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 چکيده
قانون اساسي براي حفاظت از خویش و نظام سياسي حاكم، اصولي را تغييرناپذیر و غيرقابل 

اصولي كه محتواي آن متناسب با شرایط فرهنگي، رویدادهاي تاریخي،  ؛داردو بازنگري اعالم مي
 د.شوعي و سياسي و باورهاي مذهبي هر كشور تنظيم ميسنن، عرف، روابط اجتما

قانون اساسي است.  يناپذیر، ضامن حفظ نظام حاكم و روح و جوهرهاین اصول خدشه
 يمنزلهكنند و آن را بهعنوان خطوط قرمز اعالم ميتقریباً تمام قوانين اساسي دنيا این اصول را به

هاي مختلفي جاي بنديد. محتواي این اصول كه در دستهآورنشمار ميقانون اساسي به يآفریننده
سازد. برخي از این اصول محتواي مذهبي گيرند، شرایط حاكم بر هر كشور را بهتر نمایان ميمي
. برخي به جمهوري بودن نظام حاكم اندیا مبتني بر سكوالریسم دارند برخي محتواي الئيک و

آن. اما از دیرباز در ميان حقوقدانان غربي، بر سر اعتبار یا كنند و برخي به پادشاهي بودن تأكيد مي
گرفته است. بيان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار  عدم اعتبار حقوقي این اصول، مباحثي در

 ينظریهبر طرح این اصول، براي بحث بازنگري قانون اساسي اهميت دارد. در این مقاله عالوه
ها ها، نظریات حقوقدانان و دالیل آنبندي محتواي آنمبناي آن و دسته تغييرناپذیري این اصول و

ها و د. همچنين بحث تغيير و تبدیل نسلشومبني بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بيان مي
 د.شوحق حاكميت ملي سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح مي

بازنگري قانون اساسي،  ،اصول تغييرناپذیر اصول تغييرناپذیر، اعتبار :واژگان كليدي
 .هاي موضوعيقانون اساسي، محدودیت
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 مقدمه
هاي موضوعي، یا اصول تغييرناپذیر در بيشتر قوانين اساسي دنيا وجود دارد. این محدودیت
دارد. هدف مهم این خود باز مي يناپذیر، مرجع بازنگري را از ورود به عرصهاصول خدشه

هاي بنيادین نظام حكومتي است. قانون اساسي برآمده از زنگري، حمایت از پایهممنوعيت در با
فرهنگ، سنت، عرف، روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي هر جامعه است. قانون اساسي آمده 

سياسي باشد و روابط دولت و ملت را سامان بخشد؛ موضوع این  يهبخش جامعاست تا قوام
ها در قوانين اساسي كشورها و غييرناپذیر و تنوع محتوایي آنپژوهش، چيستي و مبناي اصول ت
این است كه این اصول از چه اعتبار و ارزش  پرسشهاست. بررسي اعتبار و ارزش حقوقي آن

 حقوقي برخوردارند؟ 
زدایي در دفاع از حق حاكميت ملي، به بر ابهاماست كه عالوه نظرضرورت تحقيق از آن 

 ي بازنگري و چگونگي برخورد با اصول تغييرناپذیر،ویژه در حوزهبهگسترش بحث حقوق اساسي 
 .كند كمک

هاي زیادي انجام ي اصول تغييرناپذیر قانون اساسي بحثدر ميان حقوقدانان غربي درباره
ي اعتبار یا عدم اعتبار حقوقي این اصول دو ده است و دربارهشگرفته و نظریات متفاوتي ابراز 

يان شده است. برخي حقوقدانان براساس دالیلي به اعتبار و ارزش حقوقي ي متفاوت بنظریه
 دانند.، این اصول را فاقد ارزش و اعتبار حقوقي ميايعدهاند و این اصول قائل

ویژه از اي بهصورت تحليلي و گردآوري اطالعات كتابخانهروش تحقيق در این مقاله به
 . استزبان فرانسوي هايبامقاالت و كت

فصل اول به چيستي اصول تغييرناپذیر، مبنا و در  ؛این مقاله در دو فصل تنظيم شده است
هاي محتواي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي دنيا پرداخته شده است. در فصل دوم، نظریه

معروف به اعتبار یا عدم اعتبار این اصول و دالیل هر كدام از طرفداران این دو نظریه، مورد 
سرانجام، اعتبار حقوقي این اصول در قانون اساسي جمهوري  بررسي قرار گرفته است.بحث و 

 شود. ها از سوي مرجع بازنگري ارزیابي مياسالمي و بازنگري آن

 اصول تغييرناپذیر قانون اساسی .1
ي سياسي ملت و بازتاب قدرت سياسي مردم در جامعه است ي مؤسس، تجسم ارادهقوه

 يكنندهي اساسي و تعيينهر قانون اساسي از دو مؤلفهپردازد. ن اساسي ميكه به تأسيس قانو
ثبات و بازنگري برخوردار است. اصولي كه به ساختار دولت، رژیم سياسي و حقوق بنيادین 

ي عنصر ثبات در حيات كنندهپردازد، مبناي اعتبار قانون اساسي و تضمينشهروندان مي
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هاي بنيادین جامعه است. عنصر بازنگري قانون اساسي، كه برخاسته از ارزش واجتماعي 
ها در ادوار مختلف ي آنهاي مختلف یک ملت و انعكاس ارادهپاسخگوي نيازهاي متغير نسل

اي آميز براي تغيير، و وسيلهصلح يبر حفظ حكومت از تحوالت بنيادین، روشعالوه، است
 .است هاي قانون اساسيبراي جبران كاستي

اساسي براي حفاظت از خویشتن و نظام سياسي حاكم، اصولي را تغييرناپذیر و  قانون
اصولي كه متناسب با شرایط فرهنگي، رویدادهاي تاریخي، سنن،  ؛داردغيرقابل بازنگري اعالم مي

د. مفهوم اصل شوعرف، روابط اقتصادي، باورهاي مذهبي و رفتارهاي سياسي هر كشور تنظيم مي
ي محدودیتي ماهوي و مانعي بر سر راه اصالح و بازنگري قانون اساسي. در تغييرناپذیر، یعن

ناپذیر، غيرقابل فسخ، مانند اصول ثابت، آسيب هاي دیگريادبيات حقوقي از این اصول با عبارت
  1).شودنيز تعبير مي ناپذیر، ابدي و مصون از تعرضتغييرناپذیر، جاوداني، خدشه

 .پرداخته شده استها ري این اصول و همچنين اعتبار آنتئوري تغييرناپذیدر زیر به 

 تئوري تغييرناپذیري و مبناي اصول تغييرناپذیر .1-1
تواند برخي از مقررات و اصول بنيادین خود را از امكان بازنگري مستثنا قانون اساسي مي

 شود.عبير ميناپذیري و حفظ حرمت قانون اساسي تسازد. در این مورد به تغييرناپذیري یا خدشه
ها نویسي گرایش داد و آناساسيسوي قانوندر نظر گرفتن عنصر ثبات، حقوقدانان را به

ي سياسي در نظر گرفتند ي جامعهدارندهي نگهعنوان سند پایدار و رشتهقانون اساسي نوشته را به
اصول ثابت  سوي درجهاي اصلي و حافظ جامعه، محفوظ بماند، بهو براي اینكه عناصر و ارزش

هاي ي حاكمان خودسر در دورهاندازي و سوءاستفادهو تغييرناپذیر روي آوردند. از سویي، دست
 . 33-31: 1336سازد )زرنگ، گذشته، توجيه این عمل را بيشتر نمایان مي

ي كارولينا را نوشت و بيان كرد قانون اساسي بنيادین جامعه 1113كه جان الک در زماني»
« ناپذیر باقي بماندنون حكومت كارولينا باید براي هميشه غيرقابل تغيير و خدشهكه شكل و قا

(Roznai, 2014 : 23تدریج عنصر  ، او مطرح كرد كه كل قانون اساسي باید تغييرناپذیر بماند. به
تواند تحوالت زمان و نيازهاي جدید، ثابت كرد كه دیگر قانون اساسيِ كامالً تغييرناپذیر نمي

هاي اجتماعي و نيازهاي سياسي تواند واقعيتزیرا متن قانون اساسي نمي ،داشته باشدوجود 
 طور نظري و عملي، تغييرناپذیريي معاصر نشان داد كه بهتجربه»آینده را منعكس كند. همچنين 

 . Prélot, 1990: 242)« ي باشدیقوانين اساسي باید جز
صول تغييرناپذیر را در متن خود در نظر امروزه بيش از یكصد قانون اساسي در جهان، ا

كند و هر كدام به فراخور اند. محتواي این اصول از كشوري به كشور دیگر تفاوت ميگرفته
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هاي ملت خود، دست به چنين اقدامي حوادث تاریخي و وضعيت سياسي و فرهنگي و سنت
مریكا و جمهوري اسالمي آي ه؛ براي نمونه در قانون اساسي فرانسه، ایتاليا، ایاالت متحداندزده

عنوان اصل تغييرناپذیر در نظر گرفته شده است، یا در برخي ایران، جمهوري بودن حكومت به
كشورها مانند ایران، الجزایر، پاكستان، افغانستان، تونس و... نوع دینِ اكثریت جامعه، اصل 

بيان  شدهيبندطور دستهبهمحتواي این اصول در بند بعد )  2)استتغييرناپذیر قوانين اساسي 
، یا براي حفاظت استهاي گذشته ي آسيب . درج این اصول تغييرناپذیر، معموالً نتيجهشودمي

 از شرایط جدید و احترام به حقي كه در تدوین قانون اساسي اعمال كرده است.
 يرناپذیروجود آورده باشند كه اگر مثالً اصل تغيممكن است ساختارهاي قبلي، شرایطي را به

 پذیر باشد.د، دوباره همان وضع، برگشتشوجمهوري بودن حكومت، درج ن
 تواند داشته باشد: هاي مختلفي ميایجاد اصول تغييرناپذیر، انگيزه 

  ؛خواهد موجودیت و هویت خود را حفظ كند )محافظت از وضع موجود هر نظام سياسي مي  الف
ي اساسي قانون عنوان جوهرهاصول خاص را بهكنندگان قانون اساسي، محتواي تدوین  ب

ها باقي بماند. اصول غيرقابل گيرند كه باید براي نسلاساسي یا هویت و كيان كشور در نظر مي
ي خود كه مرجع بازنگري را از ورود به حيطه استبازنگري ضامن حفاظت و غيرقابل نفوذي 

از قدرت موجودِ حاكم، در برابر سازد. گاهي این اصول، سازوكاري براي حفاظت منع مي
دهد، اصل موروثي هاست. گاهي این اصول، حقوق پادشاهي را مورد حمایت قرار ميمحدودیت

  یا 71آلباني )اصل  1323بودن پادشاهي را، و جانشيني تاج و تخت را، مانند قانون اساسي 
 ؛ 21اصل  3د بحرین )بن 1353برخي قوانين اساسي كشورهاي عربي مانند قانون اساسي 

طور دقيق در ند تا بهاكنندگان قانون اساسي نيازمند طراحي اصولي از قانون اساسيتدوین -ج
هاي عادي در معرض آسيب مقابل آینده، سنت و فرهنگ كشور كه ممكن است از طریق بازنگري

، برخي از ايهر جامعه يبا توجه به تجارب گذشته روازاینكار گيرند. ها را بهقرار گيرد، آن
  . Roznai, 2014: 25شوند )، در قانون اساسي در نظر گرفته ميناپذیرعنوان اصول تغييرها بهارزش

 محتواي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسی  .1-2
 توان كشورهامحتواي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي كشورهاي جهان متنوع است و مي

 ختلفي تقسيم كرد:هاي مرا در این مورد، به دسته
 دهد. شكل و نظام حكومتي را مورد حمایت قرار مي گروه نخست .1-2-1

 كند. بيش از یكصد قانون اساسي از شكل جمهوري حكومت حمایت مي  الف
مورد حمایت قرار گرفته  در برخي از قوانين اساسي شكل پادشاهي و سلطنت نيز  ب
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 ؛173ي كامبوج ماده 1333قانون اساسي  ؛121ي بحرین ماده 1353است )مانند قانون اساسي 
 1365قانون اساسي  ؛33ي و ماده 7و  3بندهاي  37ي قرقيزستان ماده 1333قانون اساسي 

ي مراكش ماده 2111قانون اساسي  ؛135ي ليبي ماده 1371قانون اساسي  ؛63ي الئوس ماده
  . 111ي مراكش ماده 1332قانون اساسي  ؛157

 1312دهد )مانند قانون اساسي را مورد حمایت قرار مي« امير»انين اساسي برخي قو  ج
  . 157ي كویت ماده

)مانند قانون  دهدمورد حمایت قرار مي ، دموكراسي تاجدار راقوانين اساسي برخي  د
  . 113ي یونان ماده 1372اساسي 

راتيک با پادشاه در پادشاهي داراي قانون اساسي و رژیم دموكاز  قوانين اساسي برخي  ه
  .1بند  231ي تایلند ماده 2115)مانند قانون اساسي كنند حمایت ميكشور  سرأ

 دومين گروه محتواي اصول تغييرناپذیر، ساختار سياسي كشورهاست.  .1-2-2
كنند )مانند قانون اساسي برخي قوانين اساسي از ساختار فدرالي كشور حمایت مي  الف

 2117قانون اساسي  ؛3بند  53ي آلمان ماده 1363قانون اساسي  ؛6بند  3ي برزیل ماده 1331
  .6بند  121ي عراق ماده

برخي قوانين اساسي برابري و مساوي بودن تعداد نمایندگان ایاالت در مجلس سنا را   ب
 1351قانون اساسي  ؛6بند  31ي برزیل ماده 1331قانون اساسي  دانند )مانندتغييرناپذیر مي

  . 171ي تيمور ماده 2112قانون اساسي  ؛233ي غال مادهپرت
)مانند دانند تغييرناپذیر ميدولت را  ي، ساختار واحد و یكپارچهقوانين اساسي برخي  ج

قانون  ؛231ي آنگوال ماده 2111قانون اساسي  ؛112ي گينه بيسائو ماده 1336قانون اساسي 
  . 63ي الئوس ماده 1365انون اساسي ق ؛2بند  31ي قزاقستان ماده 1333اساسي 

 1353)مانند قانون اساسي دانند تغييرناپذیر ميرا  ي، نظام دو مجلسقوانين اساسي برخي  د
  . 3بند  121ي بحرین ماده

)مانند قانون اساسي دانند تغييرناپذیر ميبرخي قوانين اساسي، خودمختاري محلي را   ه
 1332قانون اساسي  ؛116ي ارمنستان ماده 1337ساسي قانون ا ؛231ي آنگوال ماده 2111
 2116قانون اساسي  ؛113ي ماداگاسكار ماده 2111قانون اساسي  ؛313ي ي نيک مادهدماغه

  .233ي پرتغال ماده 1351قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده
غلب ا ، ندكننظام دموكراتيک حمایت قرار مياز اصولي كه ) اساسيقوانين در   و
ارمنستان  1337قانون اساسي  ؛153ي الجزایر ماده 1333ند )مانند قانون اساسي ناپذیرتغيير
اكوادور  1315قانون اساسي  ؛113ي جمهوري دومنيكن ماده 2113قانون اساسي  ؛116ي ماده
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 31ي اتيوپي ماده 1372قانون اساسي  ؛2بند  31ي اریتره ماده 1372قانون اساسي  ؛273ي ماده
قانون  ؛3بند  53ي آلمان ماده 1363قانون اساسي  ؛52ي گابن ماده 1331قانون اساسي  ؛2بند 

قانون اساسي  ؛6بند  236ي تيي مادهئها 1335قانون اساسي  ؛231ي گواتماال ماده 1337اساسي 
ي مورو ماده 2111قانون اساسي  ؛155شمسي ـ جمهوري اسالمي ایران اصل  1373ـ  1353
 ؛2بند  31ي رواندا ماده 1331قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده 2116نون اساسي قا ؛157

قانون  ؛111ي تاجيكستان ماده 1336قانون اساسي  ؛117ي سومالي ماده 1311قانون اساسي 
قانون اساسي  ؛173ي تيمور ماده 2112قانون اساسي  ؛1بند  231ي تایلند ماده 2115اساسي 
 . 6ي تركيه ماده 1332
آنگوال  2111برخي اصول تغييرناپذیر مربوط به تفكيک قواست )مانند قانون اساسي   ز
 223ي چاد ماده 1331قانون اساسي  ؛6بند  11ي برزیل ماده 1333قانون اساسي  ؛231ي ماده

 ؛113ي ماداگاسكار ماده 2111قانون اساسي  ؛176ي بيسائو ماده گينه 2111و قانون اساسي 
قانون  ؛233ي پرتغال ماده 1351قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده 2116ن اساسي قانو

 .  171ي تيمور ماده 2112اساسي 
آنگوال  2111برخي اصول تغييرناپذیر، به حاكميت قانون مرتبط است )مانند قانون اساسي   ح

  .6ي تركيه ماده 1332قانون اساسي  ؛116ي ارمنستان ماده 1337اسي سقانون ا ؛231ي ماده
 2111هاست )مانند قانون اساسي مربوط به استقالل دادگاه اصول تغييرناپذیر، برخي  ط

ي پرو ماده 1333قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده 2116قانون اساسي  ؛231ي آنگوال ماده
قانون  ؛163ي روماني ماده 1331قانون اساسي  ؛233ي پرتغال ماده 1351قانون اساسي  ؛133

  . 171ي تيمور ماده 2112اساسي 
 1351)مانند قانون اساسي  است مربوط به قوانين قضایي اصول تغييرناپذیر، برخي  ي

كنند )مانند قانون   و برخي اصول تغييرناپذیر از حاكميت مردم حمایت مي233ي پرتغال ماده
  . 231ي اال مادهگواتم 1337قانون اساسي  ؛173ي آذربایجان ماده 1337اساسي 
كه حكومت، انتخابي است؛ یعني از شكل و كنند تعدادي از قوانين اساسي تصریح مي  ک
جمهوري  2113كنند )مانند قانون اساسي ساالري حمایت ميهاي انتخابات و نمایندهویژگي

اال گواتم 1337قانون اساسي  ؛117ي اكوادور ماده 1313قانون اساسي  ؛113ي دومينكن ماده
 ؛135ي ليبي ماده 1371قانون اساسي  ؛63ي الئوس ماده 1365قانون اساسي ؛ 231ي ماده

قانون اساسي  ؛132ي پرو ماده 1333قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده 2116قانون اساسي 
  1373) 1353قانون اساسي  ؛116ي ونزوئال ماده 1373قانون اساسي ؛ 2ي سوئيس ماده 1533

  . 155اسالمي ایران اصل جمهوري 
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و نظام تكثرگرایي است )مانند قانون اساسي  يبرخي اصول تغييرناپذیر مربوط به نظام چندحزب  ل
جيبوتي  1332قانون اساسي ؛ 173ي كامبوج ماده 1333قانون اساسي  ؛117ي ينافاسو مادهكبور 1331
  .155ي نيجریه ماده 2111 قانون اساسي ؛113ي مالي ماده 1332قانون اساسي  ؛33ي ماده

برخي اصول تغييرناپذیر از همگاني بودن، مستقيم و مخفي و آزاد بودن انتخابات و رأي   م
قانون اساسي  ؛231ي آنگوال ماده 2111كنند )مانند قانون اساسي برابر شهروندان حمایت مي

 2116قانون اساسي  ؛215ي گواتماال ماده 1317قانون اساسي  ؛6بند  11ي برزیل ماده 1333
پرتغال  1351قانون اساسي  ؛155ي نيجریه ماده 2111قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده

  .171ي تيمور ماده 2112قانون اساسي ؛ 233ي ماده
از  -اي رئيس دولت )حكومت  دارندبرخي اصول تغييرناپذیر نظر به محدودیت دوره  ن

ي شایستگي و صالحيت را براي انتخابات مدنظر قرار یا معيارها -نظر تعداد و مدت زمان
 1331قانون اساسي  ؛113ي جمهوري آفریقاي مركزي ماده 2116دهند )مانند قانون اساسي مي

قانون اساسي  ؛151ي السالوادور ماده 1367قانون اساسي ؛ 111ي جمهوري دومينكن ماده
 1332قانون اساسي  ؛176ي بيسائو مادهگينه  2111قانون اساسي  ؛231ي گواتماال ماده 1337

 2111قانون اساسي  ؛113ي ماداگاسكار ماده 2111قانون اساسي  ؛356ي هندوراس ماده
جمهوري كنگو  2112قانون اساسي  ؛165 يقطر ماده 2116قانون اساسي  ؛155ي نيجریه ماده

  . 133ي رواندا ماده 2113قانون اساسي  ؛137ي ماده
ایدئولوژي یا »ي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي، ي برجسته دربارهمؤلفه سومين .1-2-3
 از بازنگري مصون مانده است.  اغلبویژگي مذهبي برخي كشورها  كشور است.« هویت

كنند و آن را عنوان مذهب رسمي كشور حمایت ميبرخي قوانين اساسي از اسالم به  الف
 1333قانون اساسي  ؛163ي افغانستان ماده 2116ن اساسي دانند )مانند قانومي پذیراصلي تغيير

 1353قانون اساسي  ؛3بند  121ي بحرین ماده 1353قانون اساسي  ؛153ي الجزایر ماده
قانون  ؛2ي مشروطيت ایران ماده 1315قانون اساسي  ؛155جمهوري اسالمي ایران اصل 

  .111ي ماده مراكش 1332قانون اساسي  ؛157ي مورو ماده 2111اساسي 
و آن را  كنندميبرخي قوانين اساسي از مذهب كاتوليک وابسته به پاپ در رم، حمایت   ب

قانون اساسي  ؛117ي اكوادور ماده 1313رند )مانند قانون اساسي اشمبرمي ناپذیراصل تغيير
  . 3ي مكزیک ماده 1326
حمایت و پشتيباني  حكومت« سكوالر»برعكس، تعدادي از قوانين اساسي از سرشت   ج

قانون  ؛231ي آنگوال ماده 2111دانند )مانند قانون اساسي مي ناپذیركنند و آن را تغييرمي
 ؛223ي چاد ماده 1331قانون اساسي  ؛113ي جمهوري آفریقاي مركزي ماده 2116اساسي 
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 ؛125ي ساحل عاج ماده 2111قانون اساسي  ؛137ي كنگو مادهجمهوري  2112قانون اساسي 
قانون  ؛113ي مالي ماده 1332قانون اساسي  ؛176ي مادهبيسائو گينه  2111قانون اساسي 

قانون اساسي  ؛166ي توگو ماده 1332اساسي  قانون ؛111ي تاجيكستان ماده 1336اساسي 
  . 6ي تركيه ماده 1332
اليست برخي قوانين اساسي با دیدگاه ایدئولوژیک، صراحتاً ویژگي و شخصيت سوسي  د

هاي سوسياليست دولت را از اصول تغييرناپذیر بودن حكومت یا عدالت اجتماعي یا بنيان
ارمنستان  1337قانون اساسي  ؛137ي الجزایر ماده 1351رند )مانند قانون اساسي اشمبرمي
قانون  ؛113ي ماداگاسكار ماده 1357قانون اساسي  ؛كوبا 1351قانون اساسي  ؛116ي ماده

  .3بند  112ي سومالي ماده 1351اساسي 
هاي شكلي مرتبط با هویت در برخي از قوانين اساسي كشورها، اصول مربوط به نشان  ه

 1333اجتماعي، از بازنگري مصون مانده است، مانند زبان ویژه )براي نمونه، قانون اساسي 
روماني  1331ساسي قانون ا ؛3بند  121ي بحرین ماده 1353قانون اساسي  ؛153ي الجزایر ماده

  . 6ي تركيه ماده 1332قانون اساسي  ؛163ي ماده
)مانند قانون رند اشمبرخي قوانين اساسي پرچم كشور را از اصول تغييرناپذیر برمي  و

  .171ي تيمور ماده 2112، و قانون اساسي 6ي تركيه ماده 1332اساسي 
)مانند قانون رند اشمپذیر برميرا از اصول تغييرنا سرود مليبرخي قوانين اساسي   ز

  . 6ي تركيه ماده 1332اساسي 
)مانند قانون  رنداشمبرخي قوانين اساسي پایتخت كشور را از اصول تغييرناپذیر برمي  ح

  .6ي تركيه ماده 1332اساسي 
)مانند  رنداشمرا از اصول تغييرناپذیر برمي برخي قوانين اساسي تاریخ اعالم استقالل -ط
  .171ي تيمور ماده 2112اساسي  قانون
حقوق »چهارمين برجستگي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي برخي كشورها، . 1-2-6

 . است« بنيادین
ها را از و آن كنندميها حمایت تعدادي از قوانين اساسي از حقوق بنيادین و آزادي  الف

قانون اساسي  ؛163ي فغانستان مادها 2116دانند )مانند قانون اساسي تعرض و تغيير مصون مي
 2116قانون اساسي  ؛231ي آنگوال ماده 2111قانون اساسي  ؛153ي الجزایر ماده 1333

قانون اساسي  ؛223ي چاد ماده 1331قانون اساسي  ؛113ي جمهوري آفریقاي مركزي ماده
انون اساسي ق ؛661ي اكوادور ماده 2113قانون اساسي  ؛153ي جمهوري كنگو ماده 1332
 2116قانون اساسي  ؛157ي مورو ماده 2111قانون اساسي  ؛162ي مولداوي ماده 1336
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روماني  1331قانون اساسي  ؛131ي اميبيا مادهن 1331قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده
سومالي  1353قانون اساسي  ؛137ي فدراسيون روسيه ماده 1333قانون اساسي  ؛163ي ماده
  . 3بند  112ي ماده

عنوان اصول هاي حقوق انساني، بهدر برخي قوانين اساسي بسياري از ویژگي  ب
 2111)مانند قانون اساسي « كرامت انساني»تغييرناپذیر مورد حمایت قرار گرفته است؛ مانند 

  . 3بند  53ي آلمان ماده 1363قانون اساسي ؛ 231ي آنگوال ماده
)مانند قانون رند اشمو برابري را از اصول تغييرناپذیر برميبرخي قوانين اساسي آزادي   ج

قانون اساسي  ؛157ي كویت ماده 1312قانون اساسي  ؛3بند  121ي بحرین ماده 1353اساسي 
  . 63ي الئوس ماده 1365
)مانند قانون اساسي  رنداشمبرخي قوانين اساسي آزادي را از اصول تغييرناپذیر برمي  د
  .53ي دهتونگا ما 1357
)مانند قانون  رنداشمدي مطبوعات را از اصول تغييرناپذیر برميآزابرخي قوانين اساسي   ه

  .151ي مكزیک ماده 1326اساسي 
را از اصول تغييرناپذیر هاي بازرگاني حقوق كارگران و اتحادیهبرخي قوانين اساسي   و
پرتغال  1351قانون اساسي  ؛232ي موزامبيک ماده 2116)مانند قانون اساسي رند اشمبرمي
  . 233ي ماده

قوانين اساسي مربوط به تماميت سرزميني و  اي ازپنجمين برجستگي دسته .1-2-7
از  ،آیدبسياري از قوانين اساسي یک یا چند اصولي را كه در پي مي .موجودیت كشور است

، حاكميت، یا وحدت ملي، تماميت سرزميني، موجودیت كشور) دانند.بازنگري مصون مي
ي كامرون ماده 1352قانون اساسي  ؛173ي آذربایجان ماده 1337)مانند قانون اساسي   استقالل

قانون  ؛53ي ساحل عاج ماده 1311قانون اساسي  ؛223ي چاد ماده 1331قانون اساسي  ؛13
ساسي قانون ا ؛116ي ماده بيسائو گينه 1331قانون اساسي  ؛33ي جيبوتي ماده 1332اساسي 
قانون اساسي  ؛113ي ماداگاسكار ماده 2111قانون اساسي  ؛2بند  31ي قزاقستان ماده 1333
 1323قانون اساسي  ؛231ي گواتماال ماده 1337قانون اساسي  ؛3بند  33ي موریتاني ماده 1331

موزامبيک  2116قانون اساسي  ؛162ي مولداوي ماده 1336قانون اساسي  ؛151ي مكزیک ماده
 ؛163ي روماني ماده 1331قانون اساسي  ؛233ي پرتغال ماده 1351قانون اساسي  ؛232ي ادهم

قانون  ؛3بند  112ي سومالي ماده 1353قانون اساسي  ؛133ي رواندا ماده 2113قانون اساسي 
  . 171ي تيمور ماده 2112قانون اساسي  ؛111ي تاجيكستان ماده 1336اساسي 

اساسي یكي از موضوعات اساسي ذیل را مورد حمایت قرار قوانين  برخي .1-0-9
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  :شمرنددهند و آن را از اصول تغييرناپذیر برميمي
 1331هاي صلح )مانند قانون اساسي نامهها، عفو عمومي، آشتي و موافقتمصونيت  الف

ان سود 2117قانون اساسي  ؛155ي نيجریه ماده 2111قانون اساسي  ؛7بند  116ي فيجي ماده
  . 2بند  226ي ماده

 133ي سوئيس ماده 1333المللي و هنجارهاي قانوني )مانند قانون اساسي الزامات بين  ب
  .2بند  136ي ماده ؛6بند 

  . 3بند  113ي ماده غنا 1313نهاد ریاست قبيله )مانند قانون اساسي   ج
  . 3بند  113ي مادهغنا  1313وضع ماليات )مانند قانون اساسي   د
  .232ي موزامبيک ماده 2116گرایي حاكم )مانند قانون اساسي قواعد ملي  ه

از محتواي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي كشورهاي  شدهيبنداي دستهها مجموعهاین
   3).پردازیمد. اینک به بحث اعتبار اصول تغييرناپذیر ميشجهان است كه بيان 

 اعتبار اصول تغييرناپذیر .2
 كند:ي اعتبار و ارزش این اصول دو نظریه جلب توجه ميارهدرب

هاي و محدودیتاند اي كه براساس آن، این اصول فاقد ارزش حقوقينظریه نظریه اول:
ها حاكم تواند بر آن؛ یعني مرجع بازنگري ميداردها، اعتبار حقوقي نتوسط آن یجادشدها

 .شود
در متن قانون اساسي، هنجارهایي كامالً الزامي نيستند، هاي مندرج براساس این نظریه، محدودیت»

و   Barthélemy, 1993: 231« )نداعنوان یک ایده یا آمال سياسي، بدون قدرت الزام حقوقيبلكه به
 نامند. مي« موانعي كاغذي»ها را آن

 يلصتفكه بهاست ده شدر دفاع از این نظریه دالیلي ارائه شده و نقدهایي نيز بر آن وارد 
 بيان خواهيم كرد.

آن اصول تغييرناپذیر قانون اساسي اعتبار و ارزش حقوقي  براساساي كه نظریه نظریه دوم:
شده توسط ي بازنگري قانون اساسي، جز در چارچوب مشخصاین نظریه، قوه براساس. دارد

ورد دفاع تواند اختيارات بيشتري داشته باشد. این نظریه از سوي كساني مقانون اساسي، نمي
 ،پذیرندي مؤسس اصلي ميواقع شده كه وجود مرجع بازنگري قانون اساسي را متمایز از قوه

زیرا پس از پذیرش چنين مرجعي، دیگر هيچ اشكال منطقي براي پذیرش محدودیت مرجع 
 بازنگري قانون اساسي وجود ندارد.

انون اساسي باید وسایل و ق»كنند، از جمله اینكه مدافعان این نظریه، دالیلي را مطرح مي
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هایي كه ي گروهنشدههاي كنترلبيني كند كه از نهادهاي جامعه در برابر هجومطرقي را پيش
كنند، حفاظت كند، و این وسایل و منافع اختصاصي خود را در حاكميت یا غير آن دنبال مي

دف اصول تغييرناپذیر مدافعان این نظریه، ه . Rigaux, 1985: 248« )طرق، اصول تغييرناپذیرند
ند كه ممكن نكاي عنوان ميهاي پنهان و ناپيداي انقالبيرا تأمين دوام حكومت در برابر حركت

اساس قانون اساسي را با بازنگري درهم  ،است بدون فوران خشم و طغيان و با حركت نرم
  . Rigaux, 1985: 232« )دنریزند و اساس حكومت و نظم نهادها را متالشي سازب

فاقد  تغييرناپذیر قانون اساسی آن، اصول اساساي كه برنظریه .2-1
 نداارزش حقوقی

دارد كه اصول سازد. این نظریه بيان مياین نظریه مرجع بازنگري را ملزم و متعهد نمي
عنوان هنجارهاي الزامي به ،كندبيني ميهایي را براي بازنگري پيشقانون اساسي كه محدودیت

ها ند و آناشوند، بلكه یک ایده یا آمال سياسي بدون قدرت و الزام حقوقينمي در نظر گرفته
  . Barthélemy, 1933: 231نامند )را موانعي كاغذي مي

شود. معتقدان به ناشي مي« ي مؤسس اصليي دوام و جاودانگي قوهنظریه»این نظریه از 
ي مؤسس اصلي ظاهر ي باشد، قوهگاه نياز به بازنگري قانون اساس گویند هراین نظریه مي

ها چون به مرجع بازنگري معتقد نيستند، ارزش حقوقي براي اصول قانون آن روازاینشود، مي
 نيستند. بيني محدودیت براي این قوه نمایند، قائلكه پيشاساسي 
 شود:كنند كه در ادامه، بيان ميها دالیل دیگري را نيز مطرح ميآن

سازد؛ یعني  یبندهاي آینده را متعهد و پاتواند نسلیک نسل نمي»كه ها معتقدند آن  الف
هاي بعدي تحميل هاي خود را به نسلتوانند دیدگاهكنندگان قانون اساسي اوليه، نميتدوین

 . Laferriére, 1986: 288« )ندكن
نسلي هر »گوید: اند كه ميي توماس جفرسون الهام گرفتهطرفداران این نظریه، از اندیشه

مستقل از نسل بعدي است و نسل بعدي حق دارد كه شكل حكومت را برگزیند و خود در 
ي حقوق بشر و شهروند اعالميه 23ي ماده به او براي منظور خود«. ي موارد تصميم بگيردهمه
یک ملت همواره حق بازبيني، اصالح و »دارد: كه اشعار مي كندمياستناد  1533ژوئن  26

هاي آینده را مطيع تواند با قوانينش، نسلاش را دارد. یک نسل نمين اساسيبازنگري قانو
 . Gözler, 1995: 183« )سازد

گویند دليل دوم معتقدان به عدم اعتبار حقوقيِ اصول تغييرناپذیر، این است كه مي  ب
قوانين اساسي در شرایط سياسي اجتماعي خاصي شكل گرفته است. این شرایط همواره »
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قوانين اساسي هم باید با آن شرایط جدید،  روازاینكند. با تحوالت اجتماعي تغيير مي مطابق
گویند، از نظر حقوقي، قانون اساسي یک قانون مي ها. آن Gözler, 1995: 183« )دشومطابق 

قابل اصالح و تغيير است. نظام قانون  پيوستهاست، و قانون براساس طبيعتش، عملي است كه 
كه ضرورت آن از نظر سياسي احساس را اي باید در هر زمان امكان بازنگري اساسي سخت،

 . Laferriére 288 :1986 ,فراهم سازد ) ،شودمي
اگر  گویند،اعتباري اصول تغييرناپذیر این است كه ميي بيدیگر طرفداران نظریهدليل   ج

 ،ها روزي حذف خواهند شدتمایل به تغيير در جامعه افزایش یابد، به هر شكل، این محدودیت
توانند مانع انقالب شوند. ناپذیرند. اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي نميها اجتنابزیرا انقالب

 روازایناگر این اصول، از طرق قانوني بازنگري نشوند، از طرق انقالبي بازنگري خواهند شد. 
هاي ي بخشباید همهبست نرسد، ي انقالب و براي اینكه نظام به بنبراي فراهم نكردن زمينه
 . Vedel, 1949: 117) شودقانون اساسي بازنگري 

ي قوه»این است كه  ،گوینددليل دیگري كه مدافعان اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر مي  د
ي مؤسسي كه قانون ي مؤسس آینده را متعهد و مقيد سازد. قوهتواند قوهمؤسس امروزي نمي

ي مؤسسي باشد كه در آینده تشكيل خواهد شد و تواند برتر از قوهنمياساسي را وضع كرده 
 . Vedel, 1949: 117« )تواند ادعا كند كه آن را محدود سازدنمي
اعتباري این اصول تغييرناپذیر، غيرمشروع بودن قيدوبندها براي دليل دیگر براي بي  ه

این  از طریقهاي بازنگري كه تگویند محدودیها ميتشكيل و اجراي حاكميت مردم است. آن
ي بازنگري طبق یعني اگر به ملت اجازه ؛آید، با حاكميت ملي ناسازگار استوجود مياصول به
حتي اگر مدت  ست؛پوشي از عنصر اساسي حاكميت اوي خودش داده نشود، چشمخواسته

ها ماني . آنزماني را براي امكان بازنگري نكردن قانون اساسي در نظر گيرند )محدودیت ز
تواند در هر زماني، سازد. هر ملتي بنا به حاكميتش ميچيزي حاكميت را مقيد نميگویند مي

  . Vedel, 1993: 90) ند تغيير دهدهست كه ممنوع از تغيير را هنجارهایي
ي عدم اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر این است كه طرفداران نظریه دیگر دليل  و

اي مقيد و ي آمرانهشدهتدویني ازپيشتواند به هيچ قاعدهقانون اساسي نميگویند بازنگري مي
بنيانگذاران یک قانون اساسي هرگز این خصوصيت و حق را » كننداظهار ميها ملزم باشد. آن

مرجع  كنندبيان ميندارند كه قواعدي را براي بازنگري آینده تدوین كنند. بر همين اساس، 
هاي متوالي بر اصول ي این امكان و توانایي را دارد كه با بازنگريبازنگري قانون اساس

 در بند بعدي بحث خواهيم كرد. يلتفصه بهزمين در این«. دشوها چيره تغييرناپذیر و محدودیت
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 حقوقی اصول تغییرناپذیر و دالیل آن اعتباریی بینقد نظریه
هاي بازنگري قانون محدودیت -یراعتباري اصول تغييرناپذي بيگفتيم كه مدافعان نظریه

پذیرند. ي مؤسس اصلي نميوجود یک مرجع بازنگري قانون اساسي را جدا از قوه -اساسي
ند و هر بار كه نياز به بازنگري اي مؤسس اصليها معتقد به استمرار، دوام و جاودانگي قوهآن

كه قوانين اساسي براي  بينندها وقتي مي. آنآورديي مؤسس اصلي سر برمهمين قوه ،باشد
شوند به گيرند، مجبور ميبازنگري، اصول تغييرناپذیري را همراه با مرجع بازنگري در نظر مي

كند، بيني ميبراي بازنگري پيشرا هایي محدودیت هر شكلي اعتبار حقوقي این اصول را كه
كه وجود مرجع  اي استهاي بازنگري، نظریهي انكار اعتبار محدودیتند. نتيجهكنانكار 

ي كند. اینک به نقد دالیل مدافعان نظریهي مؤسس اصلي را انكار ميبازنگري متمایز از قوه
 پردازیم:اعتباري اصول تغييرناپذیر ميبي

هاي بازنگري قانون اساسي ناشي تواند محدودیتدليل اول این بود كه یک نسل نمي  الف
ها در مورد تحميل كند. باید گفت كه این محدودیت هاي بعدياز اصول تغييرناپذیر را به نسل

تواند درست است كه یک نسل نمي همچنينبرخي موضوعات است، نه كل قانون اساسي. 
وجود آیند. قوانين اساسي هم متوني نيستند كه نسل در نسل به ،هاي بعدي را ملزم سازدنسل

هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگ، ارزشگفتيم كه قوانين اساسي برخاسته از اصول بادوام و ثابت 
تغييرناپذیري  روازاینند، اها متون ثابتند. آناهاي یک جامعهمذهبي و اقتصادي، عرف و سنت

چند اصل، عاقالنه و خردمندانه است. برخي از حقوقدانان اساسي غربي این دليل انكاركنندگان 
آید و ئل كه به نظرشان اساسي ميمؤسسان باید ميان برخي مسا»گویند: و مي پذیرندميرا 
هایي كه اساسي نيستند و بسيار هم هستند، تفاوت قائل شوند. مسائل غيراساسي همواره آن
  . Pactet, 1949: 187 )« توانند مورد اصالح و بازنگري واقع شوندمي

هاي نسل زیرا باید ارتباط و دوام ميان ،استناد كرد« هااصل تداوم ميان نسل»همچنين باید به 
دهند تا ملتي از خالل حوادث یا عوامل متعددي دست به دست هم مي. »شودیک ملت تأمين 

هاي ، تنها از نسل«ملت» . 213: 1351)قاضي، « گذشت قرون و اعصار در بستر تاریخ زایيده شود
از جمع . ملت، فراتر گيرديآینده و حال را در برم ،هاي گذشتهآید، بلكه نسلوجود نميزنده به

اصل حاكميت ملت جایگزین اصل  سببدهند. به همين افرادي است كه آن را تشكيل مي
ها نيز ل نسلدپذیر باشد و در تداوم و تبحاكميت مردم شد تا حاكميت، استمرار یابد، تقسيم

هاي نسل روازاینناپذیر است. وجود داشته باشد. پس ملت، كليتي جمعي، مجرد، واحد و تقسيم
هاي آینده این امكان و حق گذارند و نسلبهاي آینده برجاي توانند آثاري را براي نسلمي گذشته

 را دارند كه اصول تغييرناپذیر قانون اساسي را از طرق انقالبي مورد بازنگري قرار دهند.
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اي كه در آن قانون سياسي -شود و شرایط اجتماعيدرست است كه جامعه متحول مي  ب
باید قانون اساسي  روازاینفته، با شرایط امروزي و آینده متفاوت خواهد بود و اساسي تدوین یا

د، اصول تغييرناپذیر هميشه استثنایي است. پس بيشتر اصول و شوبا این شرایط جدید منطبق 
شده، مورد بازنگري قرار بينيتواند با تغييرات اجتماعي تغيير كند و از طریق پيشقواعد مي

كه استثنا هم  -بخش تغييرناپذیر قانون اساسي روازاین .مجراي قانون اساسي  گيرد )تغيير از
گيري تواند در هر زمان از طریق انقالب؛ یعني تغيير از بيرون قانون اساسي و شكلمي -است
د. باید از برخي شوي مؤسس اصلي، تغيير یابد. لذا باید نوعي ثبات و دوام اجتماعي تأمين قوه

ي متحرک، محافظت كرد. قانون اساسي موظف به ایجاد ارتباط و پيوند ميان اصول در جامعه
حاكميت سياسي، قواعد و هنجارهاي اجتماعي و آمال وجوديِ یک جامعه در حال تحولِ 

 . Rigaux, 1985: 237مستمر است )
ها قابل ها همواره توسط انقالباما در مورد دليلي كه براساس آن این ممنوعيت ج 
ها ي این ممنوعيتاما مربوط به گستره و دامنه ،اند، باید گفت كه این نظر درستي استيبازنگر

ي مؤسس اصلي؛ یعني گيرند، نه قوهها بر سر راه مرجع بازنگري قرار مينيست. این ممنوعيت
 كنند.در قانون اساسي، بازنگري اصول تغييرناپذیر را منع مي شدهبينييشي پشيوه يريكارگبا به

عبارت به»هاي انقالبي مربوط نيستند. روش ييلهوسها هرگز به بازنگري این اصول بهاین
هاي انقالبي پنهاني دیگر، موضوع اصول تغييرناپذیر، منع انقالب نيست، بلكه اجتناب از پدیده

كنندگان قانون اساسي است كه با ظاهر قانوني، نظم نهادها را درهم خواهد ریخت. تدوین
« اهند كه این اصول، بدون خروج از چارچوب قانون اساسيِ خود، زیر سؤال نروندخومي
(Gözler, 1995: 188 . 

ي مؤسس آینده را متعهد و مقيد تواند قوهي مؤسس امروزي نميگوید، قوهدليلي كه مي د 
ن دهد كه مدافعان این دليل، وجود یک مرجع بازنگري قانوسازد، در واقع، این نتيجه را مي

پذیرند. اگر وجود یک مرجع بازنگري متمایز از ي مؤسس اصلي را نمياساسي متمایز از قوه
زیرا یک نظام  ،رودخود از بين ميي مؤسس اصلي را بپذیریم، این دليل خودبهقوه

ي مؤسس قوهرو ازایني مؤسس اصلي و مرجع بازنگري وجود دارد. مراتبي ميان قوهسلسله
 تواند مرجع بازنگري آینده را متعهد و مقيد سازد.یک نهاد برتر است، مي كهيامروزي درحال

ویژگي غيرمحدود دارد، باید گفت كه براساس نظر « حاكميت»دليلي كه  در مورداما  ه 
مرجع  كهيي حاكم است، درحالي مؤسس اصلي یک قوهحقوقداناني مانند اوليویه بو، قوه

توان ویژگي از این موضوع مي روازاین. استد غيرحاكم بازنگري قانون اساسي یک قوه و نها
یعني چون مرجع بازنگري  ، Beaud, 1949: 113محدود بودن مرجع بازنگري را نتيجه گرفت )
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ي مؤسس اصلي و غيرحاكم است، پس محدود است و این ي مؤسس ثانوي  محصول قوه)قوه
 محدودیت برخالف اصل حاكميت ملي نيست.

اند ملت، منشعب شده يشدهيسازمانده ينهادهایي كه از مجموعه»گوید: يكاره دومالبر م
توانند مالک قدرت نامحدود باشند. اصل حاكميت مليِ منحصر به نمي ،)مانند مرجع بازنگري 

ي برتر مشخص و یک قاعده ييلهوسهاي تأسيسي، بهكند كه قدرت ارگانملت، اقتضا مي
 «دكنها را مشخص ميد و صالحيت و مرز این ارگاناي كه حدومحدود باشد؛ قاعده

(Carré de Malberg, 1992: 189 . 
از نظر حقوقي قانون اساسي یک قانون است و »آن  براساسدليلي كه  در خصوصاما  (و

، باید گفت كه از لحاظ حقوق «شدنياز لحاظ طبيعتش، قانون واقعيتي است پيوسته اصالح
سازد، نيازي به تصور امكان سي، مواردي را از بازنگري منع ميقانون اسا كهيموضوعه، وقت

ي آن، قاعده اساساصل عدم تعارض كه بر». از سوي دیگر، نيستبازنگري قانون اساسي 
تواند به نفع د، نميكني قبلي را اصالح یا نسخ تواند همواره قاعدهبعدي در یک زمان مي

زیرا سطح قواعد باید یكي باشد و اگر  ،كار آیدي عدم اعتبار اصول تغييرناپذیر بهنظریه
تواند به ي اخير نميي بعدي باشد، این قاعدهمراتبي باالتر از قاعدهي قبلي از نظر سلسلهقاعده

ي مؤسس اوليه وضع تعدیل یا نسخ آن بپردازد. در این مورد نيز اصول تغييرناپذیر از سوي قوه
مراتبي وجود ي مؤسس اوليه و مرجع بازنگري نظام سلسلهاند، و اگر بپذیریم كه ميان قوهشده

تواند اصول تغييرناپذیر را تعدیل تر از آن یكي است و نميمرجع بازنگري پایينرو ازایندارد، 
  . Gözler, 1995: 190« )دكنیا اصالح 

بازتاب قدرت سياسي مردم در جامعه است »ي سياسي ملت و ي مؤسس، تجسم ارادهقوه
ي مؤسس، قواي پردازد و از طریق قانون اساسي است كه قوهتأسيس قانون اساسي مي كه به

  و نهادهاي دیگر برآمده از این نهاد 331: 1331)منتسكيو، « دكني دیگر را ایجاد ميگانهسه
  6).ي مؤسس اشتقاقيمرجع بازنگري یا قوه ؛عالي است

 گيرد. ني قانون اساسي شكل ميیع ،ي مؤسسي تأسيس، محصول قوهعنوان یک قوهبه

آن اصول تغييرناپذیر قانون اساسی اعتبار و  براساساي كه نظریه .2-2
 ارزش حقوقی دارند

ي كه وجود مرجع بازنگري قانون اساسي را متمایز از قوه كنندمياین نظریه دفاع  از كساني
هيچ اشكال منطقي زیرا پس از پذیرش چنين قوه و نهادي، دیگر  ،پذیرندمؤسس اصلي مي

براي پذیرش محدودیت مرجع بازنگري قانون اساسي وجود ندارد. همچنان كه براي ارزش و 
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هایي را براي آن مرجع )بازنگري  اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر قانون اساسي كه محدودیت
 كنند، نيز اشكالي وجود ندارد.بيني ميپيش

شده توسط اساسي، جز در چارچوب مشخصاین نظریه، مرجع بازنگري قانون  براساس
د. همچنين اصول قانون اساسي كه این چارچوب را شوتواند اجرایي قانون اساسي نمي

 ند. شوسازند، اعتبار و ارزش حقوقي دارند و بر این مرجع تحميل ميمشخص مي
 :اما دالیل طرفداران این نظریه

وام نظام است و همچنين نوعي ثبات براي هدف اصول تغييرناپذیر قانون اساسي تأمين د»  الف
  ؛ Rigaux, 1985: 248« )هاي مرگبارهاي اساسي حكومت در برابر آسيبنهادها و حفاظت از بنيان

هایي براي منافع خویش اي كه گروهنشدههاي كنترلقانون اساسي باید در برابر هجوم  ب
 د.كنبيني یک جامعه، پيش منظور حفاظت نهادهايدهند، ابزارهایي را بهانجام مي

هدف چنين اصول تغييرناپذیري تأمين دوام نظام حكومت » :گویدماري فرانسواز ریگو مي
براي  شدهبينييشدر برابر یک حركت انقالبي پنهان است كه بدون فوران خشونت، قواعد پ

هدف اصول توان گفت كه پس مي . Rigaux, 1985: 232« )بازنگري قانون اساسي را دنبال كند
، بلكه اگر ملتي بخواهد از طریق تغيير اصول تغييرناپذیر قانون تغييرناپذیر، منع انقالب نيست

پذیر نيست، مگر آنكه با انقالب، به تغيير قانون اساسي به تغيير نظام حاكم دست زند امكان
 اساسي بپردازد. 

، این اصول بر عملكرد در مجموع، براساس این نظریه )اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر 
زیرا اوالً هدف این قواعد تأمين دوام و ثبات رژیم و همچنين  ،شوندمرجع بازنگري تحميل مي

هاي انقالبي پنهان است، كه از طریق شيوه و قواعد حمایت از نظام حكومت در برابر حركت
شود، بدون  یختهرآنكه نظم بنيادین قانون اساسي درهم يجابراي بازنگري، به شدهبينييشپ

قانون  از طریقها ثانياً این محدودیت؛ دگيرفوران خشونت، در قانون اساسي بازنگري انجام 
ند و مرجع بازنگري قانون اساسي چون توسط قانون اساسي شكل شوبيني مياساسي پيش

اند اصول تو؛ ثالثاً مرجع بازنگري نميدكنگرفته است، الزاماً باید این اصول و قواعد را مراعات 
ثابت را تجدید كند، زیرا در صورت تعرض به این اصول، دموكراسي را زیر سؤال برده است 

  . 256: 1335)سام، 

. اعتبار حقوقی اصول تغييرناپذیر در قانون اساسی جمهوري 2-3
 اسالمی ایران

قانون اساسي از چه اعتبار و ارزش  155پرسش این است كه محتواي اصل تغييرناپذیر 
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كه  -قي برخوردار است؟ آیا این امكان وجود دارد كه شوراي بازنگري قانون اساسيحقو
به بازنگري و اصالح اصول تغييرناپذیر بپردازد؟ آیا  -شودتشكيل مي 155براساس اصل 

ي بازنگري قانون اساسي، محتواي این اصل را تغيير داد؟ پاسخ اوليه توان از مجراي شيوهمي
تواند به چنين كاري اقدام كند، اما برخي حقوقدانان غربي، زنگري نمياین است كه شوراي با

 . Beaud, 1994: 371اند )را مطرح كرده« بازنگري در بازنگري»یا « بازنگري مضاعف»ي نظریه
تواند در دو مرحله بر اصول تغييرناپذیر براساس این نظریه، مرجع بازنگري قانون اساسي مي

اصلي كه اصالح و بازنگري را منع كند، سپس با بازنگري اصلي كه فایق آید؛ نخست با حذف 
ي ماده 7تواند نخست بند اش ممنوع است. براي مثال، در فرانسه مرجع بازنگري ميبازنگري

داند  را مطابق با آیين و قانون اساسي )كه جمهوري بودن شكل حكومت را تغييرناپذیر مي 33
ي بعدي بازنگري، شكل اساسي، حذف كند. سپس در مرحلهي بازنگري مندرج در قانون شيوه

بازنگري مضاعف و »تواند از طریق جمهوري حكومت را تغيير دهد. آیا شوراي بازنگري مي
را تغيير دهد و سرانجام، اسالميت،  155، محتواي اصل «بازنگري در بازنگري»یا « درپيپي

 گيرد.  جمهوریت و والیت فقيه مورد بازنگري و تغيير قرار
گرایانه در هيچ كشوري ي آرمانپيش از پاسخ به این پرسش باید متذكر شد كه این نظریه

عملي نشده است. آیا در كشورهاي مبتني بر دموكراسي ليبرال، یک نمونه وجود دارد كه مرجع 
ي بازنگري با استفاده از این نظریه به حذف اصول تغييرناپذیر و سرانجام، حذف یا تغيير محتوا

اي را گزارش اصول تغييرناپذیر اقدام كرده باشد؟ تاریخ حقوق اساسي تاكنون چنين نمونه
ي دستبرد به اصول تغييرناپذیر خود را داده و آن را با نكرده است. كدام قانون اساسي اجازه

 بيني كرده است؟شيوه و آیين بازنگري پيش
اند، كه در حال حاضر هيچ مثال كردهبرخي از حقوقدانان كشورمان نيز بر این امر تأكيد »

 . 251: 1333)گرجي، « هاي بزرگ وجود نداردعيني براي این دیدگاه حتي در بين دموكراسي
ي ملت كه همان فراتر از اراده -بر آن، باز گذاشتن دست مرجع بازنگري قانون اساسيعالوه

 شد. به دیكتاتوري و خودكامگي این مرجع منجر خواهد -قدرت مؤسس است
ي نظریه ي بازنگري مضاعف، ارائهاما در نظام جمهوري اسالمي ایران، براساس نظریه

بپردازد، سپس  155گونه است كه شوراي بازنگري قانون اساسي نخست به حذف اصل این
وجود ندارد، به بازنگري و تغيير در اسالمي بودن، والیي  -مانع بازنگري -155چون اصل 

 ر آراي مردم و موازین اسالمي و تغيير مذهب رسمي، بپردازد.بودن، ابتناي نظام ب
از لحاظ شكلي امكان تحقق چنين امري وجود ندارد، زیرا تشكيل شوراي بازنگري 

، براي اصالح یا تتميم مواردي است كه رهبري طي حكمي به 155براساس اصل 
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لمرو بازنگري را اعالم كرده است؛ یعني رهبري ق -براي تشكيل این شورا -جمهوريرئيس
گيري این شورا كه موقت است و تنها براي هر بازنگري ي شكلكند. پس فلسفهمعين مي

 2شود، صرفاً براي بازنگري در موارد اعالمي در حكم رهبري است )بند اقتضایي تشكيل مي
رو ضمانت اجراي مصوبات شورا باید به تأیيد رهبري برسد، و این تأیيد  . ازاین155اصل 

ي تشریفاتي ندارد، زیرا پس از تأیيد رهبري و امضاي آن از سوي ایشان است كه باز در نبهج
 ي بعدي باید به آراي عمومي گذاشته شود.دو مرحله

ویژه حضور اعضاي شوراي . با توجه به تركيب شوراي بازنگري به1گيریم كه پس نتيجه مي
اي مجلس خبرگان كه شرط اجتهاد براي نگهبان و حضور ده نفر به انتخاب خود رهبري و اعض

قانون اساسي به بحث و  155ي اول، حذف اصل تواند در مرحلهها، اساسي است، چگونه ميآن
ي بعد محتواي این اصل كه بيانگر اسالمي بودن شور و رأي گذاشته شود تا سرانجام، در مرحله

 پردازي است.ریه نوعي خيالنظام و جمهوري بودن و والیي بودن آن است، حذف شود. این نظ
و تغيير مذهب رسمي در قانون  نظام . بازنگري در اسالمي، جمهوري و والیي بودن2

اساسي، در واقع، نوعي بازنگري كلي و كامل قانون اساسي است و بازنگري كامل تاكنون در 
ي، هيچ كشوري انجام نگرفته است؛ حتي در سوئيس، كرة جنوبي و اسپانيا كه قانون اساس

 اي انجام نگرفته است.بازنگري كامل را پذیرفته، چنين بازنگري
. در فرض انجام چنين چيزي، چگونه خود رهبري كه حافظ و مروج شریعت اسالم و 3

 كند؟كر تشكيل چنين شورایي است، مصوبات را تأیيد و امضا ميبتم
 پرسي است كه باید انجام گيرد.. مانع بعدي، همه6

توان مطرح كرد؛ از جمله، استناد به اختصاصي مذكور، دالیل دیگري نيز ميبر دالیل عالوه
روح قانون اساسي و اینكه اگر عمل بازنگري مضاعف هم انجام گيرد، فروپاشي و انهدام كامل 

ي بازنگري رو انحراف از شيوهقانون اساسي است كه مغایر با هدف قانون اساسي است، ازاین
گري، خالف دموكراسي و تعدي به قانون اساسي است و به و درهم شكستن قيود بازن

تواند مفيد باشد، ولي دیكتاتوري منجر خواهد شد. بنابراین، طرح این نظریه از لحاظ تئوري مي
رو اگر مردم بخواهند به عمالً امكان تحقق آن در نظام جمهوري اسالمي وجود ندارد. ازاین

بپردازند،  -ن تغيير نظام حاكم و دگرگوني بنيادین استي آكه نتيجه -تغيير اصول تغييرناپذیر
ها و طرقِ برون قانون اساسي است كه از مجراي قانون اساسي امكان ندارد، بلكه تغيير از شيوه

 است. « انقالب»ترین آن مهم
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 گيريهنتيج

تجدید نظر هاي موضوعي محدودیت به قوانين اساسي كشورهاي جهان يمعموالً در همه
شمار ها اصول تغييرناپذیر قانون اساسي بهشده است. این محدودیت انون اساسي تصریحدر ق
 .این اصول، حفاظت از قانون اساسي و نظام حاكم است يترین فلسفهآیند. مهممي

اعتبار و ارزش حقوقي این اصول مطرح است.  يهدر ميان حقوقدانان غربي دو نظریه دربار
كنند كه از جمله تمسک ها دالیلي را بيان ميي این اصول نيستند. آنبرخي قائل به اعتبار حقوق

گویند هر . معتقدان به این نظریه مياست« مؤسس اوليه يهدوام و جاودانگي قو ينظریه»به 
ها چون آنرو ازاینشود. مؤسس ظاهر مي يهمين قوه ،گاه نياز به بازنگري قانون اساسي باشد

محدودیت براي  نيستند، ارزش حقوقي براي اصول قانون اساسي كهمعتقد به مرجع بازنگري 
 كنند.نيز بيان مي را ها دالیل دیگريند، قائل نيستند. آنكن بينياین قوه پيش

قانون اساسي اعتبار و ارزش حقوقي دارند و  ييرناپذیردیگر این است كه اصول تغ ينظریه
دوام نظام است و نوعي ثبات  يناین اصول، تأمهدف  كنند، از جمله اینكهدالیلي را مطرح مي

ها معتقدند هاي مرگبار. آنهاي اساسي حكومت در برابر آسيببراي نهادها و حفاظت از بنيان
به قانون اساسي  یبنديشوند. با توجه به پاكه این اصول بر عملكرد مرجع بازنگري تحميل مي

شود و ي فعلي خالصه نمياضر و زندهعنوان پيمان جمعي ملت، و اینكه ملت در نسل حبه
براي حفظ امنيت و ثبات در نظم حقوقي جامعه، باید به اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر توجه 

د و این موضوع با حاكميت ملت در تعارض نيست و اگر ملتي بخواهد به تغيير بنيادین نظام كر
پذیر نيست، مگر آنكه با ند، امكانحاكم از طریق تغيير اصول تغييرناپذیر قانون اساسي دست ز

انقالب، به تغيير قانون اساسي بپردازد. پس مرجع بازنگري، امكان بازنگري در اصول ثابت را 
 .ندارد، زیرا در صورت تعرض به این اصول، دموكراسي را زیر سؤال برده است

ت سياسي ي مؤسس بازتاب قدرساالر، قوههاي مردمتوان گفت كه در نظامدر مجموع مي
گيرد و در قانون اساسي كه مأموریت تدوین و مردم است و اعتبار حقوقي خود را از مردم مي

هاي بنيادین جامعه اصولي را غيرقابل تصویب آن را از سوي مردم دارد، براساس ارزش
كند. این اصول جوهره و اساس قانون اساسي و ضامن حفاظت از نظام بازنگري اعالم مي

ي مؤسس است، مرجع بازنگري كه برآمده از قانون اساسي جدید و محصول قوهحاكم است و 
 ها تجدیدنظر كند.تواند این اصول را نادیده بگيرد و در آننمي

ي در نظام جمهوري اسالمي نيز امكان بازنگري در اصول تغييرناپذیر، حتي با طرح نظریه
يرناپذیر جمهوري، اسالمي و والیي بر اینكه اصول تغيبازنگري مضاعف وجود ندارد. عالوه

دهند، از نظر شكلي نيز، تركيب بودن حكومت، اساس و روح قانون اساسي را تشكيل مي
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ي است كه باید در جهت حفظ این اصول ثابت هر اقدامي را انجام اگونهبهشوراي بازنگري 
باید مصوبات  شود و سرانجام، ایشاندهند و قلمرو بازنگري نيز از سوي رهبري تعيين مي

 شوراي بازنگري را تأیيد و امضا كند.
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Abstract 

To safeguard itself and the ruling political system, the Constitution 
declares some principles unchangeable and unamendable which their 
content is formulated in accordance with cultural and political conditions, 
historical events, customs, norms, social relations and religious beliefs in 
every country. These inalienable principles serve as an assurance of 
maintaining the ruling system in power and securing the spirit and 
essence of the Constitution. Nearly all the Constitutions of the world 
declare these principles as red lines considering them as the creator of the 
Constitution. The content of these principles which fall into different 
categories, better delineates the conditions governing any country. Some 
of these principles have a religious content while some others are based 
on secularism or laicism; some emphasize on the ruling system to be a 
republic, while others accentuate on its kingdomship. But from a long 
time ago, there’s been an argument over legal validity or invalidity of the 
principles among western legal scholarships. Important for Constitutional 
Revision is the explanation of the theories regarding legal validity or 
invalidity of these principles. In this article, in addition to broaching the 
unchangeability theory of these principles and their foundation beside the 
categorization of their content, the views of the scholarships and their 
reasons for and against the legal validity or invalidity of these principles 
are clarified. Furthermore, the alteration and transformation of generations 
and the compliance or noncompliance of the national sovereignty right 
with these principles are analyzed. 
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