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 یها ژهیکاروو  فیوظا یبررس
 فدرال آلمان یاساسدادگاه قانون 

 

 *1ییرضا خلف نیحس
 

 رانیادانشگاه تهران، تهران،  الملل نیبحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/1/1931: رشیپذ  11/11/1931: افتیدر

 دهیچک
 یتیحاکماقتدارات  میتقسحقوق افراد و  نیتضمو عامل  یمل یحقوقنظام  یربنایز یاساسقانون 
به  ینهاد ینیب شیپاز آن، جز با  یتخط ایاز انحراف  یریجلوگو  نیادیبنسند  نیااز  انتیصاست. 

. به طور ستین سریمو مقررات از آن  نیقوان ریسا یتخطو ناظر بر عدم  یینهامنزله مرجع مفسر 
قانون  یراهاشو ای و یاساسقانون  یها دادگاه، کشور یعال یها وانیدبه  ژهیکارو نیامعمول، 

 واگذار شده است. یاساس
 نکهیااز  نانیاطمو با هدف حصول  یاساسآلمان به عنوان نهاد ناظر قانون  یاساسدادگاه قانون 

دادگاه به  نیاشد.  سیتأس 1321در سال  کنند یم یرویپ یاساساز قانون  کشور یها دستگاه یتمام
آلمان  یحقوقها و اصول مقوم نظام  رزشاز ا انتیصو  یعمومنظم  نیتضم یبرا یسازوکارمثابه 

بر  یمبتندادگاه تنها  نیا ماتیتصمو  شود یم یمعرف یدموکراسو اصل  نیادیبنحقوق  ژهیوبه 
 یاساسدادگاه قانون  یها ژهیکاروساختار و  یقیتطبمقاله به مطالعه  نیااست. در  یاساسقانون 

 .میپرداز یم رانیا یاسالم یجمهوردر نظام  یساسانگهبان قانون  یشوراآلمان به عنوان نهاد متناظر 

، نیادیبنحقوق   ، الندر،ونیفدراس، یاساس یدادخواه، یاساسدادگاه قانون  :ها دواژهیکل
 .یاساسقانون 
 

                                                                                                                                        
* E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir 
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 مقدمه
 (1)الندر کهاست  التیاـ  دولت 11از  متشکلفدرال و  یکشورفدرال آلمان  یجمهور

 کیهر کهشده است؛  میتقسو الندرها  ونیفدراس انیم یتیحاکم. اقتدارات شوند یمخوانده 
 یکیتفکصرفاً  یبند میتقس نیامخصوص خود هستند.  یتیحاکم ینهادهاحقوق و  یدارا
 یدارا یالتیا یها دولت بلکه ستین( کپارچهی یها دولتدر  جیرا ماتیتقس رینظ) یادار

و دادگاه( و  یادارت ، مقاماحکومت: پارلمان، رینظ) یاساس ینهادهاو  یتیحاکماقتدارات 
 کیدر  ها التیاـ  دولت نیاحال،  نیعهستند. در  یاساسو قانون  ینیسرزمقلمرو  یحت

از  یرویپبه  مکلفو  دهند یم لیتشکاند و قلمرو دولت فدرال را  ادغام شده ونیفدراس
 کردهرا مشخص  اراتیاخت نیامرز  (1)دولت آلمان یاساسفدرال هستند و قانون  نیقوان

 یزانیمبه  یتیحاکم یها ژهیکاروالندر مسئول اعمال اقتدارات و  یکلاما به طور  است.
(9)واگذار نشده باشد. یاساسطبق قانون  ونیفدراسبه  کهاست 

 

خود را به  ندگانینما، مردم کشور نیادارد و در  یپارلمان یمیرژدولت فدرال آلمان 
. )مواد کنند یممان الندر انتخاب پارلمان فدرال )بوندستاگ( و پارل یبرا میمستقصورت 

آلمان،  یاساس( بر اساس قانون [یاساسپس: قانون  نیااز ]آلمان  یاساسقانون  13و  93
( 1از مردم است. )بند ) یناش حکومتاقتدارات  کهمعنا  نیبداز آن مردم است؛  تیحاکم
آلمان، اصل  یحقوقاصول مقوم نظام  گریداز  یکی، نیاعالوه بر  (یاساسقانون  12ماده 
بر وفق قانون و عدالت  ستیبا یماقدامات دولت  یتمامرو،  نیاقانون است و از  تیحاکم

 (یاساسقانون  12( ماده 9. )بند )رندیپذصورت 
و با هدف حصول  یاساسبه عنوان نهاد ناظر قانون  (4)آلمان یاساسدادگاه قانون 

 1321در سال  کنند یم یرویپ یساسااز قانون  کشور یها دستگاه یتمام نکهیااز  نانیاطم
اصل  ژهیوو به  یعمومنظم  نیتضم یبرا یسازوکاردادگاه به مثابه  نیاشد.  سیتأس

 ( Wöhrmann, 2001. )شود یم یمعرف نیادیبنو حقوق  یدموکراس
و  گاهیجا یبررسمقاله به  نیا، در یاساس ینهادها یقیتطبمطالعه  دیفوابا توجه به 

فدرال آلمان  یاساس، دادگاه قانون یعنیآلمان  یاساساظر قانون نهاد ن یها ژهیکارو
 یدادرس نییآدادگاه، ساختار و  لیتشک نهیشیپبه  ینگاهاساس، پس از  نیا. بر میپرداز یم

را  یاساسنهاد  نیا یها ژهیکاروو  ها تیصالحقرار داده و سپس،  یبررسدادگاه را مورد 
نهاد  ژهیوو به  رانیا یاساساسب موضوع با حقوق داد و به تن میخواهمورد مطالعه قرار 

 صورت خواهد گرفت. یقیتطبمطالعه  یاساسنگهبان قانون  یشورا
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 آلمان یاساسدادگاه قانون  لیتشک نهیشیپ. 1
در  یاساسقانون  یاجراآلمان به عنوان نهاد مفسر و ناظر بر  یاساسدادگاه قانون 

، بنا نهاده شده یشیاتران مشهور ( حقوقدHans Kelsen)کلسنچارچوب مدل هانس 
آلمان مدل  یاساسباعث شد قانونگذار  که یعللاز  یکی دیشا( Kommers, 2001است. )
 یسنتدادگاه واگذارد، ساختار  کیرا به  یاساسقانون  یبررس ژهیکاروو  ردیگ یپرا  کلسن
است. بوده  یاساسآلمان و نامأنوس بودن قضات آن با مداقه در قانون  ییقضانظام 

بود  یاجتماع، و یمال، کار، یادار محاکماز  یمراتباز سلسله  متشکلآلمان  ییقضادستگاه 
را به خود  یحقوق یدعاوعمده حجم  یفریکو  یمدن یعادبه موضوعات  یدگیرسو البته 

گرفته  یپدر سطح فدرال  یخواهمراحل پژوهش و فرجام  آنکهاختصاص داده بود. ضمن 
و نبود سنت  یساختار نیچن یدگیچیپفدرال بود. هرچند،  اکممح تیصالحو در  شد یم
را  یاساسقانون  یبررسدر  ییکایامرمدل  توانست یم، ییقضا هیرواز سابقه و  یرویپ

 رقابلیغو  یاساسبا قانون  ریمغارا  نیقوانبتوانند  محاکمهمه  که یا گونه به کنداقتضا 
 ( Kommers, 2001. )کننداعمال اعالم 
منجر به  1343ـ1343 یها سالدر  (2))مجلس مؤسسان(یپارلمان یشورا مذاکرات

به طور  زین. اساس و ساختار دادگاه دیگرد (1)آلمان یاساسقانون  سینو شیپ نیتدو
در مورد  یپارلمان یشورا مذاکراتشورا مطرح شده است. در  نیا مذاکراتمبسوط در 

امر  نیا یمتولنهاد  ایآ کهد بحث بو نیا رامونیپ یاساسو نظارت بر قانون  یبررس
شعب و سطوح  انیمحل اختالفات  یبرا ینهادبه مثابه  کهاز جنس دادگاه باشد  ستیبا یم

با قانون  نیقواننظارت بر انطباق  تیصالح، نیاعالوه بر  آنکه ای کندمختلف دولت عمل 
 کی که دکردنباالخره توافق  یاساسقانون  کنندگان نیتدوداشته باشد.  زینرا  یاساس

شود اما در خصوص  لیتشک یعمومحقوق  محاکم گریدمستقل از  یاساسقانون  وانید
شود  ضیتفو وانید نیابه  اراتیاختاز  زانیمفدرال چه  یعال محاکم گریدبا وجود  نکهیا

دادگاه قانون  تیصالحمجادالت بر سر قلمرو  کانون. محل نزاع و دندینرس ینظربه 
قانون  ریتفس تر ینیعبا موضوعات  یدادگاه نیچن یاسیس یها نقش انیم کیتفکو  یاساس
 یبرا کهنظر بودند  نیاشورا بر  ندگانینما یبرخ. شد یمگرفته  یپ یعاد محاکمدر  کهبود 

بر اساس  نیقوان یقانونمند یبررس یمتولدادگاه  کی، یعنیـ منظور دو دادگاه مجزا  نیا
در اختالفات  یریگ میتصمبه منظور  یرگیدو  (7)(ییقضا یبررس، یعنی) یاساسقانون 
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 ینیب شیپـ  (3)(یاساساز منظر قانون  یبررس، یعنی) یدولت ینهادها انیم یاسیس تاًیماه
 دیتأکچندمنظوره  یفیوظانهاد با اهداف و  کی لیتشک، بر گرید یبرخشود. در مقابل، 

از حقوق  یاصخدر حوزه  کیهر کهباشد  یمختلفشعبات  ای ها تهیکم یدارا کهداشتند 
 . کنندنقش  یفایا یاساس ای یعموم

دادگاه  نیابه  یدسترس یبرا یمحدوددر مجلس مؤسسان موافق قواعد  فیطهر دو 
چه داخل و چه خارج از  یاسیس یها تیاقلاز  تیحمابودند چه به جهت  سیدالتأسیجد

آلمان )نظر در  سمیفدرالاز  انتیصو چه به جهت  (3)(ها دموکرات الیسوسپارلمان )نظر 
در  زیندادگاه  نیابه هر حال، منافع هر دو جناح در انتخاب قضات  (12)(ها دموکرات یحیمس

 نیبدشود  لیتشکاعضا  گریددادگاه از قضات فدرال و  کهشد  نیانظر گرفته شد و بنا بر 
توسط  گرید یمینفدرال( و  یملاز آنان توسط بوندستاگ )مجلس  یمین کهصورت 

 گرید اتیجزئ( یاساسقانون  34( ماده 1( انتخاب گردد. )بند )االتیاس بوندسرات )مجل
ها  ، پس از ماهتینهاشد و در  موکول یبعد یقانونگذاردادگاه به  یدگیرس نیآئساختار و 
 تیحمابا  کهشد  نیتدو یقانون یطرحبوندستاگ و بوندسرات  انیممبسوط  مذاکرات
مواجه شد و حاصل آن،  گرید یحکومت ینهادها هیکلپارلمان و  ندگانینما تیاکثرگسترده 

دادگاه( بود. مقر دادگاه قانون  لیتشکپس: قانون  نیا)از  (11)یاساسقانون دادگاه قانون 
بنا نهاده شد و در سپتامبر سال  (11)کارلسروههدر شهر  بلکه تختیپافدرال نه در  یاساس

 یمتول که یینهادها جادیابه  کشور 72امروزه بالغ بر  کهاست  یگفتن .کرد کارآغاز به  1321
 (19).اند کرده مبادرت یاساسقانون  یها دادگاه لیقبهستند از  یاساسقانون  یبررسنظارت و 

 آلمان یاساسساختار دادگاه قانون . 2
. ستین یا وزارتخانه چیهبوده و تحت نظارت  یاساس ینهاد یاساسدادگاه قانون 

، اراتیاختدر رابطه با ساختار،  یاساسرات قانون مقر لیتفصو  نیتدوبه  لیتشکقانون 
برشمرد:  توان یم ریزمحورها را در موارد  نیا. رئوس پردازد یمدادگاه  یدگیرس نیآئ

 4)ماده  ها آن یتصددادگاه( و مدت دوره  لیتشکقانون  9دادگاه )ماده  یاعضا طیشرا
دو  ینیب شیپدادگاه(؛  لیتشک قانون 2ـ3انتخاب قضات )مواد  ندیفرادادگاه(؛  لیتشکقانون 
قانون  14هر سنا )ماده  تیصالح نییتعدادگاه(؛ و  لیتشکقانون  1)ماده  یقاض 3سنا با 

 دادگاه(.  لیتشک
توسط  گرید یمینفدرال )بوندستاگ( و  یملدادگاه توسط مجلس  یاعضااز  یمین
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وندسرات )ب شوند یمدو سوم انتخاب  تیاکثر یرأ)بوندسرات( و با  االتیامجلس 
دادگاه(  لیتشکقانون  7و  1نفره( )مواد  11 ژهیو تهیکم کی قیطرو بوندستاگ از  ماًیمستق

 (14)هر سنا( یقاض 3، سه تن از یعنیاز سناها ) کیهر، سه تن از قضات نیب نیادر  که
 یاشخاصتا از حضور  شوند یمعدالت آلمان انتخاب  یعال یها وانیدقضات  انیمالزاماً از 

و ابالغ قضاوت در دادگاه قانون  حکم (12)استفاده شود. ییقضاو  یحقوق یعالرب با تجا
پست قضاوت  یتصد. دوره ردیگ یمجمهور فدرال صورت  سیرئ یامضابه  یاساس

سن  حداکثر آنکهوجود ندارد. ضمن  زینانتخاب مجدد  امکانسال است و  11دادگاه 
قانون  4خواهند شد. )ماده  سن قضات بازنشسته نیاسال است و پس از  13 یتصد
 ایدر بوندستاگ، بوندسرات، دولت فدرال  یاساسقضات دادگاه قانون  (11)دادگاه( لیتشک

 ریتعببه  (17)و اشتغال نخواهند داشت. تیعضو یالتیادر سطح  ها نیامتناظر  ینهادها
اشتغال نخواهند داشت مگر به عنوان  یا حرفهسمت  ایشغل  چیهتر، قضات در  روشن

 زینموارد  نیاالبته در  کهآلمان  یعالها و مؤسسات آموزش  مدرس حقوق در دانشگاه
از  کیهردادگاه(  لیتشکقانون  9( ماده 4خواهد داشت. )بند ) تیاولوسمت قضاوت 

 دهند یم یمشورتبه قضات نظر  یریگ میتصمدر  کهدارد  یپژوهش اریدست 9قضات 
  (13)ندارند. ینقش یریگ یرأهرچند در 

آن به دو سنا با  میتقس، یاساسدر ساختار دادگاه قانون  نکته نیبارزترو  نیتر همم
اتخاذ  (13)شعب ای سناها و قیطرو پرسنل جداگانه است. در واقع، دادگاه از  ها تیصالح
 سییرنائب  استیراول به  یسنا کهاست  یقاض 3از  متشکل. هر سنا کند یم میتصم

 که. هر سنا شامل سه شعبه شود یم تیریمددادگاه  سییردوم توسط  یسنادادگاه و 
دوم است( و نائب  یسناعضو  کهدادگاه ) سیرئ. باشد یمهستند  یقاضاز سه  مرکب

محل خدمت خود اشتغال به  یسنادر جمع  زیناول است(  یسناعضو  کهدادگاه ) سیرئ
 چنانکه ردیگ یمدادگاه توسط شعب انجام  کاراز  یا گستردهدارند. در واقع، بخش  تیفعال

قرار توسط شعب صادر  199391توسط سنا و  میتصم 1739تعداد  1221تا  1321از سال 
طور  توسط دادگاه صادر شده است.( هماندستور موقت  1733، نیاشده است. )عالوه بر 

 یدادخواه کی ایآ که کنند یمدر وهله نخست احراز  کهشعب هستند  نیاخواهد آمد،  که
خصوص قاطع است. البته در  نیاشعبه در  میتصمو  ریخ ایاست  رشیپذقابل  یاساس
. در واقع، با توجه کند یم یریگ میتصمبرخورداند خود سنا  ینیادیبن تیاهماز  که یموارد
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 اکنونهم  کهاست  یگفتناست.  ریناپذاجتناب  کار میتقس نیادادگاه  کار عیوسبه حجم 
 (BverfG, 2013. )شود یمد دادگاه مطرح نز یاساس یدادخواه 1222به  کینزدساالنه 
شده است. اجماالً  ینیب شیپ یاساسقانون دادگاه قانون  14سناها در ماده  اراتیاخت

از  نیقوان یبررسدو سنا است،  مشترک تیصالحدر  یاساس یها یدادخواهبه  یدگیرس
فدرال )اعم از  نیقوان گریدبا  یالتیا نیقوانانطباق  ای یاساسبا قانون  رتیمغامنظر عدم 

 یبندهاخواهد آمد( )موضوع  لیتفصبه  یآتدر مباحث  که ینحونظارت عام و خاص به 
دادگاه  یها تیصالح ریسااول، و  یسناعهده ه دادگاه( ب لیتشکقانون  19ماده  11و  1

(12)دوم قرار دارد. یسنابر عهده  یاساسقانون 
 

در مورد  یریگ میتصمه در و هرگا ابدی یم تیرسم یقاض 1سنا با نصاب حداقل 
حاصل نشود، منجر به  تیاکثرفدرال  نیقوان ریساحسب مورد  ای یاساسبا قانون  رتیمغا

از حقوق،  تیمحرومموارد ) یبرخدر  کهاست  یگفتن (11)نخواهد شد. یرأصدور 
دو سوم آرا  تیاکثرقضات(  ایجمهور  سیرئ هیعلاحزاب، اعالم جرم  تیفعال تیممنوع

 گرید یسنا یقبلسنا مخالف نظر  کینظر  که یصورتدر  (11)الزم است. میصمتاخذ  یبرا
از مجموع قضات  که (19)دادگاه یعموم ئتیهباشد، مسأله به  یاساسدر خصوص قانون 

 کهجالب آنجاست  دادگاه( لیتشکقانون قانون  11. )ماده شود یمارجاع  شود یم لیتشک
 یگریدو  1324در سال  یکیوجود دارد؛  یا هیور نیچنمورد از  1در سابقه دادگاه، تنها 

 (Wöhrmann, 2001. )1332در سال 

و  میتنظسناها را  یها تیصالح که کنند یم شرکت یعموم ئتیهعضو دادگاه در  11
موارد  یبرخ. البته در شوند یممطلق اتخاذ  تیاکثرسنا با  ماتیتصم. کند یم یگذارمقرره 

 ماتیتصمدادگاه(  لیتشکقانون  12( ماده 4)بند )خواهد بود.  مالکدو سوم  تیاکثر
موارد به سنا  نیادهد و  رییتغسنا را  هیرو تواند ینم. شعبه شود یمشعب به اتفاق آرا اتخاذ 

 نیاو  دهد ینم رییتغ گریدسنا  هیروسنا در سابقه و  کیصورت،  نیهم. به شود یمارجاع 
 . شود یماحاله  یعموم ئتیهموارد به 

بودن  ینسب، آراء دادگاه مشمول اصل یاساس( قانون دادگاه قانون 91( ماده )1) مطابق بند
 ینهادهاو  محاکم یتمام یبرا یاساسدادگاه از قانون  یریتفسنظرات  چنانکه. ستندیناثر آرا 

مقرره با قانون  کی رتیمغاراجع به  ماتیتصماالتباع است.  الزم االتیافدرال و  یاساس
آور  الزام نیقوانهمانند  زین نیقوانبودن  االثر یملغ ایاعالم باطل  ایفدرال  نیقوان گرید ای یاساس
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 یمقدمات یدگیرساست  ممکندارد، دادگاه  تیفور کهخاص  طیشرااست. به عالوه، در 
. دادگاه در کندبدهد، دستور موقت صادر  یماهو یرأ آنکهاز  شیپ کهمعنا  نیبد؛ دیبنما

 تواند یم گرید یعموممصالح و منافع  یبرا ایاست  یجد فرد در معرض ضرر که یموارد
. کند یریجلوگقانون  کیاالجرا شدن  و به عنوان مثال، از الزم (14)کردهدستور موقت صادر 

از خانواده  تیحماراجع به مقررات قانون جزا در رابطه با قانون  1331دادگاه در سال  چنانکه
 ( Decision of 27 July 1992, vol. 86: 390اد. )صورت د یاقدام نیچن (12)و زنان باردار

 فدرال آلمان یاساسدادگاه قانون  یها تیصالحو  ها ژهیکارو. 3

و مستقل  یاساس ینهاددادگاه است،  کی نکهیا نیعفدرال آلمان در  یاساسدادگاه قانون 
نبوده و  یریوز چیهتابع  یاساسدادگاه قانون  (17)است. (11)گرید یاساس ینهادها یتماماز 
 سیرئ تیریمددادگاه تحت  نیا کارکنانو بودجه مستقل است.  یادار التیتشک یدارا

 یاساس. دادگاه قانون شوند یمبازنشسته  ایو  برکنارمنصوب،  یودادگاه بوده و توسط 
 یتقاضاآن در گرو  فیوظا یفایاصورت نداده و  یاقدامخودش  ابتکارو به  الرأس یعل

است  ییقضاو نهاد  محکمه کیاگرچه  یاساساست. دادگاه قانون  صالحیذنهاد  ایشخص 
عمل  یتال محاکم یآرافرجام از  ای نافیاستشده و به عنوان دادگاه  منفک محاکم گریداما از 

( یفرجام)یینهاو  یبدو یدادگاه یاساسگفت، دادگاه قانون  توان یم یعبارت. به کند ینم
 ریمغا ماتیتصم ینیبازبدادگاه شامل  نیا یاصل یها ژهیکارو( Wöhrmann, 2001است. )
قاطع و فصل  ماتیتصمو  یاساسقانون  ریمغا نیقوان، ابطال محاکم ایمقامات  یاساسقانون 

 .باشد یمو الندر  ونیفدراس یدولت ینهادها نیتر یعال انیمالخطاب در اختالفات 
 یعال وانیدبا  واندت یمخود  ییقضا یها ژهیکارواگرچه از جهت  یاساسدادگاه قانون 

دارد، برخالف  یشتریب اراتیاخت آنکهشود اما عالوه بر  سهیمقا کایامرمتحده  االتیا
. ستینفدرال  نیقواندر حوزه  یخواهفرجام  ای نافیاستبه مثابه مرجع  یعال یها وانید

است.  یاساساز قانون  یدولت ینهادها یرویپاز  نانیاطمدادگاه حصول  یاصل فهیوظ
دادگاه  نیامشمول نظارت  زین شوند یمتوسط پارلمان وضع  که یاساسقانون  یها هیاصالح

 (13)باشند. نکردهو عدول  یتخط یاساسقانون  (13)ریتغیالاز اصول  کهجهت  نیاهستند؛ از 
آلمان از  یحقوقنظام  ارکاناز  یکیافراد به عنوان  نیادیبنحقوق  نیتضم، نیاعالوه بر 

 آلمان است.  یاساسه قانون دادگا فیوظا نیتر مهم

آن اختصاص  فیوظاو  ییقضابه بعد( به دستگاه  31)مواد  یاساسفصل از قانون  کی
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و  (92)فدرال، محاکمفدرال،  یاساستوسط دادگاه قانون  ییقضا یها ژهیکارواست.  افتهی
 39در ماده  یاساسدادگاه قانون  یها تیصالحو  اراتیاخت. گردد یمالندر اعمال  محاکم
همچنان  (91)دادگاه مقرر شده است. لیتشکقانون  19ماده  ژهیوآلمان و به  یاساسقانون 

. کند یمدادگاه را مشخص  کارو نحوه  یداخلامور  زین (91)دادگاه یدادرس نیآئ، قانون که
 : ردیگ یمقرار  یبررسدادگاه مورد  یها تیصالحدر ادامه انواع 

 (33)نیادیبناز حقوق  تیمحرومبه  حکم. 1ـ3
آلمان به خود اختصاص داده  یاساسدر قانون  یا ژهیو گاهیجاافراد  (94)نیادیبنحقوق 

( یاساسقانون  1( ماده 9آن هستند. )بند ) تیرعاملزم به  حکومت ارکان یتماماست و 
 یعمومنظم  یبرامضر  یابزارمبدل به  کهاست  ییجاحقوق تا به  نیا نیتضمحال،  نیابا 
قانون  13ماده  (92)بوده است نگردد. یحقوق نیچن ییشناسا یبنا که یدموکراسبر  یمبتن

نظم  تیضددر  (91)نیادیبنحقوق  یبرخاز  هرکس کهاست  افتیره نیا انگریب یاساس
حقوق  دیتحدبه  میتصم، از آن حق منع خواهد شد. کند یبرداربهره  کیدموکرات نیادیبن
است. حال، اگر  ریپذ امکان یالتیارال و فد یها دولت ایوتنها توسط بوندستاگ  نیادیبن

، دادگاه کند یدادخواه یاساسحقوق به دادگاه قانون  دیتحد نیااز  یشاکخواهان 
محروم شده است. دادگاه  یزمانحق و تا چه  کدامخواهان از  که کردخواهد  یدگیرس

 ای کردناز حقوق، حق انتخاب  تیمحروم یزماناست به عنوان مثال، در دوره  ممکن
 یگفتن (97)شود. منکررا  یعموممناصب  یتصد تیصالح ایوانتخاب شدن فرد مورد نظر 

 کی چیهدر  کهخصوص در دادگاه مطرح شده  نیا، چهار دعوا در 1332تا سال  کهاست 
 (Wöhrmann, 2001صادر نشده است. ) نیادیبناز حقوق  تیمحرومبه  حکم

 یاساسخالف قانون  یاسیساحزاب  ایها  جناح تیممنوعبه  حکم. 2ـ3

 توانند یمو  کردهخواست مردم را دنبال  یاسیس یها جناح، یاساسبر اساس قانون 
، یعموماز نظم  انتیص. اما به جهت کنند بیتعقشوند و اهداف خود را  لیتشکآزادانه 

 یاساسبا قانون  تیضددر  کهشده  ییها جناح یها تیفعالمانع  یاساسقانون  11( ماده 1بند )
حذف نظم  ایخود در صدد خدشه  عملکرد ایدر اهداف  که ییها جناح: کنند یمعمل 
 (93)هستند. یقانون ریغدولت را به خطر اندازند،  تیموجود ایباشند  کیدموکرات یعموم

بوندستاگ،  که یصورتاست در  ممکنفدرال  یاساساساس، دادگاه قانون  نیابر 
 کیجناح منحصر به  که ییجادر ـ منطقه  کی حکومت ایفدرال  حکومتبوندسرات، 
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 نیچن. البته کند یدگیرسجناح  کی تیوضعشود به  یامر نیچنخواهان  ـ منطقه باشد
 یندهایآفردر  که رندیبگ میتصم ادشدهیاست مراجع  ممکنو  دهد ینملزوماً رخ  یامر
قانون  دادگاه که یزمانانتخابات با آن جناح رو در رو شوند. تا  کی یطو مثالً در  یاسیس

نداده است،  یاسیس انیجر کی تیفعال تیممنوعبودن و  یرقانونیغبه  حکم یاساس
 (93)متعرض آن دسته شود. تواند ینم کس چیه

آن احزاب شده است و هر  تیفعال تیممنوعدر دو مرتبه منجر به  یدگیرسنوع  نیا، تاکنون
 یگروه که (42)شیرا ستیالیسسورخ داده است: در مورد حزب  یالدیمدر دهه پنجاه  زیندو بار 
 (Decision of 23 October 1953, vol. 2: 1)منع شد  تیفعالاز  1321بود و در سال  ینئوناز

 ممنوع شد. تشیفعال 1321در  کهبود  (41)آلمان ستیکمون، حزب یگریدو 
(Decision of 17 August 1956, vol. 5: 85) 

  (22)انتخابات بوندستاگ جینتاصحت  یبررس. 3ـ3

راجع به صحت انتخابات است. انتخابات  یریگ میتصم یمعنانظارت بر انتخابات به 
 41( ماده 1)بند ) ردیگ یمبوندستاگ در وهله اول توسط خود بوندستاگ مورد نظارت قرار 

به اعتراضات و  یدگیرساست اما  ژهیو تهیکم کی یدارامنظور  نیبد که( یاساسقانون 
دادگاه قانون  تیصالحبوندستاگ در چارچوب فوق در  ماتیتصماز  که یافراد اتیشکا
بوندستاگ راجع  میتصمخود در مورد  تیشکا توانند یمافراد  نیافدرال است و  یاساس

مطرح  یاساسرا در دادگاه قانون  یندگینما یکرساز دست دادن  ایبه صحت انتخابات 
 (44)و(49).کنند

 (24)بوندسرات ایگ ندستادرال توسط بوف جمهور سیرئ هیعلبه اتهامات  یدگیرس. 2ـ3
نزد دادگاه قانون  توانند یمبوندسرات  ای، بوندستاگ یاساسقانون  11بر طبق ماده 

 نیقوان گرید ای یاساسجمهور فدرال از قانون  سیرئ یعمدفدرال در مورد تخلف  یاساس
جمهور  سیرئ یبرکناربه  حکمدر صورت اثبات مسأله، دادگاه  (41).کنندفدرال طرح اتهام 

 صورت نگرفته است.  یدگیرس نیچن تاکنونالبته  (47).دینما یمفدرال 
 یقاض هیعل تواند یم، مجلس مربوطه یاساسقانون  33( ماده 2( و )1) یبندهابر اساس 

. در مورد کندطرح اتهام  یالتیا یاساسنظم  ایفدرال  یاساستخلف از اصول قانون  لیدلبه 
 یتیصالح نیچنپارلمان همان منطقه  یمحلدر مورد قضات  قضات فدرال بوندستاگ، و

 ایمنصب  رییتغبه  حکمفدرال،  یاساساتهام در دادگاه قانون  نیادارند. در صورت اثبات 
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 (43)شد. از سمتش خواهد یوبه انفصال  حکم، یعمدو در صورت تخلف  یبازنشستگ

توجه به  با یاساس ینهادها انیمراجع به اختالفات  یریگ میتصم. 4ـ3
 (24)ها آن یقانون یها تیصالحو  اراتیاخت

 یاساس ینهادها انیم کهاست  ینظربه اختالف  یدگیرسدادگاه،  گرید یتیصالح یمبنا
 یاساس فیوظا)الندر( در خصوص حقوق و  التیاو  ونیفدراس انیم ایو یالتیا ایفدرال 
نهاد  کی که شوند یم داریپد ییجااختالفات در  نیا (21و)(22).شود یمحادث  ها آنمتقابل 

مورد  گریدنهاد  عملکردبا  یاساسآن طبق قانون  یاساسحقوق  که شود یم یمدع یاسیس
 . افتد یمبه ندرت اتفاق  یعیوقا نیچنخدشه قرار گرفته است. البته 

 (42)فدرال یاساس ینهادها انیماختالف  .1ـ4ـ3
رگاه در خصوص قلمرو حقوق ، هیاساس( قانون 39( ماده )1( بند )1بر اساس جزء )

 یاساستوسط قانون  ماًیمستق که ینهاد ایفدرال  ینهادها نیتر یعالاز  یکی فیوظاو 
فدرال  ینهادها نیتر یعالاز  یکی (29)کار وهیشو  نیآئدر خصوص  ایو افتهی یاراتیاخت

هد خوا یاساسقانون  ریتفسفدرال عهده دار  یاساس، دادگاه قانون دیآ شیپ ینظراختالف 
جمهور فدرال، بوندستاگ،  سیرئمورد اشاره:  ینهادهاها و  بود. منظور از ارگان

اساس، هرگاه خواهان  نیا. بر باشد یم ها آن متشکله یاجزافدرال، و  حکومتبوندسرات، 
آن  فیوظابه حقوق و  گرید ینهادفعل  ترک ایبه واسطه فعل  کهشود  یمدعنهاد(  کی)

، یاساسمقرر در قانون  یها تیصالحو  ها ژهیکارووجه به شده است، دادگاه با ت یتخط
 (24).کردخواهد  یبررسآن نهاد را  تیصالحمسأله خروج از 

 (44)و الندر ونیفدراس انیماختالف  .2ـ4ـ3
 انیمصرفاً  یقانون فیوظافدرال، اختالف در خصوص حقوق و  یکشورهادر 

 یها تیصالحست در مورد ا ممکن بلکه ردیگ ینمو فدرال صورت  یمرکز ینهادها
مواقع،  نیادر  که دیآ شیپالندرها اختالف نظر  انیم ای وو الندر  ونیفدراس انیم یقانون

به عنوان مثال، در  (21)حل اختالف خواهد بود. یبرا صالحیذنهاد  یاساسدادگاه قانون 
 یرأ نیچنفدرال  یاساساز الندرها، دادگاه قانون  یکیو  ونیفدراس انیم یدعاواز  یکی

 یپتابعه آن در  اتیوال ایها  استان که یصورتدر  ستیبا یم)الندر( یالتیادولت  کهداد 
 نیچن رایز دینماباشند، مداخله  یدفاع)انتخابات( در موضوعات  ستیبپله یبرگزار
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 التیا کیو مردم  باشند یم ونیفدراس یانحصار تیمسئولو  تیصالحدر  یمقوالت
 یاسیس یفشارهارابطه دارند  نیادر  یانحصار تیمسئول کهدرال ف ینهادهابر  توانند ینم

 (Decision of 30 July 1958, vol. 8: 104وارد سازند. )

 (45)الندر کیاختالف نظر در  .3ـ4ـ3
 یگریدرجوع به دادگاه  امکان که یصورتدر  التیا کی ینهادها انیمدر اختالفات 

( در یاساسقانون  39( ماده 4. )بند )کند یم یدگیرسفدرال  یاساسنباشد، دادگاه قانون 
 ییخأل (23)التیا یاساسدادگاه قانون  یبرامقرر شده  یحقوق ناتیتضمموارد، اگر در  نیا

فدرال  یاساسنزد دادگاه قانون  التیا کی یاساس ینهادها انیمباشد، موضوع اختالف 
ه اختالفات راجع ب یدگیرس تیصالح التیاقانون  که ییجااست  نیهمچن. شود یممطرح 

 کردهفدرال واگذار  یاساسرا به دادگاه قانون  یاسیس ینهادها انیم یاساسبه قانون 
 (23)باشد.

 (66)یاساسمقررات با قانون  رتیمغاعدم  ایراجع به مطابقت  یها یدگیرس. 6ـ3
باشد.  یاساسو نظم  یاساسدر حدود قانون  ستیبا یم االتیافدرال و  یقانونگذار

به صراحت اشعار  یاساس( قانون 9) 1ماده  چنانکه (11)(یاساسقانون  12ماده ( 9)بند )
است. دادگاه  هیالرعابر قوه قانونگذار الزام آور و الزم  نیادیبنحقوق  کهداشته است 

 (11)است. یاساسبا قانون  نیقوان رتیمغامطابقت  صیتشختنها مرجع  یاساسقانون 
مطابقت با قانون  ثیحاز  نیقوان یقانونمنده در صورت برخورد با مسأل محاکم گرید

 یالتیا حکومتفدرال،  حکومت. کننداستعالم  یاساساز دادگاه قانون  ستیبا یم یاساس
 یتقاضااز دادگاه  توانند یم زینپارلمان )بوندستاگ(  ندگانینماچهارم از  کی ای و

  داشته باشند. نیقوان یقانونمندبه  یدگیرس
 نیقوان یهماهنگ صیتشخ یمتولفدرال  یاساس، دادگاه قانون یاساسبر اساس قانون 

 :دینما یم فایارا  تیمأمورو  ژهیکارو نیا ریزاست و از طرق  یاساسبا قانون 

 (62)به صورت عام( نیقوان یبررس) (63)بر مقررات یکلنظارت . 1ـ6ـ3
 یابیزار یاساسقانون  ریمغا که ینیقواندر مورد  توانند یم یاساس ینهادها یبرخ

 ردیگ یم میتصمفدرال  یاساسمقام، دادگاه قانون  نیا. در کننداز دادگاه استعالم  کنند یم
 نیقوان زینو  یاساسبا قانون  یالتیا ایخاص، قانون فدرال  یاختالفموضوع  کیدر  که
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 ایو یالتیا. البته تنها دولت فدرال، دولت ریخ ایدارد  یهماهنگفدرال  نیقوان گریدبا  یالتیا
 را خواستار شوند.  یدگیرس نیچن توانند یمبوندستاگ  ندگانینما سوم کیحداقل 
 که ستینمصوب پارلمان  نیقوان یعنیخاص آن  یمعناقانون به  کهاست  یگفتن

 ونیفدراسو مقررات  نیقوان یتمام بلکه ردیگقرار  یدگیرسموضوع درخواست  تواند یم
 یدگیرس نیچنمستقل مشمول  یعموم ینهادها مقررات ای یدولت نیفرام: لیقباز  التیا ای

و مقررات مورد  نیقوان کهندارد  تیموضوعمسأله  نیاضمناً  (Wöhrmann, 2001هستند. )
آن است  گرید نکتهنه.  ایاند  ( بوده1343) یاساساالجرا شدن قانون  از الزم شیپ یبررس

هرگاه در  بلکه ستین موضوع درخواست نیقوانبودن  یاساسقانون  ریمغاصرفاً اعالم  که
در  کهاست از دادگاه خواسته شود  ممکنباشد  دیترد یاساسبا قانون  نیقوانانطباق 

به عنوان مثال؛ از دادگاه  چنانکه (12).کندخصوص انطباق قانون مورد بحث اظهارنظر 
 یمبنابر  که 1371دسامبر  11موافقتنامه  بیتصواجازه  که یقانوندر مورد  کهتقاضا شد 

 نیادادگاه  که کند، اظهار نظر داد یممنعقد شده بود را  یشرقو آلمان  یغرببط آلمان روا
 (Decision of 31 July 1973, vol. 36: 1. )نکرداحراز  یاساسقانون  ریمغاموافقتنامه را 

به  1334سال  هیاصالحدر  که 39( ماده 1الف( بند )1بنا بر جزء ) کهاست  یگفتن
مقرر در  طیشرا ایآ نکهیاد، در صورت اختالف نظر در خصوص افزوده ش یاساسقانون 
، دهد یم یقانونگذارحق  االتیا کناردر  ونیفدراسبه  که یاساسقانون  71( ماده 1بند )

 ایودولت  ایبه درخواست بوندسرات  (11)نه، ایصادق است  یبررسدر مورد قانون مورد 
، هرگاه در گرید انیب. به کند یم یریگ میتصمفدرال  یاساس، دادگاه قانون یالتیاپارلمان 

دادگاه  تیصالح، حل اختالف در دیآ شیپفدرال اختالف نظر  یقانونگذار تیصالح
 فدرال خواهد بود. یاساسقانون 

  (66)(نیقوانخاص  یبررس) (65)نظارت خاص بر مقررات .3ـ6ـ3
 ابدیب یاساس با قانون ریمغارا  ینیقوانخاص  ییدعوابه  یدگیرسدر  که یدادگاههر 

در  یدگیرس نیا. سازد یممتوقف  یاساسخود را تا اخذ نظر از دادگاه قانون  یدگیرس
 ذکر انیشادهد.  صیتشخ یاساسقانون  ریمغارا  یقانوندادگاه  کی که دهد یمرخ  یمواقع

را از جهت انطباق با  یقانونمقررات  که اند مکلفآلمان مجاز و  محاکم یتمام کهاست 
 ریمغاقانون را  کی یدادگاهاساس، هرگاه  نیامورد مالحظه قرار دهند. بر  یاساسقانون 
خود  یدگیرسدهد  صیتشخفدرال(  نیقوان ریمغارا  یالتیاقانون  کی ای)و  یاساسقانون 
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 (13).کند یمخصوص استعالم  نیافدرال در  یاساسو از دادگاه قانون  سازد یمرا متوقف 
 ستیبا یم دهد یماحاله  یاساسا به دادگاه قانون موضوع ر که یدادگاهدر هر حال، 

آن مربوط است  یدگیرسبه موضوع در حال  لیدلقانون مورد احاله به چه  کهدهد  حیتوض
 یاساسدادگاه قانون  کهاست  یهیبدداده است.  صیتشخ یاساسقانون  ریمغاو چرا آن را 

  (72).کردخواهد  یدگیرسصرفاً به اعتبار مقرره مورد بحث 
 یاساسقانونگذار مشمول قانون  ینهادهامصوب  نیقوانتنها در مورد  یدگیرس نیا

وضع  1343 یاساساالجرا شدن قانون  از الزم شیپ که ینیقوان، جهینتو در  ردیپذ یمصورت 
( توسط خود یحکومت نیفرام)مثل  اند از پارلمان وضع شده ریغ یینهادهاتوسط  ایاند  شده

 . رندیگ یم میتصممقررات  نیاخود در مورد اعمال  محاکم نیاو  شوند یم یبررس محاکم
را  یاساسدادگاه قانون  تیفعالحجم  نیتر شیب یاساس یها یدادخواهپس از  یدگیرس نیا

قانون را  122بالغ بر  1223تا سال  یاساسدادگاه قانون  چنانکه. دهد یمبه خود اختصاص 
 (Law, 2012: 5است. ) کردهرفع اثر  ها آنو از  تهافیفدرال  نیقوان گرید ای یاساسقانون  ریمغا

  (51)یاساسقانون  166( ماده 3( و )2) یبندها یمبنابر  یدگیرس .2ـ6ـ3
فدرال بنا به درخواست  یاساس، دادگاه قانون یاساسقانون  122( ماده 1موجب بند ) به

 نیقواناز  ییجز یعموم الملل نیبقاعده حقوق  کی ایآ نکهیاها در مورد  از دادگاه یکی
 (79)نه، ایافراد است  یبرا یفیتکالموجد حقوق و  ماًیمستقهست و مآالً  (71)فدرال
قانونگذار و  اراتیاختشده است تا خدشه به  هیتعب سازوکار نیا. کند یم یریگ میتصم
شود را به حداقل  یناش یالملل نیب یهنجارهااست از ادغام  ممکن که یحقوق نانیاطم

 که یعموم الملل نیباصول و قواعد حقوق  یاساسقانون  12طبق ماده  نکهیابرساند؛ چه 
  (74)دارند. یبرترتفوق و  یمل نیقوانبر  شوند یمفدرال جذب  یحقوقدر نظام 
 که التیا کی یاساس، دادگاه قانون یاساسقانون  122( ماده 9، بر طبق بند )نیهمچن
 ایفدرال  یاساسدادگاه قانون  میمتص کیمخالف  ینظر یاساسقانون  ریتفسدر مقام 

 کسبفدرال  یاساساز دادگاه قانون  ستیبا یمدارد،  االتیا گرید یاساسقانون  یها دادگاه
  (72).کندنظر 

  (56)یاساس یدادخواه. 5ـ3

 ینیب شیپ( 1321در قانون دادگاه ) یاساسطرح دعوا در دادگاه قانون  یفردحق 
قانون  39( ماده 1الف( بند ) 4شد. وفق جزء ) یاساسوارد قانون  1313و در سال  (77)شد
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 که یحقوقاز  یکی ای (73)نشیادیبناز حقوق  یکی کهباشد  یمدع یشخصهر  یاساس
شده  عییتض یدولتبه جهت عمل مقامات  (73)هستند، نیادیبنو متناظر با حقوق  فیرد هم

، یاداراقدام نهاد  کی هیعل تواند یم یدادخواه. دینما یاساس یدادخواه تواند یماست 
 داتیتمهها و  راه یتمام ستیبا یم، یدعواز طرح  شیپقانون باشد. البته  ایودادگاه  یرأ

 یداراموضوع  کهاست  یصورتدر  یدادخواست نیچن رشیپذ (32)شده باشد. یط یقانون
 یداراو  ریخط نیادیبننقض حقوق  یادعاباشد؛ چنانچه  یاساسدر حقوق  نیادیبن یتیاهم

نسبت به مسأله موجب  یریگ میتصمو  یدگیرسهرگاه عدم  ایوباشد؛  یخاص شدت
 یصورتتنها در  یاساس یدادخواه، یکلقاعده  کیباشد. به عنوان  ینیسنگو  میوخعواقب 

باشد. دادخواست  دهینرس جهینتبه  محاکم گرید قیطرخواهان از  کهاست  رشیپذقابل 
. ردیگصورت  لیدال انیبو با  کتوبممشخص شده، به صورت  یزماندر بازه  دیبا
استخدام  یبرا یالزام، نیهمچندادگاه(  لیتشکقانون  31و ماده  19( ماده 1( و )1) یبندها)

است اما  گانیرا یدادخواهدادگاه(  لیتشکقانون  11. )ماده ستین یدعاو نیادر  لیوک
( 1. )بند )کند مهیجر فرد را تواند یم سازوکار نیادادگاه در صورت احراز سوء استفاده از 

 یاساس یدادخواه بودن رشیپذاز شروط قابل  گرید یکی دادگاه( لیتشکقانون  94ماده 
در محدوده  ستیبا یم ییقضا ای یادار ماتیتصمدر مورد  یدادخواه کهآن است 

دادگاه(  لیتشکقانون  39( ماده 1طرح شود. )بند ) ها آناعالم  ایاز زمان صدور  ماه کی
از زمان  کسالی، یدولتو مقررات  نیقواندر مورد طرح دعوا در خصوص  یزمان بازه نیا

 (31)دادگاه( لیتشکقانون  39( ماده 9. )بند )باشد یم ها آناعالم  ایواالجرا شدن  الزم
 کی که کنند یم نییتعدر وهله نخست  کهها هستند  قبالً اشاره شد، شعبه کهطور  همان

راستا هر شعبه به اتفاق  نیانه. در  ایهست  یدگیرسو  رشیپذقابل  یاساسدادخواست 
 لیدال گریدبنا به ـ  شتریب یها یدگیرسعدم  ای رشیپذبه عدم  میتصمسه عضو خود  یآرا
 یریگ میتصمدادخواست دهد،  رشیپذبه  یرأاز قضات شعبه  یکیو چنانچه  ردیگ یم ـ

سه  یآراموجب اتفاق ( رد دادخواست به Kommers, 2001. )شود یمسنا احاله  کلبه 
 رقابلیغو قاطع و  ستین لیدلارائه  ازمندین میتصم نیا. ردیپذ یمعضو شعبه صورت 

 دادگاه(  لیتشکد قانون 39( ماده 1است. )بند ) دنظریتجد

البته  کهاست  (31)یحقوقالعاده جبران خسارت  فوق سازوکار کی یاساس یدادخواه
فراتر از آن مورد خاص  یالزاماتبوده و آثار و  ساز هیرورابطه  نیادادگاه در  ماتیتصم
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اشخاص است و هم  نیادیبنحقوق  نیتضمدادگاه هم  یریگ میتصم (39)خواهند داشت.
 یاجزا یتمام یبرا ییراهنما کند یمارائه  یاساساز قانون  که یریتفساستدالل دادگاه و 

 یداروساز سیتأس تیدمحدوخواهد بود. به عنوان مثال، دادگاه مقررات ناظر به  تیحاکم
به  ای( Decision of 11 June 1958, vol. 7: 377) کرداشتغال قلمداد  یآزادرا ناقض اصل 
 (34))شهادات و مسموعات( یشفاه، به قابل قبول بودن ادله گرید یمیتصمعنوان مثال، در 

در  ،نیهمچن (Decision of 6 May 1981, vol. 57: 250داد. ) حکم یفریک یها یدادرسدر 
اروپا موسوم به معاهده  هیاتحادقانون الحاق به معاهده  هیعلبر  که یا هیشکوائخصوص 

شروط  انیبصورت گرفت دادگاه به  یاساسمقررات قانون  یبرخو اصالح  (32)ختیماستر
 یکل یها استیسدر  اریبس یتیاهم یدارا کهپرداخت  یمانیپ نیچنالحاق به  طیشراو 

 ( Decision of 12 October 1993, vol. 89: 155دولت بود. )
ها شده است  موجب تورم دادخواست سازوکار نیابودن  فاتیتشرو بدون  یآسان
دادخواست نزد دادگاه مطرح شده است.  1222، ساالنه حدود ریاخ یها سالدر  چنانکه

(BverfG, 2013 از سال )درخواست در دادگاه به ثبت  127199تعداد  1222تا  1321
 نیا اکثربوده است. البته  یاساس یدادخواهمربوط به  ها آنفقره از  121414 که دهیرس

%( از موارد 2/1 یعنیفقره ) 9133اند و تنها  قرار نگرفته رشیپذها مورد  دادخواست
 (BverfG, 2013اند. ) بوده زیآم تیموفق یاساس یدادخواه

 

 (میتصممختومه ) (یثبتوارده ) یدگیرسنوع 

 27 531 یاساس یدهانها انیماختالف 

 18 541 و مقررات نیقوان یکل یبررس

 3753 نیقوانخاص  یبررس
 )توسط سناها( 811

 )توسط شعب( 535

 531831 یاساس یها یدادخواه
 )توسط سناها( 3128

 )توسط شعب( 538743

(13)(5815ـ7337 یها سال) یاساسدادگاه قانون  تیفعالجدول 
 

  یریگ جهینت
 نیتضمو عامل  یمل یحقوقنظام  یربنایزبه عنوان  یاساسون از قان انتیصضرورت 

مهم  نیا. ستین دهیپوش کس چیهبر  تیحاکماقتدارات  میتقساشخاص و  نیادیبنحقوق 
 نیااز  یتخطو ناظر عدم  یاساسقانون  ریتفس یینهابه منزله مرجع  ینهاد ینیب شیپجز با 
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در  ژهیکارو نیا. به طور معمول، ستین سریمو مقررات  نیقوان گریدبا وضع  نیادیبناصول 
قانون  یشوراها ایو یاساسقانون  یها دادگاه، کشور یعال یها وانیدبه  یمل یها نظام
  واگذار شده است. یاساس

از  یکی، کشور نیا یاساسآلمان به عنوان نهاد ناظر قانون  یاساسدادگاه قانون 
 نیا. رود یمجهان به شمار  یاساسانون ق یها دادگاه نیمتنفذترو از  یمل محاکم نیمقتدرتر

و همسو  ردیگموسع خود بهره  یها تیصالحو  اراتیاختتوانسته است از  یخوبدادگاه به 
 کشور نیا یاساسقانون  نیادیبندولت آلمان با اصول  یکل یراهبردهاو  ها استیسساختن 

در  ژهیوبه و  یا منطقهدر سطح  یحتدادگاه  نیا ماتیتصم. دینما فایا یمؤثرنقش 
 اند.  مورد الهام و منشأ اثر بوده زین یشرق یاروپا یکشورها یاساسقانون  یها دادگاه

نظارت دادگاه  کهگفت  توان یمنگهبان  یشوراآلمان با  یاساسدادگاه قانون  سهیمقادر 
 ینیپس، جنبه یاساسو مقررات با قانون  نیقوان رتیمغاآلمان در مورد عدم  یاساسقانون 
 خصوص نیانگهبان در  یشورااست اما نظارت  صالحیذو منوط به درخواست مقامات داشته 
شورا  نیا دییتأبدون  یقانونگذارمصوبات مجلس در مقام  بلکهداشته و  ینیشیپجنبه 

 نکات، از نیهمچن (33و)(37)ج.ا.ا.( یاساسقانون  31و  39. )اصول ابندی ینم یقانوناعتبار 
به  یدگیرس تیصالح کهآلمان آن است  یاساسه قانون دادگا تیصالحقابل تأمل در 

فدرال صرفاً ناظر  نیقوان گریدحسب مورد با  ای یاساسو مقررات با قانون  نیقوانمطابقت 
نگهبان  یشورا تیصالح آنکه. حال ستینخاص  یمعناقانون به  ایبه مصوبات پارلمان 

مقررات  گرید خصوص تنها به مصوبات مجلس محدود شده است و شامل نیادر 
درخواست  که ستینمشخص  یخوببه  رانیا یحقوق. به هر حال، در نظام شود ینم

 یمرجعبا چه  یاساسبا قانون  ریمغا یدولتمقامات  ماتیتصم ایوبه مقررات  یدگیرس
مشخص  یمرجع یاساسقانون  یاجرانظارت بر  یبرا، اساساً نیاو فراتر از  (33)است؟

 (32)وجود دارد؟
 تیصالحآلمان به  یاساسنگهبان با دادگاه قانون  یشورا فیوظا زیتماجوه و گریداز 

. کرداشاره  توان یمنگهبان  یشوراتوسط  یریتفسو صدور نظرات  یاساسقانون  ریتفس
به  یشتریبانعطاف  تواند یم یاساسسنگ آنها با اصول قانون  امر و اعتبار هم نیا ینیب شیپ

 یاساسدر قانون  یبازنگر رانهیسختگ فاتیتشر یطبه  ازین آنکهداده و بدون  یاساسقانون 
 .کردراهگشا ارائه  یریتفس یاساسباشد، با توجه به نص و روح قانون 
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 ها ادداشتی
1- Länder. 

2- Basic Law for the Federal Republic of Germany (German: Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland) of 23 May 1949 (amended by an Act dated 27 October 
1994 (Federal Law Gazette I, p.3146). 

3- cf. Articles 30, 70, 83, 92 of the Basic Law. 

4- The Federal Constitutional Court (German: Bundesverfassungsgericht, or 
BVerfG). 

5- the West German constitutional convention (i.e. the Parliamentary Council). 
6- the Grundgesetz (Basic Law). 
7- judicial review. 
8- constitutional review. 
9- the Social Democrats. 
10- the Christian Democrats. 
11- Federal Constitutional Court Act (German: Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, 

BVerfGG) of March 12, 1951. 
12- Karlsruhe. 
13- A recent survey identifies the following nations as employing “The ‘Austrian’ 

Model” of constitutional review: (Europe) Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, 
Austria, Belarus, Belgium, the Bosnian/Herzegovina Federation, Bulgaria, Croatia, the 
Czech Republic, the Former Republic of Yugoslavia, Georgia, Germany, Hungary, 
Iceland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, 
Moldova, Monaco, Poland, Romania, the Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Turkey, Ukraine; (Africa) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, the 
Central African Republic, Chad, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Gabon, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, South Africa, Sudan, Togo, Uganda, Zaire, Zambia; 
(Middle East) Cyprus, Palestine, Syria, Yemen; (Asia) Kyrgyzstan, Mongolia, South 
Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan; (Central/South America) Chile, 
Surinam. G. Harutyunyan, A. Mavèiè, Constitutional Review and Its Development in 
the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis) 30-32 (1999). 

14- Senate. 
15- Article 94 of the Basic Law [Composition of the Federal Constitutional Court] 

provided that: 
“(1) The Federal Constitutional Court shall consist of federal judges and other 

members. Half the members of the Federal Constitutional Court shall be elected by the 
Bundestag and half by the Bundesrat. …” 

به : »دارد یماشعار  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  کمیاصل نود و  کهاست  یگفتنـ 53
 یمل یشورات مجلس مصوبا رتیمغااز نظر عدم  یاساساسالم و قانون  احکاماز  یپاسدارمنظور 

 :شود یم لیتشک ریز بیترکنگهبان با  یشورابه نام  ییشورا، ها آنبا 

عده با مقام  نیازمان و مسائل روز. انتخاب  اتیمقتضعادل و آگاه به  یفقهاشش نفر از ـ 
 است. یرهبر
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 لهیوسبه  که یمسلمانحقوقدانان  انیم، از یحقوقمختلف  یها رشتهشش نفر حقوقدان، در ـ 
 .«گردند یممجلس انتخاب  یرأو با  شوند یم یمعرف یمل یشورابه مجلس  هیقضائقوه  سیئر

مدت شش سال  ینگهبان برا یشورا یاعضا»قانون،  نیا، بر طبق اصل نود و دوم نیهمچن
د یهر گروه به ق یاز اعضا یمین دوره پس از گذشتن سه سال، نیدر نخست یشوند ول یانتخاب م
 «شوند. یآنها انتخاب م یبه جا یا تازه ید و اعضاابنی یر مییقرعه تغ
شغل  کیاز  شیب یتصد تیممنوعتبصره به قانون  کیقانون الحاق  کهاست  ذکر انیشاـ 52

ت یعضو»مصلحت نظام( مقرر داشته است:  صیتشخمجمع  12/4/1933)مصوب  1979مصوب 
تابعه آنها و  یازمانهاگانه و مؤسسات و س سه یاز قوا کیه اشخاص شاغل در هریلکهمزمان 

ح نام یا تصریر نام که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکا وابسته به دولت ی یتها و مؤسسات دولتکشر
نگهبان به جز مشاغل  یند، در شوراینما یشور استفاده مکل کبوده و به هر مقدار از بودجه 

شغل  کیش از یب یتصدت ی( قانون ممنوع3( و افراد موضوع تبصره )1موضوع تبصره ) یآموزش
، زین یاساسقانون  141اصل  کهاست  یگفتن«. به عنوان حقوقدان ممنوع است... 1979مصوب 

 کارمندانتعدد مشاغل  تیممنوعرا از  یقاتیتحقها و مؤسسات  در دانشگاه یآموزش یها سمت
 است. کرده یمستثندولت 
 لمانآ یاساسدادگاه قانون  یدادرس نیآئقانون  12. ماده نکـ 51

19- Chamber. 

رت یص عدم مغایتشخ: »رانیا یاسالم یجمهور یاساسبر طبق اصل نود و ششم قانون ـ 73
ص عدم ینگهبان و تشخ یشورا یت فقهایثرکام اسالم با اکبا اح یاسالم یمصوبات مجلس شورا

 «نگهبان است. یشورا یت همه اعضایثرکبر عهده ا یتعارض آنها با قانون اساس
 دادگاه لیتشکقانون  12( ماده 9) . بندنکـ 75
 اینگهبان  یشورا یاعضا یآرامطلق  تیاکثر اریمع، بر خالف رانیا یحقوقدر نظام ـ 77

در  یاساسقانون  ایمصوبات مجلس با شرع  رتیمغاعدم  صیتشخدر  که هیفق یاعضاحسب مورد 
ه چهارم اعضا س تیاکثر یرأنگهبان،  یشورا یریتفسنظر گرفته شده است، در خصوص نظرات 

 (33در نظر گرفته شده است.)اصل 
23- The plenum of the Federal Constitutional Court 

 دادگاه لیتشکقانون  91. ماده نکـ 74

25- The Pregnant Women´s and Family Assistance Act 
و  هافتی سیتأس یاساسطبق قانون  ماًیمستق کههستند  یعال یینهادها یاساس ینهادهاـ 73

از: قوه مقننه  اند عبارتنهادها  نیاآلمان  یاساس. طبق قانون کنند یم فایاخاص را  ییها ژهیکارو
 فدرال. یاساسفدرال، دولت فدرال، و دادگاه قانون  یجمهور سییر)بوندستاگ و بوندسرات(، 
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 دادگاه لیتشکقانون  1. ماده نکـ 72
28- eternity clause 

در  یبازنگرمقررات راجع به  انیببه  رانیا یاسالم یمهورج یاساسقانون  177اصل ـ 78
بودن نظام  یاصول مربوط به اسالم یمحتوا: »دارد یم اصل اشعار نیا لیذ. پردازد یم یاساسقانون 
 یو اهداف جمهور یمانیا یها هیو پا ین اسالمین و مقررات بر اساس موازیه قوانیلک یو ابتنا
اء کشور با اتکز اداره امور یت امر و امامت امت و نیومت و والکبودن ح یران و جمهوریا یاسالم

 «ر است.یر ناپذییران تغیا ین و مذهب رسمیو د یبه آراء عموم
30- Federal Courts:  

1) Federal Labour Court 
2) Federal Finance Court 
3) Federal Court of Justice 
4) Federal Social Court 
5) Federal Administrative Court 
6) Federal Patent Court 

ماده  لیذو به موجب  ستین یحصر یاساسدادگاه قانون  یها تیصالح کهاست  یگفتنـ 35
 «شود می ه با قانون فدرال به آن واگذارک یگریموارد د»اضافه شدن  امکانآلمان  یاساسقانون  39

 شده است.  ینیب شیپ زین

32- The Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court (GoBVerfG) of 15 
December 1986 (Federal Law Gazette I p. 2529), as amended recently by the decision of 
18 December 1995 (Federal Law Gazette 1996 I p. 474). 

 .یاساسقانون  13دادگاه و در ارتباط با ماده  لیتشکقانون  19( ماده 1موضوع بند )ـ 33
 .یاساسقانون  1ـ13موضوع مواد ـ 34
ت، جان، یثیح: »دارد یم مقرر رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  و دوم ستیباصل ـ 31

 «ند.کز یه قانون تجوک ین و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردکمال، حقوق، مس
 سیتدر یآزاد(، 2( ماده 1ت )بند )مطبوعا یآزادخاصه  افکار انیب یآزادبه طور خاص، ـ 33
(، محرمانه بودن پست و 3)ماده  تشکل یآزاد(، 3اجتماعات )ماده  یآزاد( 2( ماده 9)بند )

 (.11)پاراگراف )الف( ماده  یپناهندگحق بر  ای(، 14)ماده  تیمالک(، حق 12ارتباطات )ماده 
 دادگاه. لیتشکقانون  91ـ41. مواد نک، شتریب یآگاه یبراـ 32
احزاب، : »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسو ششم قانون  ستیباصل ـ 31

شناخته شده آزادند،  ینید یتهایا اقلی یاسالم یو انجمنها یو صنف یاسیس یها ها، انجمن تیجمع
را  یو اساس جمهور اسالم ین اسالمی، موازی، وحدت ملیه اصول استقالل، آزادکن یمشروط به ا

از آنها مجبور  یکیت در کا به شریرد کت در آنها منع کتوان از شر یس را نمکچینند. هکنقض ن
 «ساخت.
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 دادگاه. لیتشکقانون  49ـ47. مواد نکـ 38
40- Socialist Reich Party (SRP) 

41- Communist Party of Germany (KPD) 

انون دادگاه قانون ق 19( ماده 9در ارتباط با بند ) یاساسقانون  41( ماده 1موضوع بند )ـ 47
 .یاساس

 دادگاه. لیتشکقانون  43. ماده نکـ 43
نگهبان نظارت بر  یشورا: »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  33اصل ـ 44

و مراجعه به آراء  یاسالم ی، مجلس شورایاست جمهوری، ریانتخابات مجلس خبرگان رهبر
 «را بر عهده دارد. یو همه پرس یعموم

؛ یاساسقانون  11دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشکقانون  19( ماده 4موضوع بند ) ـ41
قانون  33( ماده 2( و )1) یبندهادادگاه در ارتباط با  لیتشکقانون  19( ماده 3، بند )نیهمچن
 .یاساس

س یبه اتهام رئ یدگیرس: »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  142اصل ـ 43
در  یاسالم یبا اطالع مجلس شورا یم عادیران در مورد جرایو معاونان او و وزجمهور 

س یعزل رئ: »112( اصل 12، طبق بند )نیهمچن« شود. می انجام یدادگستر یعموم یها دادگاه
ف یاز وظا یشور به تخلف وک یوان عالیم دکشور پس از حکجمهور با در نظر گرفتن مصالح 

در شمار « بر اساس اصل هشتاد و نهم یت ویفاکبه عدم  یاسالم یمجلس شورا یا رای، یقانون
 یتوان از مقامیرا نم یقاض: »دارد یممقرر  زین 114اصل  .شده است ذکررهبر  اراتیاختو  فیوظا

ا یه موجب انفصال است به طور موقت ک یا تخلفیمه و ثبوت جرم که شاغل آن است بدون محاک
مصلحت  یر داد مگر به اقتضاییا سمتش را تغیمحل خدمت  او یا بدون رضایرد کم منفصل یدا

 «.لکشور و دادستان ک یوان عالیس دیه پس از مشورت با رئیس قوه قضائیم رئیجامعه با تصم

47- for procedural details see Articles 49-57 of the Law on the FCC 
48- for details see Article 58-62 of the Law on the FCC 
49- Constitutional Disputes 

50- Organstreit proceedings, State-Federal conflicts 
و  فیوظادر زمره « گانهسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ»، 112( اصل 7بر طبق بند )ـ 15

 رهبر به شمار آمده است. اراتیاخت
 .یاساسقانون  39( ماده 1) بند( 1) زءجدادگاه در ارتباط با  لیتشکقانون  19( ماده 2موضوع بند )ـ 17

53- rules of procedure 
54- for details see Articles 63-67 of the Law on the FCC 
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( قانون 4) ،(9()1)39دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشک( قانون 3(،)7)19موضوع ماده ـ 11
 .یاساس

56- for details see Articles 68-72 of the Law on the FCC 
 .یاساسقانون  33( و 4) 39دادگاه در ارتباط با مواد  لیتشک( قانون 12) (،3)19موضوع ماده ـ 12

58- Constitutional courts of the German states: 
1) Constitutional Court of the Land Baden-Württemberg 
2) Bavarian Constitutional Court 
3) Constitutional Court of the Land Berlin 
4) Constitutional Court of the Land Brandenburg 
5) Constitutional Court of the Free Hanseatic City of Bremen 
6) Hamburg Constitutional Court 
7) Constitutional Court of the Land Hesse 
8) Constitutional Court Mecklenburg-Western Pomerania 
9) Lower-Saxonian Constitutional Court 
10) Constitutional Court of the Land North-Rhine/Westphalia 
11) Constitutional Court of the Land Rheinland-Palatinate 
12) Constitutional Court of the Saarland 
13) Constitutional Court of the Free State of Saxony 
14) Constitutional Court of Saxony/Anhalt 
15) State Constitutional Court of Schleswig-Holstein 
16) Thuringian Constitutional Court 

 نیچن Schleswig-Holstein)الندر(  التیا. به عنوان مثال، یاساسقانون  33. ماده نکـ 18
 یدگیرس التیا نیابه اختالفات  یمواردر د یاساساست و دادگاه قانون  کرده ینیب شیپرا  یامکان
 است.   کرده

60- Proceedings on the Constitutionality of Statutes 
در  یاسالم یمجلس شورا: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  71اصل  کهاست  یگفتنـ 35

 «ند.کتواند قانون وضع  یم یعموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس
، ی، مالیی، جزاین و مقررات مدنیه قوانیلک»: دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  4اصل ـ 37
ن یباشد. ا ین اسالمید بر اساس موازینها بایر ایو غ یاسی، سی، نظامی، فرهنگی، اداریاقتصاد

ص یم است و تشخکگر حاین و مقررات دیو قوان یا عموم همه اصول قانون اساسیاصل بر اطالق 
ه مصوبات مجلس یلک: »34، بر اساس اصل نیهمچن« نگهبان است. یشورا یه فقهان امر بر عهدیا

ثر کنگهبان موظف است آن را حدا ینگهبان فرستاده شود. شورا ید به شورایبا یاسالم یشورا
قرار  یمورد بررس ین اسالم و قانون اساسیخ وصول از نظر انطباق بر موازیظرف ده روز از تار

ن صورت مصوبه یر اید نظر به مجلس بازگرداند. در غیتجد یند برایر ببیغادهد و چنانچه آن را م
 «قابل اجرا است.

63- Abstract regulation control or abstract review of statutes 
 .یاساسقانون  39( ماده 1( بند )1دادگاه در ارتباط با جزء ) لیتشکقانون  19( ماده 1موضوع بند )ـ 34

65- for details see Articles 76-79 of the Law on the FCC 
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 است. افتهی صیتخص یقانونگذارعام  تیصالحامور از  یبرخگفته شد  کهطور  همانـ 33

67- Specific regulation control or: concrete review of statutes 
 .یاساس( قانون 1)122دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشک( قانون 11)19موضوع ماده ـ 31
 .یاساس( قانون 1)122. ماده نکـ 38

70- for details see Articles 80-82 of the Law on the FCC 
 دادگاه لیتشکقانون  19( ماده 19( و )11) یبندهاموضوع ـ 25
 ج.ا.ا.  یمدنقانون  3. ماده نک، سهیمقا یبراـ 27
 ج.ا.ا. یاساسقانون  117. اصل نک، سهیمقا یبراـ 23

74- On this procedure cf. Articles 83 and 84 of the Law on the FCC 
 دادگاه لیتشکقانون  32. ماده نکـ 21

76- constitutional complaint or Verfassungsbeschwerde 
 دادگاه لیتشک( قانون 1)32. ماده نکـ 22
 یاساسقانون  1ـ13. مواد نکـ 21
 .یاساسقانون  124و  129، 121، 93، 99(، 4)12. مواد نکـ 28

80- Article 90(2) of the Law on the FCC: “[T]he constitutional complaint may not be 
lodged until all remedies have been exhausted.”  

 ییاجرابدون دخالت مقامات  توانند یم و مقررات نیقوان، یاساسدادگاه قانون  افتهیبنا بر ـ 15
 گرید یطبدون  یحتـ  یطیشراتحت  توان یم بابت، نیاا متأثر سازند و از حقوق افراد ر ماًیمستق

به عنوان  توان یم موارد نیا. از کرد یدادخواه یاساسنزد دادگاه قانون  ها آناز  ـ یقانونطرق 
 تیشکا ایاست  کردهرا متحول  یآموزشنظام  که یقانوننسبت به  نیوالد یدعوامثال به 

 .نکاست، اشاره داشت.  کردهزمان فروش را محدود  که ینقانواز  کتابفروشندگان 
Wöhrmann, Gotthard. “The Federal Constitutional Court: an Introduction”, 2001. 

at: http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm (last visited: May 04, 2013) 
82- extraordinary legal remedy 
83- See BverfG, “The Task, Procedures and Organization of the Federal 

Constitutional Court”, 2013. at: http://www.bverfg.de/en/organization.html 

84- hearsay evidence 
85- The Treaty of 7 February 1992 founding the European Union (‘Maastricht 

Treaty’) 
86- Zubek, Radoslaw. “Constitutional Court and Federal Constitution”, p. 10. at: 

http://politics.hertford.ox.ac.uk/docs/German%20Const.%20Court%20and%20Federal
ism.pdf 
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  وجود شورای  بدون  اسالمی  شورای  مجلس: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  39اصل  ـ 12
  نفر حقوقدان  شش  و انتخاب  نمایندگان  اعتبارنامه  ندارد مگر در مورد تصویب  اعتبار قانونی  نگهبان
 .« نگهبان  شورای  اعضای
  مجلس  مصوبات  مغایرت  عدم  تشخیص: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  31اصل  ـ 11
آنها با   تعارض  دمع  و تشخیص  نگهبان  شورای  فقهای  با اکثریت  اسالم  با احکام  اسالمی  شورای

 .« است  نگهبان  شورای  اعضای  همه  اکثریت  بر عهده  اساسی  قانون
 ها نامه بیتصومجلس بر  سیرئدر خصوص نظارت  یاساسقانون  193. اصل نک، ژهیوبه  ـ 18

 .یادارعدالت  وانید اراتیاخت انیبدر  یاساسقانون  179و  172و اصول  دولت یها نامه نییآو 
قانون  زدهمیسو  کصدیراجع به اصل  یریتفس هینظرنگهبان در  یشورا کهاست  یتنگف ـ 83
مستفاد از اصول متعدد »داشته است:  انیب( 11/4/1931)مورخ  47141/92/31به شماره  یاساس

ر از یغ ی، امریقانون اساس 119ت اجراء در اصل یه مقصود از مسئولکآن است  یقانون اساس
 «است. یاساسقانون  ینظارت بر اجرا
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