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چکيده
يکي از زيربناهای دستورگرايي دادرسي اساسي است؛ دادرسي اساسي ناشي از دو ضرورت
وجود سلسلهمراتب بین منابع و برتری قانون اساسي است .نظارت بر قانون اساسي و تطبیق
ساير منابع با اين منبع برتر در دو الگوی آمريکايي يعني سپردن نظارت به مراجع قضايي و
الگوی اروپايي يعني سپردن نظارت به نهادی سیاسي در دنیا رواج يافته است .در خصوص
فلسفهی وجودی نهاد دادرسي اساسي بحثهای فراواني بهخصوص در سنت آمريکايي در
گرفته است .بررسي و تحلیل اين نزاع در سیستم آمريکايي و استداللهای موافقان و مخالفان
اين نهاد ،موضوع مورد مطالعهی اين مقاله است .پرسش اصلي اين نوشتار اين است که
مخالفان و موافقان دادرسي اساسي و سپردن نظارت بر نهادی مردمي و منتخب ،به نهادی
غیرانتخابي و محدود ،چه استداللهايي ارائه ميکنند .در اين مقاله با روش تحلیلي -توصیفي
کوشش شده است به اين پرسش پرداخته شود .مخالفان اين نهاد داليلي همچون مخالفت با
اصل اکثريت ،مخالفت با ارادهی عمومي و دگرديسي در مفهوم دموکراسي را ارائه کردهاند.
موافقان اين نهاد در پاسخ به استداللهای مخالفان داليلي چون موافقت با دموکراسي و اصل
اکثريت و تحول در اين مفاهیم ،اصل حاکمیت قانون و تضمین حقها را بیان کردهاند.
واژگان کليدی :اصل اکثريت ،حاکمیت قانون ،پدران قانون اساسي ،دادرسي اساسي ،دموکراسي.
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مقدمه
ايجاد و تأسیس نهادهای عالي در جهت تضمین رعايت اصول قانون اساسي و حقوق
بنیادين اشخاص از نوآوریهای نظامهای امروزی محسوب ميشود (موسيزاده و همکاران،
:1831ی) و دادرسي اساسي به معنای صالحیت نظارت بر قوانین و مقررات است که براساس
آن تجاوز از حدود اختیارات مندرج در قانون اساسي يا نقض قانون اساسي توسط نهادها
بررسي ميشود (غمامي و همکاران .)13 :1811 ،اين مفهوم از بنیادهای دستورگرايي مدرن
است که در قرن بیستم بهسرعت جهانگیر شد و حتي برخي آن را مهمترين دستاورد قرن
بیستم در حوزهی حقوق اساسي دانستهاند (تروپه .)211:1838 ،در خصوص مبنا و بنیادهای
اين نهاد ،بحثهای بسیاری میان عالمان حقوق اساسي در گرفته است ،که يکي از مهمترين
پرسشهای مطرحشده ،نسبت اين نهاد با دموکراسي است .آمريکا از آغاز شکلگیری دادرسي
اساسي تا به امروز ،درگیر اين بحث بوده است .ازآنجا که در اين کشور بیش از دو قرن است
که بحث دادرسي اساسي مطرح است ،ادبیات بسیار وسیعي در زمینۀ دادرسي اساسي شکل
گرفته است .از میان مسائل متعدد دادرسي اساسي ،يکي از مهمترين اين مباحث نسبت
دموکراسي و دادرسي اساسي است که از آغاز پیروزی انقالب و در میان فدرالیستها اين
مسئله مطرح شد و با تشکیل اولین دولتها در آن کشور دادرسي اساسي وارد مباحثات بین
پدران قانون اساسي شد .از میان پدران قانون اساسي مهمترين مخالف اين نهاد جفرسون 1بود.
به باور او اگر به قضات قدرت ابطال قوانین مجلس داده شود ،اين مسئله به ايجاد يک
قضايیهی مستبد منجر ميشود (آلتمن )171 :1831 ،زيرا در نظامي که رئیسجمهور و کنگره،
منتخبِ مردم بوده و در برابر مردم مسئولاند ،نميتوان به يک نهاد غیرمسئول و غیرمنتخب
چنین اختیاری داد .اساس دموکراسي پاسخگويي است و قضات پاسخگو نیستند (آلتمن،
 .)172 :1831با اين حال همیلتون 2و ماديسون 8از طرفداران اين تأسیس بودند .همیلتون در
مقالهی شمارهی  73فدرالیستها به دفاع از اين نهاد پرداخت .به باور او اين قدرت (نظارت بر
قوانین مجلس) را بايد به کمخطرترين قوه يعني قوهی قضايیه داد .او معتقد بود قضايیه نه
اجبار ميکند نه ارادهای را تحمیل ميکند ،بلکه فقط حکم ميدهد و اجرای حکم نیازمند
مجريه است .ماديسون نیز در مقالهی  83استقالل قضايي را بهترين شیوه جلوگیری از استبداد
اعالم کرده بود ( .)Hamilton, Madison, jay,2005ماديسون ميترسید که دموکراسي موجب
تیراني اکثريت شود

(2002 : 144

 )Hardin,و معتقد بود تاريخ نشان داده است که حاکمیت

مردم همیشه به حاکمیت اقلیتها منجر ميشود

(2002 :118

 .)Hardin,پدران قانون اساسي

آمريکا بر اين باور بودند که اگر دست مقننه باز باشد ،آنها بيشک قوانیني مغاير قانون اساسي
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تصويب خواهند کرد و جلوی اين کار را بايد گرفت و کنترل قضايي را بهعنوان يکي از
راهکارهای جلوگیری از اين مسئله پیشنهاد دادند (مرکزمالمیری  .)171 :1831به باور آنها
نبايد از قوهی قضايیه ترسید ،زيرا اين قوه فقط حکم ميدهد و اجرای حکم نیازمند قوه مجريه
است ( ).Mace,1972:1142عالوهبر اين دستگاه قضايي چون از لحاظ مالي به قوه مجريه
وابسته است ،خطری برای مستبد شدن ندارد (آلتمن .)171 :1831 ،البته مباحث آمريکا در
خصوص نسبت بین اين دو مفهوم کلیدی تنها در دکترين محصور نماند ،بلکه در رويهی
ديوان عالي آمريکا نیز آرای مهمي در اين خصوص صادر شده و چندين نظريه و رويه بهوجود
آمده که خود موضوع مقالهی مستقلي است .در اين مقاله تنها بر آرای متفکران و صاحبنظران
حقوق اساسي آمريکا تمرکز شده است و با تحلیل آرای آنها در پي بررسي اين پرسش هستیم
که چه ديدگاههايي در دکترين اين کشور در خصوص رابطهی اين دو مفهوم وجود دارد .در
اين خصوص تاکنون در زبان فارسي نوشتهای وجود ندارد .البته برخي تحقیقات بهنحوی بسیار
مختصر به اين موضوع اشاره کردهاند .يکي از محققان در مقالهای به رويکردهای ديوان عالي
آمريکا در خصوص تفسیر قانون اساسي در پرتو تحوالت اجتماعي و سیاسي پرداخته است
(حبیبزاده .) 1818 ،در تحقیق ديگری به دفاع از دموکراتیک بودن دادرسي اساسي در سنت
اروپايي با تکیه بر آرای کلسن اشاره شده است (جاللي و صداقت .)1811 ،در تحقیقي
دربارهی مباني دادرسي اساسي در آمريکا نیز بهاختصار به اين موضوع اشاره شده است (زارعي
و مرکز مالمیری .)1838 ،مقالهی ديگری با عنوان «مطالعهی تطبیقي مباني و کارکردهای
دادرسي اساسي در فرانسه و آمريکا» (واعظي )1811،به بیان و مقايسهی دو نظام حقوقي
فرانسه و آمريکا در دادرسي اساسي پرداخته است ،اما هیچکدام از اين تحقیقات بهطور خاص
به رويکرد مخالفان و موافقان تعارض دموکراسي و دادرسي اساسي در سنت آمريکايي دادرسي
اساسي نپرداختهاند .اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است که در آمريکا بهعنوان يکي از
سنتهای مهم دادرسي اساسي چه نسبتي بین دموکراسي و دادرسي وجود دارد و ديدگاههای
مخالفان و موافقان سازگاری اين دو مفهوم چیست.

 .1مبانی دادرسی اساسی
دادرسي اساسي دارای مباني عامي است که در همهی الگوهای دادرسي اساسي وجود
دارند ،مثل برتری قانون اساسي در سلسلهمراتب قوانین ،تحديد قدرت دولت ،و دولت
قانونمند (واعظي111-113 :1811،؛ غمامي و همکاران .)87- 88 :1811 ،يکي از نخستین
مباني دادرسي اساسي در آمريکا بحث چک و باالنس( 8مهار و توازن يا نظارت و تعادل) 1در

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 02

4

که جزء جداييناپذير نظريهی تفکیک قوا در آمريکاست .توضیح آنکه تفکیک قوا شرايطي
دارد :نخست تمايز بین شاخههای حکومت است که هر کدام وظايف اصلي و مرکزی دارند،
مثالً وظیفهی اصلي مجلس قانونگذاری است ،دومین شرط عدم مداخله در اعمال و اختیارات
است .سومین شرط جک و باالنس است و فقدان شرط سوم ممکن است به دموکراسي لطمه
بزند و ازاينرو قضات حافظ تفکیک قوا هستند .به اين ترتیب چک و باالنس برداشت
آمريکايي از نظريهی تفکیک قواست که بهصورتي که در آمريکا وجود دارد ،در جای ديگری
نیست .در اين نظريه هر يک از قوای سهگانه دو قوهی ديگر را مهار ميکنند (که لزوماً نظارت
نیست) و در عین حال بین آنها تعادل وجود دارد .به همین دلیل نظارت قضايي را يک چک
در برابر قدرت نامحدود کنگره ميدانند (  .)Mace, 1972 :1242به گفتهی محققان آمريکايي
حداقل برای دستورگرايي آمريکايي کنترل قضايي امری واجب و حتمي است (
 ،)429زيرا در آمريکا آن را وسیلهای برای جلوگیری از استبداد مقننه و الزمهی چک و باالنس
Post.1998:

ميدانند.
مبنای ديگر ،نظريهی مشروطهخواهي است که نظريهای بهدنبال محدود کردن دولت است.
نظام مشروطه ،در پي ايجاد فضايي است که رفتاری برابر با تمام اعضای جامعهی سیاسي مبني
بر احترام و توجه برابر بین آنها داشته باشد (ريدی .)138 :1812 ،يکي ديگر از داليلي که
برای نظارت قضايي برشمردهاند ،تضمین حقوق بنیادين افراد است .با اينکه ديوان کارکردهای
متعددی چون تفسیر قوانین و آيیننامههای مصوب مقامات اجرايي فدرال را عهدهدار است،
مهمترين وظیفهی آن اعمال دادرسي اساسي است (فرومن.)131 :1838 ،
اگرچه دموکراسي از مباني دادرسي اساسي در آمريکاست (غمامي ،)81- 81 :1811 ،يکي
از علل دادرسي اساسي در آمريکا اين است که آن را برای جلوگیری از تبديل شدن دموکراسي
به استبداد اکثريت دانستهاند (ريدی ،)171 :1812 ،زيرا در نظام آمريکا از همان آغاز ماديسون
همه را از استبداد اکثريت ترسانده بود و بعدها نیز توکويل 1در کتاب دموکراسي در آمريکا از
استبداد اکثريت سخن گفت.
در اروپا نیز استداللهايي در اين خصوص مطرح شده است؛ يکي از اين استداللها متعلق به
کلسن 7است که گفته بود لزوم برتری قانون اساسي وسیلهای است که برتری آن را نشان دهد که
البته سخن کلسن ارتقای استدالل قاضي مارشال 3در رأی معروف ماربری علیه ماديسون بود که
گفته بود قانون اساسي بايد برتر باشد ،وگرنه قانون اساسي نیست (تروپه.)271-211 :1838 ،
برخي ديگر اين نظارت را توجیه دموکراسي دانستهاند ،زيرا قانون اساسي نمايانگر ارادهی مردم
است و آن را تقويتکننده ،محدودکننده يا اصالحکنندهی دموکراسي دانستهاند (تروپه.)1838 ،
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پاسخ ديگر اين است که چون پارلمان مصون از خطا نیست و قانون اساسي نیازمند پاسداری
است ،بايد نهادی را برای پاسداری از قانون اساسي و اصالح اشتباهات پارلمان تعبیه کرد
(پروين .)13 :1818 ،يکي ديگر از داليلي که برای دادرسي اساسي برشمردهاند ،اين است که
در دموکراسي مبتني بر نمايندگي ،بايد بهدنبال راهحلي بود که جلوی سوءاستفادهی مقاماتي که
اين قدرت به آنها تفويض شده است ،گرفته شود که سیستم انتخابات و نیز اعمال محدوديت از
طريق قانون اساسي يا دادرسي اساسي از راهکارهای مطرح است (.)Almendares,2015: 358
مسئلهی نمايندگي موجب مطرح شدن بحث مهم ديگری به نام حاکمیت پارلمان ميشود ،که
بهنظر ميرسد با دادرسي اساسي در تعارض باشد و حتي برخي کوشش کردهاند که با توجیه
خودکنترلي توسط مقننه با دادرسي اساسي مخالفت کنند (مرکز مالمیری .)131 :1831 ،به باور
آنها بهعلت اهمیت پارلمان بايد نظريهی خودمحدوديتي را در مورد آن پذيرفت و نبايد به
نهادهای ديگر اين قدرت را داد که از پارلمان باالتر شوند .اين مسئله بهسبب اهمیت پارلمان
در برخي نظريههاست ،که حتي از حاکمیت آن نیز سخن گفتهاند .به گفتهی يکي از محققان،
حاکمیت پارلمان تا مدتهای مديدی نقطهی مرکزی دموکراسي بود .بهخصوص در اروپا که
تحت تأثیر تفکر روسويي اين مسئله بسیار پررنگ شده بود و تنها بعد از جنگ جهاني دوم و
سوء استفادهی رژيمهای غیردموکراتیک از حاکمیت پارلمان اين مسئله با پرسشهايي مواجه
شد که يکي از ثمرات اين بحثها رشد دادرسي اساسي است ( .)Ginsburg .2003: 1-3اين
مسئله از سال  1131چنان سرعتي گرفته که به گفتهی يکي از محققان بیشترين مسئله و بحث
در دستورگرايي معاصر را به خود اختصاص داده است ( .)Gardbaum,2014: 1البته چند
استدالل اخیر در اين بند بیشتر از آمريکا در اروپا و در سنت فرانسوی وجود دارند .شايان ذکر
است که در ديگر سنتها بنابر پیشینهی تاريخي و شکل دادرسي اساسي متفاوتشان ،بحثها
نیز متفاوت ميشود .برای مثال از منظر تاريخي در فرانسه اين نهاد برخالف آمريکا برای مقابله
در برابر ارادهی مقنن بهوجود نیامده است ،بلکه ميخواهد قانون با مقتضیات نفع عمومي
منطبق شود (زولر .)221 :1831 ،درحاليکه در جامعهی آمريکا پیشفرضي وجود دارد که
قانونگذار ضرورتاً پیگیر خیر و نفع عمومي نیست (غمامي و همکاران .)21 :1811 ،شايان ذکر
است که شورای قانون اساسي در فرانسه تحوالتي را پشت سر گذرانده است و با الزام پارلمان
به رعايت نص و روح قانون اساسي مانع حاکمیت مطلق پارلمان شده است (غمامي و
همکاران 31 :1811 ،و  .)78همچنین در فرانسه اين کنترل توسط نهادی قضايي صورت
نميگیرد .البته اين به اين معنا نیست که نسبت دموکراسي و دادرسي اساسي در اين کشور
بحث نميشود ،ولي ازآنجا که در اين مقاله مباحث آمريکا محل بحث است ،از بررسي

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 02

1

استداللهای انديشمندان در ساير کشورها اجتناب کردهايم (برای مطالعهی بیشتر ر.ک:
واعظي.)178-111:1811،
اينکه دادرسي اساسي چگونه در آمريکا مطرح شد ،نیز محل تأمالتي بوده است؛ يعني آيا
ريشه در سنتهای خود آمريکا داشت يا از انگلیس وام گرفته شده است .اگرچه تحقیقات
جديد ،ريشهی اين نهاد را در سنتهای کلونيهای آمريکا و حتي پیشتر از آن در سنتهای
بومیان ميداند و حتي برخي گفتهاند که برخالف سنتهای حقوقي آمريکا که اغلب ريشه در
انگلیس دارد ،دادرسي اساسي ريشهای در کشور انگلستان ندارد (.)Farber & Sherry. 2009 :13
اما بنا بر يک نظر ديگر سنت انگلیسي در آن بيتأثیر نبوده است ( .)Hulsebosch,2003فراموش
نکنیم که در سنت انگلیسي قاضي کوک 1در اوايل قرن هفدهم گفته بود که اگر پارلمان قانون
خالف عقل و عدالت تصويب کند ،کامنال در برابر آن خواهد ايستاد که البته بعدها با تأثر آرای
باگهوت 11و دايسي 11و نظريهی حاکمیت پارلمان ،نظريات کوک به فراموشي سپرده شد .حتي
پیش از پیروزی انقالب در سال 1711م برخي مانند جان آدامز 12اعالم کردند که قوانین موضوعه
در صورت تعارض با قانون عرفي باطل و بياثر است که در حقیقت همان استدالل کوک است.

 .2استداللهای مخالفان
همانگونهکه میان پدران قانون اساسي در آمريکا در خصوص اين مفهوم اختالف وجود
داشت ،بین عالمان علم حقوق اساسي آمريکا نیز در اين دو سده اختالفهای زيادی وجود
داشته است و مخالفان با دادرسي اساسي از طريق قوهی قضايیه ،استداللهای متعددی در
مخالفت با اين نهاد آوردهاند .پس از مجادلهی پدران ،کساني که با اين نهاد مخالفت کردند،
داليل خود را به شکل متفاوتي بیان کردند؛ برخي آن را مخالف با اصل مشارکت اکثريت
ميدانستند و عدهای داليلي همچون مخالفت با ارادهی عمومي و دگرديسي مفهوم دموکراسي
را بیان کردند که در اين قسمت به تحلیل داليل مخالفان ميپردازيم:
اولین کسي که با اين مفهوم مخالفت کرد ،جیمز تاير بود .او در مقالهی مهم کالسیک خود
اين بحث را باز کرد ( )Thayer, 1893و در پي آن بود که حق قضات در اين خصوص را تا
حد امکان محدود کند و ميگفت بهجز در موارد اشتباه فاحش ،قضات بايد به ارادهی نهادهای
ديگر احترام بگذارند .اين نهاد تا به امروز مخالفان نامدار زيادی دارد که ميتوان به بزرگاني
چون والدرن ،بیکل ،مارک توش نت ،الری کرامر 18،هیرشمن ،سیدني هوک و  ...اشاره کرد.

2ـ .1مخالفت نظارت قضایی بر قانون اساسی با اصل مشارکت و اصل اکثریت
معروفترين مخالف اين مفهوم که آرای او در چند دههی اخیر موجب در گرفتن مباحث

رابطهی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعهی موردی آمریکا)

1

متعددی در آمريکا شده ،جرمي والدرن است .به نظر او نبايد اصل احترام به اکثريت را قرباني
کرد و بايد اعتراف کرد که هر گاه نیاز به تصمیمي اساسي باشد ،تنها بايد با اصل اکثريت پیش
رفت (ريدی .)111 :1812 ،او اصل مشارکت را حقِ حقها ميداند که کامالً با اصل و قاعدهی
اکثريت گره خورده است و از طريق اين حق ،همه در ساختن قوانین مشارکت دارند و والدرن
نقض آن را انکار بخشي از وجود مردم ميداند ( .)Waldron ,13993 :37به باور او مشارکت
مردم برای تحقق دموکراسي ضروری است و نبايد حق مشارکت -يا حقِ حقها -را با توسل
به نهادهای غیردموکراتیک خدشهدار کرد ،زيرا اگر قرار باشد قاعدهی اکثريت خدشهدار شود،
ديگر بايد از دموکراسي دست کشید .او بر آن است حمايت از حقها که معموالً توسط موافقان
دادرسي اساسي استفاده ميشود ،مسئلهای اساسي است ،اما بايد اعتراف کرد که در مورد حقها
هیچگاه توافقي وجود ندارد و بيشک قانونگذار که نمايندهی منتخب مردم است ،بر قضات در
تشخیص اين مسئله يعني نقض حقها اولويت دارد  )Lever, 2009:11 & 3(.توضیح آنکه
موافقان بر اين باورند که حقها خط قرمز يک جامعهاند و بايد نهادی برای محافظت از آنها
وجود داشته باشد .به باور والدرن دموکراسي ناسازگار با حقهای فردی نیست و حقِ حقها
يعني مشارکت است که قوانین را بهوجود ميآورد .به باور او ما هرگز در مورد حقها توافق
نداريم و نبايد از اين نظر شرمنده باشیم (.)Waldron,2006a:ch 10-11
به باور والدرن نبايد بهسبب اينکه ممکن است حقها نقص شود ،به قضات قدرت
قانونگذاری داد .به نظر او هیچ دلیل منطقي وجود ندارد که بگويیم دادگاه بهتر از قانونگذار از
حقها حمايت ميکند ( .)Lever:2009:4او بر اين اساس ،دادرسي اساسي را توهین به دموکراسي
و ارادهی شهروندان ميداند ( .)Lever,2009:7به گفتهی او اگر قرار باشد نهادی برای اين کار
تعبیه شود ،نمايندگان مردم نسبت به قضات در اولويتاند ( .)Lever,2009: 10به باور او بین حق
و دموکراسي رابطهای نزديک وجود دارد و حقها به تصمیم اکثريت مشروعیت ميدهند .او
همچنین توسل به مشروعیت دادرسي اساسي را مصادرهی به مطلوب ميداند.
او با تقسیم نظارت قضايي به دو نوع قوی و ضعیف معتقد است که نظارت قوی
غیرعادالنه است ،زيرا براساس آن دادگاه تصمیمها را ابطال يا اصالح کرده و از اين طريق
عمالً قانونگذاری ميکند .اما نظارت قضايي ضعیف تنها نظارت پیشیني بر قانونگذاری است
که آيا حقوق افراد نقض شده است يا خیر ( .)Waldron, 2014: 8-9بهعبارت ديگر ،در نظارت
قوی دادرس اساسي برای حفظ حقوق بنیادين افراد با ابطال يا اصالح تصمیم قانونگذار و گاه
از طريق تفسیر قانون بهجای قانونگذار مينشیند و در انديشهی والدرن اين مسئله با اصل
مشارکت مردم در تضاد است .اما در نظارت ضعیف مرجع نظارت امکان ندارد تصمیم
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قانونگذار را ابطال کند ،زيرا حقها در اين صورت نقض خواهند شد .آمريکا و کانادا نمونهی
مدل قوی و انگلستان و نیوزلند از نمونههای مدل ضعیفاند (  .)Lever,2007 :7او از مخالفان
تفسیر قضات بوده و معتقد است که آنها از اين طريق قانونگذاری ميکنند و مبنای اين مخالفت
به نقد او بر نظارت قضايي قوی برميگردد .در خصوص تقسیم نظارت قضايي به ضعیف و قوی
از سوی والدرن و مبنای آن اختالفنظرهايي جدی بین محققان حقوق اساسي وجود دارد (برای
نمونه ر.ک)Tushnet,2006; Sinnott-Armstrong,2003; Gyorfi,2016; Tushnet,2008 :
به باور والدرن در مخالفت با اين نهاد چند نکته بايد مورد توجه قرار گیرد :اوالً مردم
افرادی را از شهروندان انتخاب کردهاند و بايد به آنها و تصمیمهايشان احترام گذاشت؛ ثانیاً
نهادهای قضايي انتصابياند؛ ثالثاً بیشتر افراد به حقها و اقلیتها احترامها ميگذارند؛ و رابعاً بر
سر حقها توافقي وجود ندارد ( .)lever,2007: 8او دادرسي اساسي را خالف جامعهی آزاد و
دموکراتیک ميداند ( .)Waldron, 2006b:1348به باور او در جامعهی دموکراتیک برتری مقننه
با خود  -حکومتي مردم جمع ميشود ( .)Waldron, 2006b:1349به نظر والدرن حملهاش به
دادرسي اساسي کامالً با ويژگي سیاسي جوامع لیبرال سازگار است ()Waldron, 2006b: 1353
و تأکید مي کند که مخالفتش با قانونگذاری اين نهاد است و با اعمال کنترل بر مجموعه يا
تصمیمسازیهای اداری مشکلي ندارد ( .)Waldron, 2006b: 1363او ميپرسد چرا بايد قضات
در خصوص موضوعي چنین مهم تصمیم بگیرند و ميگويد که پاسخ جدی که توسط موافقان
مطرح ميشود ،اين است که اعضای ديوان عالي از رئیسجمهور و کنگره نشأت ميگیرد
( .)Waldron, 2006b: 1391او همچنین اين مسئله را مطرح ميکند که چرا بايد يک اکثريت
سادهی نهنفری تصمیم بگیرند ( .)Waldron, 2006b: 1392والدرن استداللهای مدافعان دادرسي
اساسي را چنین طبقهبندی ميکند -1 :قضات هرگز حقها را نميسازند؛  -2آنها توافقات
جامعه را دربارهی حقها اعمال ميکنند؛ -8قانونگذار همیشه ميتواند اعالمیهی حقوق را تغییر
دهد؛  -8قضات اعتبار دموکراتیک دارند؛  -1نبايد به انتخابات خیلي اعتماد کرد ،زيرا بیشتر
البيگری هستند ( .)Waldron, 2006b: 1394او با نقد تمام اين مسائل ميگويد دادرسي اساسي
در قانونگذاری در هر صورت مسئلهای نامناسب است و عدم توافق دربارهی حقها امری
غیرمعقول نیست و مردم ميتوانند دربارهی حقها توافق نداشته باشند ،اما آنها را جدی
بگیرند (.)Waldron, 2006b: 1406
توش نت از ديگر مخالفان اين نهاد ،ضمن دفاع از دادرسي اساسي ضعیف مينويسد
برتری پارلمان دو شکل دارد :نخست شکل مطلق که در آن قانونگذار تصمیمگیر نهايي است و
دوم لیبرال که فرهنگ سیاسي محدوديتهای اخالقي را برای پارلمان به رسمیت ميشناسد و
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بر آن است که نبايد به اصل برتری پارلمان ضربه زد (  .)Thushne, 2003: 716او معتقد است
که هیچ دلیلي وجود ندارد که دادرسي اساسي چیز خوبي باشد ( )Thsunet, 1999: 153و آن را
کاری غیرضروری ميداند (.)Thsunet, 1999: 163
استدالل اصلي مخالفان ،حول محور دموکراسي و قاعدهی اکثريت ميچرخد و اين نکته را
برجسته ميکنند که يک نهاد غیرمنتخب بر نهادهای منتخب نظارت ميکند ،زيرا در دموکراسي
يک اصل اساسي و نقطهی کانوني وجود دارد که اصل يا قاعدهی اکثريت است و اين نهاد
موجب خنثي شدن هدف اصلي قانونگذاری ميشود و ضد اصل اکثريت است .به باور مخالفان
تا وقتي قضات غیرانتخابي دادرس اساسياند ،نميتوان به دموکراسي رسید و بايد از ساختن
تعارض بین دادگاه و قانونگذار اجتناب کرد

(118

 .)Eisgruber,2002:نخستین کسي که اين

مطلب را برجسته کرد ،آلکساندر بیکل بود که در کتاب معروف خود در  1131اين مشکل را که
اختیار تفسیر قانون اساسي را به قضات غیرمنتخب ميدهند ،معضل ضداکثريتي نامید
( .)Bicle,1984اما محققان معاصر آن را وسواس آکادمیک ميدانند (.)Farber & Sherry, 2009:24
به باور آنها اگر قرار باشد نقش مردم به اين ترتیب تضعیف شود ،ديگر مردم در حکومت
نقشي نخواهند داشت و با نقض قاعدهی اکثريت ،مشارکت مردم و در نتیجه دموکراسي از بین
خواهد رفت ،زيرا ارادهی مردم از طريق انتخابات و مشارکت متجلي ميشود و هر قانوني نماد
رأیدهندگان است (ويژه.)211 :1811 ،

2ـ .2مخالفت با اصول دموکراسی
مخالفتهای ديگری نیز با اين مفهوم شده است؛ برای نمونه گفتهاند در دادرسي اساسي
اين قاضي است که در نهايت مظهر ارادهی عمومي بودن يک قانون را احراز ميکند و به اين
ترتیب مفهوم دموکراسي عوض ميشود .ازاينرو اين ايده ،اصل اساسي دموکراسي را نقض
ميکند ،زيرا نميتوان اساس دموکراسي را زير پا گذاشت (  .)Weingass, 2005محاکم با اين
کار عمالً نظر و ديدگاه خود را در خصوص سیاست يا اصول اخالقي جايگزين ديدگاههای
نمايندگان کرده (آلتمن )178 :1831 ،و قانونگذاری ميکنند ،درحاليکه قانونگذاری وظیفهی
پارلمان است و ازاينرو برخي نیز آن را خالف حاکمیت پارلمان دانستهاند.
برخي در مخالفت با اين نهاد بر پاسخگو نبودن قضات تأکید کردهاند (ريدی.)178 :1812 ،
به نظر بورک 18نیز دادن اين حق به قضات مانند آن است که چک سفیدامضايي به قضات
واگذار شود تا آنها ارزشهای خود را بر جامعه تحمیل کنند (آلتمن .)218 :1831 ،به گفتهی
تروپه با اين وضعیت بايد دموکراسي را دوباره تعريف کرد و به حکومت قانون يا قضات تقلیل
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داد (تروپه .)231 :1838 ،برخي نیز گفتهاند دموکراسي قدرت مردم است و به اين ترتیب بايد
معنای قدرت مردم تغییر کند .برخي ديگر گفتهاند که وجود دادرسي اساسي تنها راه حفاظت از
دموکراسي نیست (ويژه.)213 :1811 ،
ريچارد بالمي بر اين باور است که قانون اساسي آمريکا بر پیشفرضهای پیشادموکراسي و
ضداکثريتي چک و باالنس بنا شده است ،اما دموکراسيهای جديد بر قاعدهی اکثريت بنا
شده اند و دادرسي اساسي در سنت آمريکايي هم به دموکراسي و هم به دستورگرايي لطمه
ميزند

(20-21

 .)Bellamy,2007:برخي نیز آن را رجوع از دموکراسي و رفتن به سمت

الیگارشي ميدانند .پیشتر جفرسون اين ايده را دکترين خطرناکي دانسته بود که به دسیوتیسم
يک الیگارشي منجر ميشود ( .)Ford, 1904:160از محققان جديد نیز هیرشمن دادرسي اساسي
را به همان نظريهی قديمي هژموني نخبگان دانسته است ( ،)Hirshman, 2004زيرا در نظريهی
نخبگان مردم نقشي در حکومت ندارند و نخبگان جامعه تصمیمگیران نهايياند و به اين ترتیب
نظريهی قديمي نخبگان بار ديگر و به شکلي جديد سر برآورده است.
طرفداران دستورگرايي دموکراتیک و حاکمیت مردمي نیز از مخالفان دادرسي اساسياند ،زيرا
به باور آنها اين نهاد هم غیرضروری است و هم بر مقامات منتخب نظارت ميکند .فرض آنها
اين است که شاخههای منتخب مردمي همیشه از آزادیها و حقوق حمايت ميکنند و دادرسي
اساسي اغلب موفق نیست و بیشتر مواقع شکست ميخورد ( .)Chemerinsky,2004 :679-683به
باور موافقان دادرسي اساسي از طرفداران دستورگرايي مردمي مثل والدرن ،توش نت ،لری
کرامر ،ريچارد پارکر و رابرت پیت بايد ترسید ،زيرا به پوپولیسم تکیه ميکنند
( .)Chemerinsky,2004: 689بهطور کلي طرفداران دستورگرايي سیاسي با دادرسي اساسي
مخالفاند و برتری مقننه را يک اصل ميدانند .در میان آنها برخي مثل بالمي همهی اشکال
دادرسي اساسي را رد ميکند ،يا سیدني هوک معتقد است که دادرسي اساسي با هیچ تفسیر
منطقي از دموکراسي جور در نميآيد ( .)Hook,1962:95اما برخي مثل والدرن با شکل ضعیف
آن مخالفتي ندارد (.)Belong ,2013: 1053-1054

 .3استداللهای موافقان
موافقان دادرسي اساسي سعي کردهاند که به ايرادات مطرحشده توسط مخالفان پاسخ دهند ،البته
آنها به پاسخ به مخالفان بسنده نکرده و کوشیدهاند ،مبناهايي برای اين مفهوم بیابند که در ادامه به
برخي از اين پاسخها اشاره ميشود .در اين سو نیز بزرگاني چون دورکین ،آکرمن ،الي ،ايسگروبر
و ...قرار دارند .موافقان نیز مبناهايي همچون موافقت با دموکراسي و تحول در مفهوم آن ،دفاع و
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حمايت از حقهای دموکراتیک ،موافقت با حاکمیت قانون و ...را توضیح و تبیین کردهاند:

1ـ .3موافقت با ارادهی عمومی و اصل مشارکت
يکي از مدافعان اين نهاد بروس آکرمن است .او طرفدار ايدهی «ما مردم» در آمريکاست و
بر همین مبنا استدالل ميکند که در آمريکا مردم همهکارهاند و هیچ فرد يا نهادی نميتواند در
برابر ارادهی مردم بايستد ( .)Ackerman, 1991او تا اينجا همانند مخالفان استدالل ميکند ،اما
به باور او مردم همیشه در صحنه نیستند و غیرفعالاند .در اين صورت دادرسي اساسي از
ارادهی آنها که قبالً اعالم شده است ،حمايت ميکند .اما هر گاه مردم فعال شدند ،دادرس
اساسي حق ندارد در برابر ارادهی آنها بايستد (آلتمن 138 :1831 ،و  .)137به گفتهی او اين
اعالم اراده به اين صورت است که يا مردم ارادهی خود را بهصورت صريح بیان ميکنند ،که
همان اصالح و بازنگری قانون اساسي است ،يا بهصورت ضمني اعالم ميکنند ،مثل اصالحات
نیوديل (ريدی )171 :1812 ،و همین که مردم ارادهی خود را اعالم کردند ،دادرس اساسي بايد
به آن اراده احترام بگذارد و حق ندارد جلوی آن بايستد .البته ميتوان در اين سخن آکرمن
مناقشه کرد که ارادهی مردم الحد نیست و نميتوانند خالف آزادیها و حقوق بنیادين عمل
کنند .برخي بر استدالل آکرمن ايراد گرفتهاند ،که چرا و بر چه مبنايي بايد دورهی تأسیس
قانون اساسي مبنا باشد (ريدی .)171 :1812 ،مثالً در کشوری مثل آمريکا که قانون اساسي
بیش از دويست سال است که به تصويب رسیده است ،چرا بايد پدران دويست سال قبل
همچنان حکومت کنند و ارادهی اعالمشده توسط آنها همچنان ارادهی مردم باشد.
از ديگر موافقان مهم اين نظريه ،کريستوفر ايسگروبر است .او از منظری متفاوت از اين
نهاد دفاع ميکند .چنانکه ذکر شد ،مخالفان دادرسي اساسي بر اين باورند که مجلس منتخب
مردم است و نبايد توسط نهادی غیرمنتخب نظارت شوند ،اما به نظر ايسگروبر اتفاقاً دادرس
اساسي نمايندهی مردم است ،اما مجلس و رئیسجمهور تنها نمايندهی انتخابکنندگانشان
هستند نه همهی مردم (ريدی )131 :1812 ،و اگر قرار باشد نهادی نمايندهی مردم باشد ،آن
نهاد دادرس اساسي است نه پارلمان .ايسگروبر بههمراه برت اشنايدر دادرسي اساسي را
حمايت از حقهای دموکراتیک ميدانند و بر آن باورند که دادرسي اساسي از ارزشهای
دموکراسي دفاع ميکند

(2001: 461, (Besttschneider, 2007:151-154

 ..)Eisgruber,وقتي

ايسگروبر کتاب مهم خود را نوشت ،برخي از مهمترين مخالفان دادرسي اساسي مثل ربکا
برون ،توش نت ،والدرن ،جان دنوبر و ريک هیل نقدهای بر او نوشتند و او در مقالهای سعي
کرد به ايرادات آنها پاسخ دهد .به گفتهی ايسگروبر نبايد دموکراسي را به حکومت
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رأیدهندگان تقلیل داد ( )Eisgruber,2002: 116و «ما مردم» فقط رأیدهندگان نیستند .به
گفتهی او تمامي تالشش در آن کتاب اين بوده است که نشان دهد دادرسي اساسي محدوديتي
بر دموکراسي نیست ،بلکه شکلي از خود حکومتي است که اکثريتي نیز نیست
(.)Eisgruber,2002:117

3ـ .2تحول در مفهوم دموکراسی
رونالد دورکین از ديگر موافقان اين نهاد است .به باور دورکین مشکل مخالفان اين است
که دموکراسي را مترادف با اصل و قاعدهی اکثريت گرفتهاند ،درحاليکه مفهوم دموکراسي
تغییر کرده است .به بیان ديگر ،دادرسي اساسي با مفهوم سنتي دموکراسي در تضاد است نه هر
مفهومي از دموکراسي (بارنت .)82 :1832 ،دفاع دورکین با ديگران متفاوت است ،زيرا او
مفهوم دموکراسي را تغییر ميدهد و از مفهومي به نام دموکراسي مبتني بر قانون اساسي سخن
ميگويد .مبنای انديشهی دورکین بر برابری قرار دارد و او از نظريهپردازان برابری است و
هدف دموکراسي و رويههای دموکراتیک را اين ميداند که اکثريت ،برابری را زير پا نگذارند
(ريدی .)138 :1812 ،او بر اين باور است که نظام دموکراتیک مبتني بر قانون اساسي ،به
آرمانهای بنیادين اخالقي متعهد است ().Dowrkin, 2001:19
به گفتهی موافقان عالوهبر اينکه امروزه مفهوم دموکراسي تغییر يافته است و نبايد آن را به
رأی اکثريت فروکاست .همیشه بايد از دموکراسي ترسید ،زيرا اگر در کشور کانت و گوته
دموکراسي اين گونه تخريب شد ،پس در همه جا اين امکان وجود دارد و اگر ما از دموکراسي
حمايت نکنیم ،دموکراسي از ما حمايت نخواهد کرد ( .)Barak,2006 :21دموکراسي مفهومي پیچیده
است که دو پايه دارد؛ نخست حاکمیت مردم که مردم از آن طريق ،نماينده انتخاب ميکنند و به
قاعدهی اکثريت پیوند خورده است و دوم نقش مهم ارزشهايي که به قاعدهی اکثريت ارتباط
ندارند ،مثل حاکمیت قانون و تفکیک قوا ،استقالل قضايي ،حقهای بشری ،اصول اساسي مثل
اخالق و عدالت ،موضوعات اجتماعي مثل صلح و امنیت ( )Barak,2006 :24و هر دو جنبهی
شکلي و ماهوی مذکور برای دموکراسي ضروری هستند ( .)Post, 1998; Shapiro, 1999رژيمي که
شهروندانش حاکم نیستند و قوای مجريه و مقننه احترام ندارند ،دموکراتیک نیست .همچنین
رژيمي که ويژگيهای مذکور را نداشته باشد ،دموکراتیک نیست و رأی اکثريت نميتواند يک
رژيم را دموکراتیک کند

(:24

 .)Barak,2006به گفتهی دورکین دموکراسي فقط دموکراسي

آماری نیست و رأی اکثريت هم فقط در صورتي ارزشمند است که برابری را در نظر بگیرد و
حقهای مدني و سیاسي محترم شمرده شوند

(1990: 35 & 36

 .)Dowrkinبه باور دورکین
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تفکیک قوا ستون فقرات دموکراسي است و دموکراسي ماهوی بر روی اين ستون فقرات بنا
شده است (به نقل از  .)Hribe, 2000,: 2-10آنچه يک دموکراسي را ميسازد ،اصول بنیادين
هستند که مفهوم ماهوی دموکراسي به آن اشاره ميکند

(:57

 .)Barak,2006اين اصول بر

قانونگذاری در آفريدن قانون و بر قضات در توسعهی آن تأثیر ميگذارند ()Barak,2006 :61؛
اصولي مثل تساهل ،حسن نیت ،عدالت نظم عمومي ،استقالل قضايي و حقوق بشر
( .)Barak,2006 :63-81به گفتهی يکي از محققان دموکراسي شکلهای متعدد و مکانیسم
پیچیدهای دارد و مشکل والدرن اين است که بر مفهوم رويهای دموکراسي و حق مشارکت و
قاعدهی اکثريت تکیه ميکند ( .)Waluchorn, 2007برتری پارلمان تنها يک مدل از دموکراسي
است و دموکراسي واقعي منوط به آن نیست (جاللي .)121 :1811 ،تصمیمهای نادرستي که از
سوی اکثريت اتخاذ ميشوند ،توسط اين نهاد اصالح ميشوند تا دموکراسي همچنان بهعنوان يک
ارزش باقي بماند (جاللي .)181 :1811 ،عالوهبر اين دموکراسي دارای اشکال متعددی مانند
اکثريتي ،لیبرال ،مشارکتي و ...است که اکثريتي فقط يکي از آنهاست (زارعي 17 :1818،و .)218

3ـ .3سازگاری با دموکراسی
افراد ديگری نیز با استداللهای متفاوت به دفاع از دادرسي اساسي و نسبت آن با
دموکراسي پرداخته اند .در سنت اروپايي هانس کلسن و موريس هوريو ،به دفاع از اين نهاد از
منظر دموکراسي پرداختهاند .کلسن دموکراسي را عاملي برای تحقق آزادی ميداند و معتقد
است اگرچه آزادی به اين معناست که هر کس با ارادهی خودش پیش رود ،اما ازآنجا که
هرگز بین افراد اجماع پديد نميآيد ،تصمیمها بايد به خواست اکثريت باشد (تروپه:1838 ،
 .)271به باور او و شاگردش آيزمن ،اگرچه نظارت ،دموکراتیک نیست ،اما با دموکراسي
سازگار است .موريس هوريو نیز بر اين باور بود که آزادی ،اصلي اساسي است و بايد پاس
داشته شود و اگر قرار باشد با هر انتخاباتي مبنای قانونگذاری عوض شود ،آزادیها در خطر
ميافتند (فاورو  11 :1831و  .)17ازاينرو بايد نهادی باشد که در برابر تغییر گرايشهای
سیاسي پارلمان بايستد و مانع تجاوز به حقها شود.
همگام با اين افراد در سنت آمريکايي نیز برخي محققان مثل رابرت دال و جان هارت الي
دادرسي اساسي را بیشتر مسئلهای رويهای ميدانند و مخالف اين هستند که اين نهاد نقش
ماهوی داشته باشد و قضات بتوانند بهجای قانونگذار تصمیم بگیرند .جان هارت الي از کساني
است که سعي کرده است به آرای مخالفان پاسخ دهد .به باور او قضات فارغ از نزاعهای
سیاسي عمل ميکنند و انتخاب آنها نیز بهسبب گرايشهای سیاسي آنها نیست و ازآنجا که
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قضات تحت تأثیر گرايشهای سیاسي نیستند ،اين نظارت راه را بر دموکراسي ميگشايد
(آلتمن .)171 :1831 ،به باور او موافقان و مخالفان بر سر يک مفهوم توافق دارند و آن
دموکراسي است و الي بر آن است که دادرسي اساسي به بهتر شدن دموکراسي کمک ميکند،
البته اين به معنای آن نیست که قضات بهترين تصمیم را ميگیرند .به باور الي دادگاه نقش
تکمیلکنندهی رويههای دموکراتیک (ريدی )173 :1812 ،و نقش کمککننده به دموکراسي را
دارد .الي در کتاب مهم خود بیشتر بر روی مسئله تفسیر ايستاده است و بر ارزشهای رويهای
قانون اساسي (هم رويههای قضايي و هم رويههای سیاسي) تأکید ميکند (.)Ely,1980 :87

3ـ .4پاسخ به نقض اصل اکثریت
يکي از نقدهای والدرن بر دادرسي اساسي اين است که قاعدهی اکثريت بهحدی مهم است که
خود ديوان عالي هنگام تصمیمگیری از قاعدهی اکثريت تبعیت ميکند ( .)Waldron, 2002: 108
ايسگروبر در جواب او ميگويد بايد بین قاعدهی اکثريت و تصمیم اکثريت فرق گذاشت
( )Eisgruber,2002:124و ميگويد من با والدرن همعقیدهام که دموکراسي بدون قاعدهی
اکثريت پیش نميرود و در بسیاری از موارد رأی اکثريت بهترين راهحل است ،اما اينگونه
نیست که قاعدهی اکثريت غايت دموکراسي باشد .او در جواب هیل نیز  -که دادرسي اساسي
را آريستوکراسي ميداند و آن را شبیه توریهای قديم و مجلس اعیان انگلیس ميداند
( )Eisgruber,2002:152و قضات را اشراف غیرمنتخب ميداند و آن را با نظريهی فیلسوف شاه
افالطون مقايسه ميکند -ميگويد قضات مقام خود را با شايستگي بهدست ميآورند و هرگز
بر مبنای ديدگاه سیاسيشان انتخاب نميشوند و مقام آنها هم به ارث نميرسد
(.)Eisgruber,2002:153
موافقان همچنین تأکید کردهاند که قاعدهی اکثريت يک اصل خدشهناپذير نیست .به نظر
سامويل فريمن وقتي همهی مؤلفههای دموکراسي را بررسي ميکنیم ،عناصری را ميبینیم که
اکثريت نمي توانند در آن دخالت کنند ،مثل زندگي فردی يا لباس پوشیدن يا ازدواج .پس در
هر نوع دموکراسي محدوديتهايي برای اجرای قدرت وجود دارد و نبايد کنترل قضايي را
خالف آن دانست ( )Freeman,1990: 338-399و چندين بار در آمريکا رئیسجمهور رأی
اکثريت کسب نکرده است ( .)Farber and Sherry,2009: 25همچنین تاريخ نشان داده است که
حکومتها در برابر کساني که به آنها رأی دادهاند ،پاسخگو نیستند

(:1148

،)Mace,1972

بنابراين نبايد زياد به اصل اکثريت دل بست.
برخي نیز در دفاع از دادرسي اساسي مسئلهی انتخابات را پیش کشیدهاند .براساس
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تحقیقات جديد حتي در مدرنترين سیستمهای سیاسي حزبي که پیروز ميشود ،هرگز اکثريت
آرا را به دست نميآورد .ازاينرو نميتوان نمايندگان را منتخب اکثريت دانست که آنگاه
دادرسي اساسي را نقض آن تلقي کرد .برنارد مین شان نیز معتقد است که انتخابات الگوی
مناسبي نیست و در قرون وسطي آن را يک تفکر آريستوکراتیک ميدانستند که موجب انتقادات
بر عدهای خاص ميشد ،بدون اينکه ديگران شانسي داشته باشند ( .)Main, 1997همچنین گفته
شده است که بسیاری از نمايندگان با حربهی تبلیغات رأی مردم را کسب ميکنند و تضمیني
وجود ندارد که همیشه بر عهد خود با مردم وفادار بمانند(زارعي ومرکزمالمیری.)111 :1838،

3ـ .4اصل حاکمیت قانون و احترام به حقها
موافقان از منظرهای ديگری نیز به دفاع از دادرسي اساسي پرداختهاند که در زير به برخي
از اين استداللها اشاره ميکنیم .يکي از استداللها از منظر حاکمیت قانون است .به باور آنها
مشکل از آنجا شروع ميشود ،که مبنای اصلي را دموکراسي قرار دهیم ،درحاليکه مبنای
حکومت های امروزی حاکمیت قانون است .در اين نظام همه ملزم به تبعیت از قانون هستند،
حتي مجلس؛ و دادرسي اساسي اين مسئله را بر عهده دارد .به باور معتقدان به اين انديشه،
دادرسي اساسي اين مسئله را بررسي ميکند که آيا حاکمیت قانون اعمالشده است يا نه و اين
مسئله موجب ميشود که نظام مردميتر شود (آلتمن .)171 :1831 ،به گفتهی يکي از
نظريهپردازان حاکمیت قانون ،در دموکراسي مبتني بر قانون اساسي تعارضي میان دموکراسي و
حاکمیت قانون بهوجود نميآيد ،زيرا دموکراسي از عناصر حاکمیت قانون و تابع آن است و
حاکمیت قانون عامل تحقق آزادیهای فردی ،عدالت طبیعي و انصاف در روابط حکمرانان و
شهروندان است (.)Tamanaha,2004 :110
برخي نیز احترام به آزادیها را مبنای اصلي قرار ميدهند و بر اين باورند که هدف اصلي
از دموکراسي احترام به حقوق بنیادين است و دادرسي اساسي تالش ميکند که بین رأی
اکثريت و احترام به حقوق بنیادين تعادل ايجاد کند (شوالیه .)187 :1873 ،اما مخالفان بر اين
استدالل ايراد کردهاند که اگر ارزشهای بنیادين هدف اصلي است ،پس دموکراسي مبنا و
هدف نیست .اين مسئله سبب شده است که برخي مانند ربکا براون بگويند که آمريکا نظام
آزادی است نه دموکراسي (ويژه.)211 :1811،
برخي ديگر به سراغ انديشهی حاکمیت مردم رفتهاند .به باور آنها در دموکراسيهای مبتني
بر قانون اساسي همه برابر فرض ميشوند و اين مسئله ريشه در حاکمیت مردم دارد و همهی
مقامات سیاسي از قدرت مؤسس و حاکمیت مردم نشأت ميگیرند

(349

.)Freeman,1991:
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عالوهبر اين مفهوم «ما مردم» که مخالفان به آن استناد ميکنند ،هرگز مشخص نیست .به باور
آنها دموکراسي شکلي از حکومت نیست ،بلکه شکلي از حاکمیت است و دادرسي اساسي
يک نهاد دموکراتیک مشروع است که بر ايدهی قرارداد اجتماعي در سنت الک تا رالز ريشه
دارد ( .)Sstruss, 2013: 342همچنین در پاسخ مخالفان که دادرسي اساسي را خالف حاکمیت
پارلمان دانستهاند گفتهاند که حاکمیت محصور در پارلمان و نهاد خاصي نیست و همه بايد از
قانون اساسي تبعیت کنند (فاورو 18 :1831 ،و .)11
موافقان به نقش قضات در قانونگذاری (که از داليل مخالفان است) هم اشاره کرده و
گفتهاند که به هر حال قضات هم در آفريدن قانون شريکاند .يکي از مشکالتي که سبب
ميشود با اين مفهوم مخالفت شود ،اين است که قانون را همه سرزمین حقوق بدانیم،
درحاليکه اصول و قواعد نیز بخشي از اين سیستم هستند و وظیفهی اول قضات قانونگذاری
و وظیفهی دوم آنها حمايت از قانون اساسي و دموکراسي است (.)Barak,2006: introduction
قضات بايد قانونگذاری کنند ،زيرا همیشه بین قوانین و جامعه شکاف وجود دارد و زندگي
قانون فقط منطقي يا تجربي نیست ،بلکه واقعیتهای احتمالي هم در آن نقش دارند
( .)Barak,2006 :4تغییرات احتمالي يک معضل را بهوجود آوردهاند ،زيرا قاضي بین دو مسئله
يعني نیاز به تغییر و نیاز به ثبات گرفتار شده است؛ از يک طرف حقوق بدون تغییر انحطاط
است و از طرف ديگر تغییر بدون ثبات آنارشي است ( .)Barak,2006 :11آنابل لِوِر از طرفداران
سازگاری در نوشتههای خود بر آن است که حتي اگر قضات بهتر از قانونگذار نتوانند حقهای
بنیادين را حفظ کنند ،باز هم کنترل قضايي دموکراتیک است (.)Lever 2009

نتيجهگيری
نزاع بر سر رابطهی دموکراسي و دارسي اساسي مسئلهای ريشهدار با سابقهای طوالني در
سنت حقوق اساسي آمريکا است .البته اين اختالفنظر فکری به تفاوت در رويکردها به قانون
اساسي ،دادرسي اساسي و دموکراسي برميگردد که در چنین حوزههايي خود را نشان ميدهد.
اين مباحث در آمريکا محصور نمانده است و در بیشتر کشورهايي که دادرسي اساسي در آنجا
وجود دارد ،اين مباحث مطرح شده است .نیاز به توضیح نیست که در همهی کشورها مباحث
دقیقاً مانند آمريکا نیست ،زيرا بسته به سنت فکری و نوع دادرسي اساسي موجود در آن کشور
و همچنین ريشههای تاريخي و قوام دموکراسي و  ...مباحث نیز رنگ و بوی ديگری ميگیرند.
چنانکه ديديم ،از انقالب آمريکا و البته حتي پیش از آن ،برای پدران آمريکا اين مسئله
مطرح بود که آيا بايد بر قوانین مصوب مجلس نیز نظارت کرد يا خیر و در صورت نظارت آيا
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اين مسئله با مفهوم دموکراسي در تضاد نیست؟در تمام اين سالها تا به امروز بهعنوان يک
بحث اصلي در مباحث آکادمیک آمريکا مطرح بوده است و حتي ميتوان ادعای تکافوی ادله
در اين خصوص را کرد .مخالفان بر تعارض اين مفهوم با اصل اکثريت و حق مشارکت مردم
تأکید کرده اند و بر اين باورند اگر قرار باشد چنین نهادی نیز وجود داشته باشد ،بايد قوهی
مقننه باشد نه قضايیه .موافقان بر لزوم حراست از حقها تأکید ميکنند و معتقدند که مفهوم
دموکراسي تغییر کرده است و نميتوان به برداشت واحد و همیشگي از دموکراسي معتقد بود،
زيرا دموکراسي نیز مانند هر مفهوم ديگری برداشتهايي دارد که در طول زمان تغییر ميکند.
دغدغهی اصلي مخالفان حول محور دموکراسي اکثريتي و موافقان حول حقها و آزادیهای
بنیادين ميچرخد .البته هر دو گروه به آرمان جمهوريت پدران قانون اساسي وفادارند و سعي
در ارتقای حقوق اساسي دارند.
بهنظر مي رسد که استدالل موافقان قوت و استحکام بیشتری دارد و همین مسئله موجب
شده است که با وجود همهی ايرادات جدی مخالفان ،دادرسي اساسي در اين دويست سال
همچنان در آمريکا به حیات خود ادامه داده و با موفقیت و عدم مخالفت با وجدان عمومي و
کلیت جامعهی حقوقي آمريکا ادامه حیات دهد .البته اين بدان معنا نیست که انديشهی مخالفان
جدی نبوده و بيفايده است ،زيرا تبعات نظرهای آنهاست که سبب شده است هم در دادرسي
اساسي و رويهی ديوان عالي تغییراتي ايجاد شود و هم موافقان سعي ميکنند مباني نظری آن را
مستحکمتر کنند ،زيرا تنها از درون تعامالت و تبادل آرای متفکران است که مفاهیم آبديده
ميشوند و صیقل ميخورند .به گفتهی درست موافقان نميتوان برداشتي جزمي و بدون تغییر
از دموکراسي برای همهی زمانها در نظر گرفت و اين مفهوم همچون هر مفهوم ديگری در
حال تحول است.
ثمرات اين مباحث برای کشور ما نیز بيفايده نخواهد بود .چنانکه ميدانیم ،نهاد نوپای
شورای نگهبان از آغاز تأسیس با پرسشهايي مواجه بوده است؛ از جمله اينکه چرا تعداد
معدودی از فقیهان و حقوقدانان در برابر مجلس و ارادهی مردم ميتوانند بايستند؟ چرا اين
افراد مرجع تشخیص شرع باشند؟ حدود و ثغور نظارت آنها تا کجاست؟ آيا مردم ميتوانند
در برابر تصمیم آنها مقاومت کنند؟ سه قوهی موجود در ايران چه نسبتي با اين شورا دارند؟ و
سؤاالت متعدد ديگری که مطرح شدهاند .متأسفانه در ايران با وجود گذشت چهار دهه از
تأسیس اين نهادِ مهم ،آنگونه که بايد اين مباحث بهنحو جدی در محافل آکادمیک مطرح
نشدهاند و موافقان و مخالفان در آثاری جدی به ارائهی ادلهی خود نپرداختهاند و مباحث
بیشتر رنگ و بوی سیاسي و نزاعهای سیاسي به خود گرفته است .بررسي اين پرسشها
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ميتواند موضوع نوشتاری مستقل باشد .تجربهی آمريکا نشان ميدهد که مطرح شدن اين
مباحث و طرح آن عالوهبر کمک به غنای مباحث فکری هم به استحکام نظری اين نهاد کمک
ميکند و هم ميتواند افسار بحث را از دست احزاب سیاسي خارج کند.
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