگونگــی رف
ــوه  ــون برنامــه چهــارم توســعه کــه زیرمجموعــه ق »هــر یــک از دســتگاه های موضــوع مــاده 160 قان
ــون مدیریــت، منظــور از دســتگاه اجرایــی، »کلیــه وزارت خانه هــا،  ــه می باشــند«. در مــاده 5 قان مجری
موسســات دولتــی، موسســات یــا نهادهــای عمومــی، شــرکت های دولتــی و کلیــه دســتگاه هایی ]اســت[ 
کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام باشــد، ماننــد شــرکت ملــی نفــت ایــران، 
ــی«. در  ــای دولت ــا و بیمه ه ــزی، بانک ه ــک مرک ــران، بان ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس س
مــاده 1 قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز منظــور از دســتگاه اجرایــی، دســتگاه های اجرایــی موضــوع 
مــاده 5 قانــون مدیریــت بــا رعایــت مــاده 117 اصاحــی آن قانــون )مصــوب 1386( و مــاده 5 قانــون 

محاســبات عمومــی کشــور اســت. 
ــی در  ــتگاه های اجرای ــایی دس ــای شناس ــه مبن ــعه ک ــارم توس ــه چه ــون برنام ــاده 160 قان در م
ــه دســتگاه های موضــوع مــاده  ــره شــمول دســتگاه های اجرایــی نســبت ب ــرار گرفتــه، دای آیین نامــه ق
5 قانــون مدیریــت، محدودتــر اســت، بــه گونــه ای کــه بانک هــا و شــرکت های بیمــه ای در مــاده 160 
ایــن قانــون مســتثنی شــده اند. چــون  قانــون برنامــه ششــم، مؤخــر از قانــون مدیریــت اســت، تعریــف 
ــف  ــن تعری ــه آخری ــه این ک ــت ب ــا عنای ــت ارجــاع داده اســت. ب ــون مدیری ــه قان ــی را ب دســتگاه اجرای
ــتگاه های  ــا دس ــت، آی ــده اس ــان ش ــت بی ــون مدیری ــاده 5 قان ــی در م ــتگاه اجرای ــذار از دس قانون گ
اجرایــی مشــمول آیین نامــه، دســتگاه های موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت هســتند یــا دســتگاه های 
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موضــوع مــاده 160 قانــون برنامــه چهــارم توســعه؟ 
در پاســخ بایــد دانســت در موضــوع »حــل اختــاف دســتگاه های اجرایــی« در قانــون برنامــه پنجــم 
توســعه، بــه قوانیــن بودجــه ســنواتی و ضوابــط اجرایــی بودجــه ســاالنه اشــاره شــده اســت. در بنــد »د« 
مــاده 216 قانــون برنامــه پنجــم توســعه، مطلــق عبــارت »دســتگاه اجرایــی« آمــده اســت. در بنــد »د« 
تبصــره 10 از بودجــه ســنواتی ســال 97، بنــد »ب« تبصــره 10 بودجــه ســال های 98 ، 99 و 1400 
نیــز حکــم بنــد »د« مــاده 216 قانــون برنامــه پنجــم توســعه تکــرار و در ضوابــط اجرایــی بودجــه هــر 

ســال نیــز مطلــق کلمــه »دســتگاه اجرایــی« بیــان شــده اســت. 
در ایــن قوانیــن بــه قانــون مدیریــت اشــاره نشــده اســت، ولــی وقتــی مفهــوم »دســتگاه اجرایــی« به 
طــور مطلــق بیــان  می شــود، بــا توجــه بــه آخریــن تعریفــی کــه از دســتگاه اجرایــی در مــاده 5 قانــون 
ــت اســت،  ــون مدیری ــر مشــمول قان ــتگاه های مشــمول و غی ــر از دس ــه صــرف  نظ ــده ک ــت آم مدیری
ــه  ــمول آیین نام ــت، مش ــده اس ــت آم ــون مدیری ــاده 5 قان ــه در م ــتگاه هایی ک ــد دس ــر می رس ــه نظ ب
چگونگــی رفــع اختــاف مربــوط هســتند. البتــه همــان گونــه کــه در مــاده 1 آیین نامــه تصریــح شــده 

ــه« هســتند. ــه »دســتگاه های اجرایــی زیرمجموعــه قــوه مجری اســت، دســتگاه ها، مقیــد ب

ــی نظــری حــل اختالفــات دســتگاه های دولتــی از طریــق  بنــد دوم. مبان
ــه ــوه مجری ــاز و کارهای ق س

در بررســی مبنــای نظــری حــل اختافــات دســتگاه های اجرایــی از طریــق ســازوکارهای داخلــی 
قــوه مجریــه، علــل بــروز اختــاف، معایــب طــرح دعــاوی دســتگاه های اجرایــی در قــوه قضاییــه، فوایــد 
طــرح موضــوع در داخــل قــوه مجریــه و امــکان نداشــتن تحقــق دعــوا در دادگســتری مطــرح می شــود.

ــات  ــل اختاف ــن قبی ــت. ای ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــی ام ــتگاه های اجرای ــن دس ــاف بی ــروز اخت ب
ــزرگ  ــررات، ب ــن و مق ــن قوانی ــری در تدوی ــود جامع نگ ــد: نب ــت، مانن ــددی اس ــل متع ــول عوام معل
شــدن انــدازه دولــت قبــل از آمادگــی نهادهــای مســتقر در آن، وجــود ســازمان های مــوازی یــا مشــابه، 
ــته  ــا ناخواس ــه ی ــترده عامدان ــتغال گس ــی، اش ــوق عموم ــتاوردهای حق ــتفاده از دس ــی در اس کم رغبت
ــای الزم  ــود آموزش ه ــی، کمب ــگاه مل ــه جــای ن ــای بخشــی ب ــری، تعصب ه ــور تصدی گ ــه ام ــت ب دول

ــاالری.1 ــه شایسته س ــی ب ــور اداری و کم توجه ــان ام ــرای متصدی ب
ــه  ــان حــل و فصــل عادالن ــه انبـــوه پرونده هــای موجــود در دادگســتری، کنــدی جری ــا توجــه ب ب
اختافــات حقـــوقی، صــرف هزینه هــای گــزاف و بیهــوده طــرح دعــوا در محاکــم قضایــی و اتــاف وقــت 
و انــرژی مســئوالن دســتگاه ها، ارجــاع تمامــی اختافــات دســتگاه های اجرایــی بــه محاکــم قضایــی بــا 

فلســفه دسترســی بــه عدالــت از راه تســریع در رســیدگی بــه پرونده هــا مغایــر اســت.2

1. کاشانی، پیشین، ص 206.
2. فاحی مــوالن، حســین، »روش هــای غیــر قضایــی حــل اختــالف در قــوه مجریــه )بــا تأکیــد بــر حــل اختــالف 

بیــن دســتگاه های دولتــی(«، پایان نامــه کارشناســی  ارشــد، تهــران: دانشــگاه عامــه طباطبایــی، 1392، ص 7.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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بــروز ایــن اختافــات، دســتگاه های دولتــی را در انجــام دادن وظایــف ذاتــی آن هــا ناتــوان و زمینــه 
ــری  ــل دوام و تعطیل ناپذی ــا اص ــت ب ــن وضعی ــه ای ــازد ک ــم می س ــی را فراه ــور عموم ــال در ام اخت
ــان دســتگاه های  ــات می ــودن اختاف ــی و تخصصــی ب ــه فن ــرت دارد. توجــه ب ــی مغای ــات همگان خدم
ــظ  ــرای حف ــز ب ــر نی ــوی دیگ ــروری از س ــر  ض ــای غی ــت و هزینه ه ــی در وق ــی و صرفه جوی اجرای
ــاد اســت  ــت زی ــادی مســتلزم صــرف وق ــات از طــرق ع ــت دارد. حــل اختاف ــه اهمی مصلحــت جامع
ــل  ــت تحمی ــر دول ــد آن ب ــی و  مانن ــی، کارشناس ــه دادرس ــن هزین ــا عناوی ــی ب ــای گزاف و هزینه ه
ــوازم  ــا منطــق هماهنگــی کــه از ل می کنــد.1 بنابرایــن، طــرح یــک دعــوای داخلــی در قــوه قضاییــه ب

ــدارد.2 ــت اســت، ســازگاری ن ــت دول موجودی
در این کــه آیــا دســتگاه های اجرایــی می تواننــد علیــه یکدیگــر در دادگـــستری طـــرح دعـــوا کننــد، 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجه شــود که برخــی، صاحیــت نداشــتن دادگـــستری را معلـــول امکـــان ناپذیری 
تحقــق دعــوا یــا بــه بیــان دیگــر، ناشــی از عــدم مقتضــی بــرای دعــوا می داننــد. بــا ایــن توضیــح کــه 
»تغایــر و جدایــی شــخصیت طرفیــن«، شــرط تحقــق دعواســت. پــس نــه تنهــا طــرح دعــوای شــخص 
حقیقــی علیــه خــود، غیــر معقــول اســت، بلکــه اجــزا و ارکان شــخص حقـــوقی نیز بـــه دلیل نداشـــتن 
شخـــصیت حقوقــی مســتقل نمی تواننــد علیــه همدیگــر طــرح دعــوا کننــد. در دعــوای دســتگاه های 
اجرایــی علیــه یکدیگــر، در حالــی کــه شــخصیت حقوقــی مســتقل ندارنــد، تردیــد وجــود دارد کـــه آیــا 

آن ها در قبـــال یکـــدیگر، اســـتقال و شخصیت کافـــی دارند؟3
بســیاری از حقوق دانــان معتقدنــد کــه اجــزای دولــت شــخصیت حقوقــی ندارنــد. در نتیجــه، تحقــق 
دعــاوی آن هــا در دادگســتری امــکان نــدارد.4 از دیــدگاه نگارنــدگان، دســتگاه های دولتــی، شــخصیت 
حقوقــی مســتقل دارنــد. بــر همیــن مبنــا، اعتبــارات هــر دســتگاه، جداگانــه در قوانیــن بودجــه ســنواتی 
ــر  ــت یکدیگ ــه طرفی ــی ب ــتگاه های دولت ــاوی دس ــه دع ــز ب ــی نی ــه قضای ــود. در روی ــی می ش پیش بین
ــه شــمار مــی رود کــه دارای دو طــرف دعواســت. رأی وحــدت  رســیدگی می شــود و امــری ترافعــی ب
 رویــه شــماره 516 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور )مــورخ1367/10/20( نیــز بــر مبنــای همیــن 
ــی  ــات بیــن دســتگاه های اجرای اســتدالل صــادر شــده  اســت. مفــاد آیین نامــه چگونگــی رفــع اختاف

ــا  ــاوت ت ــی از قض ــتگاه های دولت ــات دس ــل اختالف ــار، »ح ــم، مخت ــک: نع ــین، ص 1؛ ن ــژاد، پیش 1. اصغری ن

مدیریــت«، فصل نامــه اطاع رســانی حقوقــی، زمســتان 1386، شــماره 12، ص 21.

2. دفتــر بررســی های حقوقــی، »پیشــنهادی بــرای حــل و فصــل  اختالفــات مراجــع دولتــی«، فصل نامــه مجلــس 

و راهبــرد، خــرداد و تیــر 1375، شــماره 20، ص 182.

3. نعم، پیشین، ص 13.

4. طباطبایــی   مؤتمنــی، منوچهــر، حقــوق اساســی، تهــران: میــزان، 1384، صــص 265-264؛ امامــی، محمــد و کــورش 

استوارســنگری، حقــوق اداری )جلــد 1(، تهــران: میــزان، چــاپ بیســتم، 1395، ص 54؛ موســی زاده، رضــا، حقــوق اداری 

1 و 2 )کلیــات و ایــران(، تهــران: میــزان، چــاپ هشــتم، 1386، صــص 78-79.
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ــی را  ــتگاه های اجرای ــن دس ــاف بی ــع اخت ــع رف ــه مرج ــم ک ــم ه ــون تنظی ــاده 69 قان ــره 8 م و تبص
ــتقل از  ــی مس ــخصیت حقوق ــد ش ــتگاه ها، واج ــه دس ــت ک ــر اس ــن ام ــای ای ــرده، گوی ــی ک پیش بین
یکدیگــر هســتند وگرنــه حــدوث اختــاف و دعــوا و بــه تبــع آن، بحــث رســیدگی بــه اختــاف منتفــی 

ــت.  ــوم اس و بی مفه

گفتــار دوم. مبانــی قانونــی و چالش هــای حــل اختالف دســتگاه های 
اجرایــی پیــش از اصالح اصــل 134 ق.ا

حــل اختــاف دســتگاه های اجرایــی در داخــل قــوه مجریــه و طــرح نشــدن ایــن گونــه اختافــات 
در دادگســتری از جملــه دغدغــه  دولت هــا در نظــام اداری ایــران  اســت کــه همــواره در راســتای تحقــق 
ایــن هــدف بــه دنبــال ایجــاد ســاز و کار قانونــی بوده انــد. در ایــن راســتا، بــه ایجــاد مبانــی قانونــی بــا دو 
رویکــرد »ایجــاد صاحیــت قانونــی رفــع اختــاف بــرای قــوه مجریــه« و »ایجــاد ممنوعیــت در طــرح 
دعــاوی دولتــی در دادگســتری« اقــدام کرده انــد. ایجــاد مانــع در طــرح دعــاوی دســتگاه های اجرایــی 

یــا مبتنــی بــر امکان ناپذیــری تحقــق دعــوا یــا نتیجــه وجــود مانــع در طــرح دعواســت.1
در مــورد امکان ناپذیــری تحقــق دعــوا کــه بــه دلیــل قائــل نبــودن شــخصیت حقوقــی مســتقل بــرای 
دســتگاه های اجرایــی مطــرح می شــود،2 در گفتــار قبــل، توضیحاتــی بیــان شــد. بــا توجــه بــه اختافــی 
ــه ایــن مســئله، برخــی دادگاه هــا، دعــاوی دســتگاه ها علیــه  بــودن موضــوع و تصریــح نکــردن قانــون ب
یکدیگــر را پذیرفتــه و رســیدگی کرده انــد. از ایــن رو، دولت هــا بــه دنبــال ایجــاد »مانــع قانونــی« بــرای 
حــل ایــن مســئله بوده انــد تــا دســتگاه ها را از طــرح دعــاوی دردادگســتری منــع کننــد. بــه بیــان دیگــر، 

دولــت، مصلحــت خــود را در ایــن می بینــد کــه راه مراجعـــه بـــه دادگـــستری را مســدود کند.3
بررســی ســابقه موضــوع در نظــام حقوقــی ایــران بیانگــر آن اســت کــه حــل اختــاف دســتگاه های 
ــررات  ــن و مق ــی در قوانی ــوده اســت و مصوبات ــروزی انقــاب اســامی مطــرح ب ــل از پی ــی از قب اجرای
ــی 1358  ــون اساس ــول قان ــک از اص ــچ ی ــود.4 در هی ــده می ش ــوص دی ــن خص ــاب در ای ــل از انق قب

1. نعم، پیشین، ص 13.
2. بــه نــدرت مشــاهده میشــود کــه دعـــوای وزارت خانه هــا علیــه یکدیگــر بــا ایــن اســتدالل کــه آنــان در قبــال یکدیگــر از 
اســتقال شــخصیتی برخــوردار نیســتند، رد  شــود، بلکــه بالعکــس از رویــه محاکــم و نحــوه اســتدالل آن هــا و نیــز از رأی 
وحـــدت رویه دیوان عالی کشــور به شــماره 516، این ظن قـــوی حاصـــل مـی شـــود کـــه آنـــان بـــه اســتقال شــخصیتی 

وزارت خانه هــا در قبــال یکدیگــر معتقــد هســتند. )نعــم، پیشــین، ص 13( 
3. نعم، پیشین، ص 20.

4. می تــوان بــه مصوبــه شــماره 114462 مــورخ 1357/2/11 هیئــت  وزیــران وقــت اشــاره کــرد کــه در آن، وزارت خانه هــا 
و مؤسســات وابســته موظــف شــدند ظــرف 15 روز، دعــاوی خــود علیــه یکدیگــر را از مراجــع  قضایــی مســترد  دارنــد و مقــرر 
شــده  بــود کــه بــرای بررســی دعــوا، هیئتــی بــا حضــور معــاون اداری و مالــی وزارت خانــه یــا مؤسســه خواهــان و خوانــده 

در محــل وزارت خانــه یــا مؤسســه خواهــان تشــکیل شــود و طرفیــن تــاش کننــد بــه توافــق برســند.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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ــتین  ــران، نخس ــامی ای ــاب اس ــد از انق ــد. بع ــه نش ــتگاه ها پرداخت ــاف دس ــل اخت ــوع ح ــه موض ب
ــات بیــن  ــی اختاف ــت در خصــوص تبییــن سیاســت ایجــاد نظــام حــل اختــاف غیــر قضای اراده دول
دســتگاه های دولتــی، در ســال 1362 تبلــور یافــت کــه بــا اصاحاتــی، تصویب نامــه شــماره 114462 

ــرد.  ــام  ک ــده اع ــر و لغو ناش ــال 1357 را معتب س
اراده بعــدی قانون گــذار در ســال  1365 بــا تصویب نامــه شــماره 4881 هیئــت وزیــران و 
ــًا  ــه شــماره 235/ت/16104 نمــود یافــت. در عمــل، صرف تصویب نامــه تکمیلــی آن در ســال 1366 ب
ــن  ــا ای ــر دادگاه ه ــتند و بیش ت ــزام آور می دانس ــران را ال ــت وزی ــه هیئ ــا، تصویب نام ــی از دادگاه ه بعض
ــه  ــه روی ــورد توج ــه م ــن مصوب ــن  رو، ای ــتند.1 از ای ــود ندانس ــت خـ ــع از صاحی ــه را مان تصویب نام
قضایــی قــرار  نگرفــت2 و رأی وحــدت  رویــه شــماره 516 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور مبنــی 
بــر صاحیــت مراجــع قضایــی در رســیدگی بــه دعــاوی بیــن دســتگاه های دولتــی بــر مبنــای اصــل 
159 ق.ا صــادر شــد. بــا اصــاح اصــل 134 در اصاحــات ســال 1368، زمینــه ایجــاد نظــام خــاص حــل 
ــی  ــای قانون ــتین مبن ــل 134 ق.ا، نخس ــن، اص ــد. بنابرای ــم گردی ــی فراه ــتگاه های اجرای ــاف دس اخت

ــه اســت. ــوه مجری ــی در داخــل ق ــات دســتگاه های اجرای حــل و فصــل  اختاف

گفتــار ســوم. اعطــای صالحیــت بــه قــوه مجریــه در حــل اختــالف 
ــل 134 ق.ا ــالح اص ــی در اص ــتگاه های اجرای دس

ــه  ــی ب ــات بیــن دســتگاه های اجرای ــرای حــل اختاف ــی ب ــای قانون ــن مبن اصــل 134 ق.ا، مهم تری
طریــق غیــر قضایــی اســت. بــه  موجــب ایــن اصــل، »در مــوارد اختــاف  نظــر و یــا تداخــل در وظایــف 
ــد،  ــته باش ــون نداش ــر قان ــا تغیی ــیر ی ــه تفس ــاز ب ــه نی ــی ک ــی، در صورت ــتگاه های دولت ــی دس قانون

ــت«.  ــود، الزم االجراس ــاذ می ش ــور اتخ ــنهاد رئیس جمه ــه پیش ــه ب ــران ک ــت  وزی ــم هیئ تصمی
از ایــن اصــل چنیــن بر می آیــد کــه ارجــاع اختافــات صرفــًا محــدود بــه شــرایط و مــواردی اســت 

کــه بــه صراحــت تصریــح شــده اســت و عبارتنــد از:
ــتگاه های  ــی دس ــف قانون ــل در وظای ــا تداخ ــی ی ــف قانون ــورد وظای ــًا در م ــر صرف ــاف  نظ 1. اخت

دولتــی باشــد؛
2. رفع اختاف به تفسیر و تغییر قانون نیاز نداشته باشد؛

3. هیئت وزیران، مرجع صالح برای تصمیم گیری برای حل و فصل  اختاف است؛
4. رئیس جمهوری چگونگی حل و فصل  اختاف را به هیئت وزیران پیشنهاد می دهد.

1. نعم، پیشین، ص 17.

2. کاشانی، پیشین، ص 212.
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ــل  ــوع اص ــت موض ــودن صالحی ــر ب ــاری و تفویض ناپذی ــد اول. انحص بن
ــران  ــت وزی ــه هیئ 134 ب

ــز مواجــه  ــی نی ــا چالش های ــران، ب ــت وزی ــه هیئ ــی در اصــل 134 ب ــت اعطای ــری صاحی به کارگی
ــه  ــون ب ــن اصــل در قان ــی موضــوع ای ــا مســئولیت قانون ــار ی ــض اختی ــه موضــوع تفوی  اســت. از جمل
ــه شــماره 35600/ ــه موجــب تصویب نام ــران ب ــت وزی ــود. هیئ ــوری ب ــی رئیــس جمه ــت حقوق معاون

ت207هـــ مــورخ 1372/7/5 مقــرر  کــرد کــه در مــواردی کــه اختــاف  نظــر دســتگاه ها در اســتنباط از 
قوانیــن و مقــررات، منجــر بــه اســتعام از معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری می شــود، نظــر معاونــت 
یادشــده در صورتــی کــه موضــوع اختــاف نیــاز بــه تفســیر یــا تغییــر قانــون نداشــته باشــد، بــرای همــه 

ــاع اســت.  ــط الزم االتب دســتگاه های ذی رب
رئیــس وقــت مجلــس شــورای اســامی بــه ایــن تصویب نامــه ایــراد گرفــت، بــا ایــن اســتدالل کــه 
مغایــر اصــول 138 و 134 ق.ا اســت و موضــوع را بــرای دریافــت  نظــر تفســیری بــه شــورای نگهبــان 
ارجــاع داد. شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ایــن استفســاریه، در نظریــه تفســیری شــماره 5462 مــورخ 
1372/8/5 اعــام کــرد کــه »از اصــل 134 ق.ا اســتفاده می شــود کــه در هــر یــك از مــوارد اختــاف، 

هیئــت  وزیــران، مرجــع اتخــاذ تصمیــم اســت و الغیــر«. 
بــرای رفــع مشــکل یادشــده، هیئــت وزیــران بــر مبنــای اصــل 127، معــاون حقوقــی و امــور مجلس 
ــن دســتگاه های  ــاف بی ــرای رســیدگی و حــل اخت ــژه ب ــده وی ــوان نماین ــه عن ــوری را ب رئیــس جمه
دولتــی تعییــن کــرد1 و اعــام داشــت کــه نظــر معــاون حقوقــی رییــس جمهــوری بــه عنــوان نماینــده 
ویــژه ، موضــوع اصــل 127 مطابــق تصویب نامــه شــماره 34104/ت25359 مــورخ 1380/8/15 
الزم االجراســت . ایــن مصوبــه بــا رأی شــماره 119 مــورخ 1383/3/31 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت 

اداری ابطــال شــد. 
ــض  ــواز تفوی ــدم ج ــه ع ــه »نظــر ب ــرد ک ــرره اســتدالل ک ــن مق ــرای ابطــال ای ــی ب ــت عموم هیئ
ــرر  ــم مق ــه حک ــخاص و این ک ــایر اش ــه س ــران ب ــت وزی ــی هیئ ــئولیت های اختصاص ــارات و مس اختی
در اصــل 127 اصاحــی ق.ا در بــاب انتخــاب نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه توســط ریاســت جمهــوری 
ناظــر بــه مــوارد خــاص و اختیــارات مشــخص و منصــرف از مــوارد مصــرح در اصــل 134 اســت و تعمیم 
حکــم خــاص مزبــور بــه مطلــق امــور و مــوارد مقــرر در اصــل 134 اصاحــی مذکــور، موافــق اهــداف 
ــون  ــن تصویب نامــه را خــاف قان ــه شــرح دو اصــل فوق الذکــر نیســت«، ای ــز مقنــن ب و احــکام متمای
اساســی و قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه در وضــع مقــررات دولتــی تشــخیص داد.

1. تصویب نامه شماره 34104 /ت 25359.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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بنــد دوم. رابطــه اصــل 134 و صالحیــت انحصــاری دادگســتری موضــوع اصل 
159

ــا آن مواجــه  ــی ب ــات دســتگاه های اجرای ــه در حــل اختاف ــوه مجری ــه ق ــی ک ــه چالش های از جمل
اســت، مراجعــه دســتگاه ها بــرای حــل اختافــات بــه دادگســتری بــر مبنــای اصــل 159 اســت. حــال 
ــت در  ــای ایجــاد ممنوعی ــه معن ــدرج در اصــل 134 ب ــز من ــا تجوی ــه آی ــن ســؤال مطــرح اســت ک ای

ــرای طــرح دعــوا علیــه یکدیگــر اســت؟ ــه دادگســتری ب مراجعــه دســتگاه ها ب
دادگاه هــا بــه اســتناد اصــل 159، صاحیــت عــام و ذاتــی بــرای رســیدگی بــه هــر نــوع اختافــی را 
دارنــد و ایــن صاحیــت قابــل ســلب نیســت، مگــر این کــه مرجعــی اختصاصــی توســط قانــون وضــع 
شــود.1 دولــت بــه دلیــل ماهیــت اختافــات دســتگاه های اجرایــی علیــه یکدیگــر و فوایــدی کــه حــل 
ایــن اختافــات در داخــل قــوه مجریــه دارد، همــواره بــه دنبــال حــل ایــن اختافــات در داخــل قــوه 
ــوده  اســت و ایــن  ــا وضــع مقــرره دولتــی ب مجریــه  اســت. عــدم ســلب صاحیــت عــام دادگســتری ب
موضــوع کــه محاکــم دادگســتری، مرجــع عــام تظلمــات و شــکایات هســتند و مصوبــه هیئــت وزیــران 

ــا آن داشــته باشــد، مــورد تأکیــد دادگاه هاســت.2 نمی توانــد تعارضــی ب
شــماره  تصویب نامــه  و   1365/3/16 مــورخ   8148 شــماره  تصویب نامــه  مبنــا،  همیــن  بــر 
ــی کشــور در  ــوان عال ــه شــماره 516 هیئــت عمومــی دی ــه موجــب رأی وحــدت روی 235/ت/16104 ب
ــع  ــد داشــت کــه ماهیــت رف ــن مســئله تأکی ــر ای ــت ب ــن حــال، دول ــا ای ســال 1367 ابطــال شــدند. ب
ــا اصــل 159  ــن مســئله ب ــدارد و ای ــی ن ــًا جنبه هــای قضای ــی عمدت ــان دســتگاه های اجرای اختــاف می
تعارضــی نــدارد و حــل اختــاف دســتگاه های اجرایــی در راســتای سیاســت های کلــی کشــور مبنــی بــر 
کاهــش پرونده هــای ورودی بــه دســتگاه قضایــی و مصالــح دولــت مبتنــی بــر کاهــش مخــارج اضافــی و 

ــه دادرســی خواهــد  شــد.  ــت اســت و در نهایــت، ســبب جلوگیــری از اطال ــه دول تحمیــل هزینــه ب
ــد کــه  ــا وجــود اصــاح اصــل 134 ایــن اختــاف نظــر هم چنــان وجــود  دارد و گروهــی معتقدن ب
صاحیــت دادگســتری عــام اســت و اصــل 134 در مقــام رد صاحیــت دادگســتری و موجــب ســلب 
صاحیــت دادگاه هــا در رســیدگی بــه اختافــات دســتگاه ها نیســت و آن هــا در صــورت بــروز اختــاف 
ــه  ــی علی ــتگاه های اجرای ــاوی دس ــرش دع ــد. پذی ــه کنن ــتری مراجع ــم دادگس ــه محاک ــد ب می توانن
یکدیگــر در مراجــع دادگســتری در فواصــل زمانــی ســال 1368 پــس از اصــاح اصــل 134 تــا صــدور 
ــر  ــه ب ــوه مجری ــی ق ــه مراجــع داخل ــاوی ب ــاع دع ــر ارج ــی ب ــه مبن ــوه قضایی ــس ق ــتورالعمل رئی دس

مبنــای همیــن  نظــر صــورت پذیرفتــه بــود.

ــات  ــه تحقیق ــور«، مجل ــی کش ــوان عال ــه دی ــدت  روی ــت در آرای وح ــوم دول ــورش، »مفه ــنگری، ک 1. استوارس

ــماره 62، ص 67. ــتان 1392، ش ــی، تابس حقوق

2. رأی شماره 712 مورخ 67/8/21 شعبه 14 دیوان عالی کشور.
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در مقابــل ایــن نظــر اســتدالل می شــود کــه بــه دلیــل تصریــح اصــل 134 و بــا توجــه بــه اختیــارات 
قانونــی دولــت نســبت بــه امــوال دولتــی و عمومــی و تعییــن ترتیبــات خــاص بــرای حــل اختافــات 
ــوا در دادگاه نیســتند. اصــل 134  ــه دع ــه اقام ــوال مجــاز ب ــه ام ــی راجــع ب ــان دســتگاه های دولت می

اســتثنا و خــاص مؤخــر اســت و مفــاد آن، صاحیــت عــام دادگســتری را تخصیــص می زنــد.
برخــی نیــز راه حــل بینابینــی را پیشــنهاد می کننــد. آنــان بــا ایــن اســتدالل کــه اصــل 134 صرفــًا 
ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــد ک ــد، قائلن ــد نمی کن ــت اســت و اصــل 159 را مقی ــان صاحی ــام بی در مق
ــه دادگســتری را  ــه ب ــکان مراجع ــران، ام ــت وزی ــه هیئ ــرر در تصویب نام ــات مق ــال ترتیب ــل از اعم قب
ــا ســاز و کار اجرایــی بــه نتیجــه نرســند، می تواننــد در مراجــع دادگســتری دعــوا اقامــه  ندارنــد. اگــر ب
ــر  ــوان ب ــه را می ت ــوه قضایی کننــد. بخش نامــه شــماره 1/86/6256 مــورخ 1386/6/5 رئیــس وقــت ق
مبنــای همیــن  نظــر دانســت کــه بیــان مــی دارد: »اختافــات دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت خانه هــا 
ــق  ــب از طری ــه ترتی ــتادی ب ــتگاه های س ــتانی و دس ــتگاه های اس ــی، دس ــا مؤسســات مســتقل دولت ی
ــور  ــی  و  ام ــت حقوق ــوط و معاون ــتاندار مرب ــط، اس ــی ذی رب ــتقل دولت ــات مس ــا مؤسس ــه ی وزارت خان
مجلــس رئیــس  جمهــور حــل و فصــل می شــود. مســئوالن محتــرم کلیــه واحدهــای قضایــی اســتان، 
ــه  ــور ب ــازمان های مذک ــت س ــه دالل ــا نســبت ب ــه پرونده ه ــن گون ــاع ای ــل از ارج ــات، قب خاصــه مقام
مراجــع موصــوف در مصوبــه صدرالذکــر اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت داللــت اولیــه آن هــا بــه مراجــع 

ــه اشــعاری، نافــی صاحیــت عــام دادگســتری در مراحــل بعــدی نمی باشــد«. مذکــور در مصوب
رویــه قضایــی موجــود در کشــور عمدتــًا بــر ایــن مبنــا عمــل کــرده اســت. دادگاه هــا وقتــی بــا طــرح 
ــه  ــات، مســتنداً ب ــع اختاف ــه رف ــه آیین نام ــر پای ــی مواجــه می شــوند، ب ــن دو دســتگاه دولت ــوا بی دع
مــاده 2 قانــون آییــن دادرســی مدنــی، بــا ایــن اســتدالل کــه دعــوا، شــرایط الزم را پیــش از رعایــت 

ــا عــدم اســتماع دعــوا صــادر می کننــد.  ــدارد، قــرار رد دعــوا ی ترتیبــات آیین نامــه ن
ــن  ــا ای ــی اســت. ب ــا اصــول حقوق ــق ب ــح و منطب ــر، صحی ــدگاه اخی ــن دی ــدگان، ای ــر نگارن از نظ
ــه ای را در  ــران در اجــرای اصــل 134، تصویب نام ــت وزی ــه هیئ ــی ک ــد دانســت در موردهای حــال، بای
خصــوص رفــع اختــاف بیــن دو دســتگاه صــادر می کنــد، تصمیــم هیئــت وزیــران بــرای دو  دســتگاه 

ــه اختــاف را نخواهــد داشــت.  الزم االجراســت و دادگاه صاحیــت رســیدگی ب

گفتار چهارم. مبانی قانونی حل اختالفات دستگاه های اجرایی
پــس از اصــاح اصــل 134، شــاهد تصویــب قوانیــن و مقــررات مختلفــی در خصــوص حــل اختــاف 
ــورخ  ــماره 207ت/35600 م ــه ش ــتیم. تصویب نام ــه هس ــوه مجری ــل ق ــی در داخ ــتگاه های اجرای دس
1372/7/5 و  تصویب نامــه 34104ت/25359 مــورخ 1380/8/15 از جملــه مصوباتــی اســت کــه در ایــن 
راســتا بــه تصویــب رســید، ولــی بــه ترتیــب بــا ایــراد رئیــس وقــت مجلــس شــورای اســامی و ابطــال 

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت مواجــه شــد. در برخــی قوانیــن نیــز ســازوکارهای حــل  و  فصــل غیــر 
ــه این کــه تبصــره 12  ــی پیش بینــی شــده  اســت. از جمل ــات بیــن دســتگاه های اجرای ــی اختاف قضای
قوانیــن بودجــه ســال های 1369 تــا 1375 و آیین نامــه اجرایــی مربــوط بــر ایــن اســاس بــه تصویــب 
ــد.  ــان می کن ــی بی ــتگاه های اجرای ــن دس ــی بی ــات ملک ــل اختاف ــرای ح ــازو کاری را ب ــه س ــید ک رس
ــیون  ــال1380، کمیس ــت در س ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش ــون تنظی ــاده 69 قان ــب م ــا تصوی ب
پیش بینی شــده در تبصــره 8 ایــن مــاده کــه از آن بــا عنــوان »کمیســیون مستندســازی« یــاد 

ــد.  ــل گردی ــن بودجــه ســنوات قب ــن کمیســیون موضــوع تبصــره 12 قوانی می شــود، جای گزی
مهم تریــن تدبیــر قانونــی دولــت در زمینــه حــل اختافــات دســتگاه های اجرایــی کــه بــر مبنــای 
ــی از  ــن دســتگاه های اجرای ــع اختــاف بی ــه چگونگــی رف ــب آیین نام ــی شــد، تصوی اصــل 134 اجرای
ــط  اجرایــی بودجــه اســت  ــه ضواب ــوط ب ــه و تصویب نامــه مرب ــوه مجری طریــق ســاز وکارهای داخلــی ق
کــه در حــال حاضــر، مبنــای قانونــی بــرای حــل و فصــل  اختافــات دســتگاه های اجرایــی در داخــل 

قــوه مجریــه اســت. در ادامــه بحــث، هــر یــک را بررســی خواهیــم کــرد.

بنــد اول. تبصــره 8 مــاده 69 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت در 
خصــوص رفــع اختالفات ملکــی بیــن دســتگاه های اجرایــی و رابطــه آن با اصــل 134

ــت  ــه طرفی ــی ب ــتگاه های دولت ــاوی دس ــداد دع ــش تع ــی و افزای ــگ تحمیل ــان جن ــس از پای پ
یکدیگــر، دولــت در راســتای تدبیراندیشــی بــرای منــع دســتگاه های اجرایــی از طــرح دعــوا در مراجــع 
قضایــی، ســاز وکاری در تبصــره 12 قانــون بودجــه ســال های 69 تــا 80  بــرای حــل اختــاف ملکــی 
بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا هــدف  فراهــم آوردن موجبــات تســریع در رفــع اختافــات مربــوط بــه 
ــه  ــتا، آیین نام ــن راس ــرد. در ای ــی ک ــی پیش بین ــتگاه های دولت ــاختمان ها، تأسیســات و اراضــی دس س
مربــوط نیــز بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید و کمیســیون موضــوع ایــن تبصــره در ســازمان برنامــه 
ــده در  ــی ش ــیون پیش بین ــم، کمیس ــون تنظی ــاده 69 قان ــب م ــا تصوی ــد. ب ــکیل گردی ــه تش و بودج
تبصــره 8 ایــن مــاده، جای گزیــن کمیســیون موضــوع تبصــره 12 قوانیــن بودجــه ســنوات قبــل شــد و 

مســئولیت کمیســیون بــه معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری منتقــل  گردیــد.
محــور اصلــی قســمت اخیــر اصــل 134 ق.ا ناظــر بــر مرجعیــت رئیــس  جمهــوری و هیئــت وزیــران 
در حــل و فصــل  اختافــات بیــن دســتگاه های دولتــی اســت. پــس صاحیــت کمیســیون موضــوع ایــن 
تبصــره، منبعــث از اصــل 134 نیســت. ماهیــت ایــن کمیســیون بــه عنــوان یــک مرجــع شــبه قضایی 
اســت کــه صاحیــت قانونــی بــرای رفــع اختــاف بیــن دســتگاه های اجرایــی بــرای اختافــات خــاص 
ــا توجــه بــه صاحیــت قانونــی ایــن مرجــع، اگــر دعــوای  ذکرشــده در آن تبصــره را دارد. بنابرایــن، ب

موضــوع ایــن تبصــره در دادگاه مطــرح  شــود، دادگاه هــا قــرار عــدم صاحیــت صــادر می کننــد.
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1. شئون مختلف تصمیم گیری های کمیسیون مستندسازی
ــک از  ــر ی ــار ه ــه آث ــد ک ــری می کن ــأن تصمیم گی ــه  ش ــای س ــر مبن ــازی ب ــیون مستندس کمیس
ایــن تصمیمــات بــا دیگــری متفــاوت اســت. نخســتین شــأن کمیســیون بــر  مبنــای صاحیــت اعطایــی 
ــه عنــوان کمیســیون تخصصــی کمیســیون  ــه موجــب مــاده 7 آیین نامــه مستندســازی اســت کــه ب ب
لوایــح هیئــت دولــت، همــه پیشــنهادهای مربــوط بــه تعییــن و تغییــر بهره بــردار، موضــوع مــاده 69 
قانــون تنظیــم را بررســی و نتیجــه را بــرای تصمیم گیــری بــه کمیســیون اصلــی لوایــح ارائــه می کنــد. 
ــن،  ــد. بنابرای ــری کن ــا تصمیم گی ــد ت ــه می ده ــت ارائ ــه دول ــنهادها را ب ــم پیش ــح ه ــیون لوای کمیس
ــب  ــردار و تصوی ــن بهره ب ــق تعیی ــتقًا ح ــت و مس ــی اس ــر قطع ــا غی ــن ج ــیون در ای ــم کمیس تصمی

ــدارد. واگــذاری را ن
ــون  شــأن دوم کمیســیون، تصمیم گیــری در خصــوص اختافــات موضــوع تبصــره 8 مــاده 69 قان
ــود و  ــادر  می ش ــبه قضایی ص ــت ش ــأن مرجعی ــا ش ــیون ب ــم کمیس ــا تصمی ــن ج ــت. در ای ــم اس تنظی

تصمیــم آن قطعــی اســت.
شــأن ســوم کمیســیون راجــع بــه اختافــات ملکــی خــارج از موضــوع تبصــره 8 مــاده 69 قانــون 
تنظیــم اســت. مطابــق آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــاف، رســیدگی بــه آن هــا در صاحیــت مراجــع 
ــه موجــب بخش نامــه شــماره50669/53555 مــورخ 1395/5/6  موضــوع آیین نامــه یادشــده اســت. ب
معــاون اول رئیــس  جمهــوری کــه رســیدگی بــه همــه اختافــات ملکــی را در کمیســیون مستندســازی 
ــر عهــده کمیســیون مستندســازی  ــز ب ــات نی ــن اختاف ــری در خصــوص ای ــرد، تصمیم گی ــز ک متمرک
قــرار گرفــت. تصمیــم کمیســیون در ایــن جــا بــر خــاف تصمیمــات اتخــاذی بــر مبنــای شــأن دوم 
ــه  ــر مبنــای ایــن شــأن ب ــه عنــوان تصمیــم قطعــی مرجــع شــبه قضایی تلقــی نمی شــود. اگــر ب آن ب
هیئــت وزیــران، پیشــنهاد تصمیم گیــری در خصــوص رفــع اختــاف را بدهــد، تصمیــم هیئــت وزیــران 

در ایــن  خصــوص، تصمیــم مبتنــی بــر صاحیــت اصــل 134 خواهــد بــود.
ایــن ایــراد بــه بخش نامــه وارد اســت کــه بــه اختافــات ملکــی خــارج از چارچــوب تبصــره 8 مــاده 
69 بایــد بــر مبنــای آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــاف رســیدگی شــود. اگــر اختــاف ملکــی اســتانی 
باشــد، ابتدائــًا اســتاندار بایــد آن را حــل  و  فصــل کنــد و همــه اختافــات ملکــی نبایــد در کمیســیون 
ــات  ــل اختاف ــز ح ــوص تمرک ــده در خص ــه یادش ــن، بخش نام ــود. بنابرای ــز ش ــازی متمرک مستندس
ملکــی در کمیســیون مستندســازی بــر خــاف آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــاف صــادر شــده  اســت. 
گفتنــی اســت صاحیــت کمیســیون موضــوع تبصــره 8  منحصــر بــه اختافاتــی اســت کــه مربــوط 
بــه تصرفــات دســتگاه های اجرایــی مشــمول تبصــره در بــازه زمانــی ابتــدای انقــاب تــا پایــان جنــگ 
تحمیلــی اســت. اگــر موضــوع اختــاف، ناظــر بــه تصرفــات مربــوط بــه قبــل از انقــاب یــا بعــد از پایــان 
جنــگ باشــد، در صاحیــت ایــن کمیســیون نیســت و تابــع آیین نامــه چگونگــی رفــع اختافــات اســت. 

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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در مــوارد اخیــر، دادگاه بایــد بــه جــای قــرار عــدم صاحیــت، قــرار عــدم اســتماع صــادر کنــد.
صاحیــت کمیســیون موضــوع تبصــره 8 بــه عنــوان مرجعــی شــبه قضایی، صاحیتــی خــاص اســت. 
از ایــن رو، وقتــی بحــث تعــارض صاحیــت مطــرح باشــد، چــون صاحیــت ایــن کمیســیون، خــاص 
اســت کــه صاحیــت عــام مراجــع دادگســتری را تخصیــص می دهــد. در نتیجــه، همــان طــور کــه در 
رویــه قضایــی کنونــی تثبیــت شــده اســت، دادگاه هــا بــر مبنــای حکــم مــاده 28 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی، قــرار عــدم صاحیــت خــود را بــه اعتبــار صاحیــت مرجــع غیــر  قضایــی )کمیســیون یاد شــده( 
ــرای  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــده، ب ــیون یادش ــه کمیس ــال ب ــل از ارس ــده را قب ــد و پرون ــادر می کنن ص
ــی  ــوان عال ــد. در مــوارد متعــددی، دی ــی کشــور ارســال می دارن ــوان عال ــه دی ــح ب تعییــن مرجــع صال
ــا تأییــد عــدم صاحیــت مرجــع قضایــی و احــراز صاحیــت کمیســیون یادشــده، پرونــده را  کشــور ب

ــه آن کمیســیون می فرســتد. ــرای رســیدگی ب ب
ــن  ــون ای ــت؛ چ ــد  اس ــورد تردی ــتری م ــع دادگس ــیون در مراج ــراض آرای کمیس ــت اعت قابلی
ــن  ــه آرای ای ــراض ب ــه اعت ــیدگی ب ــود و رس ــی می ش ــبه قضایی تلق ــع ش ــه مراج ــیون از جمل کمیس
گونــه مراجــع بــه موجــب بنــد دوم مــاده 10 قانــون تشــکیات وآییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 
در صاحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت و قابــل طــرح و رســیدگی در دادگاه هــای عمومــی نیســت. 
رأی وحــدت رویــه شــماره 803 مــورخ 1399/9/18 هیئــت عمومــی دیــوان عالی کشــور کــه راجــع بــه 
اعتــراض اشــخاص حقوقــی دولتــی و عمومــی نســبت بــه آرای کمیســیون مــاده 100 قانــون شــهرداری 

ــن  نظــر اســت. ــد ای ــوان مرجعــی شــبه قضایی اســت، مؤی ــه عن ب
ــاده 10  ــد دوم م ــت اداری، بن ــوان عدال ــراض در شــعب دی ــرح اعت ــر، در خصــوص ط ــرف دیگ از ط
ــه آرای قطعــی صادرشــده از مراجــع شــبه قضایی را در صاحیــت دیــوان  ــون اخیرالذکــر، اعتــراض ب قان
ــاده 69  ــن حــال، طرفیــن اختــاف مطــرح در کمیســیون موضــوع تبصــره 8 م ــا ای ــد. ب ــت می دان عدال
قانــون تنظیــم، دســتگاه های دولتــی هســتند. درســت اســت کــه برخــی حقوق دانــان، قائــل بــه امــکان 
طــرح شــکایت مراجــع دولتــی و غیــر دولتــی از تصمیمــات شــبه قضایی در شــعب دیــوان هســتند،1 امــا 
بــا توجــه بــه رویــه قضایــی، امــکان شــکایت از تصمیمــات کمیســیون مستندســازی از طــرف هیــچ  یــک 
از دســتگاه های موضــوع تبصــره 8 وجــود نــدارد. در ایــن خصــوص می تــوان اشــاره  کــرد بــه رأی وحــدت  
رویــه شــماره 39 ـ 38 ـ 37 ســال 1368/7/10 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت  اداری مبنــی بــر این کــه 
ــوان  ــل طــرح و رســیدگی در شــعب دی شــکایات و اعتراض هــای واحدهــای دولتــی در هیــچ مــورد قاب
ــورخ  ــه شــماره 9109970909100444 م ــی کشــور ب ــوان عال ــت اداری نیســت. رأی شــعبه 3 دی عدال
24/10/1391 نیــز دیــوان عدالــت اداری را بــرای رســیدگی بــه شــکایت بنیــاد شــهید انقــاب اســامی 

)کــه نهــاد عمومــی غیــر دولتــی اســت( علیــه کمیســیون مــاده 5 قانــون شــهرداری صالــح نمی دانــد.

1. امامــی، محمــد و مهســتی ســلیمانی، »ضوابــط تشــخیص دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان عدالــت اداری«، مجلــه 

حقوقــی دادگســتری، تابســتان 1392، شــماره 82، ص 32. 
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آیــا امــکان شــکایت از تصمیم هــای کمیســیون در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت وجــود دارد؟ در 
پاســخ بایــد گفــت کــه اگــر ایــن تصمیمــات را تصمیــم مصوبــه ای تلقــی کنیــم، امــکان شــکایت و طــرح 
در هیئــت عمومــی را دارد. در غیــر ایــن صــورت، پاســخ منفــی اســت. در بررســی ماهیــت تصمیمــات 
کمیســیون می تــوان  گفــت کــه ایــن تصمیمــات چنیــن ماهیتــی ندارنــد؛ زیــرا تصمیــم کمیســیون در 
راســتای حــل اختــاف موضوعــی صــادر شــده اســت و مقرره گــذاری نیســت تــا در صاحیــت هیئــت 

عمومــی دیــوان قــرار  گیــرد و امــکان ابطــال آن هــا در هیئــت عمومــی دیــوان وجــود داشــته  باشــد.  

بنــد دوم. آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــالف بیــن دســتگاه های اجرایــی 
از طریــق ســاز وکارهای داخلــی قــوه مجریــه 

ایــن آیین نامــه بــه اســتناد اصــل 134، 138 و 124 ق.ا در راســتای تعییــن ســاز و کار حــل اختــاف 
دســتگاه های اجرایــی و تعییــن مراجــع صالــح در رفــع اختــاف تصویــب  شــد. چــون ایــن آیین نامــه 
ــط  ــی احکامــی در ضواب ــا پیش بین ــاش  شــد ب ــد، ت نمی توانســت از دادگســتری ســلب صاحیــت کن
اجرایــی قوانیــن بودجــه ســاالنه از جملــه بنــد 26 ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال 1386، دســتگاه های 

دولتــی از طــرح هــر گونــه دعوایــی بــه طرفیــت یکدیگــر در مراجــع قضایــی منــع  شــوند.  
ــوط، هیئــت  ــات مرب ــوان عدالــت اداری در خصــوص آیین نامــه و مصوب در آخریــن اظهــار  نظــر دی
ــا رد درخواســت  ــورخ 98/6/12 ب ــه شــماره 98099709060102622  م ــوان در دادنام تخصصــی دی
ــا  ــرت ب ــت مغای ــه عل ــوط ب ــه مرب ــیوه نامه و بخش نام ــاف و ش ــع اخت ــی رف ــه چگونگ ــال آیین نام ابط
اصــل 159 ق.ا اعــام داشــت کــه ارجــاع امــر در مــوارد اختــاف بــه باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه 
اجرایــی و عنداللــزوم در هیئــت وزیــران، امــری پســندیده اســت و متفــاوت از رســیدگی بــه تظلمــات و 
شــکایات در مراجــع دادگســتری تشــخیص داده  می شــود و منطبــق بــا اصــل 134 اســت. بــا عنایــت 
بــه مــاده 22 ضوابــط اجرایــی قانــون بودجــه ســال 1387 کشــور، مصــوب 86/12/26 کــه بــه حــل و 
فصل اختافــات دســتگاه های اجرایــی از طریــق وزارت خانــه یــا مؤسســه متبــوع تأکیــد و تصریــح دارد 
ــون برنامــه پنجــم توســعه مصــوب 1389 پیش بینــی شــده  اســت، هــر  و در بنــد »د« مــاده 216 قان
ســه مقــرره، منطبــق بــا موازیــن قانونــی اســت و بــا موازیــن شــرعی و قوانیــن موضوعــه مغایــرت نــدارد 

و خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی نیســت.
چالــش دیگــری کــه تصویــب آیین نامــه بــا آن مواجــه بــود، رعایــت اســتقال قــوا بــود تــا ایــراد 
دخالــت در امــور قــوه قضاییــه بــر آن وارد  نباشــد. از ایــن رو، در تصویــب آیین نامــه ایــن موضــوع در 
نظــر گفتــه شــد کــه صرفــًا بــه اختافاتــی بــه موجــب آیین نامــه رســیدگی می  شــود کــه مربــوط بــه 
دســتگاه های اجرایــی وابســته بــه قــوه مجریــه اســت و رســیدگی بــه اختافــات دســتگاه های وابســته 

بــه قــوه مقننــه و قضاییــه از صاحیــت مراجــع یادشــده در آیین نامــه خــارج اســت.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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گفتار پنجم. حل اختالف بر مبنای اصل 134
            اختافــات مــورد رســیدگی بــر اســاس ســاز وکارهای داخلــی قــوه مجریــه بــه دو دســته 
ــع  ــت مراج ــی در صاحی ــر ملک ــات غی ــوند. اختاف ــیم می ش ــی تقس ــر ملک ــی و غی ــات ملک اختاف
ــتادی  )در خصــوص  ــتگاه سـ ــه حــل اختــاف شــامل رئیــس دسـ ــدرج در آیین نام حــل اختــاف من
اختافــات دســتگاه های زیرمجموعــه(، اســتاندار  )در خصــوص اختافــات بیــن دســتگاه های اســتانی(، 
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری )اختافــات دســتگاه های ســتادی( و هیئــت وزیــران اســت. مســتند 
تصویــب آیین نامــه رفــع اختــاف، اصــل 134 ق.ا اســت کــه بــه موجــب آن، هیئــت وزیــران، مرجــع 

ــی تعییــن شــده  اســت.  حــل اختــاف دســتگاه های اجرای
ــت  ــا معاون ــتانداری ی ــه اس ــران ب ــت وزی ــار هیئ ــض اختی ــر، تفوی ــن ام ــن اســت ای ــدا ممک در ابت
ــر  ــاف، تصمیمــات دو مرجــع اخیرالذک ــع اخت ــه رف ــن حــال، در آیین نام ــا ای ــی  شــود. ب ــی تلق حقوق
ــتگاه های  ــاف دس ــوص اخت ــه در خص ــواد 1، 3 و 4 آیین نام ــت. در م ــده اس ــوب نش ــی محس نهای
موضــوع مــاده 1 تصریــح شــده  اســت کــه در مــواردی کــه بــرای حــل  و  فصــل موضــوع اختــاف، بــه 
ــواردی کــه حــل اختــاف طبــق قوانیــن، مســتلزم  ــاز باشــد و در م ــران نی تصمیم گیــری هیئــت وزی
تصمیم گیــری هیئــت وزیــران اســت، در خصــوص دســتگاه های زیرمجموعــه دســتگاه ســتادی، 
پیشــنهاد الزم مســتقیمًا توســط وزیــر یــا باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه ســتادی بــه هیئــت وزیــران 
ــس  ــی رئی ــت حقوق ــه معاون ــز ب ــتادی نی ــتانی و س ــتگاه های اس ــد. در خصــوص دس ــد  ش ــه خواه ارائ
ــت  ــکار در هیئ ــه راه ــی و ارائ ــه حقوق ــا نظری ــراه ب ــت هم ــا پیشــنهاد آن معاون ــور منعکــس و ب جمه

ــن شــبهه برطــرف می شــود. ــس ای ــد   شــد. پ ــران مطــرح خواه وزی
ــا  ــاف ب ــل اخت ــکان ح ــی ام ــه وقت ــت ک ــز آن اس ــوری نی ــس  جمه ــی رئی ــت حقوق ــه معاون روی
ــن حــل اختــاف وجــود نداشــته  ــق روش هــای جای گزی ــا از طری ــررات ی ــن و  مق ــام از قوانی ــع ابه رف
ــران  ــت وزی ــه هیئ ــه را ب ــب مصوب ــنهاد تصوی ــل 134، پیش ــتناد اص ــه اس ــی ب ــت حقوق ــد، معاون باش
ارائــه می دهــد. بنابرایــن، مرجــع اصلــی رفــع اختــاف بــر مبنــای اصــل 134، هیئــت وزیــران اســت و 
پیش بینــی صاحیــت بــرای معاونــت حقوقــی و اســتانداری از آن روســت کــه حتی االمــکان بــا اســتفاده 
ــع  ــرای رف ــر ب ــن رو، اگ ــاف حــل و فصــل شــود. از ای ــی ممکــن، موضــوع اخت ــای حقوق از ظرفیت ه

ــد. ــه صــادر می کن ــران مصوب ــاز باشــد، هیئــت وزی ــه نی ــه صــدور مصوب اختــاف ب

بند اول. رسیدگی به اختالفات
ــی  ــورد چگونگ ــوب 1387 در م ــی مص ــتگاه های اجرای ــاف دس ــع اخت ــیدگی و رف ــیوه نامه رس ش
ــل  ــی تکمی ــت نامه و چگونگ ــرح درخواس ــد ط ــا فرآین ــاف، تنه ــل اخت ــع ح ــاف در مراج ــرح  اخت ط
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ــن شــیوه نامه در  ــع اختــاف و صــدور تصمیم نامــه را بیــان کــرده  اســت. ای آن، نحــوه رســیدگی و رف
ــه  ــات توســط مراجــع تعیین شــده در آیین نام ــه اختاف ــای رســیدگی ب ــی و روش ه خصــوص چگونگ
رفــع اختــاف ســاکت  اســت و تصریحــی نــدارد و صرفــًا بیــان کــرده  اســت کــه »از طریــق راهکارهــای 
ــه  ــه عملــی مراجــع حــل اختــاف در رســیدگی ب ــه روی ــد ب ــی رفــع اختــاف گــردد«. پــس بای قانون

اختافــات مراجعــه کــرد. 
در بررســی روش هایــی کــه مراجــع حــل اختــاف بــه کار  می گیرنــد، مشــخص شــد کــه رســیدگی بــه 
اختافــات دســتگاه های اجرایــی بــا توجــه بــه رویکــرد معاونــت حقوقــی، عمومــًا مبتنــی بــر ســازش  اســت. 
پــس بــا به کارگیــری ســاز و کارهای غیــر قضایــی حــل اختــاف و شــیوه های جای گزیــن حــل اختــاف،1 
ــات  ــل اختاف ــه در ح ــی ک ــد. روش های ــری می کنن ــیدگی و تصمیم گی ــاف رس ــورد  اخت ــده م ــه پرون ب
دســتگاه های اجرایــی بــه کار  گرفتــه می شــود، شــامل مذاکــره،2 ســازش3 و کارشناســی4 اســت. در تعریــف 
روش هــای جای گزیــن حــل و فصــل اختافــات، از ایــن روش هــا  بــه راه حل هایــی تعبیــر شــده اســت کــه 
طرفیــن یــک اختــاف بــه جــای توســل بــه دادگاه هــا برمی گزیننــد و همگــی مبتنــی بــر تراضــی طرفیــن 
اســت.5 بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه ماهیــت اختافــات دســتگاه های اجرایــی، چنیــن توافقــی در انتخــاب 

روش حــل و فصــل وجــود نــدارد و بــا مراجــع حــل اختــاف منــدرج در آیین نامــه اســت. 

ــتگاه های  ــن دس ــات بی ــل و فصل اختالف ــری روش داوری در ح ــنجی به کارگی 1 . امکان س
اجرایــی

در خصــوص امــکان به کارگیــری روش داوری کــه از جملــه روش هــای جای گزیــن حــل اختافــات 
اســت،6 در رســیدگی بــه اختافــات دســتگاه های اجرایــی اختــاف  نظــر وجــود دارد. گاهــی در قــرارداد 

ــالف  ــل اخت ــن ح ــیوه های جای گزی ــر مطالعــات سیاســی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای  اســامی، »ش 1. دفت

ــد  ــل 6818، 1382، ک ــماره  مسلس ــامی، ش ــورای  اس ــس  ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــران: مرک ــی«، ته ــوق داخل در حق

ــی 410، ص 3. موضوع

2-Negotiation.

3-Conciliation.

4-Expert.

ــاق  ــد ات ــررات جدی ــالف در مق ــل اخت ــن ح ــیوه های جای گزی ــه ش ــی ب ــر، »نگاه ــی، منوچه ــلی جهرم 5. توس

بازرگانــی بین المللــی«، نشــریه دفتــر خدمــات حقوقــی بین المللــی جمهــوری  اســامی ایــران، 1381، شــماره 26 و 27، ص 

366. نــك: هــادی، ســولماز و مرتضــی حاجی پــور، »بررســی شــیوه های حــل و فصــل جای گزیــن اختالفــات از منظــر 

حقــوق ایــران و فقــه امامیــه«، فصل نامــه پژوهشــی فقــه و مبانــی حقــوق اســامی، ســال نهــم، 1395، شــماره 1، ص 87.

6. داوری عبــارت اســت از شــیوه ای کــه  بـــا  اســـتفاده از آن،  دو یــا چنــد شــخص،  حــل مســئله ای را  کــه  در آن، ذی نفــع 

ــوق  ــا داوران« می ســپارند. )محمــدزاده   اصــل، حیــدر، داوری در حق ــا  چنــد شــخص دیگــر »داور ی ــه  یــک  ی هســتند، ب

ــران، تهــران: ققنــوس، چــاپ اول، 1379، ص 23( ای

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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منعقدشــده میــان دو دســتگاه اجرایــی پیش بینــی می شــود کــه در صــورت بــروز اختــاف، موضــوع را 
از طریــق داوری حــل و فصــل کننــد. در ایــن صــورت، آیــا دو دســتگاه می تواننــد بــه داوری مراجعــه 
کننــد؟ یــا بایــد مثــل ممنوعیــت مراجعــه بــه دادگاه، از داوری هــم خــودداری و بــر مبنــای ســاز و کار 

حــل اختــاف موضــوع آیین نامــه، اختــاف خــود را رفــع کننــد؟
برخی بر این عقیده اند که ارجاع به داوری ایرادهایی دارد، مانند:

الف( ایراد اصل 134 ق.ا
در مقــام جمــع بیــن دو اصــل 159 و اصــل 134، مفــاد اصــل 134 استثناســت. از ایــن رو، طبــق 
اصــول کلــی حقوقــی، اســتثنا بایــد بــه طــور محــدود و مضیــق تفســیر شــود. بــه ایــن ترتیــب، شــرایط 
ــه شــرایط و مــواردی اســت کــه بــه صراحــت در آن بیــان شــده  اعمــال اصــل 134 صرفــًا محــدود ب
 اســت. بــا توجــه بــه محدودیت هــای مقــرر در اصــل، عمــًا ارجــاع اختــاف بیــن مراجــع دولتــی بــه 

داوری ممکــن نیســت.1

ب( ایراد اصل 139
ــرر  ــت مق ــر محدودی ــر ب ــه داوری، ناظ ــی ب ــتگاه های دولت ــات دس ــاع  اختاف ــر در ارج ــراد دیگ ای
ــه   ــه  امــوال  عمومــی  و دولتــی   ب ــر موکــول بــودن ارجــاع   دعــاوی  راجــع ب در اصــل 139 ق.ا مبنــی ب

ــران  و  اطــاع  مجلــس  شــورای اســامی اســت.  ــب  هیئــت وزی تصوی
هــر چنــد مرجعیــت دادگســتری بــر اســاس اصــل 159، قاعــده اصلــی اســت، امــا تنهــا اســتثنای 
ــارج از  ــاف خ ــل اخت ــاص ح ــق خ ــز طری ــه داوری نی ــت، بلک ــل 134 نیس ــده، اص ــن قاع ــه ای وارد ب
چارچــوب دادگســتری اســت. بــه ایــن ترتیــب، اگــر اراده طرفیــن اختــاف بــر حــل و فصــل مــورد بــا 
داوری باشــد و حتــی یکــی از طرفیــن اختــاف بــدون مراجعــه بــه داوری، ابتــدا بــه محاکــم دادگســتری 
مراجعــه کنــد، دادگاه قــرار عــدم صاحیــت صــادر و طرفیــن را بــه داوری داللــت می کنــد. از ایــن رو، 
تــا زمانــی کــه منــع صریــح بــه عــدم ارجــاع اختــاف داوری وجــود نداشــته باشــد، طرفیــن اختــاف 
اعــم از دســتگاه های دولتــی و دیگــر اشــخاص می تواننــد اختــاف خــود را بــه داوری ارجــاع دهنــد.2

ــوا در  ــرای طــرح دع ــی ب ــت دســتگاه های اجرای ــای ممنوعی ــه مبن ــدگان، بایســتی ب از نظــر نگارن
خــارج از قــوه مجریــه توجــه داشــت. از یــک طــرف، در مقــررات مربــوط بــر ممنوعیــت پرداخــت هــر 
گونــه وجــه بابــت هزینــه دادرســی تأکیــد شــده اســت. از طــرف دیگــر، در اصــل 134 نیــز بــر حــل 
و فصــل داخلــی اختافــات بیــن دســتگاهی تصریــح گشــته اســت. بنابرایــن، همــان طــور کــه رویــه 
معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری نیــز نشــان می دهــد، بــا وجــود شــرط داوری در قــرارداد بیــن دو 

1. دفتر بررسی های حقوقی، پیشین، ص 196.

2. همان، ص 197.
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دســتگاه اجرایــی، حــل و فصــل  اختــاف آن هــا بایــد در چارچــوب آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــاف 
ــا  ــد، ب ــه داوری اصــرار کنن ــر رجــوع ب ــر ب ــد. اگ ــه کنن ــه داوری مراجع ــد ب ــرد و نمی توانن صــورت گی
توجــه بــه محدودیــت اصــل 139، بــاز دریافــت مصوبــه هیئــت وزیــران ضــرور ی اســت. در ایــن صــورت، 
اگــر هیئــت وزیــران بــا پیشــنهاد موافــق باشــد، می توانــد بــه اســتناد اصــول 139 و 134، اجــازه حــل 

اختــاف از طریــق داوری را صــادر کنــد.

بند دوم. اجرای تصمیمات
مراجــع حــل اختافــات پــس از رســیدگی بــه اختافــات در ســه شــکل تصمیم گیــری می کننــد. 
حــل و فصــل سازشــی، تصمیم نامــه حــل اختــاف یــا پیشــنهاد مصوبــه دولــت. مراجــع حــل اختــاف 
ــا توجــه  ــر ســازش حاصــل شــود، ب ــد. اگ ــدام می کنن ــاف اق ــع اخت ــه رف ــق ســازش ب ــًا از طری ابتدائ
بــه ماهیــت ســازش و بــر اســاس ظرفیت هــای حقوقــی مربــوط بــه موضــوع و مقــررات مربــوط بــه دو 
دســتگاه، راهکارهــای الزم نیــز توســط مرجــع رفــع اختــاف ارائــه می شــود تــا دو دســتگاه بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای قانونــی موجــود، محــل نــزاع را برطــرف کننــد. اگــر راهــکار سازشــی بــه نتیجــه نرســد، 
تصمیم نامــه حــل اختــاف صــادر می شــود. در ایــن صــورت، ابتدائــًا تصمیــم بــه صــورت رأی معاونــت 

ــاغ می شــود.  ــه دســتگاه های طــرف اختــاف اب ب
مطابــق مــاده 18 شــیوه نامه، طرفیــن اختــاف بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ، تصمیم نامــه 
را اجــرا و نتیجــه را بــه مرجــع رفــع اختــاف منعکــس کننــد. اگــر تصمیم نامــه حــل اختــاف از ســوی 
دســتگاه مربــوط اجــرا نشــود، بایــد بــر اســاس حکــم بنــد ب تبصــره 10 قانــون بودجــه ســال 1400 
ــال  ــر س ــت و ه ــده اس ــی ش ــابه آن پیش بین ــم مش ــز حک ــل نی ــنوات قب ــه س ــن بودج ــه در قوانی )ک
ــف  ــد، ســازمان برنامــه  و  بودجــه کشــور مکل ــن بن ــر اســاس حکــم ای تکــرار می شــود( عمــل کــرد. ب
 اســت مطابــق رأی مرجــع یادشــده، مبلــغ مربــوط را از اعتبــارات بودجــه ســنواتی دســتگاه کســر و بــه 

اعتبــارات دســتگاه اجرایــی ذی نفــع اضافــه  کنــد. 

بنــد ســوم. ضمانــت  اجرایــی اجــرا نکــردن تصمیمــات مراجــع رفــع اختالف 
ــل 134  موضوع اص

 در راســتای اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه حــل اختــاف دســتگاه های دولتــی از طریــق 
ــن و  ــب قوانی ــه موج ــاف، ب ــل اخت ــع ح ــات مراج ــرای تصمیم ــه و اج ــوه مجری ــی ق ــاز وکار اجرای س
ــه  ــره 10 از بودج ــد »د« تبص ــق بن ــه مطاب ــت. از جمل ــده  اس ــرر ش ــی مق ــت اجراهای ــررات، ضمان مق
ــق  ــا مســتنکف، مطاب ــون بودجــه ســال های 98 و 99، ب ســنواتی ســال 97، بنــد »ب« تبصــره 10 قان

ــود.  ــورد  می ش ــات اداری برخ ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــا قان ب

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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در خصــوص تخلــف از اجــرای ضوابــط و احــکام موضــوع تبصــره 8 مــاده 69 قانــون تنظیــم، تبصــره 
7 مــاده مذکــور و مــاده 15 آیین نامــه مستندســازی، اجــرا نشــدن قانــون را در حکــم تصــرف غیــر  مجــاز 
در امــوال دولتــی دانســته اند. پــس ادامــه تصــرف دســتگاه اجرایــی طــرف  اختــاف در ملــک موضــوع 

 اختــاف، پــس از صــدور رأی، در حکــم تصــرف غیــر مجــاز در امــوال دولتــی محســوب می شــود.
ــامی،  ــازات اس ــون مج ــاده 598 قان ــی را در م ــوال دولت ــاز در ام ــر مج ــرف غی ــذار، تص قانون گ
ــان،  ــرای آن مجــازات تعییــن کــرده  اســت. از دیــدگاه برخــی حقوق دان مصــوب 1375جرم انــگاری و ب
تصــرف و اســتفاده غیــر  مجــاز موضــوع ایــن مــاده، مســتلزم داشــتن قصــد مجرمانــه نیســت و حتــی 

ــن قصــدی، جــرم محســوب می شــود.1 ــدون داشــتن چنی ب
تخطــی از اجــرای آرای صادرشــده از مراجــع حــل اختــاف قــوه مجریــه مشــمول بنــد 2 و 13 مــاده 
8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری تحــت عنــوان نقــض قوانیــن و مقــررات مربــوط و ســرپیچی از 
ــاف  ــف اداری می شــود و حســب موضــوع اخت ــر در حــدود وظای ــای باالت اجــرای دســتورهای مقام ه
)مالــی یــا غیــر مالــی( مشــمول عنــوان منــدرج در بنــد 25 مــاده یادشــده می گــردد. اگــر اجــرا نکــردن 
ــل  ــه دلی ــد 14 ب ــمول بن ــده مش ــف محول ش ــام وظای ــهل انگاری در انج ــا س ــم کاری ی ــی از ک آرا ناش
ــدن آرا  ــرا نش ــر اج ــود. اگ ــد 30 می ش ــمول بن ــد، مش ــت اداری باش ــام و موقعی ــتفاده از مق ــوء اس س

ســبب خســارت دیــدن امــوال دولتــی شــود، مشــمول بنــد 10 مــاده یادشــده می گــردد.
بند چهارم. نظارت بر تصمیمات مراجع حل اختاف بر مبنای اصول قانون اساسی 

نظــارت بــر تصمیمــات مراجــع حــل اختــاف، از جانــب ســه مرجــع قابــل بحــث اســت. نخســت، 
نظــارت رئیــس مجلــس )موضــوع اصــل 138 ق.ا(؛ دوم، نظــارت قضــات دادگســتری )موضــوع اصــل 

ــت اداری )موضــوع اصــل 173(. ــوان عدال 170 ق.ا( و ســوم، نظــارت دی
ــود  ــخص ش ــا مش ــت ت ــران پرداخ ــت وزی ــی هیئ ــل اختاف ــات ح ــت مصوب ــه ماهی ــد ب ــدا بای ابت
ــن دو دســتگاه  ــاف بی ــع اخت ــام رف ــتناد اصــل 134 ق.ا در مق ــه اس ــران ب ــت وزی ــری هیئ تصمیم گی

اجرایــی، »تصویب نامــه« دولتــی محســوب  می شــود یــا »تصمیم نامــه«؟ 
اگــر اختــاف موضــوع مصوبــه، حکمــی و مربــوط بــه برداشــت از قوانیــن و مقــررات باشــد، مصوبــه 
ــه  ــل 170 ب ــل 138 و اص ــح اص ــه تصری ــه ب ــا توج ــردد و ب ــی می گ ــه تلق ــده، تصویب نام صادرش
ــق  ــی و تطبی ــت بررس ــی هیئ ــل 138 ق.ا و بررس ــر اص ــمت اخی ــم قس ــمول حک ــه«، مش »تصویب نام
ــود. اگــر اختــاف، موضوعــی  ــز نظــارت قضــات دادگاه هــا خواهــد ب ــا قوانیــن و نی ــت ب ــات دول مصوب
ــردد  ــارج می گ ــده خ ــم یادش ــمول حک ــود و از ش ــی می ش ــی تلق ــه اجرای ــه، تصمیم نام ــد، مصوب باش
ــت  ــوان عدال ــی دی ــا نظــارت قضای ــی رئیــس  مجلــس و قضــات نمی شــود، ام و مشــمول نظــارت قانون

ــل اعمــال اســت.  اداری قاب

ــی«،  ــی و عموم ــوه و اموال دولت ــی در وج ــر قانون ــرف غی ــرم تص ــری، »ج ــد قنب ــح و مجی ــدی، محمدصال 1. ولی

ــماره 4 و 5، ص 8. ــت آرا،  1385، ش ــی عدال ــه حقوق مجل
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بنابرایــن، اگــر شــخص ثالثــی غیــر  از دســتگاه های اجرایــی طــرف اختــاف موضــوع مصوبــه هیئــت 
وزیــران ادعــای خــاف قانــون بــودن مصوبــه را داشــته باشــد، ابتــدا بایــد ابطــال مصوبــه را از دیــوان 
ــه را ابطــال کننــد، قضــات دادگاه هــا  ــت اداری آن مصوب ــوان عدال ــت اداری تقاضــا کنــد. اگــر دی عدال
ــوان عدالــت اداری هــم بایــد  می تواننــد از اجــرای آن خــودداری کننــد. در مــورد نظــارت قضایــی دی
ــران،  ــت وزی ــه هیئ ــودن مصوب ــه ب ــا تصویب نام ــه ی ــوان صــرف  نظــر از تصمیم نام ــن دی ــه ای ــت ک گف

صاحیــت رســیدگی دارد.
 

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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نتیجه گیری
ــا توجــه بــه ضــرورت حــل و فصــل  اختافــات دســتگاه های اجرایــی در داخــل قــوه مجریــه، در  ب
ــر  ــات بیــن دســتگاه های اجرایــی در حــال  حاضــر ب ــران، حــل و فصــل  اختاف نظــام حقــوق اداری ای
مبنــای قوانیــن  و  مقــررات موضوعــه تبییــن و اجرایــی شــده  اســت. رابطــه ایــن نظــام حــل و فصــل  

ــا اصــل 134 از جملــه موضوعــات مطــرح در ایــن حــوزه  اســت.  اختافــات ب
ــاده 69  ــره 8 م ــات و تبص ــع اختاف ــه رف ــوب آیین نام ــات در چارچ ــل  اختاف ــل و فص ــام ح نظ
ــی  ــی و مرجعیــت اعطای ــای قانون ــاوت اســت. مبن ــی متف ــای حقوق ــر دو مبن ــون تنظیــم مبتنــی ب قان
بــه کمیســیون موضــوع تبصــره یادشــده، بیانگــر ارتبــاط نداشــتن ایــن مرجــع رفــع اختافــی بــا اصــل 
134  اســت؛ زیــرا کمیســیون موضــوع یادشــده، مرجعــی شــبه قضایی تلقــی می شــود کــه بــه اقتضــای 
ــع  ــار رف ــه اصــل 134، اختی ــی ک ــاف وضــع تأســیس شــده، در حال ــع اخت ــرای رف ــان ب شــرایط زم
اختــاف را بــه هیئــت وزیــران داده  اســت. ایــن کمیســیون تنهــا بــه اختافــات در چارچــوب منــدرج 
ــه  ــت ک ــاک اس ــات ام ــه تصرف ــع  ب ــتگاه ها راج ــات دس ــامل اختاف ــه ش ــردازد ک ــره 8 می پ در تبص
ــات ملکــی را  ــان جنــگ مطــرح می شــد و دیگــر اختاف ــا پای ــه اقتضــای شــرایط پــس  از انقــاب ت ب
ــاوی  ــت و دع ــرف اس ــه تص ــع ب ــات راج ــامل اختاف ــًا ش ــم صرف ــی ه ــات ملک ــرد. اختاف دربرنمی گی

ــرد.  ــل را دربر نمی گی ــروش و اجرت المث ــاک، ف ــورد ام ــده در م ــای منعقدش ــه قرارداده ــع ب راج
بنابرایــن، صاحیــت کمیســیون موضــوع تبصــره 8، صاحیتــی خــاص مرجــع شــبه قضایی اســت. 
وقتــی بحــث تعــارض صاحیــت مطــرح باشــد، چــون صاحیــت این کمیســیون خــاص اســت، صاحیت 
ــه  ــا ب ــه دادگاه ه ــت ک ــر آن اس ــی بیانگ ــه قضای ــد. روی ــص می ده ــتری را تخصی ــع دادگس ــام مراج ع
ــت  ــار صاحی ــه اعتب ــود را ب ــت خ ــدم صاحی ــرار ع ــا، ق ــه پرونده ه ــا این گون ــه ب ــتی در مواجه درس
ــوان  ــه دی ــح ب ــرای تعییــن مرجــع صال ــده را مســتقیمًا ب مرجــع غیــر  قضایــی صــادر می کننــد و پرون

ــد.  ــاع می ده ــه کمیســیون ارج ــم آن را ب ــوان ه ــد و دی ــی کشــور ارســال می دارن عال
ــال 1395  ــه س ــر بخش نام ــراد وارد ب ــازی، ای ــیون مستندس ــوص کمیس ــی در خص ــئله چالش مس
معــاون اول رئیــس  جمهــوری اســت کــه بــر مبنــای آن، در حــال  حاضــر، همــه اختافــات ملکــی اعــم  
ــن در  ــود. ای ــال می ش ــازی ارس ــیون مستندس ــه کمیس ــر آن ب ــره 8 و غی ــوع تبص ــات موض از اختاف
حالــی  اســت کــه ایــن اعطــای صاحیــت بــر خــاف آیین نامــه چگونگــی رفــع اختــاف اســت؛ زیــرا 
ــیدگی  ــت و رس ــتاندار اس ــت اس ــات در صاحی ــل اختاف ــتانی، ح ــی اس ــات ملک ــوص اختاف در خص

ــه اســت. ــر خــاف آیین نام ــوارد ب ــن م ــازی در ای کمیســیون مستندس
ــر مبنــای اصــل 134، دولــت در مــواردی چــون بنــد »د« مــاده 216  در نظــام حــل اختافــات ب
قانــون برنامــه پنجــم و  بنــد »ب« تبصــره 10 بودجــه ســال های 98 بــه بعــد، پیشــنهاد وضــع قانــون 
در راســتای ضمانــت  اجــرای آرای صادرشــده از مراجــع حــل اختــاف را بــه مجلــس ارائــه  داد. بــا ایــن 
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حــال، هم چنــان بــا چالــش جــدی نبــود حکــم قانونــی دایمــی بــرای ممنوعیــت دســتگاه های اجرایــی 
از طــرح دعــاوی در دادگســتری روبه روســت. بــه همیــن دلیــل، دولــت، ســاالنه، موضــوع را در قانــون 

بودجــه و ضوابــط اجرایــی آن مــورد حکــم قــرار دهــد. 
ــادی  ــاد نه ــدف ایج ــا ه ــل 134 و ب ــرای اص ــود در اج ــنهاد می ش ــکل پیش ــن مش ــع ای ــرای رف ب
ــرای حــل و فصــل  اختافــات دســتگاه های اجرایــی و تمرکــز حــل همــه  اختافــات در  شــبه قضایی ب
آن مرجــع، دولــت در راســتای وضــع قانونــی ارگانیــک، الیحــه ای بــا عنــوان »ســازوکار اجرایــی اصــل 

ــی شــود: ــد پیش بین ــن الیحــه بای ــد. در ای ــه کن 134 ق.ا« ارائ
ــع قــوه مجریــه در راســتای اجــرای اصــل 134 صرفــًا  یــک ـ اختافــات دســتگاه های اجرایــی تاب

در چارچــوب ایــن قانــون حــل و فصــل شــود.
دو ـ دستگاه های اجرایی از طرح دعوا در دادگستری ممنوع شوند.

ــه در  ــود ک ــی ش ــات پیش بین ــل اختاف ــرای ح ــوری ب ــتانی و کش ــطح اس ــی در س ــه ـ مراجع س
ــی  ــوری، هیئت ــطح کش ــتاندار و در س ــت اس ــا ریاس ــخص ب ــای مش ــا اعض ــی ب ــتانی، هیئت ــطح اس س
مرکــزی در معاونــت حقوقــی رئیــس  جمهــوری تشــکیل  گــردد. رابطــه هیئت هــای اســتانی بــا هیئــت 

مرکــزی هــم تبییــن  شــود. 
بایــد تصریــح شــود در مــواردی کــه بــا ارائــه برداشــت اجرایــی مناســب در مــورد قوانیــن  و مقــررات 
ــن  ــد، ای ــته  باش ــاز نداش ــس نی ــط مجل ــون توس ــیر قان ــه تفس ــه ب ــف ک ــل وظای ــری از تداخ و جلوگی
مراجــع می تواننــد موضوعــات را از طریــق روش هــای جای گزیــن حــل اختــاف حــل و فصــل کننــد 
ــن  ــد، ای ــران باش ــت وزی ــری هیئ ــه تصمیم گی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود. در م ــرف ش ــاف برط ــا اخت ت
 پیشــنهاد بایــد از طریــق معاونــت حقوقــی مطــرح شــود و هیئــت وزیــران، مصوبــه حــل اختافــی را 

صــادر  کنــد.

و  فصــل  حــل   اجرایــی  ـ  حقوقــی  نظــام  نسبت ســنجی 
اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی بــا قانــون اساســی
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Proportionality of the legal ـ executive system Resolving 
disputes between executive bodies and the constitution
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Abstract:
In the 1989 revision of the constitution, the necessary powers were provided to the 
president and the cabinet to resolve disputes between the executive bodies. Based on 
the mentioned principle, the government took action to regulate and anticipate the dis-
pute resolution mechanism within the executive branch, the most important of which 
is the by ـ law on how to resolve disputes between executive bodies approved in 2007. 
Nearly 14 years have passed since the implementation of the mentioned by ـ law and 
the experience of its implementation can well reflect the capacities and challenges of 
the Iranian legal system in resolving the disputes of the executive bodies based on Ar-
ticle 134 of the ICCPR. The findings of the study indicate that resolving the challenges 
of the current dispute resolution system requires the inclusion of a permanent provision 
in the law in order to focus dispute resolution based on the bylaws on how to resolve 
disputes and prevent executive bodies from filing lawsuits against each other in the 
judiciary.
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