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 مقدمه

 شیاتر یاساسبا نظام حقوق  ییآشناـ 
 یدارابوده است و در حال حاضر  یپادشاه یکشور 2321از سال  شیاتر کشور
. است یدموکراس، یجمهوربر قواعد و اصول  یمبتن یاساسبا قانون  یپارلمان یدموکراس

دورة  کی یبراتوسط مردم  ماًیمستق کهاست  یدولت ندةینمامقام و  نیباالترجمهور  سیرئ
 انیم نیادر  که دهند یم لیتشکقوه مقننه را  یمل. مجالس فدرال و شود یمساله انتخاب  6

 یها پارلمانبرخوردار است. اعضاء مجلس فدرال از  ییبسزا تیاهماز  یملمجلس 
 لیتشک و وزراء، معاون اول او صدراعظم. دولت از شوند یم دهیبرگزانتخاب و  ها التیا
 (.Hausmaninger, 2003: 139) است افتهی

 کشور نیا یکنون یاساسبر قانون  یا قدمهم شیاتردر آن را  توان یم که یقانون نیاول
ـ مجارستان را  شیاتر یامپراتور لیتشک هیپا که باشد یم 216۱سال  یاساسشمرد قانون بر

م( در 2321) شیاتردر  یجمهور حکومت لیتشکپس از  دیجد یاساسبنا نهاد. قانون 
برجسته متخصص  کلسنقانون هانس  نیا نیتدودر  .دیرس بیتصوبه  یالدیم 232۱سال 

 یجهانپس از جنگ  کهدوم  یجمهوردر . نمود فاءیامؤثر و مهم  ینقش الملل نیبحقوق 
مورد احترام  یالدیم 232۱سال  یاساسم( دوباره قانون 2326وجود آمد ) به شیاتردوم در 

 کیتفکبر  یمبتن، فدرال و کیدمکرات یجمهور کیرا  کشور نیاو عمل قرار گرفت و 
 جزء شیاتر کهبود از همان زمان  .اعالم نمود هیقضائو  هیمجرگانه مقننه،  سه یقوا

(. گرچه 2۱6: 2919، یکارگزارحقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت ) امضاکننده یکشورها
حال، اصول  نیادارد، با  شیاتردر  یطوالننسبتاً  یا سابقهحقوق  نیا یعرف نیتضم

مورد استفاده  یاساسدر قانون  که نیادیبن یها یآزادو  یانسانحقوق  تیحما یقراردادها
در . است شیاترحقوق در  نیاو حافظ  کننده نیتأمآن شده است  مهیضمقرار گرفته و 

 چیههستند و  کسانیدر مقابل قانون  ها آنتمام  نکهیاحقوق ملّت و  شیاتر یاساسقانون 
حقوق  نیهمچنندارد و  یبرتر گریدبه لحاظ رنگ پوست، نژاد و زبان به افراد  یفرد

مورد  کشور نیاشهروندان  یبرا، مسافرت و مهاجرت مسکن، شغل، یآزادمربوط به 
در صورت احساس  کهاست  شیاترحق همه افراد  اساس نیابر  قرار گرفته است. دیتأک

 یدگیرس یدعاوبه  دیبا ییقضا یعال وانیدو  کردهمراجعه  ییقضاظلم و ستم به دستگاه 
 .کند



 
 
 

  شیاتر یجمهور یاساسقانون  وانید یها ژهیکاروو  فیوظا
 

 

 

9 

 یگریدسال( و  6مدت  یبراعضو ) 81مجلس فدرال با  یکیقوه مقننه از دو مجلس 
 ها التیا یقانونگذاراست. نهاد  افتهی لیتشکسال(  2مدت  یبراعضو ) 219با  یملمجلس 
 ندهینما یمتفاوتاز تعداد  ساکنان یتیجمعبه تناسب نرخ  ها التیا. باشد یم یالتیامجلس 

ط مجلس شورا و مجلس فدرال، توس مشترک یقانونگذار. در جهت باشند یمبرخوردار 
 :شود یماستفاده  ها آنمختلف از  یها نهیزمدر  کهرو گذارده  شیپچهار راه حل را  یاساسقانون 

ج( اقدامات  ،یقانون یها طرحب( ارائه  ،یدولت حیلوابر اساس  یقانونگذارالف( 
 (.Hausmaninger, 2003: 139) یپرس همهد(  و یگذار قانوندر  یالتیا یها مجلس

 نیباالتراز جمله  توان یمرا ها  ن وزارتخانها، صدراعظم، وزرا و معاونجمهور سیرئ 
در  یادارنهاد امور  ،یستیفدرال. بر اساس اصول دانست شیاتر کشور ییاجرامقامات 

و شهرها  ینواحدر سطح  یادارو نهاد خودمختار  یالتیا یادار، نهاد امور یملسطح 
 کی ماتیتصمشاخص و بارز است.  شیاتردر  یا مرحلهسه  یاداردارند. ساختار  تیفعال

 نیباالتر ماتیتصممخالفت با  یبرا. ردیگقرار  یبعدمورد مخالفت مرجع  تواند یماداره 
 وانیدو  یاساس)دادگاه قانون  یعموممستقل  یها دادگاهمراجعه به  یبرا، راه یادارمراجع 

 وجود دارد. (یادار

 کلسنهانس  اتینظرو  شیاتر یاساسقانون  وانیدـ 
 کهاست  یاساسدادگاه قانون  نیتر یمیقد شیاتر یاساسقانون  وانید کهگفت  توان یم

در  یاساسقانون  یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس 
ای برای دعاوی  در واقع اصل وجود محکمه»اروپا بوده است.  ژهیبه وسراسر جهان 

 .(fromont, 2003: 90)« الگوی اتریشی اقتباس شد اساسی از
ها و  با نوشته کلسن. آمد ینم وجود به کلسنبدون  یاساسدادگاه قانون  ییاروپا یالگو

 یاساس یدادرس دیجد یالگو کی نیتدوبه  شیاتر 232۱ یاساسقانون  یبراطرح خود 
هانس  ینظر. ساختار شود یم ادی یاساس یدادرس ییاروپا یالگوسامانه به  نیاپرداخت. از 

قوا  کیتفک هینظربا  کامالً یاساسدادگاه قانون  سیتأس کهنشان داده است  یخوببه  کلسن
 نیتر شیب نیادیبنبه عنوان هنجار  یاساسقانون  یبرا دیبا، کلسنسازگار است. براساس نظر 

 یاساسانون ق نیتضمآن فراهم آورد. اصوالً  یبازنگردشوار ساختن  قیطررا از  ممکنثبات 
 امکان دینبا یحالت چیهاما در  شود یم سریمابطال اعمال خالف آن  امکانبا فراهم ساختن 

در  رایزاعمال شده است  نیا مرتکب خود، کهسپرد  ینهادرا به  یرقانونیغابطال اعمال 
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حقوق  یمجر. نه چونان شود یمخالق مختار حقوق درنظر گرفته  همانندواقع، نهاد قانونگذار 
مجلس از  تیتبعمسأله نظارت بر  دینبا نیبنابرااست.  یاساسقانون  یها چارچوببه  دیمق هک

 دیبارا  یاساسابطال اعمال خالف قانون  تیمسئول. کردواگذار  اورا به خود  یاساسقانون 
معتقد است همچنان  کلسنسپرد.  یاساسدادگاه قانون  یعنیاز مجلس  ریغمستقل و  ینهادبه 
 دیبا، قانونگذار هم کنند یم تیتبع( از قانون هییقضا)قوة  یدادگستر( و هیمجروه اداره )ق که

 (.269: 2919)تروپه،  کند تیتبع یاساسمطلقاً از قانون 
 یعنیمشهور خود  هینظر ،قوا کیتفکبا  دهیا نیامخالفت  رادیااو در پاسخ به 

قاعده  کیوضع  یمعنابه  قانون کی. براساس آن، ابطال کند یمرا مطرح  یمنف یقانونگذار
 کهاست  نیادر  نیقوانبا ابطال سادة  یقانونگذار یاساساست. اما تفاوت  یکل)هنجار( 

ارچوب تمام و چ ستینبرخوردار  یوضعانونگذار ق نشیآفر یآزاداز  یسلبقانونگذار 
 یگاهیجا یکلسن یالگوشده است.  نییتع یاساستوسط قانون  قاًیدق یو یها تیفعال

 دیبا یاساساست. دادگاه قانون  کرده نییتع یاساسدادگاه قانون  یبراسه قوا  خارج از
و  یپارلمان یها نظامچون در نظارت فعال بر دولت وارد صحنه شود.  نیتضم یبرا

 تیمصون یاعطادر عمل منجر به  ،«نظام اکثریتی» یسوبه  پارلمانتحول  یپارلمان مهین
دولت مقررات مورد نظر خود را به صورت  اریز شود یم دولت یکارکردهابه  ییقضا
آن گوش به فرمان او هستند  تیاکثر که رساند یم یپارلمان بیتصوبه  یقانون حیلوا

 اتیتجربو برگرفته از  یاتیعمل، یکاربرد یحدودتا  کلسن(. نظرگاه 9۱2: 2916)فاورو، 
 ،هر هنجار: »دیگو یم نیچنمحض حقوق  هینظر کتاباو در  یرو نیااست. از  یخیتار

گیرد و اعتبار قوانین ناشی از انطباق آنها با قانون  اعتبار خود را از هنجار فرازین می
تواند با روشی پویا یعنی مطابقت تصویب آن با تشریفات  اساسی است. این انطباق می

مقرر شده در قانون اساسی حاصل شود یا با روش ایستا یعنی مطابقت با مفاد مقرر شده 
دانسته  یزیتجورا  انتیصمرجع  کلسن ،انیپا( در 2۱2: 2919)تروپه، « اساسی.در قانون 
نظر  نیا ،یانتقاد دگاهیداز  جهینت. در داند ینم یضرور یاساساعمال قانون  یبراو لزوماً 

خواهد  خطا است یاساسقانون  یبرترتحقق  یبرا یا لهیوس یاساساز قانون  انتیص که
 یدادرس جادیاو لزوم  یاساسقانون  یبرتر ینظر لیدل لذا ؛(Troper, 1974: 133)بود

باره در یمختصر حیتوضدر بخش قبل  که کردجو و جست یگرید یمباندر  دیبارا  یاساس
 آورده شد. آن
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 یچگونگو  ییچرا ؛یاساس یدادرس. 1
و قدرت  یاساسقانون  تیرعا نیتضمجهت  ییقضا یعالنهاد  یاساسقانون  وانید

قسمت و قبل از ورود  نیااست. در  یاساسبا قانون  نیقوانطابقت نظارت بر م یانحصار
 درباره یمختصرالزم است  شیاتر کشوردر  یاساس یدادرسبا نظام  ییآشنا ژهیوبه بخش 

 یها نظامموجود در  یالگوها نیهمچنآن و  یفلسفو  یحقوق هاتیتوج، یاساس یدادرس
 .داده شود حیتوضمختلف جهان  یاسیسـ  یحقوق

 یاساسقانون  یها دادگاه فیتعر. 1ـ1
 یها فیتعر مشترک قدر توان یموارد شده است.  یمتعدد یها انیبنهاد  نیا فیتعردر 

دادگاه قانون اساسی، دادگاهی است که برای رسیدگی : »کرد انیب گونه نیاموجود را 
(. 993: 2912)فاورو، « شود انحصاری و اختصاصی به ترافعات حقوق اساسی تشکیل می

، ینیتقن) یعموم یقواقرار داشته و نسبت به تمام  ییقضادادگاه در خارج از دستگاه  نیا
 یحت ای« عالی دادگاه» ای« عالی دیوان»( از استقالل برخوردار است. ییاجراو  ییقضا

باشند،  یاساسـ  ییقضانهاد  کی توانند یم یعال وانید کی« شعبه مربوط به قانون اساسی»
 فیتعردر چارچوب  یاساساگر دادگاه قانون  ،برعکس. ستندین یاساسن اما دادگاه قانو

 ای« شورا»رسماً عنوان  یاساسدادگاه قانون  که نکته نیا گرید، ردیگارائه شده قرار 
، یاساس. دادگاه قانون ستینرا داشته باشد، چندان مهم « یعال وانید» یحت ای« دادگاه»

 است. یاساسبا قانون  نیقوانق تطاب زییتمو  صیتشخ فرد منحصربهقدرت 
قرار  یعاد یها دادگاهخارج از نظام  کهاست  ییقضا ینهاد یاساسدادگاه قانون 

دادگاه  ای نافیاستدادگاه، دادگاه  نیامستقل است.  کامالً یدولت ینهادها گریدو از  ردیگ یم
را دارد و  یعادن قانو یبررس تیصالحدادگاه  نیا. ستین گرید یها دادگاهناظر بر  یعال

، داستیپ. ناگفته کند یمرا اعالم  دهد، بطالن آن صیتشخ یاساسرا خالف قانون  اگر آن
حقوق  نیااز  تیحما، نظارت و یاساس نیقوانافراد در  نیادیبنحقوق  حیتصربه  با توجه

قوا،  گریداستقالل از  یها یژگیو نیبنابرااست.  یاساسن دادگاه قانو یها تیصالحاز 
با قانون  ریمغا نیقوان، قدرت ابطال یعاد یها دادگاهخارج از  یاساسه ترافعات ب یدگیرس

 نیهمچن است.« دادگاه قانون اساسی» یها شاخصه ،افراد نیادیبناز حقوق  تیحماو  یاساس
 ییقضا ینهادآن را  توان یم ،دادگاه یاعضا نیببا توجه به لزوم حضور قضات در 

 (.9۱9: 2916)فاورو،  ستین یعاد یها دادگاه یخواه جامفردادگاه مرجع  نیاانست. اما د
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 :کردخالصه  لیذدر موارد  توان یمرا  یاساس یدادرسمختلف  یکارکردهاو  فیوظا
 یاساسـ نظارت بر انطباق مصوبات پارلمان با قانون 

 یاساسقانون  ریتفسـ 

 استیر ای یپارلمان)انتخابات  یاسیس یها یریگ یرأنظارت بر صحت انتخابات و  ـ
 (یپرس همهو  یجمهور 

 :یعموم یقوا حیصح کارکرد نیتضمـ 
 ایمقننه(  و هیمجر نیب تیصالح)مثالً در موارد تعارض  یعموم یقوا میتنظالف ـ 

 ؛فدرال  مهین ایفدرال  یها نظامدر  ژهیو به یمحل یواحدهادولت و  نیب

 اراتیاختمال ، نظارت بر اعیاسیس یدادرس)مانند اعمال  یاسیس کارکردب ـ 
 و...(. یاسیسدر اعمال قدرت  مشارکت، ییاستثنا

 (262: 291۱، یگرج) نیادیبن یها یآزاداز حقوق و  یبانیپشتـ 

 یاساس یدادرسنهاد  هیتوج یبراموجود  یها هینظر. 2ـ1
قانون  نیابر  حاکملسفه به ف دیبا یاساساز قانون  انتیصبر  حاکمفلسفه  نییتب یبرا
، ژهیواست ) یاساسجنبش قانون  خیتاربا  ییآشنامنوط به  زینمهم  نیا که کرداشاره 
شود  قواعد و مقرراتی گفته می به تمامی» کلمهعام  یمعنابه  یاساس(. قانون 22۱: 2918

سو حدود آزادی فرد را  که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. قانون اساسی از یک
ر حد و مرز اعمال تشکیالت حاکم را در برخورد در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگ

 لیدلبه  یاساسقانون  تیاهم(. 3۱: 2912، یقاض« )کند با حوزه حقوق فردی رسم می
 یثبات یباز آن سبب  یچیسرپبوده و  یضرورجامعه  یبقا یبرا که است ینظم تیرعا

 شود یم مردان و دولت گریکدیبا  ها آنشهروندان و اختالل در روابط  یزندگروند 
در بافت  یاساسقانون  کهاست  آشکارمختصر  فیتعر نیهم(. با 228: 2912، ییکدخدا)

از . »شود یممحسوب  یاصل رکن یکشور -هر دولت یحقوقو ساخت  یاسیس میرژ
طرفی باید توجه داشت که نظام حقوقی هرکشور متشکل از نهادها و هنجارهایی است که 

عامل هستند و همگی در راستای غایت آن قراردارند. در درون این نظام با یکدیگر در ت
در جایی که گیرد. حال  نظارت نهادهای این نظام بر هنجارها نیز از همین تعامل نشأت می

کارکرد نهاد  ،نجامدامراتب هنجارها و حمایت از حقوق بنیادین بی نظارت به تقویت سلسله
« از قانون اساسی بسیار قابل تأمل است یابد. لذا نقش نهاد صیانت تر می ناظر اهمیتی فزون
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 یسازوکارهاآن،  کنندهاعمال  ینهادهاو  یاساس یدادرس ،(. در واقع262: 2919)تروپه، 
 گریدو به عبارت  سازند یمفراهم  یاساساصول مندرج در قانون  نیتضم یبراالزم را 

 یاجتماع، یرهنگف، یاسیس، یحقوق، یفلسفبه اهداف  لین، گر نیتضمبدون نهاد پاسدار و 
، کننده انتیص بدون نهاد یاساسنخواهد بود و قانون  ریپذ امکان یاساسقانون  یاقتصادو 

، همکارانو  زاده یموسمبدل خواهد شد ) یافتنین دستو  یآرمان، کیدئولوژیا یمتنه ب
خالف  یقانوننتواند  یعادقانونگذار  کهخواهد شد  نیتأم یوقتمهم  نیا: مقدمه(. 2913
 کندآن را لغو و ابطال  کهوجود داشته باشد  یمرجعو در صورت وضع،  کندضع آن و

 (.218: 291۱، یموتمن ییطباطبا)
: ردیگ یمرا در بر  لیذموضوعات  یاساساحترام به قانون  یها ضمانتراستا  نیادر 

 ییمحتواو  یشکلبه لحاظ  دیبا)قواعد فروتر  یحقوقمراتب قواعد  ، وجود سلسلهاول
 ،(، دوماستسلسله  نیادر رأس  یاساسو قانون  کنند تیرعابا قواعد برتر را انطباق 

 وهیش یگریدقوه مؤسس و  یعنیواضع آن  نینخست)به سبب قدرت  یاساسقانون  یبرتر
موارد  یمنطق جهینت که) یاساسقانون  لهیبه وس نیقوان کنترل ،خاص آن( و سوم دنظریتجد

 (.2۱2ـ2۱8: 2912، یقاضقبل است( )
از قانون  انتیصقوه مؤسس، وجود نهاد  عملکرد ای یحکومتدر اسناد  نکهیااعدتاً ق
وجه  چیهآمده باشد به  زین یاساسدر متن قانون  یحتدر نظر گرفته شده باشد و  یاساس
 یحقوقـ  یفلسف هیتوج نیانبوده و الزم است  یندیفرآ نیچنضرورت وجود  کننده هیتوج
ارجاع یک قاعده مثبت قانون اساسی به خودی خود » اریزد ارائه شو ینیشیپ شکلبه 

 یماهو هیتوج کی (؛Habermas,1995) «آورد توجیه کافی را در این خصوص فراهم نمی
 که ییها ارزش یعنی ؛بود ماتیتصم نیا تیمشروع لیدالبه دنبال  دیباو  است یباق

با  یسازگاربه  یبستگ یاساساز قانون  انتیص تیمشروع. هستند ماتیتصم نیا یمقتضا
 نیقوان تیماهبه مفاد و  انتیصعدم ورود مرجع  قیطراز  کهدارد  یحقوقساختار آن نظام 

در  .(Nikolic,1999: 310) شود یممورد استفاده آن حاصل  یسازوکارهانوع  یطرفو از 
ـ  یاسیس ای یاخالقـ  یاسیس ای یفراحقوقدر ارتباط با اصول  یرونیب هاتیتوج نجایا

 کننده هیتوجتمام نظرات  تینهادر  .(wroblewski, 1971: 53-54)اد ما هستند مر یحقوق
در  کهباشد  یدموکراس یمبانموضوعه و  یاساسقانون  یبرتربر اساس دو اصل مهم  دیبا
 :پرداخته شده است ها آنبه  ریز
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 یاساسقانون  یبرتربا توسل به  هیتوج. 1ـ2ـ1
 یاساسقانون  یبرتر ؛یقو هیتوج، : نخستشود یمبحث به دو صورت مطرح  نیا

 میبخواهو اگر  ستینبرتر  شهیهم یاساسقانون  ؛فیضع هیتوجمتضمن نظارت است و دوم 

 نیا .(Eisenmann, 1928)به آن نظارت است  یابیدست لهیوستنها  میبدانهمواره آن را برتر 

درنظر باره  نیار درا  یتر مستدل هاتیتوج دیباده است و مواجه ش یادیز راداتیابا  هیتوج

 گرفت.

 یدموکراس. 2ـ2ـ1
 یها ارزشو  نیادیبنحقوق  یاساس: نخست قانون استبر دو اصل  یمبتن دگاهید نیا

هاست  ارزش نیا یبرترمتضمن  یاساسقانون  یبرتر که یبه طور کند یمرا اعالم  یاساس

صورت  نیادر  که یطوراست به  حاکماراده مردم  یتجل یاساسقانون  نکهیاو دوم 

قابل دفاع  شتریباصل  نیا که کند یمجلوه  یدموکراس یبرا ینیتضمنظارت به صورت 

 (.2۱8: 2919)تروپه،  است

با  یاساساز قانون  انتیصبر  حاکممنطق  که شود یممشاهده  ،در مجموع نیبنابرا

 یندگینما هینظرو  یقاض زییتم، قدرت یاساسمراتب هنجارها، متن قانون  به سلسله تیعنا

 یاساسقانون  یها دادگاه ،یحقوقمختلف  یها نظامدر  یریتعببوده و به  کارا یدموکراسو 

 ند.هستموثر  یقانونگذار ندیفرآدر 

 حل تعارض و الگوها یها روش. 3ـ1
از قانون  انتیصنهاد  جادیا، امروزه شاهد «برتری قانون اساسی»اصل  یراستادر 

به  کشورهانظارت در اغلب  وهیش .میهست یحقوق یها نظامو  کشورها یتمامدر  یاساس

به دو  یکلبه طور  کهاست  یفراوانوجوه تشابه  یدارا گریکدیو اقتباس از  دیتقل لحاظ

. تفاوت شوند یم میتقس یاسیس نهاد لهیوسه ب کنترلو  ییقضادستگاه  لهیوس به کنترلدسته 

مربوط به  یدعاو( یاسیسـ  ییاروپا) ییرقضایغدر نظام  کهدو روش آن است  نیامهم 

 نیادر  یول ؛(Rousseau,1998: 13-14)جداست  یعاد یدعاواز  یاساساز قانون  انتیص

 یالگوبه چهار  توان یم یکاربرد شکلو به  یکل یبند میتقس نیهمبه  تیعنابا  وبخش 

 :از اند عبارت که افتیدست  یاتیعمل
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 ییکایآمر. مدل 1ـ3ـ1
مدل نهاد ناظر  نیادر است. « قضایی»و « پسینی»، «غیر متمرکز»مدل  نیا گرید نیعناو

بر  یمبتن کامالً زینآن  یدادرس نییآو  وهیش. است هییقضاوابسته به دستگاه و قوه 
دعوا  نیطرفبر اساس درخواست شهروندان و  ها یدگیرسبوده و  ییقضا یها روش

فاً براساس نشده و صر حیتصر کایآمر یاساسدر قانون  یاریاخت نیچن. ردیگ یمصورت 
 یاساس: قانون کهاستدالل  نیاشد با  جادیامارشال  یقاضتوسط  ییقضاپرونده  کی حکم
هم پاسدار قانون  هییقضااست و قوه  یحقوقمراتب قواعد  سلسله گاهیجا نیباالتردر 

هم  یادیز ریتأث یاساس یدادرسروش  نیا (؛Mason,Beany, 1964: 13-16)است  یاساس
آن با  کیدموکرات یفضادر  توانند یمها  در آن دادگاه که ینظام. دارد حکومتدر بافت 

مختلف قدرت و اثرگذار  مراکزدر آن  که ینظاممختلط ] ینظام دیبا زندیبستقدرت 
با توجه به روش  یعنی ؛(pasquino, 1998: 38)شود  یتلقعرض قابل تصور است[  هم

 .کرد لیتحل یحکومتدر نظام  را یاساسنوع بافت نهاد دادرس  توان یم یاساس یدادرس

 ییاروپا. مدل 2ـ3ـ1

تقل بوده روش، نهاد ناظر مس نیادر  است.« کلسنی و متمرکز»مدل  نیا گریداصطالح 

و  وهیشنهاد، مستقل است اما  نیا. هر چند ستینگانه وابسته  سه یقوااز  کی چیهو به 

 یدگیرس ییقضااصول س و بر اسا است ییقضا یدادرس نییآبر  یمبتنآن  یدگیرس نییآ

 یبرخنداشته و فقط  یدگیرسدعوا حق درخواست  نیطرفشهروندان و  یول، کند یم

به دادگاه قانون  توان یمنمونه  یبرادارند. را درخواست  نیاحق  یدولتو  یحکومتمراجع 

اشاره  هیسور یاساسقانون  یعال وانیدو  هیترک یاساسآلمان فدرال، دادگاه قانون  یاساس

 (.2۱1: 2919، یکارگزار)داشت 

 (ییاروپاـ  ییکایآمر وهیش. مدل مختلط )3ـ3ـ1

قضات  انیماز از اعضا لزوماً  یبرخاما  استگانه  سه یقوانهاد ناظر مستقل از  وهیش نیادر 

بوده و عالوه بر  ییقضا وهیشبر  یمبتن کامالًدادگاه  نیادر  یدگیرس نیچن هم، شوند یمانتخاب 

مدل  نیادارند. تنها تفاوت  یدگیرسحق درخواست  زینشهروندان  ریسا ایدعوا  نیطرف ،نیا

در استقالل آن  ییاروپاو تنها تشابه آن با مدل  هییقضادر استقالل آن از قوه  ییکایآمربا مدل 
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 یجنوب کره یاساسمصر و دادگاه قانون  یاساسقانون  یعالبه دادگاه  توان یمنمونه  یبرا. است

 (.diplomatist.blogfa.com یعقوبی ایزکر) .کرداستناد 

 (یفرانسو) ییشورا. مدل 4ـ3ـ1
 اریاخت دینبا ییقضانهاد  چیه کهاند  بوده بندیپاامر  نیاهمواره به  یفرانسوحقوقدانان 

قانونگذار به عنوان  رایزرا داشته باشد  یاساسبا قانون  نیقوانو قدرت نظارت بر انطباق 
مدل،  نیادر  (Capeletti, 1970: 17-18)است  نیادیبنحافظ حقوق  نیبهترملت  یصدا

و  تیهواعضا  بیترکو  یدگیرسمستقل است، نوع  یمرجع که نیانهاد ناظر عالوه بر 
نه بر اساس  نیقوان وهیش نیا، در نیااست. عالوه بر  دهیبخشبه آن  یاسیس یتیماه

 یشورا. شوند یمنهاد ارسال  نیانظر به اظهار یبرا خودکاربه صورت  بلکه، درخواست
از  توان یمرا  رانیا یاسالم یجمهور یاساسنگهبان قانون  یشورافرانسه و  یاساسقانون 
 مدل برشمرد. نیا قیمصاد

 شیاتر یاساسقانون  وانید یها ژهیکاروو  فیوظا. 2
دادگاه قانون  نیتر یمیقد( les cours constitutionnelles) شیاتر یاساسقانون  وانید
 یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس  کهاست  یاساس

قانون  وانید(. 9۱2: 2916اروپا بوده است )فاورو،  ژهیبه ودر سراسر جهان  یاساسقانون 
 نیاقضات  یگاهاست.  یاساساز حقوق  یپاسدار یبرا شیاتردادگاه  نیتر یعال، یاساس

به عنوان  وانیددارد.  یپرا در  یا گسترده یاسیس جینتا که کنند یماتخاذ  یماتیتصم وانید
 کیاما در صورت ارجاع  کند یدگیرس دعوا کیبه  در ابتدا تواند ینمدادگاه  کی

 اریاخت نیا وانید. در گذشته کنداتخاذ  درباره آن یمیتصم دیبا، رشیپذدادخواست قابل 
. البته امروزه کندالم مخالفت اع رأساً یاساسمخالف با قانون  نیقواندر مورد  کهرا داشت 

نسبت  وانید کهاست  یصورتاست و آن در  ریپذ امکان یقانونگذارنظارت بر  ینوع زین
دادگاه قانون  ییاروپا یالگوداشته باشد.  دیترد یاساسقانون با قانون  کی رتیمغابه 

 یساساقانون  یبراها و طرح خود  با نوشته کلسن. آمد ینم به وجود کلسنبدون  یاساس
سامانه به  نیاپرداخت. از  یاساس یدادرس دیجد یالگو کی نیتدوبه  شیاتر 232۱

ترافعات  ،نظام نیادر  .(faber, 2008: 50) شود یم ادی« الگوی اروپایی دادرسی اساسی»
. ردیگ یمقرار  یاختصاصدادگاه  کی تیصالحجدا شده و در  یعاداز ترافعات  یاساس
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و صرفاً با ارجاع مقامات  کلمهخاص  یمعنادعوا به  کیبدون وجود  یحتدادگاه  نیا
اعتبار » یدارا زینو نظرات آن  پردازد یم حکمبه صدور  یعادافراد  ایو  ییقضا ای یاسیس

 (.9۱2: 2916است )فاورو، « مطلق امر قضاوت شده
با  شتریب ییآشنا یبرا یاساس یدادرسمرتبط با  ینظر یمبانو  فیتعار انیبپس از 

را  شیاتر یاساسقانون  وانید کارکردو  تیصالح، ارکان، خچهیتاردر بخش بعد  وانید
 .میکن یم یبررس

 شیاتر یاساسقانون  وانید خچهیتار. 1ـ2
 یها یآزاد یبراتنها ضمانت  کهگرفته  شکل تفکر نیا ویمونتسکو  الکاز زمان 

 شود یم کیتفک کشوردولت  یاصل فیوظا یوقتوجود  نیاقواست. با  کیتفک یعموم
 عملکرداست و به تبع آن مسأله  ییدستورگرامسأله  که شود یممطرح  یگریدمسأله 
دوم قرن  مهین واقعه نیتر برجسته( 239: 291۱، ینیگواستاز قوا ) کیهرها در برابر  ضمانت

 یها دادگاه اکثراست.  ییاروپا یاساسدر عرصه حقوق  یاساس یدادرستوسعه  ستمیب
 یدادرس دیجد شکل وجود نیابا شده است.  لیتشک یغرب یاروپادر  یاساسقانون 

 ده است.ظاهر ش زین قایآفرو  ایآس، نیالت یکایآمردر  یاساس
با  یالدیم 232۱. در واقع از سال ستینچندان دراز  یاساسقانون  یها دادگاه خیتار

انون ق یعال وانید( و 232۱هیفور 23 یاساس)قانون  یاسلواک یاساسدادگاه قانون  جادیا
دادگاه  کی شةیاند. شود یمروند آغاز  نیا( 232۱ اکتبراول  یاساس)قانون  شیاتر یاساس

، حداقل دربارة ترافعات فدرال از یاساسدادگاه قانون  کی یها تیصالح یدارا یشاهنشاه
محقق شد.  2161در سال  دهیا نیا شیاترو آلمان مطرح شد. در  شیاتردر  2121سال 

. براساس آن، گردد یبرم 216۱ یاساسبه قانون  شیاتردر  یاساس یسدادر یها رگه نیاول
افراد به حساب  یاساسبه موارد نقض حقوق  یدگیرسبه عنوان مرجع  یامپراتوردادگاه 

در آن  که کرد بیتصو یقانون 2323در  یمل، مجلس یامپراتور. در زمان سقوط آمد یم
 زین 2323 یاساس. قانون کرد یاتورامپردادگاه  نیگزیجارا  یاساسقانون  یعال وانید

 یاساسقانون  نیا. کردمصوب مجلس را بدان اعطا  نیقوانبر  ینیشیپنظارت  تیصالح
مشخص ساخت. البته  یامروزرا به صورت  یاساسقانون  وانید یینها شکل کهبود  232۱

حذف شد. اما با  2399 یکودتادر اثر  یحتو  افتی یراتییتغ 2323و  2328در  وانید
 شیاترشد. در اثر اشغال  ایاح« دیوان فدرال»تحت عنوان  2392در  یاساسارادة قانونگذار 
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به قانون  21و سپس با الحاق اصل  منحل شد2391در سال  وانید گریدتوسط آلمان بار 
 (.9۱2: 2916شد )فاورو،  لیتشک به طور مجدد 2328در  یاساس

 شیاتر یاساسقانون  وانید. ساختار 2ـ2
 معموالً یعموم أتیه. است یعموم أتیه یاساسقانون  وانیددر  یریگ میمتصنهاد 

« مخبر دائمی»به عنوان  که یقضاتبار جلسه دارد.  کی، هر سه ماه ییمحتوا یدگیرس یبرا
بتوان  که کنند هیته یا گونهها به  گزارش خود را در مورد پرونده دیبا شوند یمانتخاب 

از  شیب تینها. در کرد یقطعقرار داد و احتماال  یرسبر مورد یعموم أتیهرا در  ها آن
 ریمد ای« )مدیر دفتر»، استیر. در دفتر کارندمشغول به  یاساسقانون  وانیدنفر در  1۱
، ییاجرا تیریمد. بخش کند یم نیتضمرا  یجار یکارها حیصح( روند وانید رخانهیدب

اسناد  یآور جمع مرکزبخش ثبت،  .کند یمرا ارسال  وانید یآرارا ثبت و  ها پرونده  یتمام
 دیجدپرونده  هزار 9به طور متوسط در هر سال به  یاساسقانون  وانید. است وانید

تعداد است. در هر  نیهمدر حدود  زین وانیداز  شده صادر یآرا. کند یم یدگیرس
 وانیددر  .(faber, 2008: 49) کنند یم یدگیرسپرونده را  ۱۱۱قضات حدود  ،هیاجالس

 یاعضااز  یکیبودن  نفع یذ ای یماریب)در صورت  البدل یعلعضو  6و  یاصلو عض22
 یا حرفهو تجربة  یحقوق التیتحصحداقل  دیبا که( کنند یم شرکت وانیددر  یاصل

، استاد دانشگاهمختلف، ) یها حرفهقضات از  است. شده ینیب شیپگسترده داشته باشند 
 که هستند یاجتماعـ  یاسیسمختلف  یها حوزهمتعدد و از  االتیا( لیوک، یکارمند دولت

(. B-VGفدرال  یاساسقانون  22۱اصل  9)بند کند یم نیتضمرا  وانید متکثر بیترک
و  یملاز مجالس  کیهر  رایزاست  حاکم یاسیسمتأثر از قواعد  وانید یاعضاانتخاب 
ضو از جمله: ع هشت ییتنهادولت فدرال به  ،و در مقابل کنند یم نییتععضو را  سهفدرال 

را  وانید بیترک تواند یم حاکم تیاکثر لیدل نیا. به کند یم نییتعرا  سیرئ بیناو  سیرئ
پس از انتخاب تا هفتاد  وانیدقضات  کهوجود دارد  تیواقع نیا. البته کند یمهندس
در دولت  تیعضوبا  یاساسقانون  وانیددر  تیعضوهستند.  یباقسمت  نیادر  یسالگ

 یژگیو یدارا که یگریدهر نهاد  ایفدرال  یشورا، یمل، مجلس یمحلدولت  ایفدرال 
او  نیجانش ای وانید استیرپست  کسب ینامزدها. ستینقابل جمع  است  یعموم یندگینما
قانون  22۱اصل  8و  2نهادها عضو بوده باشند )بند  نیااز  یکیدر  سال گذشته 2در  دینبا

 قابل جمع است.  وانیددر  تیعضوا ب یخصوصمشاغل  گرید(. B-VGفدرال  یاساس
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 یدگیرسدر ورود به  وانید تیصالح. محدوده 3ـ2
پرداخته  یدگیرسخواهان به  یدرخواستدر چارچوب موارد  دیبا یاساسقانون  وانید

 اریبس وانید یبرامسأله  نیا تیرعاموارد را ندارد. البته  نیافراتر از  یبررس تیصالحو 
 یمعناو  کارکرددر  رییتغقانون باعث  کی یجزئابطال  که یهنگاماست. مخصوصاً  مشکل

قانون اعطا  یسیبازنو یبرارا به قانونگذار  یمهلت وانیدمورد  نیا. در شود یمآن قانون 
اجازه داد در دو مورد فراتر از  وانیدبه  23۱8در سال  یاساس. اصالحات قانون کند یم

 ینیتقنمصوبه توسط نهاد  که یموردـ در 2: کندصادر  حکم، تیشکاموارد درخواست 
منتشر شده باشد.  یرقانونیغـ مصوبه به صورت 2 ،باشد دهیرس بیتصوبه  تیصالحفاقد 

 9است )بند وانیدتوسط  نیقوان یکلو  یجزئابطال  احکاماصل بر عطف به ماسبق نشدن 
 نیقوانن بولت در وانید یرأاز زمان انتشار  یرأ(. اثر B-VGفدرال  یاساسقانون  293اصل

خواهد داشت.  یجاخود را بر  یقبلقانون ابطال شده آثار  نیبنابرا شود یمفدرال آغاز 
 کیاز  تواند ینممهلت  نیااما  اندازدیب ریتأخخود را به  یرأثر زمان آغاز ا تواند یم وانید

از آن به  کلسن کهاست  ینیتقنهمان عمل  وانیدشود. ابطال قانون توسط  شتریبسال 

 .است کرده ادی یسلب یذارقانونگ

 نیقوان قیتطبدر  وانید یها تیصالح. 4ـ2
 ریزموارد  در توان یمرا  یاساسبا قانون  یعاد نیقواننظارت بر مطابقت  تیصالح
 :کردخالصه 

 رانهیشگیپ. نظارت 1ـ4ـ2
های دولت مرکزی  هرگاه یک عمل قانونگذاری یا یک عمل اداری به حوزة صالحیت»

، دیوان قانون اساسی با درخواست دولت مرکزی یا دولت کندتی تجاوز یا یک دولت ایال
(. B-VGفدرال  یاساسقانون  291اصل  2)بند« پردازد ایالتی به تعیین حدود صالحیت می

 ای ها نامه نییآتوسط مجالس و  ها آن بیتصو نیح «مصوبات»درباره  وانید تیصالح نیا
« بولتن قوانین فدرال»خصوص در  نیادر  وانید میتصم. شود یماعمال  یاداراعمال  گرید

 .(faber, 2008: 50)است  یاساسآور و ارزش قانون  قدرت الزام یداراو  شود یممنتشر 

 ینیپس. نظارت 2ـ4ـ2

 و فدرال یالتیا یها دولت تیشکا. 1ـ2ـ4ـ2
 تیشکا یاساسفدرال به خاطر تجاوز به قانون  نیقوان هیعل توانند یم یالتیا یها دولت
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. کندمطرح  یالتیا یها دولت هیعلرا  یمشابه یدعوا تواند یمهم  دولت فدرال. کنند
 یماهوقواعد  تیرعا یبرا ینیتضم وهیش نیا(. B-VGفدرال  یاساسقانون  293)اصل

 .(faber, 2008: 52)است  یمحل یها دولتو  یمرکزدولت  نیب ها تیصالح میتقسمربوط به 

 ها . ارجاع توسط دادگاه2ـ2ـ4ـ2
اجازه دارند  دنظریتجد یها دادگاهو  کشور یعال وانید، یادار یعال وانید شیاتردر 

اجرا و استناد آن قانون در  نیحدر  که یاساسبا قانون  نیقوان رتیمغامربوط به  راداتیاتا 
 .(Constitutional court act , art. 11)ارجاع دهند  وانیدرا به  شود یم آشکاردادگاه 

 ندگانینمااع توسط . ارج3ـ2ـ4ـ2
 زینمجلس فدرال و  ای یملمجلس  یاعضا سوم کی یبرا امکان نیا 23۱8از سال

مداخله  یتقاضارجوع و  یاساسقانون  وانیدبه  که آمده استوجود به  یالتیا یشورا
مجالس  ندگانینما سوم کیرا به  یمشابه اریاخت تواند یم زین ها التیا یاساس نیقوان. کنند

ن احزاب در عمل چو(. B-VGفدرال  یاساسقانون  22۱اصل  2. )بندکند اعطا یالتیا
 یبرا یمناسب نیتضمروش  نیا اورندیبپارلمان را بدست  سوم کیحداقل  توانند یمبزرگ 

قرار  یاساس یدادرسرا به معرض  تیاکثرمصوب  نیقوانپارلمان است تا بتواند  تیاقل
 یکارکردهااز  یکیرا  یپارلمان تیلاقاز  تیحما یالدیم 2321در سال  کلسندهد. 
دربارة طرح شکایت علیه قوانین، این نکته بسیار مهم است : »کرد یم یتلق یاساس یدادرس

که به اقلیت پارلمانی نیز حق شکایت داده شود. اهمیت این مسئله چندان زیاد است که 
« قلیت بپردازددادرسی اساسی باید ضرورتاً به حمایت از ا ،های پارلمانی در دموکراسی

(kelsen, 1928: 247). 

 وانید. ارجاع توسط خود 4ـ2ـ4ـ2
 یاساسبا قانون  یعادقانون  خودکار یبررس تیصالح یدارا یاساسقانون  وانید

 زینباشد و  وانید یدگیرسموضوع در حال  یمبناقانون موردنظر  نکهیااست؛ مشروط به 
به  تواند یمقانون  کیداشته باشد.  دیترد یاساسقانون با قانون  نیادرباره انطباق  وانید

جهت ورود باشد.  یاساسقانون  وانید میتصم یبرا ییمبنا میرمستقیغ ای میمستقصورت 
 میمستق یمبنا خود، شود یماعمال  وانیدپرونده مطروحه نزد  قانون درباره نیا که یزمان
 یادارعمل  کی کهست ا یموارددر  میرمستقیغاست. مبنا قرار گرفتن  وانید یریگ میتصم
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 که یادارعمل  کیاز  یفرد که یهنگامهنجار برتر باشد. مثالً  کیبر  یمبتن یکلهنجار  ای
استدالل  نیا، با کند یم تیشکااست،  یاساسشدة او توسط قانون  نیتضمبا حقوق  ریمغا

بته است. ال یاساسبا قانون  ریمغاقانون  کیبر  یمبتن یادارعمل  نیا که کند یمبرخورد 
تا مورد  کند یمرا انتخاب  یمواردمختومه  یها پرونده انیماز  کهاست  وانیدخود  نیا

با  یعاد نیقوانبر انطباق  وانیدنظارت  وةیش نیتر یاصلروش  نیاقرار دهد.  یابیارز
 (.9۱۱: 2916است )فاورو،  یاساسقانون 

 افراد تیشکا. 5ـ2ـ4ـ2
را مورد اعتراض  یاساسمطابقت قانون با قانون مسأله  توانند یم زینافراد  23۱8از سال 

مورد تجاوز قرار گرفته شده  مذکورتوسط قانون  ها آنحقوق  برآنکهقرار دهند مشروط 
 222اصل  2قابل اجرا باشد. )بند یادار ای ییقضا میتصمبه  ازینقانون بدون  نیاباشد و 

 (B-VGفدرال  یاساسقانون 

 نیقوان قیتطباز  ریغـ  وانید یها تیصالح. 5ـ2
 :کردخالصه  ریزبه موارد  توان یمرا  وانید یها تیصالح گونه نیا

 یادار یدادرس ژهیو تیصالح. 1ـ5ـ2
 کناردر  یادارمربوط به اعمال  یدعاوبه  توانست یم یموارددر  یاساسقانون  وانید

 یاساسقانون  222)ماده  کند یدگیرس یاداربه عنوان مرجع ترافعات  یادار یعال وانید
 یها نامه نییآ هیعل اتیشکابه  یدگیرس تیصالح یاساسقانون  وانید(. B-VGفدرال 

 که کرد یممشخص  دیبا یدگیرس نیاانجام  یبرارا دارا بود.  یادارمصوب مقامات 
 نکهیا ایدر مورد اشخاص، مورد تعرض واقع شده  یاساسشده قانون  نیتضمحقوق 

قانون  وانیددر  توانست یم یتیشکا نیچن نیاست. بوده ا یرقانونیغخود آن قانون  یاجرا
در  یعنیباشد.  دهیرسبه اتمام  یدگیرسمراحل  گرید که یشرطالبته به  مطرح شود یاساس

شناخته شده  تیرسمحقوق به  هیعلبه تجاوز  یدگیرس فهیوظ که یادار یعال وانیدمقابلِ 
به موارد تعرض به حقوق  یدگیرس تیصالح یاساسقانون  وانیدرا دارد،  یعاددر قانون 

آور  نظارت بر اعمال الزام 2332را داشت. از سال  یاساسشده توسط قانون  نیتضم
به عنوان مرجع  وانیدواگذار شده است و  یمحل یادار یها دادگاهبه  یادار یها مقام
خود را  یکنترل کارکرد یاساسقانون  وانید ،. در اصلکند یم یدگیرس ها آنبه  دنظریتجد

 را در مورد« تعلیق موقت» تواند یم وانیدمناسب  طیشرا. در کند یماعمال  ینیپسصورت  به
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 کندموافقت  قیتعل نیابا  یاساسقانون  وانیدقانون مورد استناد به اجرا درآورد. اگر  کی
موقتاً معلق خواهد شد.  کنندرا اتخاذ  یینها میتصم وانیدقضات  که یهنگامآن تا  یاجرا
 دهد یم لیتشکرا  یاساسقانون  وانید یدگیرسبخش اعظم  زین ها نامه نییآ هیعل اتیشکا

(faber, 2008: 50). 

 ها تیصالح. حل تعارض 2ـ5ـ2
مسأله  کی که کند یممشخص  یاساسقانون  وانید، یحقوقو اختالفات  یدعاودر 

دار حل تعارض  عهده وانیدشود.  یدگیرس ها تالیااز  یکی ای ونیفدراستوسط  دیبا

چه تعارض مثبت و چه  تیصالحدر  یها تعارضبه  تواند یمنهادهاست و  تیالحص

 نیب، وانیدها از جمله خود  و دادگاه یادارها و مقامات  دادگاه نیب یمنفتعارض 

 نیب تیصالحو اختالف در  یمحل یادارمقامات فدرال با مقامات  نیب، یعاد یها دادگاه

 (.B-VGفدرال  یاساسقانون  296و 291)ماده  کند یدگیرسها  محاسبات با دولت وانید

 منطقه کی ای االتیا، ونیفدراس هیعل یمال یها درخواست یبررس تیصالح. 3ـ5ـ2
فدرال،  یها التیا، ونیفدراس هیعل یمال یدعاوها و  درخواست یاساسقانون  وانید

بل حل قا یادارمراجع  ای یحقوق یعاد قیطراز  کهرا  یشهردارو مؤسسات  ها یشهردار

 یادار یها سازمانمطالبات  یبررسدر مورد  ژهیوبه  اریاخت نیا. کند یم یبررس، ستندین

 (.B-VGفدرال  یاساس قانون 29۱دارد )ماده  تیاهم یمال طیتقسدر چارچوب  یا منطقه

 . نظارت بر انتخابات4ـ5ـ2
اشته ها وجود د بودن انتخابات یقانون یبررس امکان دیبا کیدموکرات حکومت کیدر 

است. به عبارت  یا حرفهو  یادار، یاسیسمهم  یها انتخابات یدعاو، دادرس وانیدباشد. 

 ها یپرس همهها و  انتخابات یتمام جهینتاست. در  یانتخابات یعالدادگاه  کی وانید، گرید

در روند  یرقانونیغ. عمل ردیگمورد اعتراض قرار  یاساسقانون  وانیددر  تواند یم

از آن را به دنبال داشته  یبخش ایانتخابات  یکلمجدد  یبرگزارابطال و  اندتو یمانتخابات 

 کهاست  یزمانوجود ابطال در  نیا(. با B-VGفدرال  یاساسقانون  222ماده  2باشد )بند

مربوط به انتخابات  یدعاو نیهمچنداشته باشند.  ریتأثانتخابات  جةینتاعمال در  نیا

 .(faber, 2008: 50) شود یم یگدیرس وانیددر  یا حرفه ینهادها
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 یدولت یعالمقامات  هیعلبه اتهامات  یدگیرس تیصالح. 5ـ5ـ2
و اعالم نظر در خصوص اتهام نقض  یدگیرس تیصالح یدارا یاساسقانون  وانید
و بنا به  یرسمبه جهت اقدامات  یالتیااعم از مقامات فدرال و  یعالتوسط مقامات  نیقوان

 هیعل(. طرح اتهام B-VGفدرال  یاساسقانون  222و  229ده )ما است ها آن یشغلسمت 
 یالتیامقامات فدرال و مجلس  در خصوصمجالس)مجلس فدرال  ابتکاربا  یعالمقامات 

 وانیدتوسط  تیمحکومورت اعالم در ص که ردیگ یم( صورت یالتیادر خصوص مقامات 
 .(Haller, 1992: 195)د شو ها آن یفریک تیمحکوم ایمنجر به عزل  تواند یم

 . نظارت بر حفظ تعادل فدرال6ـ5ـ2
 فایافدرال در نظارت بر حفظ تعادل فدرال را  وانیدنقش  نیهمچن یاساسقانون  وانید

 یمرکزدولت  نیبشده  جادیا یها تعارضمربوط به  یدعاوبه  تواند یم وانید؛ لذا کند یم
ع نو کی یدارا وانید نیهمچن. کند یدگیرس یمحل یها دولت نیب ای یمحل یها دولتو 

قانون  2بند  291بند الف و  226ده است )اصل در سطح فدرال ش یداور تیصالح
فقط از جهت مراعات قواعد مربوط به  نیقوان در تیصالح نیا(. B-VGفدرال  یاساس
 .(Haller, 1992: 195)است  یمحلو دولت  یمرکزدولت  نیب ینیتقن یها تیصالح میتقس

 نیادیبنحقوق  نیتضم. 6ـ2
ه ب یشهرونداز حقوق بشر و  تیحمادر  یمهمنقش  یاساسقانون  یها دادگاهاصوالً 

از  تیحما .(Vitrouk, 1995: 288) کنند یم فایا ها حکومت یخواه تیتمامدر برابر  ژهیو
 شیاتر یاساسدر حقوق  یادارو اعمال  یالتیا ایفدرال  نیقواندر برابر  نیادیبنحقوق 

حقوق ضمانت شده توسط »درباره  شتریب شیاتر یاساس حقوقدر شده است.  نیتضم
. )بند شود یماستفاده « حقوق بنیادین»از عنوان  کمترو  شود یمسخن گفته « قانون اساسی

از  یجدا یا مسألهحقوق  نیااساس  نیا(. بر B-VGفدرال  یاساسقانون  222اصل  2
 ذکر یاساسدر قانون  هکاست  یمواردفقط شامل  کهاست چرا  یشهروندحقوق بشر و 

 توانند یم زین یخصوصـ  یحقوق. اشخاص کنندحقوق استناد  نیابه  توانند یمشده و تنها 
وجود اختالف نظر  یعمومـ  یحقوقمند شوند. اما در مورد اشخاص  بهره قیطر نیااز 

ون با قان ها آنمطابقت  که یفریک ای یمدن نیقوانها براساس  دادگاه گریدبه عبارت  دارد.
 (.912: 2916)فاورو،  کنند یم یریگ میتصمشده است  دییتأ یاساس
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 و اثر آراء وانیددر  یدگیرس ندیفرا. 3
 ییآشنادر  ییبسزا تیاهماز  وانیدها در  پرونده یدگیرس نییآ یبررس کهاز آن جهت 

 .شود یمپرداخته  ها آنقسمت به  نیادارد در  وانید یها تیفعالبا 

 وانید در یدگیرس وهیش. 1ـ3
. کردمراجعه  یاساسقانون  وانیدبه دفتر  دیبا وانیدبهره بردن از خدمات  یبرادر ابتدا 

 را توسط شانیها درخواستافراد  یگاهو  شود یمداده  وانیدها توسط پست به  اغلب، درخواست
 کرده یاساسقانون  وانید سیرئدفتر اطالعات پرونده را وارد دفتر  ریمد. کنند یممطرح  لیوک

 .(constitutional court act, art. 13) دهد یمدر مورد پرونده ارائه  زینرا  ییها هیتوصو معموالً 
نام خود را  نیبنابراپرونده است  ییاجرا روند یریگیپمسئول  یو، رشیپذدر صورت 

 سییرتوسط  که. مسئول پرونده سدینو یم کند کارآن  یرو دیبا که دیجد ییقضاپروندة  یرو
 کامل یآزاددر اظهارنظر در مورد پرونده  است وانیدو از قضات  شود یم نییعت وانید

. به کند یم یبررسپرونده را  رشیپذ یشکل طیشراابتدا  ،پروندهگزارش از  هیتهمسئول دارد. 
پرداختن به پرونده را دارد  تیصالح یاساسقانون  وانیدمشخص شود  دیبا که نیا ژهیو
 برنه؟ سپس مسئول گزارش  ایاست  یقانون یا مطالبهوجاهت و  یدارادادخواست  ایآنه؟  ای

 constitutional) کند یم کارحل و فصل شود آغاز به  دیباپرونده  ِاصل که ییمبناهمان 

court act, art. 16).  ندارد، به  تیموفقاز  یمناسب یدورنماپرونده  کهشود  انینمااگر
مثبت است،  یرأ کی کسب یبراد مانع نشان از وجو وانیدعنوان مثال روال گذشتة 

قرار  یبررسوجود اگر پرونده مورد  نیا. با شود یمدادخواست گرفته  ردبر  یمبن یمیتصم
 که یمقامخوانده مانند  ایطرف دعوا  نیبنابرا. پردازد یمپرونده  یساز آمادهبه  وانید؛ ردیگ
اظهارنامه ارائه دهد. اگر  ،در پاسخ تواند یماست  کردهمورد مناقشه را صادر  نامه نییآ

و  شود یمبرگزار  یمقدمات یدادرسلسه ج ،ییقضاباشد از نظر  یرأپرونده آماده صدور 
به همراه  نیهمچن. شود یمقضات فرستاده  گرید یبراآماده شده و  مذاکراتصورت  کی

مهم، گزارش  یها پرونده یها اظهارنامه، تیشکاشامل درخواست،  یا پروندهآن 
 شود یمفرستاده  اتخاذشدهمعتبر  ماتیتصممرتبط با موضوع پرونده و  یها پژوهش

(constitutional court act, art. 8).  یطشده است  لیتشک که ییمبناپرونده براساس 
بحث راجع به  یبرامرتبه در سال  2 وانید یقاض 22. شود یم یبررس یدگیرسجلسات 

البته جلسات  که دهند یم لیتشکه لسج ،یرأصدور  زینو  حیلوادادن به  یرأ، حیلوا
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 ییقضابه لحاظ  که یموارد(. در 236: 2911)فاورو،  شود یمبه آن افزوده  زین یاضطرار
 طیشرا نیا. در شود یممطرح  یا ژهیوموضوع در جلسات ساده است،  اریبسآن  کردنحل 

با  یجلساتموارد در  هیبقاست.  یکافبه عالوه حضور مسئول پرونده  یقاض 2حضور
 مذاکراتنشده است.  میتقسبه شعب مختلف  وانید رایز شود یمحضور تمام اعضا مطرح 

. در ستینعموم آزاد  یبرا ییقضااجع مر گرید یدگیرس نییآهمانند  یاساسقانون  وانید
. کنند یم انیباتخاذ شده را  میتصمو علل  دهند یمآماده شده را ارائه  حیلواقضات  ،آغاز

است  یضرور. اغلب کند یمگو مطرح و وضوع را جهت بحث و گفتم وانید سیرئسپس 
 یانتها. در ردیپذصورت  یریگ یرأمشورت و  ییقضاموضوعات مختلف  در مورد که

 .(constitutional court act, art. 7) کنند یم یریگ یرأ حهیالگوها قضات در مورد و گفت
 یرأشده است در  سبک یریگ یرأدر  تیاکثرتوسط  که وگوها گفت یتمام جینتا

 یرأ. اگر شوددرج  دیبااست،  افتهی یاصالحاتو  راتییتغمباحثات  یط که یمقدمات
صورت  مذاکرات یمبناالبته بر  گرید یرأ کی دیبا، نکند کسبرا  تیاکثرنظر  یمقدمات

را  یمقدمات یرأ کردنآماده  وانیداز  گریدعضو  کیاست  ممکنگرفته آماده شود. 
را داشته باشد  تیاکثر دییتأ کسب یستگیشا حهیال کی که یهنگامفقط . ردیبگبرعهده 

و  دهیچیپموضوع  که یهنگام. کند یمصادر  یقطع یرأ ،در مورد آن یاساسقانون  وانید
قادر به  یمقدمات یدگیرساست متعدد باشد. اگر  ممکن یدگیرسدشوار باشد جلسات 

 ییقضا ای یاسیس تیاهم کی یداراپرونده  ایبه تمام موضوعات نبوده است  ییپاسخگو
 برگزار یعمومخود را به صورت  یدادرسجلسات  تواند یم یاساسقانون  وانیداست، 

 یشفاه یدگیرسمورد  نیطرفجلسات  نیادر  .(constitutional court act, art. 26) کند
ه هر شخص پروندة مربوطه خود را در جلس ،وجود در آغاز نیا. با رندیگ یمقضات قرار 

 شود یم تیهدا یاساسقانون  وانید سیرئتوسط  گریدبار  یدادرس. جلسه کند یممطرح 
(constitutional court act, art. 7). کیدر  یقطع حکم کیبه  ماًیمستقهمواره  مذاکرات 

استناد شده  یقانوندر پرونده به  کهشود  آشکاراگر  مذاکرات. در شود ینمپرونده منجر 
 یاساسقانون  وانید، رسد یمبه نظر  یاساسن مخالف با قانون خود آن قانو کهاست 

. قضات ندینش یم وگو گفتو در مورد قانون مورد بحث به  کند یمرا متوقف  یدگیرس
وارده به  راداتیاعدم صحت  ایصحت  نییتعبا هدف  ییقضا یهنجارها یبازنگرمسئول 

در  ؛(constitutional court act, art. 8) دهند یمقرار  یبررسرا مورد  آن ییقضامتن 
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 یطوالندر  که ییها پرونده گریدقطعاً پرونده با  ،یاساسمطابقت با قانون  یبازنگر انیجر
 یبازنگر لیدلبه  یدگیرسوقفه در  نیانخواهد شد.  یبررس گذارد یم ریتأث یدگیرسشدن 

 یاساس قانون وانید. اگر شود یم یدادرساغلب باعث اطالة  یاساسمطابقت با قانون 
در روند  کهمسأله  کیدر مورد  یدادگستر ییاروپا وانید یرأابتدا منتظر  ستیبا یم

 خواهد شد. شتریب اریبس یدگیرس یزمان نیانگیممؤثر است باشد،  یدگیرس
 افتهی انیپاشد؛ پرونده  رفتهیپذو با اتفاق آرا  یینهابه صورت  حهیال کی که یهنگام
را  یینهارا نوشته بود سپس نسخه  تیاکثر دگاهید که ییقضا. مقام شود یممحسوب 

 شده در جلسات با حضور تمام اعضا رفتهیپذمتفاوت  یها حل راهشامل  که سدینو یم
. اگر کند یمرا مطالعه  یینها یها نسخهسپس با دقت  یاساسقانون  وانید سیرئاست. 
 کهته شوند ها نگه داش است نسخه ممکن اتیجزئ شتریبروشن شدن  یبراباشد  یضرور

 یضرورو موافقت گزارشگر خواهد بود. او در موارد خاص اگر  یهماهنگمسأله با  نیا
 تمام اعضا یامضا سیرئ. سپس کندمجدداً مشورت  با تمام اعضا تواند یمدهد  صیتشخ

 کنترلتحت عنوان  ها یمنشاست.  یریگ میتصم یآزاددهنده  نشان که یامر. کند یمرا اخذ 
. پس از آن خوانند یممتون را  قیدقبه صورت  یدادرس ندیفراج و موارد مندر یشکل
ارسال  اتیاجرائپرونده توسط اداره  نیطرفچاپ و به  یاساسقانون  وانید ماتیتصم

 .(constitutional court act, art. 12-14) شود یم

 و آثار آن وانید یآرا. 2ـ3
 یتبعاتآثار و  یدارا ییقضا یعالدادگاه  یحتو  یاساسهمچون هر دادگاه  وانید یآرا

 . باشد یم شیاتر کشورو اداره  یحقوقدر نظام 

 یحقوقبر نظم  وانید یآرا. آثار 1ـ2ـ3
 یادارو مقامات  یمحلقانونگذار فدرال و  یبرا یاساسقواعد قانون  دیتردبدون 

صالح بر وضع و ا یریانکارناپذبه نحو  تواند یم وانید یآرا کهرو  االجراست و از آن الزم
است  یابزارموثر باشد، خود  رندیگ یمها  مورد استناد قرار  در دادگاه که یمختلف نیقوان
 امکان وانیدتوجه داشت  دیباه ت. البکند یماصالح  ای جادیا ینحورا به  یحقوقنظم  که

 یآرا کهرا ندارد چرا  یعاد یها دادگاهتوسط  نیادیبننظارت بر پاسداشت حقوق 
 تیمسئولبخش  نیادر  نیبنابرا. ستین وانید نیاقابل ارجاع به  نهیزم نیاها در  دادگاه

 (.919: 2916هاست )فاورو،  برعهده خود دادگاه یاساسنظارت بر پاسداشت قانون 
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 یاسیسبر نظم  وانید عملکردو  آرا ریتأث. 2ـ2ـ3
شناخته شده است. اگرچه در  تیرسمدور به  یها زماناز  یاسیسبر نظم  وانیدنفوذ 
مربوط به  یها شیگرابه خاطر وجود  یاساس یدادرس 232۱در دهه  وانید کارآغاز به 

وجود ندارد و در  ییها چالش نیچنمواجه بود، اما امروزه  ییها چالشبا  یپارلمان تیحاکم
 وانیداست. امروزه  افتهیگسترش  وانید یها تیصالح یاساسقانون  یبازنگربا  23۱8سال 
و  یاساساصول قانون  تیرعابه  تیاکثربا اجبار  نکهیانخست  است: کارکردسه  یدارا

. پردازد یم یپارلمان تیاقلاز حقوق  تیحمابه  تیاکثرو  تیاقل نیبقدرت  ینابرابر جبران
 تیحمابه  وانید آنکه. دوم کند یم لیتسهرا  تیاقلدوباره به قدرت توسط  یابیدستامر  نیا

 یکافبه اندازه  ای کالًدر حوزه قدرت  که ازدپرد یم یاسیسو  یاجتماع یها تیاقلاز 
توسط  استیسو انحصار حوزه  الیاستاز  ینحوبه  وانید کارکرد نیا. شوند ینم یندگینما

 ینیعو  قیدقبا نظارت بر  وانید، آنکه. سوم کند یم یریشگیپقدرتمند  التیتشکاحزاب و 
از تسلط احزاب  یناش یخطاهاتا  پردازد یم یقانونگذار ندیفرآ کردن یعقالنبه  نیقوانبودن 

 (.919: 2916)فاورو،  کند حیتصحرا  یاسیس یریگ میتصمبزرگ بر امر 

 گیرینتیجه
 یاصل رکن یکشورهر دولت  یحقوقو ساخت  یاسیس میرژدر بافت  یاساسقانون 
اصول قانون  تیرعا نیتضمجهت  یعال ینهادها سیتأسو  جادیا. شود یممحسوب 

را  ینظام چیه. امروزه دیآ یممعاصر به شمار  یحقوق یها نظام تکارابو  ینوآور، یاساس
 نیا لیدلدر نظر نگرفته باشد.  یگاهیجا یاساس یدادرس یبرا که کردمشاهده  توان ینم

 یعالنهاد  یاساسقانون  وانید. کردجو و جست« برتری قانون اساسی»در اصل  دیباامر را 
نظارت بر  یانحصارو قدرت  یاساسانون ق تیرعا نیتضمجهت  ییقضا ریغ ای ییقضا

قانون  وانید نیتر یمیقد شیاتر یاساسقانون  وانیداست.  یاساسبا قانون  نیقوانمطابقت 
 یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس  کهاست  یاساس

و  یقیتطبعه رو مطال نیااروپا بوده است. از  ژهیبه ودر سراسر جهان  یاساسقانون 
و  لیتحلدر  تواند یمموجود  ها هیروها و  روش یبررسو  اتیتجرب نیامالحظه 

نگهبان  یشورابا نهاد  کهما  کشوردر  یاساس یدادرس ندیفرآهرچه بهتر  یشناس بیآس
 ثر باشد. ؤم شود یم فیتعر

محسوب  متمرکزو  ییاروپا یالگو جزو یاساس یدادرس ندیفرآگهبان در ن یشورا
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است  یتخصصنگهبان مرجع  یشورا ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس. طبق قانون ودش یم
 مصوباتِ رتیمغاموارد  نییتع، یقانونگذاردر خصوص  کهاز فقها و حقوقدانان  متشکل

 32را برعهده دارد )اصل  یاساسقانون  زین و یاسالم احکامبا  یاسالم یشورامجلس 
دستگاه  کیدانست از  یبیترک توان یمرا  نگهبان یشورا یریتعب(. به یاساسقانون 
، یقاض) دیآ یمقوه مقننه به شمار  نفکیالجزء  کهدوم  یعالمجلس  کیو  کننده کنترل
 یدادرس ییاروپا یالگوطبق  زین شیاتر یاساسقانون  وانید که یدرحال(. 222ـ229: 2912
به  یادارلحاظ امور به  یحت که استدادگاه  کارکرد یدارا ینوعاما به  گرفته شکل یاساس

 یاساسبا قانون  یعادقانون  قیتطبهرچند عمل  یطرففدرال مرتبط است. از  یدادگستر
و پس از  ینیپس شکلبه  وانید تیفعالاما عمده  ردیپذ یمدر هر دو نظام صورت 

 یجمهوردر نظام  یولشده است  فیتعر دار تیصالحمراجع  ایدرخواست اشخاص 
و  امدهینوجود ه ب کامل شکلنگهبان قانون به  یشوراالم نظر اصوالً قبل از اع یاسالم

 (.یاساسقانون  32و  ۱2. )اصول شود یم دهینامصرفاً مصوبه مجلس 
 چرا کهمتفاوت است  زیندو نهاد  نیاانتخابات در  یبررس تیصالحوجود  نیهمچن

لفات را به اعتراضات و تخ یدگیرس تیصالحدر امور انتخابات به عنوان دادگاه  وانید
 کهاست  یا دکنندهییتأانتخابات بوده و نهاد  یبرگزارنگهبان ناظر  یشورا که یدرحالدارد 

 کهشأن دادگاه را ندارد مگر در انتخابات مجلس  یول کند یم یدگیرس زینبه اعتراضات 
 بر عهدهانتخابات را  یکل ندیفرآ زینو  ها تیصالحمربوط به  یدعاوبه  یینها یدگیرس

 یشورا فیوظابا  شیاتر یاساسقانون  وانید یها تیصالح یبرختفاوت ته، دارد. الب
 است. لیتحل، قابل شیاتر ونیفدراسنظام  ژهیوو به  یساختارتفاوت  لیدلنگهبان به 

 -یحقـوق در هـر نظـام    هـا  آن کارکردو  یاساس ینهادهاهرچند  کهگفت  دیبا تینهادر 
متفـاوت اسـت امـا     هـا  آناقتضائات خاص بنا به  یاساس یدادرس ندیآفراز جمله  یاسیس

 شیاتـر چـون   ییالگو یکشورهادر  مشابه ینهادها اتیتجربو استفاده از  یقیتطب کردیرو
 .ثر باشدؤم رانیادر  یاساس یدادرس کارکرددر بهبود ساختار و  تواند یم
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