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 مقدمه
نظام با  آن ه در درونكاست  ييدها و هنجارهال از نهاكشور متشك هر ينظام حقوق

ق به اهداف مندرج در قانون اساسي قرار تحقّ يدر راستا يو همگ بودهتعامل  گر دريدكي
هاي بنيادين يك نظام حقوقي است و  دارند. در واقع، قانون اساسي مبيّن اصول و ارزش

سان در اين نوشتار،  سازد. بدينهمين امر، ضرورت پاسداشت مقررات آن را هويدا مي
صيانت از قانون اساسي در ايتاليا را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تبيين وظايف و 

هاي دادگاه قانون اساسي اين كشور، كه چنين وظيفه مهمي را بر عهده دارد  كارويژه
 طور تطبيقي پردازيم و در همين راستا نيز دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران به مي

حال، براي درك بهتر و مقرون به صواب جايگاه دادگاه  گيرد. درعين مورد توجه قرار مي
نظر  قانون اساسي ايتاليا، آشنايي با نظام حقوقي جمهوري ايتاليا مناسب و ضروري به

 پردازيم: رسد كه ذيالً به طور مختصر به آن مي مي
در  باشد كه ميفرانسه  (2)ياپلئونن نياساس حقوق رم و قوان ا بريتاليا ينظام حقوق تدوين

 (9)متحد ينيا به سرزميتاليا به دنبال آنكه (2)تور امانوئلكيو قرن نوزدهم و در دوره سلطنتِ
خود قرار  ريتأثتحت  راشور كن يسراسر ا (4)اينيسارد ين پادشاهين سرزميقوان گشت،بدل 

 تأسيس (6)ايتاليا يستيفاش مي، رژميالدي 2322در سال  (5)ينيار آمدن موسولك ي. با روداد
 2349سال در  ينيبا اعدام موسول كه م بودكشور حاكن يبر ا ميالدي 2345سال و تا  شد

سال  ژوئن هجدهم ت درينهادر و  گشتز فراهم يم نيرژآن  ي، مقدمات فروپاشميالدي
 (7)يپارلمان يجمهور نظام، يپرس همهدر يك  مردم ايتاليا شركت در پي ميالدي 2346

 (.McGaw Smyth, 1948: 205-222) شد يتاتوركيد رژيم نيگزيجا
 2346ماه ژوئن سال و پنجم  بيستايتاليا در فاصله بين  يقانون اساساست كه  ذكر انيشا
اين  (8)انمؤسسوسيله مجلس ه ب يميالد 2347 سالژوئيه ماه سي و يكم  لغايت ميالدي

نيز به ميالدي  2347سال  م دسامبربيست و هفتكشور تنظيم و سپس به تصويب رسيد و از 
 (.Einaudi, 1948:661-676; Adams and Barile, 1953,: 61) آمد اجرا در

قابل تقسيم  ياصل بخش سه باشد و به ماده مي 293 قانون اساسي ايتاليا متشكل از
و  (54 -29 مواد) (21)شهروندان فيوظا ، حقوق و(22-2مواد ) (3)ياساس اصول است:

 .(293 -55 مواد ) (22)يشكيالتِ جمهورسازمان و ت
در اين رابطه، حكومت ايتاليا بر اساس اصل تفكيك قوا و حاكميت قانون بنا گشته و 
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طور غيرمستقيم و دموكراسي نمايندگي صورت  مشاركت سياسي نيز در آن عمدتاً به
مقننه از دو ، قوه ايتاليا يقانون اساس 55طبق ماده  (.Robbers, 2007: 445) (22)پذيرد مي

 5يك دوره  ينماينده برا 691از  كه (29)مجلس نمايندگان ـ ركن تشكيل شده است: الف
منتخب مردم براي  سناتورِ 925متشكل از كه  (25)مجلس سنا ـ ب (24)د؛شو يمتشكيل ساله 

در خصوص وضع قانون نيز الزم به ذكر است كه قوانين در  (26).باشد ميساله  5يك دوره 
گردند كه يك اليحه يكسان توسط هر دو مجلس به تصويب  تلقي مي دييتأرد صورتي مو

 جمهور سيرئتصويب ظرف مدت يك ماه توسط پس از ، شده بيتصوقوانين  (27)برسد.
 (28)شوند. توشيح مي

هاي حاكم بر آن به  رويه كه باشد ايتاليا مي مسئله قابل توجه ديگر، انتخابات پارلماني
به پراكندگي آراء و  (21)تناسبي گيري رأينظام  (23)كرده است. سابقاً قوانين عادي واگذار

، در سال سئلهمقابله با اين م يبرا در نتيجه و (22)شد نظام حاكم منجر مي يثبات يبدر نتيجه 
و مطابق با قانون اصالح شده  عمل آمد در قانون انتخابات ايتاليا به ياصالحات 2115

يك حوزه را بدست آورد، )اكثريت نسبي(  ءآرا نيتر شيباند كه بتو يهر حزب (22)مذكور،
 .آن ناحيه نيز خواهد شد يها يدرصد كرس 55 يدارا

مخفي و رأي  و با (29)ايتاليا نيز رئيس حكومت و مظهر وحدت ملي است جمهور سيرئ
 در اجالس مشترك مجلسين و يا پس از دور سومِ كننده شركتاكثريت دو سوم اعضاي 

 (24)گردد. با اكثريت مطلق آراء اعضاء مزبور براي يك دوره هفت ساله انتخاب مي گيري رأي
خصوص اعمال دادرسي اساسي در ايتاليا اينكه چنين امري توسط در نكته شايان توجه 

پذيرد و وظيفه اصلي اين  يك نهاد خاص قضايي انجام ميعنوان  به« دادگاه قانون اساسي»
هاي مهم  حال كه كارويژه دي با قانون اساسي است، درعيننهاد بررسي انطباق قوانين عا
 (25)ديگري را نيز بر عهده دارد. 

 پيشينه دادگاه قانون اساسي ايتاليا. 1
 2347دادگاه قانون اساسي نهاد نسبتاً جديدي است كه مشابه آن قبل از قانون اساسي 

ميالدي بر  2321ن بار در دهه ميالدي ايتاليا وجود ندارد. اين نوع نظارتِ قانوني براي اولي
شكل گرفته است و  (26)، هانس كلسنيشياتر مشهور حقوقدان هاي اساس نظريه

شكال متفاوت دادگاه قانون اساسي در قوانين ترتيب نيز بعد از جنگ جهاني دوم، اَ بدين
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  (27)اي در نظر گرفته شد. گونه اساسي كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق به
مورد دادگاه قانون اساسي را ميالدي،  2347سال در ايتاليا سي جديد قانون اسا

در انتخاب قضات در سال  (28)اين نهاد به دليل مشكالت سياسي قرار داد كه البتهبيني  پيش
( سيستم 2356-2347ترتيب ايتاليا در طي اين دوره ) بدين يافت و تأسيس 2356

هاي عادي از اِعمال قوانيني كه  در آن دادگاهغيرمتمركز دادرسي اساسي را تجربه نمود كه 
نمودند و اين تجربه نيز  دادند، خودداري مي را خالف قانون اساسي تشخيص مي ها آن
هاي عادي و اداري به اجراي اصول قانون اساسي جديد  خاطر عدم تمايل قضاتِ دادگاه به
 .(Gianluca, 2008: 3) ابل توجهي مورد انتقاد قرار گرفتطور ق به

 اساسي ايتاليا قانون ساختار شكلي دادگاه. 2
ا چارچوب كلي دادگاه قانون اساسي را مشخص يتاليا يقانون اساس 297تا  294مواد 

( و قانون 2)شماره  2348فوريه  3( و 2)شماره  2359مارس  22ن يادين بنيكند و قوان مي
رد دادگاه كارك ينگو چگو يت حقوقين وضعيي( به تب87)شماره  2359مارس  22موضوعه 

 2356، دادگاه قانون اساسي ايتاليا در سال نيز عالوه بر اين (23)پردازند. يم يقانون اساس
 (A. Alito, 1972: 13)ها اعالم نموده است.  هاي رسيدگي خود را قبل از پذيرش پرونده رويه

سي، خارج از عنوان دادگاهي خاص و فارغ از گرايشات سيا دادگاه قانون اساسي ايتاليا به
تمركز در نظارت بر مطابقت »هاي عادي در پاسخ به نظريه  ساختار سلسله مراتبي دادگاه

 (.Farrelly and H. Chan, 1957: 324) (91)تشكيل شده است« قوانين با قانون اساسي
باشد  يم يقاض 25ل از كمتش يقانون اساسي ايتاليا، دادگاه قانون اساس 295 مادهطبق 

شور، ك يوان عالي)د يين سطوح قضايا قضاتِ بازنشسته باالتريقضات  ه مشتمل برك
ست سال تجربه يبا حداقل ب يالكد حقوق و وي(، اساتيدولت يديوان محاسبات و شورا

شوند:  اكثريت سه دادگاه عالي ايتاليا انتخاب ميرأي  توسط يقاض 5 (92)باشد. يم يارك
نمايد.  ادگاه عادي سه قاضي را انتخاب ميترين د عنوان عالي به (92)ديوان عالي كشور

عنوان نهاد مستقل اداري و مالي كه اعمال قوه مجريه در اين  به (99)ديوان محاسبات
عنوان  نيز به (94)نمايد، يك قاضي را انتخاب كرده و شوراي دولتي خصوص را كنترل مي

يك قاضي را  كند، ها و مصوبات نظارت مي صورت حساب سينو شيپنهاد مستقلي كه بر 
رأي  آخر نيز با يقاض 5گردند و  معرفي مي جمهور سيرئقاضي توسط  5 .نمايد انتخاب مي
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دهند، تعيين  ن كه در اين رابطه جلسه مشتركي را ترتيب ميياكثريت اعضاء مجلس
سوم و   اول دو گيري رأي پارلمان، در سهرأي  شوند. نصاب اكثريت الزم در رابطه با مي

نوعي قدرت وتو ايجاد  باشد كه اين مسئله براي اقليت پارلمان به يسپس سه پنجم م
مشاهده شده  (95)سيلويو برلوسكوني يريوز نخستوضوح در دوره  نمايد. اين مسئله به مي

عزل  (96)ترتيب كه دولت برلوسكوني يكي از وزراي سابق كه از دولت ديني است، بدين
دادن به رأي  نمود و جبهه چپ ميانه نيز از ميشده بود را به دادگاه قانون اساسي معرفي 

ها وقفه، برلوسكوني مجبور به معرفي شخص  كرد و نهايتاً پس از ماه وي خودداري مي
 .(Ferrari, 2008: 194)ديگري شد 

باشد منصوب شده و پس از  يد نميه قابل تمدكدوره نه ساله  كي يقضات دادگاه برا
 ياست دادگاه قانون اساسيگردند. ر يسابق خود باز م ا به حرفهيا بازنشسته گشته و يآن 

د يه البته قابل تمدكمدت سه سال انتخاب گشته  يت مطلق اعضا برايثركارأي  ز باين
الزم به ذكر است كه براي تصميمات قضايي حضور  . (A. Alito, 1972: 13-15باشد ) يم

قاضي مورد  3ضور قاضي الزامي است و در خصوص تصميمات غير قضايي ح 22حداقل 
 87قانون شماره  26ماده  9عالوه بر اين، طبق بند  .(Ferrari, 2008: 194) (97)باشد نياز مي

ميالدي، تصميمات دادگاه قانون اساسي بايد توسط قضاتي صادر شود كه در  2359سال 
 اند. تمامي جلسات موضوع مربوط شركت داشته

بيني شده  ل قضات دادگاه قانون اساسي پيشترتيبات متعددي نيز براي صيانت از استقال
هاي  ترين سطح دادگاه است: حقوق قضات بايد به ميزان و يا باالتر از حقوق قضات عالي

عمومي باشد؛ دادگاه قانون اساسي، خود در خصوص تمامي مسائل مرتبط با انتخاب يا 
 باشند مگر با گيرد؛ هيچ يك از قضات قابل عزل نمي انتصاب اعضاي دادگاه تصميم مي

هاي جسمي  ناتوانايي دو سوم آراء دادگاه و تنها دليل براي وقوع چنين امري نيز صرفاًرأي 
توان  ؛ قضات دادگاه قانون اساسي را نمي(98)باشد يا ناكارآمدي قابل توجه در كار مي

خطرناك خاص در  اريسبدستگير نمود مگر با مجوز دادگاه كه البته در خصوص جرائم 
عالوه بر اين، قضات تا زماني كه در دادگاه اشتغال دارند  ينه استثنائاتي وجود دارد.اين زم

باشند. همچنين جمع  از شغل يا موقعيت ديگري كه مستلزم دريافت حقوق باشد ممنوع مي
هايي كه در  بين قضاوت در دادگاه و رياست دانشگاه، فعاليت سياسي و خدمت در هيئت

 .(A.Alito, 1972: 14) (93)باشد پذير نمي شوند، امكان ميها تشكيل  چارچوب دادگاه
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سو قضاتِ دادگاه قانون  منظور بوده كه از يك بيني چنين ترتيباتي بدين در واقع، پيش
هاي سياسي مصون بمانند  اساسي فراتر از احزاب سياسي قرار گيرند و از فشارها و دخالت

نظرات خود را بدون نياز به توجيه آن در نيز قضات امكان اظهار آزادانه  ديگر يسوو از 
دليل  خارج از دادگاه داشته باشند كه البته اصل ممنوعيت افشاي نظرات فرديِ قضات به

 (.Tania, 2010: 2-3)گردد با انتقاد مواجه شده است  اينكه موجب عدم شفافيت مي

باشد و  مي (41)رسمي و بودجه مستقل داراي مقرّ مزبورالزم به ذكر است كه دادگاه 

 (.Quaranta, 2012: 27) (42)گيرد هاي خود تصميم مي طور مستقل در خصوص هزينه به

 قانون اساسي ايتاليا هاي دادگاه صالحيت. 3
قانون اساسي ايتاليا، دادگاه قانون اساسي از اختيارات ذيل برخوردار  294 مادهطبق 

(42)باشد: مي
 

 ياساس قانون باقوانين  بررسي مطابقت .1ـ3

 قانوني مقررات و قوانين بررسي انطباق» يفه دادگاه قانون اساسيوظ نيتر مهمن و ياول
مشتمل بر قوانين « قانون»دادگاه قانون اساسي،  اظهارنظرباشد. طبق  يم« اساسي قانون با

مصوب پارلمان، مصوبات تقنينيِ دولت كه با تفويض اختيار از سوي پارلمان صورت 
بر همين اساس مصوبات فرعي مانند  (44)باشد. مي موضوعه اياالت و قوانين (49)پذيرفته

هاي  گيرند و دادگاه مقررات اداري توسط دادگاه قانون اساسي مورد رسيدگي قرار نمي
عالوه بر اين، رسيدگي به قوانيني كه  (.Quaranta, 2012: 27)پردازند  عادي به اين امر مي

اند نيز مندرج در صالحيت  االجراء گشتهدي الزمميال 2347انون اساسي سال حتي قبل از ق
 .(Ferrari, 2008: 195) (45)باشد مي اين دادگاه

ايتاليا در مورد  يان قانون اساسمؤسسز مجلس يو ن 2348سال  2ن شماره ياديقانون بن
ن دادگاه يه اكاند  ردهك اظهارنظرصورت  بدين يتوسط دادگاه قانون اساس يدگيشروع رس

از  يكيد به درخواست يبا يدگيمبادرت ورزد و هرگونه رس يدگيستقالً به رستواند م ينم
ه درصدد اعمال قانوني كه در جريان رسيدگي به دعوي به آن استناد نموده كقضات عادي 

قاضي در مطابقت قانون مطرح با « ترديد»رد و در اين رابطه صِرف ياست، صورت پذ
ديگر عبارت،  كند؛ به ه قانون اساسي كفايت ميقانون اساسي براي ارجاع موضوع به دادگا

قاضي براي ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسي نيازي به متقاعد شدن در خصوص 
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عنوان دادرسي ضمني يا  وجود عدم مطابقت ندارد. اين نوع از دادرسي اساسي به
قيم در دادگاه طور مست شود كه در آن مسئله مورد نظر به سهولت و به شناخته مي (46)اتفاقي

شود، بلكه دعوايي بايد در جريان باشد كه در آن دعوي نيز  قانون اساسي مطرح نمي
قاضي دادگاه درصدد اعمال قانوني است و نسبت به عدم مطابقت آن قانون با قانون 

 (47)باشد. اساسي در ترديد مي
 حال، چنين درخواستي بايد موارد چهارگانه ذيل را تبيين نمايد: 

 ماده مندرج در قانون اساسي كه به نظر نقض شده است؛ -الف
 اي كه ادعا شده با قانون اساسي مطابقت ندارد؛ قانون موضوعه -ب
 داليلي كه طرح اين مسئله را وارد دانسته است؛ -ج
نبوده و در دعوي  (48)اساس كند مسئله مطرح شده به وضوح بي داليلي كه تبيين مي -د

 .(Ferrari, 2008: 198)دباش مطروحه تاثيرگذار مي
براي اياالت نيز قابل  (43)قانون اساسي ايتاليا 227، فرآيند مندرج در ماده سويياز 

تواند ادعاي خود مبني بر عدم مطابقت قانون  واسطه آن هر كدام مي باشد و به استفاده مي
ه ك يايالت ديگر با قانون اساسي را به دادگاه قانون اساسي مطرح كند. حال در صورت

م ياعالم نمايد، پس از انتشارِ تصم يرا مغاير قانون اساس يدادگاه قانون اساسي قانون
تنها در  ن مسئله نهيرود و ا قانون مزبور از بين مي يي، اثر اجرايدادگاه قانون اساس

در همه موضوعات مشابه )فاورو،  يلكطور  ه بهكشده بل خصوص موضوع و پرونده مطرح
 گردد. يم يتلق ير بوده و قطع( اثرگذا228: 2987

الزم به ذكر است كه درخواست رسيدگي به ادعاي عدم مطابقت قوانين عادي با قانون 
باشد. البته در چنين  اساسي از سوي طرفين دعوا )يا نمايندگان ايشان( نيز قابل طرح مي

كرده  فرضي قاضي پرونده ملزم است در وهله اول وارد بودن طرح مسئله مزبور را بررسي
و در وهله بعد نيز، تاثيرگذاريِ رسيدگي به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي را تعيين 

 (.Quaranta, 2012: 27)نمايد 

با يكديگر  تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت فصل و حل. 2ـ3
 هاي دولتي و نيز بين دستگاه

ي به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته گراي با توجه به اينكه در جمهوري ايتاليا منطقه
است، حل و فصل تعارضات اختيارات بين مناطق مزبور در زمره وظايف و اختيارات 
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 دادگاه قانون اساسي ايتاليا قرار گرفته است.
 2346در اين رابطه شايان ذكر است كه اولين تجربه منطقه گرايي در ايتاليا به سال 

در سال  455شود كه قانون مصوب دولت به شماره  مي مربوط (51)ميالدي و ايالت سيسيلي
اي از قبيل اختيارات قانونگذاري، استقالل مالي و...  قدرت قابل مالحظه (52)ميالدي، 2346

ميالدي  2347در قانون اساسي سال  .(Panjo, 2009: 627)را به ايالت مزبور اعطا نمود 
 (52)گرفته است. ايالت عادي مورد پذيرش قرار 25منطقه گرايي براي 

 با يكديگر تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت فصل و حل .1ـ2ـ3
ايالت درخواست بررسي عدم مطابقت  يكطور مستقيم عليه قانونِ  تواند به دولت مي

تواند عليه قانون ملّي و يا قانون به  با قانون اساسي دهد و در مقابل نيز يك ايالت مي
ند. در اين نوع دعاوي قواعد حاكم كالت ديگر چنين درخواستي را اقامه تصويب رسيده اي
ها به همان ترتيبي است كه در خصوص ديگر  ها، تصميمات و آثار آن بر رسيدگي، رويه

 ها وجود دارد. درخواست
در  نيزدرخواست بررسي تجاوز از حدود اختياراتِ دولتِ مركزي يا هر يك از اياالت 

گردند. در  اعمال قضايي و... به دادگاه قانون اساسي ارجاع مي خصوص اعمال اداري،
كند دولت يا ايالت ديگر از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز  واقع ايالتي كه ادعا مي

 و تواند درخواست رسيدگي به اين مسئله را از دادگاه قانون اساسي بخواهد نموده، مي
باشد. در چنين مواردي،  ياري برخوردار مينوبه خود از چنين اخت دولت مركزي نيز، به

دارد كه قانون مزبور چگونه بدون  گونه اعالم مياه قانون اساسي تصميم خود را ايندادگ
ورود به حوزه صالحيت قسمت ديگر بايد اعمال گردد و نهايتاً نيز ممكن است عمل 

 (.Quaranta, 2012: 37)مزبور را ملغي اعالم نمايد  يرقانونيغ

 هاي دولتي دستگاه تعارضات اختيارات بين فصل و حل .2ـ2ـ3
هاي دولتي ادعا نمايد كه اختيار قانوني آن توسط دستگاه ديگري  اگر يكي از دستگاه

گردد. در ابتدا اين نوع از  نقض شده است، مسئله به دادگاه قانون اساسي ايتاليا ارجاع مي
هاي سياسي براي آن انديشيده  لح گشت و راه دعاوي به بدنه قضايي حكومت محول نمي

 شد، امّا از آنجا كه دادگاه قانون اساسي براي تضمين اعمال منصفانه قواعد حاكم بر تفكيك مي
 گردند. اختيارات طراحي شده است، چنين مواردي نيز به دادگاه قانون اساسي واگذار مي

 و يكي از مجلسين،الزم به ذكر است كه اختالف مزبور ممكن است بين يك دستگاه قضايي 
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بين يكي از وزراء و يكي از مجلسين، بين دولت و دادستان عمومي و... به وجود آيد. حتي 
ممكن است در اين رابطه بين دادگاه قانون اساسي و دستگاه ديگر اختالفي پديد آيد كه در 

ر همزمان طو چنين مواردي، از آنجا كه نهادِ سوّم ديگري براي داوري وجود ندارد، دادگاه به
 (.Quaranta, 2012: 38)نمايد  عنوان داور و نيز يكي از طرفين دعوي عمل مي به

 جمهور سيرئ اتهامات وارده به رسيدگي به. 3ـ3
مسئوليتي در مقابل اجراي وظايف  جمهور سيرئ (59)قانون اساسي ايتاليا 31طبق ماده 

اعالم جرم »ون اساسي گردد. خود ندارد مگر آنكه مرتكب خيانت به ميهن يا تعدّي به قان
اكثريت رأي  بايد از پارلمان نشئت گيرد و در نشست مشترك مجلسين« رئيس جمهور

، جمهور سيرئبه وارد بودن اتهام به رأي  اعضاء را به خود اختصاص دهد كه در صورت
اين مسئله طي دو روز به همراه مدارك و شواهد موجود به دادگاه قانون اساسي ارجاع 

د. طي دو روز ديگر، رياست دادگاه به بررسي اتهام يا اتهامات وارده و شواهد شو مي
پيوستي آن اقدام كرده و پس از خاتمه بررسي، رياست دادگاه قانون اساسي بيست روز 

 براي تعيين زمان دادرسي مهلت دارد.
وه عال (54)قانون اساسي ايتاليا 295موجب ماده  در تاريخ تعيين شده جهت دادرسي، به

 فهرسترج در مندي عضااز ا حكم قرعه به نيز نفر 26 ،ساسين اقانوان يوت دقضا بر
 يطاشرو ترتيب ن هما بار با يكل هر نه سان لمارپا كهري سناتو يطاجد شران واندوشهر

 شركت، در جلسات دادگاه قانون اساسي كند يمدآوري گردي عات قضابِ نتخاه ايژو
نفر از  22نصاب الزم براي تشكيل جلسه دادرسي حضور  نيز حد بيترت نيبدو  ندينما يم

باشد كه اكثريت آن بايد با اعضاء اضافه شده مربوطه باشد و اگر قضات در  اعضاء مي
گيري محروم خواهند شد.  يكي از جلسات حاضر نباشند، از حضور در جلسه نهايي تصميم

 گردد. هد، اتهام مزبور اثبات ميدرأي  در نهايت نيز اگر اكثريت مزبور به اتهام وارد آمده
باشد و در عين حال  دادگاه قانون اساسي در اين خصوص قطعي و غير قابل فسخ ميرأي 

صادره تجديد رأي  گناهي به دست آيد، در اگر حقايق و مدارك جديدي براي اثبات بي
 (.Farrelly and H.Chan, 1957: 324-325) (56)و(55)پذيرد نظر صورت مي

 يپرس همه درخواست به گيرسيد .4ـ3
ي تعيين تكليف نموده پرس همهقانون اساسي ايتاليا در خصوص شرايط اعالم  75ماده 

 يالتيا يا پنج شوراياست و يكي از شروط آن را درخواست پانصد هزار نفر از شهروندان 
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قانون، مطرح نموده است كه  كي يا جزئي يلكلغو  يبرا يپرس همه يدر رابطه با برگزار
ي به قانون عادي واگذار شده است. بر همين اساس پرس همهر ذيل اين ماده نحوه اجراي د

صالح براي  را مرجع ذي يميالدي، دادگاه قانون اساس 2359مارس  2قانون شماره  2ماده 
 (57)ي عنوان كرده است.پرس همه يبودن برگزار ريپذ امكاندر خصوص  اظهارنظر

ه نقش دادگاه قانون اساسي صرفاً به چهار مورد در ابتدا اين تصور وجود داشت ك
عفو و بخشودگي و ، قوانين بودجه، قوانين مالياتي) (58)قانون اساسي 75مذكور در ماده 

( محدود است و دادگاه قانون اساسي فقط المللي تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين
پذيرد. امّا دادگاه قانون ي صورت نپرس همهنمايد كه در اين موارد مراجعه به  بررسي مي
ميالدي اعالم داشت كه عالوه بر موارد مندرج در  2378سال  26شماره رأي  اساسي در

قانون اساسي، ممكن است موارد ديگري از اصول مربوط به قانون اساسي و  75ماده 
ها نيز  پرسي در آن ي مورد استنباط قرار گيرند كه امكان مراجعه به همهپرس همهماهيت 

 (.Quaranta, 2012: 38) ود نداشته باشدوج

 تفسير قانون اساسي .5ـ3
باشد كه البته  يكي ديگر از وظايف دادگاه قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي مي

طور تبعي و در جريان رسيدگي به درخواست قضات در خصوص عدم مطابقت قوانين با  به
هاي  نون اساسي به هنگام مواجهه با درخواستدادگاه قا و (53)پذيرد قانون اساسي صورت مي

رسيدگي به مطابقت قوانين با قانون اساسي با توجه با مقتضيات حاكم، برداشت خود را از 
ميالدي  2362عنوان مثال، دادگاه قانون اساسي در سال  نمايد. به اصول قانون اساسي ابراز مي

عنوان  را به (61)حصنه توسط زناندرخواست بررسي عدم مطابقت قانوني كه ارتكاب زناي م
 62/64جرم جنائي معرفي نمود و براي آن به تعيين مجازات پرداخت، با تصميم شماره 

درخواست  حال، درعين .دادگاه قانون اساسي رد كرد )مغاير با قانون اساسي شناخته نشد(
شماره ي رأ در دادگاه قانون اساسي قبول شده و طبق 2368بررسي قانون مزبور در سال 

كند، مغاير  با اين استدالل كه اخالق و تساوي حقوقي ميان همسران را نقض مي 226/68
هاي عادي  قانون اساسي شناخته شد. البته الزم به ذكر است كه قضات دادگاه 23و  9 مواد

كنند و چنانچه موضوع به دادگاه قانون اساسي  نيز تفسير خود از قانون اساسي را اعمال مي
 باع خواهد بوداالتاز قانون اساسي معتبر و الزم  داده شود، تفسير دادگاه قانون اساسيارجاع 

(Quaranta, 2012: 35.) 
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 هاي دادگاه قانون اساسي هاي وارده بر صالحيت محدوديت .4
مطابقت قوانين و  يعني رسيدگي برصالحيت دادگاه قانون اساسي  نيتر مهمدر رابطه با 

قانون اساسي،  297تا  294هايي در خصوص مواد  ، محدوديتمقررات با قانون اساسي
ميالدي  2359سال  87ميالدي و قانون شماره  2348مصوب سال  2قانون بنيادين شماره 

 وجود دارد:به شرح ذيل 

 محدوديت در شيوه ارجاع .1ـ4
 رطو نموده است كه به ينيب شيپرا  (62)«دادرسي غير مستقيم»نظام حقوقي ايتاليا صرفاً 

شود. در واقع، نخستين وهله در دادرسي  مي ياي ناش جداگانه ييقضا يدادرس از عمده
را  دادگاه قانون اساسياساسي به قضات عادي مربوط است كه لزوم ارجاعِ موضوع به 

 از سوي قاضي« يگواه درخواست»صدور  با دادگاهدهند. فرآيند رسيدگي در  تشخيص مي
ق نموده و مسئله مربوطه را يتعل اقدامات خود را تمام ياضق آن، موجب به هك شود يم آغاز

نيز معقول بودن  و ارتباط درخواست بايد نيا در دهد و ارجاع مي ياساس قانون دادگاه به
و  (Groppi, 2010: 103)نقض قانون اساسي، مطرح نمايد ادعاي مزبور را در خصوص 

هاي عادي و در جريان يك  دادگاهصرفاً از طريق ارجاع قضات  ترتيب، اين دادرسي بدين
 باشد. دعوي قابل طرح مي

 (62)قانون اساسي ايتاليا 227بر طبق ماده « دادرسي مستقيم»همچنين در خصوص 
طريقي در نظر گرفته شده كه اين روش نيز تا حدي محدود است. در اين رابطه، دادرسي 

باشد  و اياالت ميمستقيم صرفآً ابزاري جهت تضمين تفكيك اختيارات ميان دولت 
(Groppi, 2010: 103). تواند با رعايت شرايط ذيل قوانين ايالتي را  در واقع، دولت مي

قانون اساسي ارجاع دهد: اگر نماينده دولت تشخيص دهد  دادگاهها، به  پيش از انتشار آن
ي مخالف با منافع مل»يا « هاي ايالت تجاوز نموده حدود صالحيت»كه يك قانون ايالت از 

كننده عودت دهد.  تواند آن را به شوراي ايالت تصويب ، ميباشد مي« ها يا منافع ديگر ايالت
در صورتي كه شوراي ايالت با اكثريت مطلق آرا بر نظر پيشين خود اصرار ورزد، 

پيشين خود، رأي  روز پس از اطالع از اصرار شوراي ايالت بر 25تواند تا  مي ريوز نخست
نيز مهلتي براي  دادگاهساسي شكايت كند. اين شكايت، تعليقي است و قانون ا دادگاهبه 

تواند شكايت مطرح شده را رد كرده يا پس از يك بحث  مي دادگاهصدور حكم ندارد. 
ترافعي )با حضور دولت و ايالت مورد بحث( به ابطال قانون مورد شكايت مبادرت ورزد. 
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را  دادگاهكه امكان ارجاع موضوع به صورت تنها نهادي  و بدين (225: 2987)فاورو، 
 باشد. از اين جهت با محدوديت مواجه مي دادگاهدارد، نماينده دولت است و دادرسي 

 صالحيت بررسي محدوديت در .2ـ4
عنوان نمونه  اختصاص يافته و به (69)«قوانين»منحصراً به  در ايتاليادادرسي اساسي 

هاي عادي مورد نظارت  قررات توسط دادگاهگونه م گردد و اين شامل مقررات اداري نمي
مصوب  87قانون شماره  27عالوه بر اين، طبق ماده  .(Groppi, 2010: 103) گيرند قرار مي

قانون اساسي محدود به موارد مطرح شده  دادگاه اظهارنظرميالدي، صالحيت  2359سال 
موضوع مورد درخواست تواند فراتر از  نمي دادگاهباشد و  در شكوائيه يا قرار احاله مي

، در ماده مزبور بر اين محدوديت، استثنائي وارد گشته است كه حال نيدرعدادرسي نمايد. 
، دادگاهرأي  در نتيجه»تواند دايره ابطال را به مقرراتي تسري دهد كه  مي دادگاهمطابق آن 

قاعده  اهدادگالبته الزم به ذكر است كه  (64).«دهند مشروعيت اساسي خود را از دست مي
مطرح شده را مورد تقليل و تصحيح قرار داده و در همين راستا با نوعي تفسير موسع 

دقيق خود را مقيد  صورت كامالً نمايد، يعني به نسبت به شكوائيه يا قرار احاله برخورد مي
هاي مطروحه در شكوائيه يا قرار احاله  به مقررات و قواعد مورد استناد طرفين يا استدالل

 .(228ـ223: 2987)فاورو،  كند نمي

 محدوديت در آثار .3ـ4
 (65)شوند: آراء پذيرش )ابطال( قانون اساسي ايتاليا، آراء به دو صورت صادر مي ادگاهدر د

صرفاً آراء پذيرش )ابطال( داراي اعتبار  (67)قانون اساسي ايتاليا 296مطابق ماده  (66)و آراء رد.
ب مقرراتي كه مغاير قانون اساسي اعالم شوند، از فرداي ترتي باشند و بدين امر مختومه مي

آراء رد، فاقد اعتبار امر قضاوت  حال نيدرعشوند.  فاقد اثر حقوقي تلقي مي دادگاهرأي  انتشار
رد يك رأي  باشد. در نتيجه پس از باشند و فقط بين طرفين دعوي داراي اثر مي شده مي

تواند  ديگر مجدداً مي دار تيصالحلي يا مقام قانون اساسي، قاضي اص دادگاهموضوع توسط 
 .(Groppi, 2010: 103)همان دليل يا دليل ديگر مطرح نمايد  همان موضوع را به

 قانون اساسي ادگاهانواع تصميمات د .5
 (68)باشند: آراء و دستورات. در دو دسته عمده قابل تقسيم بندي مي ادگاهتصميمات د

 دادگاهاست كه به فرآيند دادرسي  ادگاهتجديد نظر د رقابليغتصميم نهايي و « يأر»
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، حال نيدرعشود؛  دهد و به دو دسته آراء پذيرش )ابطال( و آراء رد تقسيم مي خاتمه مي

ديگري  يها يبند طبقهباشد. عالوه بر موارد مذكور،  هايي مي فاقد چنين خصيصه« دستور»

 باشند: وجود دارد كه به شرح ذيل مي دادگاهنيز از تصميمات 

 (96)به عدم پذيرشرأي  .1ـ5
گيري در  شده براي تصميم ينيب شيپشود كه دادگاه شرايط  اين تصميم زماني صادر مي

 ,Ferrari)قانون اساسي را رعايت ننموده است  ادگاهخصوص ارجاع موضوع پرونده به د

 ايد كه:نم پذيرش را صادر مي عدمرأي  در صورتي دادگاهعبارت ديگر،  به .(201 :2008

 طرح نشده باشد. صالح يذ. ادعاي مغايرت با قانون اساسي از سوي مرجع الف

 ب. شرايط شكلي طرح ادعاي مغايرت از سوي دادگاه رعايت نشده باشد.

عنوان مثال، قانون مزبور  نباشد. به ادگاهتوسط د دنظريتجدج. موضوع مورد نظر، قابل 

در اين حالت قاضي موظف است از اجراي قانون با قانون اتحاديه اروپا در تضاد باشد كه 

 داخلي جلوگيري نمايد.

 اساس تلقي نمايد. وضوح بي ادعاي مغايرت با قانون اساسي را به ادگاهد. د

 قبول و رد .2ـ5
مسئله مغايرت با قانون  دادگاهطور كه بيان گشت، اين تصميمات آرائي هستند كه  همان

پذيرفته و ماده مورد بررسي را مغاير قانون اساسي اعالم  ها آناساسي را در خصوص 

نمايد و يا اينكه ادعاي مزبور را رد كرده و به عدم مغايرت قانون با قانون اساسي حكم  مي

نمايد. در اين رابطه آنچه حائز اهميت است اينكه آراءِ رد صرفاً در همان موضوع  مي

قانون اساسي قانوني را مغاير قانون  دادگاه وقتي كه يدرحالمطروحه اثرگذار خواهد بود، 

مزبور اثري عام الشمول خواهد داشت. عالوه بر اين، اصل رأي  نمايد، اساسي اعالم مي

 2359سال  87قانون شماره  27اينكه طبق تصريح ماده  دادگاهصادره رأي  قابل توجه در

باشد  دادگاهمطرح شده در الزاماً بايد حاوي تطابق كاملي با مسئله  دادگاهرأي  ميالدي،

(Ferrari, 2008: 202). ماده مزبور استثنائي را نيز بدين صورت وارد نموده حال نيدرع ،

تواند در نتيجه اعالم مغايرت با قانون اساسي، مواد ديگر قانوني كه قاضي  مي دادگاهكه 

 دادگاهرأي  ه باارجاع ننموده است نيز مغاير قانون اساسي اعالم نمايد. علت آنك دادگاهبه 
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كه به صراحت قانوني را مغاير قانون اساسي عنوان نموده، مواد ديگر مربوط نيز به طور 

 گردند. االثر تلقي مي ضمني ملغي

 (07)آراء تفسيري .3ـ5
اين نوع از آراء بر مبناي تفاوت ميان منطوق ماده و مفهوم آن شكل گرفته است. 

و مفهوم، معنايي است كه قضات از ماده قانوني  گذاري شده است منطوق، متن مدون قانون

قانون اساسي آراء تفسيري  دادگاهكنند. بر همين اساس،  در مقام صدور حكم استنباط مي

 نمايد. صادر مي (72)قبول و رد

تفسيري قبول صادر نمايد، مغايرت ماده مطرح شده با قانون رأي  دادگاهدر صورتي كه 

 دادگاهدارد كه  نمايد و در واقع بيان مي تداللي خاص اعالم مياساسي را بر مبناي فرآيند اس

نسبت به اينكه يكي از مفاهيم متصور از ماده مغاير قانون اساسي نباشد، متقاعد گشته اما 

آنچه در عمل واقع شده اين است كه توسعه معنايي اعطا شده به ماده خالف قانون اساسي 

نمايد و در خصوص آراء  مغاير قانون اساسي اعالم مينيز در نتيجه قانون را  دادگاهاست و 

عبارت  به .(Ferrari, 2008: 203) صادق خواهد بود الذكر فوقمطالب  تفسيري رد برعكس

گردد؛ در  ديگر، معنايي كه از سوي قاضي به ماده اعطا گشته است موجب چنين آرايي مي

اعطا شده منطبق بر قانون اساسي  معنايي را كه به ماده دادگاهتفسيري قبول، رأي  واقع در

 نمايد. كنند قانون اساسي را نقض مي داند، اما آنچه قضات در عمل به آن استناد مي مي

 (02)آراء ساختگي .4ـ5
شوند. وجه تسميه  در خصوص آراء قبول صادر مي صرفاًبر خالف آراء تفسيري، اين آراء 

ه اعالم عدم مغايرت ماده مورد بحث قانون اساسي صرفاً ب دادگاهاين آراء اين است كه 

 .(Ferrari, 2008: 203)آيد  طريقي درصدد اصالح يا ادغام ماده مزبور بر مي بلكه به و پردازد نمي

 دييتأ دادگاه، ونيزيتلوعنوان مثال در دعواي مربوط به انحصار عمومي در راديو و  به

صورت دقيق پيشنهاد  مود و بهانحصار توسط قانونگذار را مغاير با قانون اساسي اعالم ن

كرد كه چگونه و با چه محتوايي قانون جديدي در خصوص انحصار تصويب شود تا 

قانون اساسي را  دادگاهمغاير قانون اساسي اعالم نگردد. دولت و قوه مقننه نيز ارشادات 

 .(221: 2987براي تدوين قانون جديد مورد توجه و عمل قرار دادند )فاورو، 
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 هاي بنيادين ها و آزادي ايتاليا و حمايت از حق يقانون اساس دادگاه. 6

قرار گرفته  دادگاهاجتماعي مورد حمايت  -حقوق گوناگوني از قبيل حقوق اقتصادي

حقوق مزبور  دادگاه ،پذيرد: در طريق نخست است و اين حمايت به دو طريق صورت مي

ر طريق ديگر نيز حقوق مزبور را برد و د كار مي هايي براي تفسير به عنوان شاخصه را به

قانون اساسي ايتاليا با پذيرش  دادگاه (79)گيرد. عنوان حقوق واقعي و مستقل در نظر مي به

ميالدي نقش بسيار  2347نظارت بر قوانين مصوب در برهه پيش از تصويب قانون اساسي 

راستا به تصفيه  حساسي را در زمينه پشتيباني از حقوق بنيادين ايفا نموده است و در اين

هاي  درصد ابطال 81ترتيب  پرداخت كه بدين ها آنقوانين دوره فاشيسم و زدودن آثار شوم 

هاي كالسيك و  ميالدي مربوط به نقض آزادي 2373تا  2356هاي  اعالم شده در سال

 .(222: 2987باشد )فاورو،  حقوق دفاعي توسط قوانين مصوب در برهه مزبور مي

هاي مرتبط با صالحيت خود نيز به حفظ ارتباط با  سي ايتاليا در زمينهقانون اسا دادگاه

 (74)«دادگاه اروپايي حقوق بشر»ها  المللي پرداخته است. يكي از اين دادگاه هاي بين دادگاه

و اين نوع  (75)دهد است كه دعاوي فردي نقض حقوق بشر را مورد رسيدگي قرار مي

اي ندارد.  نمايد، تفاوت عمده ايتاليا تضمين مي قانون اساسي دادگاهرسيدگي با آنچه 

را بررسي نموده و در « قوانين»قانون اساسي ايتاليا صرفاً  دادگاهتفاوت اصلي اينكه 

نمايد و حال آنكه دادگاه  مي يريگ ميتصمخصوص عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي 

يك قانون، اجراي  اروپايي حقوق بشر رسيدگي به نقض حقوق بشر را فارغ از وجود

 (.Quaranta, 2012: 53)نادرست قانون و... بر عهده دارد 

ميالدي  2117قانون اساسي ايتاليا، از سال  دادگاه 943و  948مطابق تصميمات شماره 

اند، مغاير با قانون اساسي تلقي  قوانيني كه در تضاد با دادگاه اروپايي حقوق بشر بوده

قانون اساسي ايتاليا توسط قانون بنيادين شماره  227يز ماده اند و بر همين اساس ن گرديده

 (76)شده است. ميالدي اصالح 2122يك در سال 

نحوه جبران خسارت در سلب »توان در اين خصوص بيان داشت، موضوعِ  مثالي كه مي

قانون اساسي ايتاليا در  42باشد. ماده  مي« منظور رعايت منافع عمومي مالكيت خصوصي به

رعايت منافع عمومي  منظور سلب مالكيت خصوصي به»... دارد:  صوص بيان مياين خ

پذير  شرط جبران خسارت امكان نمايد و به بيني مي و در مواردي كه قانون پيش اًصرف
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نيز نحوه جبران  (77)ميالدي 2112 دولت در سال 927مصوبه شماره  97و ماده ..« است.

نيمي از جبران خسارت بر اساس ارزش »...  ترتيب مشخص نموده است: خسارت را بدين

كه ارزش « پذيرد. تجاري زمين مزبور و نيم ديگر بر اساس ارزش مالياتي آن صورت مي

% 41ترتيب ميزان جبران خسارت تا  تر از ارزش تجاري است و بدين مالياتي بسيار پايين

قانون اساسي  قانون اساسي مصوبه مذكور را مغاير دادگاهاز طرفي،  يابد. كاهش مي

 تشخيص نداده است. 

اما دادگاه اروپايي حقوق بشر در جريان رسيدگي به موضوعي در خصوص سلب 

وجود نارسايي در رابطه با جبران خسارت در چارچوب نظام حقوقي ايتاليا  به (78)مالكيت

ن عالي ايتاليا امكان تجديد نظرخواهي از اي دادگاهترتيب براي  نمايد و بدين اشاره مي

 943و  948شود و متعاقب آن تصميمات شماره  قانون اساسي فراهم مي دادگاهمسئله در 

گردد كه موضع كامالً متفاوتي را در رابطه با قانون مزبور اخذ  صادر مي دادگاه

 (.Ferrari and Gambaro, 2008: 6-8) دننماي مي

 يجمهورمقايسه دادگاه قانون اساسي ايتاليا و شوراي نگهبان . 7
 ايران اسالمي

قانون اساسي ايتاليا  دادگاهنظارت شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران بر خالف 

 در مصوبات مجلس شوراي اسالمي و فراتر از آن اينكه داشته (73)پيشيني جنبه االصول يعل

 (81)يابند. نمي شورا اعتبار قانوني اين تأييد گذاري بدون قانون مقام

قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي و نيز  دادگاهات از جمله وظايف و اختيار

باشد كه مشابه اين  قانون مي كي يا جزئي يلكي براي لغو پرس همهرسيدگي به درخواست 

حال، صدور نظريات تفسيري  عين دو وظيفه براي شوراي نگهبان نيز تعريف گشته است. در

حساب  عنوان يك وظيفه اصلي به هقانون اساسي ب دادگاهتوسط شوراي نگهبان بر خالف 

آمده و صرفاً ضمن رسيدگي به درخواست بررسي عدم مطابقت قانون با قانون اساسي 

پرسي توسط شوراي نگهبان مطلق بوده  برگزاري همه دييتأگردد. عالوه بر اين،  صادر نمي

 گردد. قانون محدود نمي كي يا جزئي يلكو فقط به لغو 

قانون اساسي و شوراي نگهبان،  دادگاهكننده   امالً متمايزنهايت نيز از وجوه ك  در
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تعارضات اختيارات بين دولت  فصل و رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و حل

هاي دولتي است كه در نظام حقوقي  با يكديگر و نيز بين دستگاه و اياالت و اياالت

اي نگهبان داراي چنين وظايف علت وجود ساختار متفاوت، شور جمهوري اسالمي ايران به

 هاي بين دو نهاد مزبور اشاره شده است: باشد. در جدول ذيل به تفاوت و اختياراتي نمي

 قانون اساسي جمهوري ايتاليا دادگاه جدول مقايسه نهاد شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران و

 ايران ايتاليا قياس عنوان
 فقيه 6حقوقدان و  6 - قاضي 51 - تعداد اعضاء

 نحوه انتخاب اعضاء

اكثريت سه دادگاه رأي  قاضي با 1 -
 عالي ايتاليا

 س جمهوريقاضي با انتخاب رئ 1 -
 نياكثريت اعضاء مجلسرأي  قاضي با 1 -

 فقيه با انتخاب مقام رهيري 6 -

  قضائيه  قوه  رئيسحقوقدان با معرفي  6 -

 اسالمي  شوراي  مجلسانتخاب   و

 سال و امكان عضويت مجدد 6 - سال و غير قابل تمديد 9 - مدت عضويت اعضاء

 امكان عزل
و صرفاً در  دادگاهدو سوم اعضاء رأي  با -

 هاي جسمي موارد خاص ناتوانايي

 اند عزلفقها توسط رهبري قابل  -

 قانون در خصوص حقوقدانان ساكت است -

 ها صالحيت

 )موارد اصلي(

 ياساس قانون باقوانين  بررسي مطابقت -

تعارضات اختيارات بين  فصل و حل -
هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و  دستگاه

 ميان مناطق

 جمهور سيرئ اتهامات وارده به رسيدگي به -

 رفراندوم درخواست به رسيدگي -

 رت مصوبات مجلسيص عدم مغايتشخ -

 يبا شرع و قانون اساس ياسالم يشورا

 نظارت بر انتخابات -

 ير قانون اساسيتفس -

 روش كنترل سياسي - روش كنترل قضايي - شيوه دادرسي اساسي

نحوه رسيدگي به مطابقت 

قوانين عادي با قانون 

 اساسي

پسيني ) در جريان رسيدگي به دعاوي  -

 قضايي و با درخواست قاضي دادگاه(

نظارت قانون اساسي: پيشيني )قبل از  -

 اعتبار قانوني يافتنِ مصوبات(

 پيشيني و هم پسينيهم   نظارت شرعي: -

نحوه شروع به تفسير 

 قانون اساسي

به طور تبعي و صرفاً در جريان  -

رسيدگي به درخواست مطابقت قانون با 

 قانون اساسي

و   رهبري  مقام  با ارجاعبه طور رسمي و  -
  مجلس  جمهور، رئيس  رئيس  درخواست يا

  و يا يكي  قضاييه  قوة  رئيس،  اسالمي  شوراي
 نگهبان  شوراي  اياز اعض

 اعتبار تصميمات

در صورت رد عدم مطابقت قوانين با  -

 قانون اساسي فقط در همان موضوع

عدم مطابقت قوانين  دييتأو در صورت  -

ها عام   با قانون اساسي و ديگر صالحيت

 باشد. الشمول و قطعي مي

 عام الشمول، قطعي و الزم االجراء -

 هاي تحقيق خذ: يافتهأم
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 گيرينتيجه
نهادهاي عالي جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق  تأسيسايجاد و 

نتيجه   آيد. در واقع، شمار مي هاي حقوقي معاصر به بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام
منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صالحيت 

اشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به بررسي قوانين عادي را داشته ب
و در صورتي كه آن را خالف قانون اساسي  نمايدسازگاري اين دو با هم، حكم صادر 

 عمل آورد. تشخيص داد بطالن آن را اعالم كند و يا از تصويب آن جلوگيري به
عنوان دادگاهي  به قانون اساسي را دادگاهميالدي ايتاليا، نهاد  2347قانون اساسي سال 

هاي عادي و در  خاص و فارغ از گرايشات سياسي، خارج از ساختار سلسله مراتبي دادگاه
ايجاد نموده كه هدف « تمركز در نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي»پاسخ به نظريه 

 باشد. اصلي آن صيانت از قانون اساسي و اعمال كنترل بر پارلمان مي
واسطه  و تبعي و آن هم به ميرمستقيغصورت  انون اساسي ايتاليا بهق دادگاهرسيدگي 

ارسال درخواست رسيدگي توسط قاضي دادگاهِ عادي ضمن بررسي دعواي ديگري 
به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي دهد، قانون رأي  دادگاهپذيرد كه اگر  صورت مي

ست و نسبت به همه مصاديق آن مزبور باطل اعالم شده و اين بطالن نيز كلي و هميشگي ا
 مجري خواهد بود.

 



 
 
 

  هاي دادگاه قانون اساسي جمهوري ايتاليا وظايف و كار ويژه
 

 

30 

 ها يادداشت
1- Napoleonic rule and Roman law 

ي ميالد 2862مارس سال  27لغايت  2843ويكتور امانوئل از سال : Victor Emmanuelـ 2
 پادشاهي ايتاليا را بر عهده داشته است.

 قرن در ياجتماع ـ  ياسيس : جنبشيItalian unification (Italian: il Risorgimento)ـ 3
 تغيير يافتند. ايتاليواحد ا دولت به ايتاليا رهيجز شبه مختلف يشورهاك آن در هك است 23

عنوان دولتي در  23تا اواسط قرن  24ل قرن يا از اواينيسارد يپادشاه :king of Sardiniaـ 4
 شود. ا شناخته مييتالياروپا بوده است كه امروزه به نام ا

5- Benito Amilcare Andrea Mussolini 
6- Fascist regime of Italia 

7- Parliamentary Republic System 

8- The Italian Constituent Assembly (Italian: Assemblea Costituente della 
Repubblica Italiana) 

9- The Fundamental Principles (Italian: Principi Fondamentali) 
10- Rights and Duties of Citizens (Italian: Ordinamento della Repubblica) 
11- Organisation of the Republic (Italian: Ordinamento della Repubblica) 

اصالحات  دموكراسي مستقيم در خصوص رفراندوم براي لغو قوانين موجود و رد يا قبولـ 52
قانون اساسي و نيز قوانين بنيادين پذيرفته شده است. دموكراسي مستقيم اغلب در سطوح محلي و 

 باشد. اياالت ممكن مي
13- Senate of the Republic 

 قانون اساسي ايتاليا 61و  56مواد ـ 54
15- Chamber of Deputies 

 قانون اساسي ايتاليا 61و  53، 58، 57مواد ـ 56
 قانون اساسي ايتاليا 71ماده ـ 51
 قانون اساسي ايتاليا 79ماده ـ 51

19- Laws 276 and 277 of 1993 (so-called Mattarellum) 
20- proportional voting system 

وسكوني نخست وزير ايتاليا، به خاطر عدم دنبال استعفاي سيلويو برل عنوان مثال، به بهـ 25
جايگزين وي شد. در  ، آقاي ماريو مونتي2122توانايي در كنترل بحران بدهي ايتاليا در سال 

، برلوسكوني قصد خود را در خصوص نيل به مقام نخست وزيري براي چهارمين بار 2122دسامبر 
كابينه مونتي باز پس گرفت و  اعالم نمود و متعاقب آن حزب وي، حمايت سياسي خود را از

روز پس از انحالل  71انتخابات پارلماني ظرف  ،مونتي مجبور به اعالم استعفا گرديد كه طبق قانون

http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Sardinia
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Senate
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Chamber_of_Deputies
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 ميالدي تحقق يافت. 2129فوريه  25و  24صورت پذيرد و اين مسئله در  بايدپارلمان 

22- Legge 21 dicembre 2005, n.270: Modifiche alle norme per l'elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 قانون اساسي ايتاليا 87ماده ـ 23
 قانون اساسي ايتاليا 89ماده ـ 24
اظهار داشت كه اين د يباخصوص اعمال دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران در ـ 21

 پذيرد.  انجام مي دستگاه قضايي خارج ازعنوان يك نهاد خاص  مهم توسط شوراي نگهبان به
26- Hans Kelsen 

27- West Germany (1949), Portugal (1974), Spain (1978) and… . 

عضو توسط پارلمان، محصول توافق  5به ويژه در خصوص انتخاب  دادگاهتعيين قضات ـ 21
 .(222: 2987حاصل نشد )فاورو،  2355نوامبر  91باشد و اين توافق تا  يا سازش سياسي مي

گشته است،  تأسيسا يتاليا يم توسط قانون اساسيطور مستق به يقانون اساسادگاه چند دهرـ 29
 دا نمود.يت اجرا پيقابل 2359و  2348 يها الزم در سال يين اجرايب قوانين دادگاه پس از تصويا

 باتمصو قيتطب را نگهبان يل شورايكتش ياصل علت ايران نيز ياساس قانون 32 اصلـ 33

 نموده است.  ركذ رتيمغا عدم از نظر ياساس قانون و اسالم امكاح با مجلس شوراي اسالمي
نفر از   ششـ 2 ...»نمايد:  قانون اساسي تركيب شوراي نگهبان را مشخص مي 32ذيل اصل ـ 35
 .« مجلس تخابانو   قضائيه  قوه  رئيس با معرفي  نفر حقوقدان  شش ـ2.  رهبري  انتخاب مقام با  ...  فقهاي

32- Corte di cassazione 

33- Corte dei conti 

34- Consiglio di Stato 

35- Silvio Berlusconi 

36- Dini government 

و نيز جلسات  نگهبان شوراي نامه داخلي شوراي نگهبان، جلسات آيين 24و  29طبق ماده ـ 31
 موارد در آراء جز اخذ كه البته ؛ستا رسمي اعضاء ازنفر  4و  نفر 7 حضور با ترتيب فقهاء به

  .بود خواهد نفر 5 و نفر 3 حداقل حضور با الزمرأي  حصول يا و ضروري
 را نگهبان يشورا يفقها ياستعفا و عزل مسئله ،221 اصل 9بند  در ايران ياساس قانونـ 31

نيز  راشو يداخل نامه نييآ 9 رده است. مادةك وتكحقوقدانان س خصوص در نموده است و مطرح
 .است نموده را مطرح اعضاء شورا ياستعفا ترتيبات
يك شغل  از بيش تصدي ممنوعيت قانون به تبصره يك الحاق ايران، قانون يحقوق نظام درـ 39

عضويت »است:  داشته مقرر( نظام مصلحت تشخيص مجمع 21/4/2988)مصوب  2979مصوب 
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و  آنها تابعه سازمانهاي و مؤسساتو  گانه سه قواي از هريك در اشخاص شاغل كليه همزمان
نام  يا تصريح نام ذكر مستلزم آنها بر قانون كه شمول دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات و ها شركت

 مشاغل آموزشي به جز نگهبان شوراي در نمايند، مي استفاده كشور كل بودجه از مقدار هر به و بوده

 2979شغل مصوب  يك از بيش تصدي منوعيتم قانون 8و افراد موضوع تبصره  2تبصره  موضوع
 «. به عنوان حقوقدان ممنوع است...

 ميليون يورو بوده است. 5227ميالدي در حدود  2122قانون اساسي ايتاليا در سال  دادگاهبودجه ـ 43
 كه باشد مي اداري سازماني داراي نامه داخلي شوراي نگهبان، شورا آيين 9طبق ماده ـ 45

  رسد. مي نگهبان شوراي تصويب شورا، به دبير پيشنهاد با تشكيالتي آن نمودار و تاختيارا و وظائف
ص يتشخشوراي نگهبان كاركردهاي ، ايران قانون اساسي 38تا  32و  72، 4مطابق اصول ـ 42

است ينظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ر ،يرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسيعدم مغا
 .دارد بر عهده ير قانون اساسيتفسو  يو مراجعه به آراء عموم ياسالم ي، مجلس شورايجمهور

43- delegated legislative decrees (Italian: decreti legislativi delegati). 

رت يص عدم مغاي، تشخياسالم يعالوه بر مصوبات مجلس شورادر نظام حقوقي ايران ـ 44
كه و شرع  يبا قانون اساسي يا وابسته به دولت ات دولتمؤسسها،  ها، شركت اساسنامه سازمان

 باشد. ينگهبان م يشورابر عهده   85طبق اصل  اند نيز توسط دولت مورد تصويب قرار گرفته
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز از اين جهت داراي اطالق است و ـ 41

اند، توسط شورا قابل رسيدگي  ويب رسيدهصتشوراي نگهبان به  تأسيسبنابراين قوانيني كه قبل از 
ديوان عدالت  42ماده  (.8/2/2961مورخ  2389شماره  شوراي نگهباننظريه تفسيري  در) باشند مي

لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي  ه مصوبه بهكدر صورتي »دارد:  ر ميمقرّ نيزاست اداري 
 .«... شود ان ارسال ميرسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهب

46- The “incidental” system of constitutional review 

  اسالمي  شوراي  مجلس  مصوبات  كليهقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  34طبق اصل ـ 41
 شود.   فرستاده  نگهبان  شوراي  بايد به

48- Clearly Unfounded 

انوني كه به تصويب شوراي ايالت رسيده باشد، بايد به ر ققانون اساسي ايتاليا: ه 227ماده ـ 49
اطالع نماينده دولت برسد و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت 

  ... . قرار دهد دييتأروز پس از اطالع، مورد  91

50- Sicilia 

51- Regio decreto legislativo n. 455, 1946 
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سيزدهم قانون بنيادين  يقانونگذار پارلمان ايتاليا در پايان دوره مجلس ت كهشايان ذكر اسـ 12
هايي  را به تصويب رساند و بخش (Legge costituzionale n. 3/2001)ميالدي  2112سال  9شماره 

 .را اصالح نموداز قانون اساسي كه به روابط دولت و اياالت مربوط بود 
رئيس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول  :قانون اساسي ايتاليا 31ماده ـ 13

 . ...  اجراي قانون اساسي تعدي كند درنخواهد بود، مگر اينكه مرتكب خيانت به ميهن گردد و 
ن بنيادين قانو نيزو  2367مبر انو 22ب مصو2 رهشمان بنيادين قانو موجب بهماده ين اـ 14

 .ه استشدح صالميالدي ا 2338نويه ژا 26ب يك مصوره شما
 (2373-2378)قانون اساسي ايتاليا در رسيدگي به اتهامات دو تن از وزراء  دادگاهتجربه ـ 11

سال  2قانون بنيادين شماره  موجب شدبراي يك دوره زماني  دادگاههاي  و تعطيلي ديگر فعاليت
صرفاً در خصوص رئيس جمهور اعمال  دادگاهاعالم داشت كه صالحيت خاص جنايي  2383

 باشد. هاي كيفري عادي مي گردد و رسيدگي به اتهامات وزراء در صالحيت دادگاه يم
 او  جمهور و معاونان  رئيس  اتهام  به  رسيدگي»دارد:  مي رمقرّ ايران اساسي قانون 241اصل ـ 16

« .شود  مي  انجام  عمومي  هاي در دادگاه  اسالمي  شوراي  مجلس  اطالع با  عادي  در مورد جرايم  و وزيران
  از حكم  كشور پس  مصالح  جمهور با در نظر گرفتن  رئيس  عزل»، 221اصل  21همچنين طبق بند 

  كفايت  عدم  به  اسالمي  شوراي  مجلسرأي  ، يا قانوني  از وظايف  وي  تخلف  كشور به  عالي  ديوان
 ته است.قرار گرف در زمره وظايف مقام رهبري«  هشتاد و نهم  اصل  اساس بر  وي

اعالم نموده  25/22/2982 مورخ 82/ 91/ 4214 شماره يريه تفسينظرنگهبان در  يشوراـ 11
قانون اساسي از مصاديق مصوبات  53درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل ه كاست 

 .قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود 34مجلس شوراي اسالمي است و بايد طبق اصل 
مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و  ...قانون اساسي ايتاليا:  75ماده ـ 11

 ... باشد المللي مجاز نمي همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين
قانون اساسي ايتاليا، يكي از وظايف مهم شوراي نگهبان جمهوري اسالمي  خالف دادگاهبرـ 19

 .باشد تفسير رسمي از اصول قانون اساسي ميارائه  ،قانون اساسي 38اصل  مطابق باايران ارائه 
60- Adultery by a wife 

61- Indirect review (Italian: a posteriori) 

شوراي ايالت خارج از صالحيت شوراي  مصوّبچنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون ـ 62
اياالت مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر 

 ....  دهد تاييد تعيين گرديده است، به شوراي ايالت عودت مي
مشتمل بر قوانين موضوعه دولت و اياالت، « قانون»قانون اساسي،  دادگاهطبق اظهار نظر ـ 63

 .(Ferrari, 2008: 195باشد ) مقررات دولتي )و نه اياالت( و قوانين بنيادين مي
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64- consequential unconstitutionality 
65- sentenze di accoglimento 

66- sentenze di rigetto 

  با قانون  يا سند قانوني  قانون  مغايرت يك در صورت اعالمقانون اساسي ايتاليا:  226ماده ـ 61
 گردد. اعتبار ساقط مي  درجه از  دادگاه  از اعالم  سپ از روز الذكر فوقيا سند   ، قانون اساسي

68- Judgments and Orders (Italian: Sentenze & ordinanze) 

69- Inadmissible decision (Italian: sentenze inaccettabile) 
70- Interpretative decisions (Italian: sentenze interpretative) 

71- interpretative decisions on conformity (Italian: sentenze interpretative 
di rigetto) interpretative decisions on non-conformity (Italian: sentenze 
interpretative diaccoglimento) 

72- Manipulative decisions (Italian: sentenze manipolative) 

را ذيل اصول فصل  شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران نيز نظريات تفسيري متعددي ـ13
 حقوق ملت قانون اساسي صادر نموده است.

74- European Court of Human Rights 

 جلوگيري از نقض حقوق بشر را در خصوص اشخاص حقوقي 2351كنوانسيون اروپايي سال ـ 11
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به رسميت شناخته است. در همين رابطه، دادگاه اروپايي حقوق بشر 

تواند جايگزين نهادهاي ملي باشد و صرفاً قادر است كه از دولت مزبور بخواهد نقض صورت  نمي
 پذيرفته را در صورت ممكن جبران كرده و يا خسارات وارده را پرداخت نمايد.

اختيارات قانونگذاري با »ميالدي:  2122قانون اساسي ايتاليا، اصالحي سال  227ماده ـ 16
هاي حاصله از قانونگذاري اتحاديه اروپا و  اساسي و نيز محدوديترعايت مطابقت با قانون 

 ....« گردد لي به دولت مركزي و اياالت اعطا ميالمل بينالزامات 

77- Art. 37, Presidential Decree no. 327/2001 
78- Case Scordino v. Italia 2006 

به نظارت بر مطابقت قوانين با بودن نظارت شوراي نگهبان « پيشيني»الزم به ذكر است كه ـ 19
« پسيني»توان به  گردد و در خصوص نظارت شرعي شوراي نگهبان مي قانون اساسي مربوط مي

 .45ر.ك به: يادداشت شماره بودن آن اشاره نمود. 
  شوراي  مجلسدارد:  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه مقرر مي 39اصل ـ 13
  نمايندگان  اعتبارنامه  تصويب ندارد مگر در مورد  اعتبار قانوني  نگهبان  شورايوجود   بدون  اسالمي

 .نگهبان  شوراي  اعضاء  نفر حقوقدان  شش  و انتخاب
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