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 يوان عاليد يردهايكو رو يينظارت قضا
در  ير قانون اساسيا در تفسيكفدرال آمر

 يو اجتماع ياسيپرتو تحوالت س
 

 *زادهتوكل حبيب
 

 ، تهران، ايرانصادق)ع( و حقوق دانشگاه امام يمعارف اسالم يدهكار دانشياستاد
 

 31/11/1111: رشيپذ  11/8/1111: افتيدر

 يدهكچ
 هك پردازدين مسئله ميبه ا اكآمري اساسي حقوق مهم موضوعات از يكي سيبرر حاضر با ينوشته

 و ييايپو در اساسي قانون از يمترق يرهايتفس يارائه با توانديم اساسي دادرسي مرجع چگونه
 هكهمچنان ند؛ك نقش ايفاي ياجتماع و ياسيس تحوالت به ييپاسخگو براي آن تيظرف يارتقا

 يسايه در شايد و ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در را يراتييتغ خود يرهايتفس با يعال وانيد
 ترتيب، بدين. است نبوده ساختاري و جدي يبازنگر نيازمند شورك نيا ياساس قانون امر همين
و صالحيت دادرس  قضايي نظارت قلمرو و چيستي به اجمالي ياشاره ضمن حاضر ينوشته

 فدرال عالي ديوان تفسيري ردهايكروي و استناد مورد صولا ،[1]اكآمري اساسي حقوق در اساسي
 عالي ديوان توسط اساسي قانون تفسير چگونگي ردهاكروي اين مبناي بر و [2]ردهك مرور را اكيآمر
 ياربردك-ياتوسعه يقيپژوهش، تحق نيا .[3]ندكيم تحليل را اجتماعي و سياسي تحوالت پرتو در

تواند در مطالعات ي، ميقيتطب ياز موضوعات حقوق اساس ييكن يين توجه به تبيه در عكاست 
 مؤثر واقع شود.  ير قانون اساسيژه تفسيوبه يحقوق اساس

 ا،كآمري اساسي قانون ،يريتفس يردهايكرو فدرال، عالي ديوان ،ياساس قانون تفسير :هادواژهيلك
 .قضايي نظارت
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 مقدمه
 مقررات و قواعد يدربردارنده و يومتكح منشور سياسي، يهانظام يهمه در اساسي قانون

 محسوب شهروندان با ومتكح روابط تنظيم نيز و قدرت اجراي و انتقال ينهيدر زم بنيادي
 شونديم يزيرهيپا آن مبناي بر مربوط ساختارهاي و قضايي و اجرايي تقنيني، نظام هك شوديم
 زودگذر تغييرات و هيجانات از آن داشتن مصون منظوربه دليل همين به. رنديگيم لكش و

 از يكي و است يادهيچيپ تشريفات و خاص يشيوه اساسي، تابع قانون در بازنگري سياسي،
 قوانين اغلب. است مسئله همين نيز هنجاري اعمال ريسا و يعاد نيقوان بر آن يبرتر ليدال

 هك است حالي در ينا(. 11: 1331 قاضي،) رنديناپذانعطاف بازنگري نظر از شدهنوشته اساسي
 مقتضي يهاحلراه به بتوانند بايد اجتماعي و سياسي يهابحران با مواجهه در سياسي يهانظام

 .يابند دست اساسي قانون اصول بر مبتني
 رايز است؛ يبازنگر قابل يسختبه و نبوده مستثنا امر اين از نيز ايكآمر ياساس قانون

 (يالتيا مجالس چهارمسه سوي از ياساس قانون يهياصالح بي)تصو آن 7 يماده الزامات
 تنها نونكتا 1737 سال از مزبور ياساس قانون ليدل نيهم به و رديپذينم تحقق يآسانبه
 ده هكآن ضمن شده است، يبازنگر ييجز صورتبه موارد شتريب در و بار وهفتستيب

 (1)،«(بشر) حقوق منشور» هب موسوم ،يفرد يهايآزاد و حقوق به مربوط آن اول يهياصالح
 متن از يبخش واقع در و شده است اضافه ياساس قانون به متمم صورتبه 1771 سال در

 .شونديم محسوب ياصل
 با عمالً هكجا از آن ،ياساس قانون از انتيص نيتضم ضمن (2)«قضايي نظارت» اركسازو

 ياجتماع و ياسيس تتحوال با آن انطباق و يسازگار موجب است، همراه آن اصول ريتفس
 و يمترق يرهايتفس و اركسازو همين مني به ايكآمر مجمل و يميقد ياساس قانون. شوديم

 وانيد) ايكآمر فدرال يعال وانيد سوي از ياجتماع و ياسيس تحوالت و ازهاين با متناسب
 و يومتكح ينهادها يسازماندرون روابط ميتنظ يبرا الزم يهاتيظرف از همچنان ،(يعال

 مختلف سطوح در فدرال ياسيس يجامعه يك در مردم با نهادها نيا يسازمانبرون روابط
 ،ياساس قانون از ايپو يرهايتفس يارائه با يعال وانيد. است شده برخوردار يفدرال و يالتيا

 است، ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در موجود، يساختارها چارچوب در را يراتييتغ
 يجهينت در چارچوب، نيهم در را خود يهادگاهيد و منافع زين بيرق يروهاين هك ياگونهبه

 (.Rogoff, 2011: 9) نندكيم بيتعق ،ياساس قانون ريتفس در يعال وانيد نقش
 ياجتماع ،ياسيس مختلف يدادهايرو با مواجهه در گذشته قرن دو از شيب يط يعال وانيد

 يهادغدغه با متناسب يمختلف يردهايكرو با اكيآمر يتوسعه به رو يجامعه در يفرهنگ و
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 يريگلكش اول يسده طول در. است ردهك مبادرت ياساس قانون ريتفس به ياسيس نظام النك
 در و شود تيتقو فدرال ينهادها هك ردكيم جابيا امر ضرورت ايكآمر ادينوبن ياسيس نظام

 قيطر از يالتيا و رسومآداب  ها،آن منافع نيتأم در هاالتيا به يبخشنانياطم منظوربه حالن يع
 به امر نيا ،يداربرده مانند مواردي در اگر يحت رد،ينگ قرار تعرض مورد نگرهك در يقانونگذار

 در اما. (121: 1333 وانير، و هامون)شد يم تمام يعموم يهايآزاد و حقوق نقض يبها
 و شوديم ليتبد يعموم يهايآزاد و حقوق از تيحما قهرمان به يعال وانيد بعد يهادوره

 در ضيتبع يهانهيزم بردن نيب از در ندكيم يسع دولت، مثبت ضيتبع استيس دييتأ ضمن
 .(2002 الزار،)بردارد  يمثبت يهاگام ايكآمر يجامعه
از موضوعات  يكين يين توجه به تبيه در عكاست  ياربردك-ياتوسعه يقيتحق ،ن پژوهشيا

مؤثر واقع  ير قانون اساسيژه تفسيوبه يتواند در مطالعات حقوق اساسي، ميقيتطب يحقوق اساس
 يحقوق اساس يهاتابكها مانند نوشته يه در برخكد گفت يق نيز بايتحق ينهيشيپ يشود. درباره

االت متحده از جمله يا يات مربوط به حقوق اساسيلكان يصرف دارند، به ب يآموزش يه جنبهك
وان يد يريتفس يهاشتر روشيز بيشده نچاپ يداخته شده و در مقاالت علمپر ياساس يدادرس

 يو نحوه ين با قانون اساسيمطابقت قوان يدرخواست بررس يهاوهيصورت نظري و شبه يعال
 مرجع چگونه هك پردازدين مسئله ميحاضر به ا ياما نوشتهشده است.  يوان بررسيد يدگيرس

 يارتقا و ييايپو در ياساس قانون از يمترق يرهايتفس يارائه قيطر از توانديم ياساس يدادرس
 وانيد هكهمچنان ند،ك نقش ايفاي ياجتماع و ياسيس تحوالت به ييپاسخگو براي آن تيظرف
 همين يسايه در شايد و ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در را يراتييتغ خود يرهايتفس با يعال

 نبوده ساختاري و جدي يبازنگر نيازمند شورك نيا ياساس نونقا هك پوياست و مترقي تفسيرهاي
 نظارت قلمرو و صالحيت چيستي، به اجمالي ياشاره ضمن حاضر ينوشته ترتيب، بدين. است

 را عالي ديوان تفسيري ردهايكروي و استناد مورد اصول ،[1]اكآمري اساسي حقوق در قضايي
 پرتو در عالي ديوان توسط اساسي قانون تفسير نگيچگو ردهاكروي اين مبناي بر و [2]ردهك مرور

 . [3]ندكيم تحليل را اجتماعي و سياسي تحوالت

 «قضايي نظارت» قلمرو و تيصالح ،يستي. چ1

  ييقضا نظارت يستيچ .1-1
 يحقوق يهانظام در هنجار نيبرتر يماهو لحاظ به هم و يلكش لحاظ به هم ياساس قانون

 و نيتدو اصوالً. نديبيم كتدار را ياسيس يهانظام ياختارس ترتيبات و نهادها هك است
 «مؤسس يقوه» به آن واضع نهاد و ،ينيتقن تا است «يسيتأس عمل» ياساس قانون بيتصو
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 از برآمده دو هر و دارند يهنجار تيماه «ينيتقن» اعمال همانند« يسيتأس» اعمال. است موسوم
 جاديمانند ا ياسيس مهم اريبس حوادث دنبالبه اًقاعدت ياساس قانون قواعد يول ،اندتيمكحا
 اعمال ظهور سطح نيبرتر در يهنجار اعمال گونهنيا لذا» و شونديم داريپد ديجد شورك

 جهت در ينشكوا همچون و يدائم و روزمره يامر ،يقانونگذار اعمال هكيدرحال اند،تيمكحا
 اصل ن،يبنابرا(. 12: 1371 ،يقاض) «است جامعه متحول و مستمر يازهاين به ييپاسخگو

 مصوب نيقوان جمله از يهنجار اعمال يهيلك بر ياساس قانون يبرتر و نيقوان مراتبسلسله
 باشد، داشته يبرتر قواعد ريسا بر ياساس قانون در مندرج قواعد هك ندكيم جابيا مقننه يقوه
 در اصوالً مقننه يقوه. داد خواهد دست از را خود انسجام يحقوق نظام صورت نيا ريغ در

 امر نيا و ندك يقانونگذار توانديم ياساس قانون در مؤسس يقوه توسط شدهنييتع يمحدوده
 . ندارد مردم تيمكحا اصل با يمنافات

 اما. است شدهرفتهيپذ يامر يحقوق يهانظام شتريب در نيقوان بر نظارت ضرورت و اصل
 نكمم رايز د،يآيم وجودبه نيقوان بر نظارت اعمال يبرا هك است يارگان در ياصل لكمش

 ومتكح» اصطالحبه  و رديگ دستبه را امور زمام ،يومتكح اعمال يدرباره قضاوت با است
 برخوردار نيقوان بر نظارت تيصالح از هك يمقام(. 23-22: 1371 ،يقاض) ابدي تحقق «قضات
 در ن،يا با وجود. ندك يملغ را ياساس نقانو با ريمغا نيقوان يهيلك بتواند ديبا اصوالً است،

 قوانين مطابقت تضمين و نظارت براي يمتناسب و ويژه اركسازو سياسي يهانظام از ياريبس
 . است شده تعبيه اساسي قانون با عادي

  فدرال يعال وانيد ينظارت تيصالح .1-2
 تا فدرال يومتكح-سياسي نظام طراحي االت متحده دريا ينندگان قانون اساسكنيتدو

 ومتيكح تجربيات و وكيمنتس ژهيوبه اروپايي رانكمتف يهاشهياند ريتأث تحت يحدود
. نداشتند مشخصي الگوي نگرهك مصوب قوانين بر نظارت مورد در اما بودند، هايسيانگل

 و نبود يريناپذاجتناب انتخاب هادادگاه به نگرهك نيقوان بر نظارت تيصالح اعطاي ن،يبنابرا
 نيبد(. Fallon, 2004: 9) شود نهاده نگرهك خود يعهده بر وظيفه اين بود نكمم ابس چه
 اركابت يك توانديم شور،ك امور ياداره در آن نقش و هييقضا يقوه يساختار استقالل ب،يترت
 رانكمتف رايز شود، ريتعب ايكآمر ياساس قانون نيتدو يزمان يدوره در حداقل «ينوآور» و
 وكيمنتس يحت اما بودند؛ آشنا گريد يقوه دو مسائل و ساختار با هجدهم قرن در ايكآمر ياسيس
 تصور جامعه ياداره در آن يعمل نقش از دانست،يم يمستقل يقوه را هييقضا يقوه هكنيا با

 (.Chayes, 1988: 1026) نداشت يقيدق چندان
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 اساسي قانون با را ايالتي نيقوان مطابقت يالتيا هايدادگاه 1737 سال از شيپ ن،يا با وجود
 ديوان هك داشتند انتظار فدرال اساسي قانون نويسندگان شتريب رونيازا. ردندكيم نترلك يايالت

 مديسون و هميلتون مثال يبرا. ندك ايفا فدرال اساسي قانون خصوص در را نقش اين فدرال عالي
 ساخته خاطرنشان را قضايي نظارت اهميت «فدراليست يهانامه» به موسوم خود مقاالت در

 و ياساس قانون به «بنيادين قانون» عنوان اطالق با خود يهانوشته از يكي در هميلتون. بودند
 يعال وانيد هك ندكيم حيتصر ،ياساس قانون با نيقوان مطابقت يبررس در هادادگاه نقش بر دكيتأ
 شده ابراز اساسي قانون در هكونهگهمان مردم ياراده هك ندكيم نيتضم قضايي نظارت قيطر از

 در مردم نمايندگان ياراده ينندهكسكمنع آن نيقوان هك يقانونگذار مجلس كي ياراده بر است،
 بتواند ديبا يعال وانيد رديگيم جهينت و باشد داشته غلبه و اولويت است، خاص زماني يدوره
 (. Hamilton, 1988: 648-649) ندك لغو را اساسي قانون صريح مخالف قوانين تمام

 نه و شوديم اعمال يعاد هايدادگاه يلهيوسبه نيقوان بر ييقضا نظارت متحدهاالت يا در
 هاالتيا در. يياروپا يشورهاك يبرخ در ياساس قانون هايدادگاه مانند ژهيو يدادگاه توسط

 شرط به فدرال يعاد نيقوان بر يحت يالتيا يعاد هايدادگاه يسو از ينظارت نيچن زين
 يسو از. شوديم اعمال فدرال يعال وانيد تينها و در فدرال هايدادگاه نزد يخواهپژوهش

 وجود فرانسه شورك مانندبه يادار دادگاه ا،يكآمر در ييقضا نظام وحدت به توجه با گر،يد
 يياقض ماتيتصم زين و يادار اعمال ن،يقوان يهمه مطابقت مورد در هادادگاه و ندارد
 (.113: 1333 ر،يوان و هامون) نندكيم اظهار نظر يتال هايدادگاه

 نشده مقرر صراحتبه اكآمري اساسي قانون در فدرال يعال وانيد يسو از قضايي نظارت
 اين 1303 سال در مديسون عليه ماربري به معروف يرأ در عالي ديوان خود هكبل است،

 هك ردك عنوان مارشال، قاضي ديوان، رئيس يرأ اين در. شد قائل خود براي را صالحيت
 در آن يوظيفه ضروري ينتيجه اساسي قانون با مغاير قوانين لغو در عالي ديوان مسئوليت

 در امر اين دكمؤ طوربه و» ابديينم تحقق ديگري صورتبه هك است ياساس قانون از تيحما
 (. Marbury v. Madison, 1803: 177-178) «ست؟يچ قانون بگويد هك است قضاييه يقوه صالحيت

 «ديگويم عالي ديوان هك است چيزي آن اساسي قانون» ،ييايكآمر سندگانينو شتريب نظر از
(Powell, 1986: 925 .)در نهادي چنين وجود ضرورت پذيرش ضمن زين نويسندگان برخي البته 
 آن موجببه  رايز ند،دانيم زيانگبربحث راسيكدمو اصول لحاظ از را آن فدرال، نظام كي

 ابدييم اولويت مردم منتخب نمايندگان ينظرها بر غيرمنتخب قاضي چند تفسير و ميتصم
(Vile, 2006: 92 .) 

 به يحيتلو صورتبه قضاييه يقوه در مورد 3 يماده در اكآمري اساسي قانون حال، نيبا ا
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 هك دارديم مقرر و ندكياشاره م قوانين بر قضايي نظارت اعمال در فدرال هايدادگاه تيصالح
 و متحدهاالت يا قوانين اساسي، قانون اين از ناشي» دعاوي تمامي مورد در قضاييه يقوه

 دارديم بيان نيز اساسي قانون 2 يماده. دارد رسيدگي صالحيت ،«هاآن توسط منعقده معاهدات
 نيبنابرا ند،اآن رعايت به لزمم ايالتي قضات و استكآمري برتر قانون فدرال، اساسي قانون هك

 هكاين بر دارد داللت نيز عبارات اين. باشند آن با مغاير توانندينم ايالتي قوانين و اساسي قانون
 اگر ن،يبنابرا. نندك ارزيابي اساسي قانون با را ايالتي قوانين مطابقت و اعتبار بايد ايالتي قضات
 ديوان بايد اولي طريق به باشند، برخوردار نينقوا بر قضايي نظارت صالحيت از ايالتي قضات

 يدنظرخواهيتجد به يدگيرس اساسي قانون زيرا باشد، برخوردار صالحيت اين از نيز فدرال عالي
 (.Fallon, 2004: 10) است ردهك تفويض عالي ديوان به را ايالتي هايدادگاه يآرا از

 اجرا، و تجربه قرن دو از پس غصبي، چه و باشد مشروع چه قضايي نظارت اصل
 ساالنه فدرال يعال وانيد هك ياگونهبه است، شده تثبيت و نبوده اعتراض مورد امروزه

 ندكيم موافقت مورد صدكي از مترك با د نظر،يتجد دادخواست هزار هفت حدود از
(Chief Justice's Year-End Reports on the Federal Judiciary, 2013: 12-13; Fallon, 2004: 194 .) 

 ياسيس موضوعات در يعال وانيد ييقضا نظارت تي. محدود1-3

 قانون ا،يكآمر يجامعه ياجتماع و ياسيس مسائل وفصلحل منظوربه فدرال يعال وانيد
 ديجد يهاتيوضع يپاسخگو ياساس حقوق تا ندكيم ريتفس ريپذانعطاف صورتبه را ياساس

 به توانيم يعال وانيد يرهايتفس و ماتيتصم نيترمهم از. باشد ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس
 مانند يمل يژگيو با موضوعات وفصلحل و تيريمد در فدرال دولت به يبخشتيمشروع
 زمان، يط در. ردك اشاره يالمللنيب روابط و يمل دفاع ،ياقتصاد روابط ميتنظ ،يمدن حقوق

 يدرباره ياساس قانون از وشنر و نواختيك يرهايتفس يارائه از اجتناب با يعال وانيد
 در ياسيس يهاتيوضع با جيتدربه را ياساس قانون فدرال، دولت به شدهضيتفو اراتياخت

 نيبا ا(. Rogoff, 2011: 10) است داده قيتطب ايكآمر يجامعه مختلف يهاچالش و رييتغ حال
 اقدامات برابر رد ا،يكآمر ييقضا نظام در خود يعال گاهيجا با وجود يعال وانيد حال،

 ،1303 سال در سونيمد هيعل يماربر معروف يپرونده در. است آورده فرود سر جمهورسيرئ
 (:Marbury v. Madison, 1803: 137, 170) داشت اظهار مارشال يقاض

 تاًيماه هك يموضوعات... است يفرد حقوق يدرباره نظر اعالم تنها فدرال يعال وانيد نقش»
 است، داده قرار هيمجر يقوه اراتياخت ليذ را هاآن يعاد نيقوان و ياساس نونقا اي ند،اياسيس

 . «رديبگ قرار بحث مورد وانيد نيا برابر در تواندينم هرگز
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 در هك ردك اشاره (3)«ياسيس حقوق موضوعات» به توانيم موضوعات، گونهنيا قيمصاد از
 و شد،يم شامل را( انايزيلوئ ديخر) نيسرزم تسابكا و استرداد ،يجنگ ميغنا نوزدهم قرن

 تنها نه وانيد(. Zoller, 2011: 9) بردارد در را يپلماسيد و ينظام مسائل يلك طوربه امروزه
 از خارج در ياساس قانون با جمهورسيرئ اقدامات و ماتيتصم مطابقت بر نظارت به نسبت

 هيعل يپيسيسيم يپرونده در هكبل است، مردد يماربر يپرونده در شدهنييتع يمحدوده
 از يريجلوگ در وانيد يناتوان: شوديم قائل خود يبرا گريد تيمحدود دو( 1322) جانسون

 موجببه  محوله فيوظا انجام به يو الزام و شدهضيتفو اراتياخت از جمهورسيرئ يتخط
 (. Mississippi v. Johnson, 1866: 498-499) ياساس قانون

 باشد، شده نقض يفرد يهايآزاد هك مواردي ر ازيغبه ياسيس وعاتموض در يلك طوربه
 محتاطانه هيمجر يقوه برابر در فدرال يعال وانيد گوانتانامو، به مربوط يهاپرونده مانند
 است، بوده برخوردار نگرهك تيحما از جمهورسيرئ هك ييهادوره در ژهيوبه است، ردهك عمل
 2001 سپتامبر 11 حوادث از بعد سميترور هيعل مبارزه در بوش ويدبل جورج تيموقع مانند

(12-Zoller, 2011: 11 .)يميج ميتصم رتيمغا (1)گلدواتر سناتور هكيهنگام 1777 سال در 
 مجوز بدون وانيتا با يدفاع يدوجانبه يمعاهده فسخ در ايكآمر وقت جمهورسيرئ ارترك

 ياساس قانون هكيدرحال رد،ك ادعا درالف يعال وانيد نزد ياساس قانون با را سنا مجلس
 هك بود نيا وانيد نظر است، تكسا معاهدات فسخ به راجع سنا تيرضا يدرباره ايكآمر
 است ياسيس موضوع رايز ست،ين مناسب ييقضا يدگيرس يبرا گلدواتر سناتور يادعا

(Supreme Court, Role of U.S., 2005 .)سال در سونيكن هيعل متحدهاالت يا يپرونده ديشا 
 در رايز شود، محسوب خصوص نيا در يعطف ينقطه ت،يواترگ معروف يهيقض در 1771

 يشدهضبط ينوارها يارائه به را وقت جمهورسيرئ فدرال يعال وانيد پرونده نيا انيجر
 ضرورت وانيد مكح ليدل مورد نيا در هك داشت توجه ديبا اما. ردك ملزم تيواترگ يماجرا

 واقع در و بود ييقضا يدگيرس يك در قتيحق شفك يبرا نظر مورد كمدار به نآ يدسترس
 (. Zoller, 2011: 10) بود مرتبط (2)اتهام ميتفه ضرورت يحقوق نهاد با پرونده نيا

 هكآن ليدلبه جمهورسيرئ و نگرهك ،ياسيس موضوعات در هك معتقدند ييايكآمر حقوقدانان
با  رند،يبگ ميتصم يعال وانيد يجابه ديبا ند،كيم سكمنع هترب را مردم ياراده هاآن اقدامات

 و دهديم صيتشخ را يموضوع بودن ياسيس چگونه يعال وانيد هكنيا يدرباره حال،ن يا
 است، موضوعات گونهنيا به ييقضا يدگيرس از يخوددار به مجاز اي ملزم وانيد ايآ هكنيا

 (.Supreme Court, Role of U.S., 2005) دارند نظراختالف 
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 اعمال در يعال وانيد يريتفس يردهايكرو و استناد مورد اصول. 2
 قضايي نظارت

 زين و نگرهك مصوب نيقوان بر ييقضا نظارت مقام در ايكآمر فدرال يعال وانيد قضات
 محسوب ياساس قانون اهداف هاآن نظر از آنچه پرتو در را نظر مورد يهاپرونده ،يالتيا نيقوان

 بردارد، در يضمن اي حيصر صورتبه ياساس قانون هك ييهاارزش براساس زين و دشويم
 معروف يپرونده از پس سال شانزده مارشال يقاض(. Fallon, 2004: 17) نندكيم يدگيرس

 (: Fallon, 2004: 17) دارديم اظهار (2)لوشك كم يپرونده در ،يماربر
 يك و است ياساس قانون يك ميهست رشيتفس حال در آنچه ردك فراموش دينبا هرگز»
 قابل ديبا( هكبل) و ستين مقررات و نيقوان مجموعه يك يهودهيب و زائد بخش ياساس قانون

 .«گردد ريتفس يانسان( روابط) مختلف يهابحران با قيتطب

 ياساس قانون ريتفس در فدرال يعال وانيد استناد مورد . اصول2-1
 اصول طور معمولبه مختلف يردهايكرو با ياساس قانون ريتفس مقام در فدرال يعال وانيد

 شرط .3 (3)قانون؛ بودن ييعقال .2 (7)؛يقانون صحيح فاتيتشر .1: دهديم قرار مدنظر را ريز
  (10).قراردادها شرط .1 و (7)برابر؛ حمايت

 يقانون حيصح فاتيتشر . شرط2-1-1
 قانون چهاردهم و پنجم يهاهياصالح به آن منشأ هك «يقانون حيصح فاتيتشر» شرط

 در است ملزم ومتكح آن موجب به هك است حقوقي اصل كي گردد،يبرم ايكآمر ياساس
 از دينبا يشخص هيچ و ندك رفتار معقول يشيوه به و ردهك تبعيت قانون از خود اقدامات

 پنجم ياصالحيه) «گردد محروم قانوني صحيح تشريفات بدون يآزاد و تكيمال ،يزندگ»
 قانون» عنوان با بريتانيا بيرك منشور در هك ايايده از اصل اين (11).(ايكآمر ياساس انونق

 تفسير عالي ديوان سوي از مفهوم همين به هامدت و گرفته نشأت بود، شده درج (12)«سرزمين
 (. Howe, 1930: 584) شدمي

 (13)(بشر) حقوق نشورم به موسوم آن اول يهياصالح ده و فدرال ياساس قانون هك جاآن از
 در (11)چهاردهم يهياصالح شد،يم اجرا فدرال دولت مورد در تنها پنجم يهياصالح جمله از

 حقوق منشور در مندرج ناتيتضم وها تيحما آن از يعال وانيد ريتفس ژهيوبه و 1323 سال
 يالتيا يهادولت يرفتارها و اقدامات به نسبت را يقانون حيصح فاتيتشر جمله از( بشر)

 (. Fallon, 2004: 93) داد گسترش
 هاآن موجب به هك بردارد در شهروندان از تيحما در را مهم اصل دو ايكآمر ياساس قانون
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 يزندان و ومكمح استماع بر حق از يبرخوردار نيز و اتهام تفهيم بدون نبايد شهروندي هيچ
 با البته(. Grant, 2006) دهندمي يلكتش را قانوني صحيح تشريفات اساس اصل دو اين. شود

 و ماتيتصم اثر در آن مفهوم ،«حيصح فاتيتشر» شرط بودن تفسيربردار و مبهم به توجه
 يعال وانيد گر،يد عبارتبه. است افتهي تحول يدولت اقدامات اعتبار در مورد قضايي يرهايتفس

 اعمال يوهيش در هم هك است معتقد و ردهك ريتفس يماهو و يلكش مفهوم دو به را شرط نيا
 ند،كيم منع اي زيتجو قانون آنچه مورد در هم و گردد اعمال يقانون يهاتيمحدود ديبا قانون

 حق افراد ياهيرو حيصح فاتيتشر موجب به ن،يبنابرا. شود توجهها تيمحدود يبرخ به ديبا
 در خود از اعدف و استماع حق از و شوند مطلع يمقتض طوربه وارده اتهام گونه هر از دارند
 (. Grant, 2006) باشند برخوردار ماتكمحا

 استناد مورد اصول از يكي به يماهو مفهوم در حيصح فاتيتشر شرط گر،يد يسو از
 نيقوان آن موجببه  هك شد ليتبد ياساس قانون با نيقوان مطابقت سنجش در يعال وانيد

 حق مانند باشد، نشده انيب اگر يحت نياديبن و ياساس حقوق يبرخ با ديبا نگرهك مصوب
 سال در مثال يبرا. باشد منطبق يخصوص ميحر بر حق و يرأ بر حق ت،كيمال حق ات،يح

 اعالم ياساس قانون با ريمغا را انينانوا ارك ساعت كوريوين التيا قانون يعال وانيد ،1702
 ارك بر حق از انينانوا تيمحروم قانون، بر مترتب يعموم منفعت هك بود معتقد رايز رد،ك

 نوع نيا با اركمحافظه قضات سال يس مدت به. ندكينم هيتوج را هاآن ياراده و ليم با مطابق
 ردندك اعالم اعتباريب را ياقتصاد و ياجتماع يهابرنامه يدرباره نگرهك متعدد نيقوان استدالل

 نارك را يوماه حيصح فاتيتشر بر يمبتن رديكرو يالديم 30 يدهه اواخر در تينها و در
 ردنك محدود در قانونگذار برابر در يمانع يمثابهبه شرط نيا هنوز ظاهراً اگرچه گذاشتند،

 يقاض( Calder v. Bull) يهيقض در(. "Strauss, "Due Process) ندكيم عمل يفرد يهايآزاد
 يبرا را خود ومتكح لكيتش و ياساس نيقوان متحده االتيا مردم»: دارديم اظهار (12)سيچ

 خشونت برابر در اموال و اشخاص از تيحما و يآزاد نيتضم ،يعموم رفاه عدالت، يبرقرار
 را ياجتماع قرارداد حدود و تيماه اجتماع، به ورود در مردم اهداف. ردندك ميتنظ و نيتدو

 (.Howe, 1930: 589) «...است مقننه يقوه اراتياخت يمبنا هانيا ند؛كيم نييتع
 يدرباره هكبل ،يادار يهاسازمان و مقننه يقوه اعمال مورد در تنها نه حيحص فاتيتشر شرط

 ياهيرو متعاقب» صادره امكاح مورد در يعال وانيد. است يجار زين هادادگاه قضايي ماتيتصم
 يا بوده مخالف يعموم يهايآزاد و حقوق ينهيزم در نظر مورد انتظارات با( آن) نظر به هك

 نيب تناسب اصل تيرعا عدم) ردندك برقرار ابيكارت جرم از يباالتر خيلي تمجازا هك يامكاح
 .است ردهك اعمال را شرط نيا ،(123: 1333 وانير، و هامون) «(مجازات و جرم
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 قانون بودن يعقالن . شرط2-1-2
 يرابطه ديبا آن براساس و است آمده وجودبه هادادگاه توسط قانون بودن ييعقال شرط
 انيب به. شود برقرار جامعه در آنان ياجتماع يازهايامت و افراد يهايثارگريا نيب يامنصفانه

 اريبس تعادل، نيا يضابطه. ديآ وجودبه يفرد حقوقبه احترام و عموم سود انيم يتعادل» گر،يد
 شود،يم واقع ياساس قانون با يعاد قانون يسازگار يبررس موجب اريمع نيا اگر. است مبهم

 بر يمبتن يمستثنائات موجب و آورد وارد لطمه يقانونگذار يوهيش ينواختيك به است نكمم
 منفعت نيب تعادل لزوم چنانچه گر،يدعبارت به(. 22: 1371 ،يقاض) «گردد يمقطع اتيفكي

 در اريمع نيا و رد،يگ قرار قانون بودن يعقالن كمال يفرد يهايآزاد و حقوق و يجمع
 ينيقوان وضع موجب بسا چه شود، واقع عمل يمبنا ياساس انونق با قانون يسازگار يبررس
 .شود ياجتماع خاص يهاتيوضع بر ناظر يمقطع

 يقرارداد يآزاد و برابر تيحما . شروط2-1-3
 اشخاص از را خود قانون تيحما دينبا يالتيا چيه هك است آن نيمب برابر تيحما شرط

 قانون چهاردهم ياصالحيه در. ندك رفتار زيمآضيتبع و ردهك غيدر مربوط ييقضا يحوزه تابع
 برابر در مساوي حمايت يسكچ يه از تواندينم يالتيا چيه» هك است شده مقرر اكآمري اساسي

 دريغ دادگستري مكمحا به او دسترسي انكام بردن بين از با خود ييقضا يحوزه در را نيقوان
 يريجلوگ منظوربه د،يرس بيتصو به اكآمري داخلي يهاجنگ از بعد هك اصالحيه اين. «ندك
 گرفت انجام «انحرافي يهاوهيش از استفاده با يداربرده مجدد برقرار» از يجنوب هايالتيا
 (. 121-123: 1333 وانير، و هامون)

 فدرال ياساس قانون اول يماده دهم بخش در شهير هك يقرارداد يآزاد شرط موجببه 
 تيصالح اعمال با توانندينم و احترام بگذارند افراد يقراردادها به اندملزم هاالتيا دارد،

 و افراد يقرارداد يآزاد از تيحما در شرط نيا. ببرند نيب از را قراردادها اعتبار ،يقانونگذار
 تضمين شرط اين از هدف آغاز در البته(. 22: 1371 ،يقاض) است آمده وجودبه هاتكشر

 يالتيا يقانونگذار يقوه تقنيني اقدام هر گونه برابر در زيشاورك اراضي بزرگ انكمال حقوق
 با مبارزه جهت در ادامه در اما بود، شاورزانك يعني هاآن ارانكبده تعهدات ردنك كسب در

 گرفت قرار استناد مورد اقتصادي و تجاري امور در دولت يانهيجومداخله و حمايتي اقدامات
 (. 123: 1333 وانير، و هامون) شودينم هداد آن به چنداني اهميت امروزه هك

 فدرال يعال وانيد يريتفس يردهايك. رو2-2

 با مختلف يهادوره در را جهان ياساس قانون نيتريميقد ايكآمر فدرال يعال وانيد
 يمنابع يا ابزارها. است ردهك ريتفس مختلف منابع يا ابزارها از استفاده با و متفاوت يردهايكرو



 
 
 

 ...ير قانون اساسيا در تفسيكفدرال آمر يوان عاليد يردهايكو رو يينظارت قضا
 

 

 

131 

 قانون ساختار و متن: از اندعبارت اندقرار گرفته استناد مورد ايكآمر ياساس قانون تفسير در هك
 يهاهيرو اند،ردهك بيتصو و شنهاديپ ه،يته را ياساس قانون هك يسانك ياراده و قصد ،ياساس
 طبيعي حقوق و مختلف تفسيرهاي ياقتصاد و سياسي ،ياجتماع جينتا قضايي، سابق

(Exploring Constitutional Conflicts, 2014 .)و منابع نيا از كي هر تياهم و وزن مورد در البته 
 قصد و ياساس قانون متن يعني اول منبع دو به هك يسانك. دارد وجود نظر اختالف ابزارها
 يدسته دو به خود هك ندامعروف (12)منشأگرايان به دارند، يشتريب دكيتأ آن مدونان

 زيادي تياهم يبعد منبع سه به هك يسانك. شونديم ميتقس (13)نقصدگرايا و (17)انيگرامتن
 يازهاين و مصالح به توجه هاآن يريتفس رديكرو هك شونديم دهينام (17)غيرمنشأگرايان ند،اقائل

 هدف انيرمنشأگرايغ نظر از. است ياسيس و ياجتماع تحوالت پرتو در ريتفس زمان در جامعه
 ردنك لحاظ و مقنن قصد و قانون متن نيب جمع با يعموم تمصلح و منفعت نيتأم ريتفس از
 يردهايكرو نيترمهم ايكآمر ياساس حقوق در رونيازا. است ريتفس از حاصل يعمل جينتا

  (20).ييگرامصلحت اي عمل و ،ييقصدگرا ،ييگرامتن: از اندعبارت يريتفس

 گرامتن تفسيري رديك. رو2-2-1
. است برخوردار يخاص وزن و تياهم از ياساس قانون تارساخ و متن گرامتن رديكرو در

 ييگرامتن رديكرو با را ياساس قانون يعال وانيد ا،يكآمر ياسيس نظام يريگلكش لياوا در
 يمصوبه انطباق توانيم چگونه هك پرسش نيا به پاسخ در لتونيهم مثال يبرا. ردكيم ريتفس

 ،(كمال)»: سدينويم داد، صيتشخ را ياساس ونقان با( كبان يك سيتأس ينهيزم در) نگرهك
 (21)ر،يتفس مقرر قواعد با مطابق را قصد نيا. است ياساس قانون نندگانكميتنظ ياراده و قصد

 براساس مفسر روش نيا در(. Edwin Meese, 1986: 186) «ردك جووجست سند خود در ديبا
 از خارج عوامل گرفتن نظر در بدون نآ در اررفتهكبه عبارات و واژگان و ياساس قانون متن
 گر،يد يسو از. دهديم ارائه آن از ينيع يريتفس مؤسس، يقوه ياراده و قصد ژهيوبه متن
 و نيتدو زمان در هك است ييمعنا ياساس قانون اصطالحات و عبارات از مستنبط يمعنا
 هك الياكاس يقاض مثال يبرا(. Kay, 2009: 703) است بوده مدونان و طراحان مدنظر آن بيتصو

 و خشن مجازات هك ايكآمر ياساس قانون 3 اصل تفسير در گراست،متن تفسير طرفداران از
 زمان در رايز شود،ينم شامل را اعدام مجازات اصل نيا هك است معتقد رده،ك منع را نامتعارف

 (. Brest, 1980: 208) شدينم يتلق نامتعارف و خشن مجازات اعدام آن، بيتصو و هيته
 اصول به قانون عبارات يواقع يمعنا استنتاج در اغلب يعال وانيد روش نيا در

 و واژگان و يتخصص اصطالحات نيب هكنيا جمله از ند،كيم هكيت تفسير يشدهرفتهيپذ
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 يمعنا يقاعده» اغلب و شوديم قائل كيكتف دارند، يعاد يمعنا معموالً هك يعبارات
 به نيازي باشد، روشن عبارت يمعنا چنانچه گر،يدعبارت به. ندكيم اعمال را (22)«اركآش

 يبرا (23)(.Kim, 2008: 2) ستين يقانونگذار خيتار مانند قانون متن از خارج مراجعه به عوامل
 يقاعده» همين اعمال با وانيد (21)متحده،االت يا هيعل امينتيك يپرونده در 1717 سال در مثال
 با هدف يالتيا يمرزها از زنان انتقال هك (22)«زنان تجارت» قانون هك ردك اعالم «اركآش يمعنا

 فسادهاي مورد در رد،كيم ممنوع را غيراخالقي اهداف گريد يا هرزگي ،يگريروسپ
 هك دهديم نشان قانون نيا يقانونگذار خيتار هك است يحال در نيا. شوديم اجرا يرتجاريغ

(. Kim, 2008: 39) است بوده يتجار اهداف با زنان رتتجا ردنك ممنوع آن بيتصو از هدف
 با توانيم هك است معتقد الياكاس يقاض باشد، مبهم تنهاييبه يقانون يماده كي هك مواردي در

 يجاي در واژگان و عبارات همان رايز رد،ك روشن را آن يمعنا مزبور قانون مواد ريسا به توجه
(. Kim, 2008: 2) نندكيم كمك آن يمعنا تبيين به و رفته اركبه( context) آن با مرتبط متون در گريد

 حدود هك است نيا اصوالً نوشته ياساس قانون مفهوم هك معتقدند انيگرامتن بيترت نيبد
 ياساس قانون مخلوق عنوانبه دولت و ندك ميترس و تعيين را يومتكح انكار اراتياخت
 زين افتهيرييتغ و ديجد طيشرا در. دهد انجام دهدينم هاجاز ياساس قانون هك را آنچه تواندينم

 اصالح و تغيير يوهيش تنها هك است ردهك ينيبشيپ آن در بازنگري يبرا را يمقررات سند خود
 (.Berger, 1981: 3-4) شوديم محسوب آن

 و يلك عبارات و اصطالحات يريارگكبه و ايكآمر ياساس قانون بودن مجمل ليدلبه اما
 قراردادها، ياجرا به الزام ها،التيا نيب تجارت مانند ايكآمر ياساس قانون پدران يسو از مبهم
 تحوالت با مستمر يمواجهه در توانستينم انهيگرامتن رديكرو ،...رهيغ و يقانون فاتيتشر

 باشد دهيچيپ و ديجد موضوعات و ازهاين يپاسخگو ايكآمر يجامعه ياجتماع و ياسيس
(Scalia, 1997: 24)، دارد ايالكاس يقاض مانند يطرفداران هنوز اگرچه . 

 قصدگرا تفسيري رديك. رو2-2-2
 انكار يا نكر س،ينوشيپ نندگانكهيته ياراده و قصد قصدگرا يريتفس رديكرو در

 هك رديكرو نيا گذشته، در. ابدييم تياهم ياساس قانون ينندهكبيتصو زين و شنهاددهندهيپ
 الامنك هايدادگاه در و طبيعي امالًك شود، تفسير مقنن يواقع قصدبه  وجهت با ديبا قانون

 يعال وانيد توجه مورد ياساس قانون تفسير مورد در نيز ايكآمر يحقوق نظام در و بود معمول
 مدونان قصد به توجه وان،يد قضايي نظارت خيتار طول در هك ياگونهبه گرفت، قرار فدرال
 در مثال يبرا(. Kay, 2009: 704-705) شوديم محسوب معمول يامر آن يآرا در ياساس قانون



 
 
 

 ...ير قانون اساسيا در تفسيكفدرال آمر يوان عاليد يردهايكو رو يينظارت قضا
 

 

 

131 

 برد، بهره ييقصدگرا روش از وانيد (22)انگ،ي ارنست هيعل روس يپرونده در 1770 سال
 بهادار اوراق يمبادله قانون يفيتعر بخش در هك «يسند چيه» عبارت»: ندكيم مكح هك جاآن

 برحسب عبارت نيا هكبل گرفت، نظر در آن يادب يمعنا در دينبا را است، آمده 1731 مصوب
  (.Blakey et al., 1996: 78) «شود دهيفهم ديبا قانون نيا بيتصو از نگرهك هدف

 بوده مواجه ايكآمر ياساس حقوق سندگانينو يبرخ سوي از ايراداتي با قصدگرايي رديكرو
 ياساس قانون يهابازنگري گامهن زين و 1737 سال در آنچه اندردهك استدالل يبرخ. است

 قصد نه و است بوده آن يهاهياصالح و ياساس قانون متن است، دهيرس بيتصو به و شنهاديپ
 آن يمعنا به موضوع نيا هك دارنديم اظهار پاسخ در قصدگرايي روش طرفداران. مدونان
 قصد يعني گريد قصد به را ما وركمذ استدالل هكبل ندارد، يتياهم قانونگذار قصد هك نيست
 نبودن يعمل ييقصدگرا روش بر گريد راديا(. Kay, 2009: 706) ندكيم تيهدا نندگانكبيتصو
 يروان و يروح حالت يك قصد هكآن ضمن است، ياساس قانونگذار قصد مورد در قيتحق
 روش طرفداران اما. متعدد ياعضا با مجموعه يك به متعلق «يجمع» نه و است يفرد

 يهمه اصوالً و ابدييم تحقق امور از ياريبس در كمشتر قصد هك دندمعتق ييقصدگرا
 ياآگاهانه عمل بيتصو قصدگرايان نظر از. استوارند كمشتر قصد يك بر يجمع ماتيتصم
 داشتند، مدنظر قانون مدونان آنچه از مستقل يزيچ چه ديفهم توانينم آن بدون هك است

 يمعنا و است نندهكنييتع قانون يمعنا فهم در هاآن ياراده و قصد رونيازا و آمده وجودبه
 و التيتما يسختبه آن، بيتصو نديفرا از يجدا ياساس قانون عبارات عام و معمول

 انگريب ياساس قانون(. Kay, 2009: 706-707) ندكيم سكمنع را آن نندگانكبيتصو احساسات
(. Brest, 1980: 204) باشد نداشته آن هب يتوجه تواندينم مفسر و است يمردم ياراده و خواست
 اگر هك است معتقد ييقصدگرا يجد طرفدار و فدرال يعال وانيد قضات از يكي كبور رابرت
 ردهك قصد قانونگذار هك است يزيچ آن نيقوان ريسا مانند آن يمعنا است، قانون ياساس قانون
 هك است آورالزام قضات يراب زانيم همان به باشد، ردهك قصد قانونگذار هك ييمعنا و است

 (.Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014) هيمجر و مقننه يقوا يبرا

 گراعمل تفسيري رديكرو. 2-2-3
 يابتنا ليدلبه اغلب ،ياساس قانون ريتفس در قصدگرا و گرامتن يردهايكرو يهاضعف

 در يعال وانيد شد موجب آن، مدونان يهجدهم قرن يهادگاهيد از منبعث هنك متن بر هاآن
 هلمز، يقاض يهادگاهيد ژهيوبه و ايكآمر يجامعه ياسيس و ياجتماع قيعم تحوالت يجهينت

 انهيگرامصلحت اي انهيگراعمل رديكرو به ايكآمر يجامعه يامروز يازهاين به ييپاسخگو يبرا
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 متصلب متن ياساس قانون رديكرو نيا براساس. ندك دايپ ليتما ياساس قانون از خود ريتفس در
 يريتفس ديبا جامعه، ياجتماع و ياسيس طيشرا لحاظ با هكبل و ستين يثابت يمعنا يدارا و

 معتقدند انهيگراعمل رديكرو طرفدار ييايكآمر ياساس حقوقدانان. ردك ارائه آن از انهيگراواقع
 منابع يمثابهبه گذشته وبمص نيقوان و سابق يهاهيرو ياساس قانون ريتفس مقام در هك

 جهينت نيبهتر هك رنديگ قرار استناد مورد ييجا تا و لهيوس عنوانبه تنها ديبا ارزشمند ياطالعات
(. Posner, 1996: 4-5) نندك ارائه ندهيآ و حال يازهاين و ينونك تيوضع به ييپاسخگو يبرا را

 خود هك اندرفتهش يپ ييجا تا يحت (72)برست پل مانند ييايكآمر يگراعمل سندگانينو يبعض
 نندگانكبيتصو تيرضا از ياساس قانون اعتبار هك معتقدند و ندانسته ياساس قانون به ملزم را
 پوزنر(. Berger, 1981: 2) ستين آورالزام ندهيآ يهانسل يبرا تيرضا نيا و شوديم يناش آن

 احتماالً و نندهكناراحت ز،يآماهانت يعاد قانون يك هك ياساس قانون ندكيم ادعا
 ليوسا عيتوز اي استفاده تيممنوع مورد در (32)اتيكتكانك التيا قانون مانند ،يكراتكردمويغ

 يسك ايآ. باشد يمهم يهاخأل يدارا ديبا ند،كن اعالم اعتباريب را ،يحاملگ از يريجلوگ
 قابل قانون هر هك شود ريتفس ياگونهبه آن متن يهيپا بر ياساس قانون هك رديپذيم واقعاً
 ند؟ك يتلق مجاز ند،كينم نقض را ياساس قانون از يمشخص يماده هكنيا صرفبه  را يتصور

(Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014). قانون مفسر رسالت انيگراعمل نظر از 
 ياجتماع و ياسيس لمسائ از يجدا مقنن قصد اي متن از مستنبط صرفاً يمعنا يارائه ياساس

 يعمل جينتا ردنك لحاظ و مقنن قصد و متن نيب جمع با بتواند ديبا يو هكبل ست،ين آمدهشيپ
 پوزنر(. Posner, 1996: 1-5) ندك نيتأم را يعموم مصلحت و منفعت هك آورد عملبه يريتفس

 فراموش ياساس قانون ريتفس در را خود يريتفس نقش گراعمل يقاض يك هك دارديم اظهار
 را خود سوگند و ياساس قانون دعوا، يهاطرف نيب عدالت يبرقرار با هدف زين و ندكينم

 يقاض استعداد و ركف اسكانع واقع در ياساس قانون ريتفس هك دارد اعتقاد هكبل ند،كينم نقض
 ييهانشانه و عبارات هر گونه از محض اطاعت تا است( مؤسس يقوه) مقنن ياركابت روح در
 (.Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014) است رفته اركبه ياساس قانون متن در هك

 رديكرو موارد يهمه در وركمذ يردهايكرو از يكچيه هك گفت ديبا مطالب يبندجمع در
 مصالح و منافع از متأثر وانيد رديكرو هكبل است، نبوده ايكآمر فدرال يعال وانيد مختار
 با مرتبط ياجتماع و ياسيس مسائل در خود ياعضا تيثركسياسي ا يهادگاهيد البته و يعموم

 پرتو در را ايكآمر ياساس قانون يعال وانيد ن،يبنابرا. است بوده آن نزد مطروحه يهاپرونده
 يردهايكرو سان و باكحقوقي مشخص و ي يبدون ضابطه ياجتماع و ياسيس تحوالت
 . است ردهك ريتفس ييگراعمل تا ييگرامتن از اعم مختلف
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 ياجتماع و سياسي تحوالت پرتو در ياساس قانون از يعال وانيد . تفسير3
 طوربه آن با قوانين مطابقت سنجش و اكآمري اساسي قانون تفسير هنگام فدرال عالي ديوان

 اساسي قانون و ردهك يريگموضع فرهنگي و اجتماعي سياسي، موضوعات يدرباره غيرمستقيم
 به عنايت با و اجتماعي واقعيات با مطابق و ريتفس بر مكحا وركمذ اصول به استناد با را

 در سون،كج قاضي عالي، ديوان قضات از يكي. ندكيم تفسير يعموم اركاف و جامعه مطالبات
 بدون توانديم هك است ردهك تشبيه اساسي قانون دائمي نوانسيونك كي به را ديوان ،1711 سال
 نقش(. Gicquel, 1991: 332) دهد تغيير را بنيادين قانون تصويب، براي خود يشنهادهايپ يارائه

 داشته ييهابينش و فراز اساسي قانون تفسير رهگذر از اكآمري سياسي تحوالت در عالي ديوان
 به نسبت آن ردكروي تغيير به توجه با را عالي وانيد قضايي يرويه توانيم هكيطوربه است،
  (72).ردك تقسيم دوره چند به اجتماعي و سياسي مسائل

  فدرال ينهادها تيتقو: 1881 سال تا اول يدوره .3-1
 منظوربه و وي يكتحر و تشويق با مارشال، قاضي رياست به عالي ديوان دوره اين در
 صالحيت خود براي فدرال، نهادهاي اقتدار تقويت و اكآمري فدراسيون يفروپاش از يريجلوگ
 نيز و ها،التيا و فدرال دولت متقابل اختيارات حدود تعيين آن تبعبه و اساسي قانون تفسير

 يقوه مصوبات و ايالتي قوانين از برخي و شد قائل را اساسي قانون با قوانين مطابقت نترلك
 ينندهكميتنظ يقوه به عالي ديوان ترتيب، بدين. ردك اعالم اساسي قانون با مغاير را مجريه

 . شد تبديل اساسي قانون بر مبتني بطروا
 رياست و نگرهك به شدهتفويض يهاصالحيت به مربوط اساسي قانون اصول عالي ديوان
 دولت به يمل كبان سيتأس تيصالح ياعطا مانند رد؛ك تفسير موسع طوربه را جمهوري

 نگرهك رد خود مالي يبرنامه تصويب منظوربه هميلتون هكهنگامي 1317 سال در. فدرال
 هك شد مطرح سؤال نيا (30)لوشك كم يپرونده در رد.ك مطرح را «ضمني اختيارات» ينظريه

 صندوق عنوانبه «متحده االتيا كبان» سيتأس مجوز ياساس قانون موجب به نگرهك ايآ
 نيا بر همه هكيدرحال دارد؟ را يتجار ياعتبار يهكشب جاديا يبرا يالهيوس و فدرال يرهيذخ

 آن به زين ياساس قانون اول يماده و نداده نگرهك به يارياخت نيچن ياساس قانون هك بودند ظرن
 فدرال دولت اختيارات يتوسعه از مارشال قاضي رياست به عالي ديوان است، ردهكن حيتصر

 قانون در مصرح اختيارات برعالوه فدرال دولت هكرد ك دييتأ را هينظر اين و ردهك حمايت
 و ضروري» قانوني مصرح اختيارات اعمال و محوله وظايف انجام براي هك اختياراتي زا اساسي
 استدالل مارشال يقاض(. Williams, 2002 ؛21: 1371 ،كتن) است برخوردار باشد، «مناسب
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 اخذ و وضع» جمله از است، ردهك ضيتفو نگرهك به يمهم اراتياخت ياساس قانون هك ردكيم
 شانيا نظر از. «ارتش يبانيپشت و جاديا و جنگ، اعالن ،...تجارت ميتنظ ،...وام اخذ ،...اتيمال

 اعمال يبرا نگرهك هك را ييابزارها يريارگكبه هك شود ريتفس ياگونهبه ياساس قانون چنانچه
 ند،ك يمنتف -يمل كبان پرونده نيا در – دهديم صيتشخ مناسب و يضرور اراتياخت آن

 از موسع تفسير با ب،يترت نيبد(. Fallon, 2004: 17) بود خواهد معنايب اراتياخت آن يتمام
 .ندك سيتأس يمل كبان هك داد اجازه فدرال دولت به عالي ديوان اساسي، قانون

 يرهايتفس در را هاالتيا و رسومآداب  و هاهيرو دوره نيا در يعال وانيد ديگر، سوي از
 اعمال يحت هك ياگونهبه ،(121: 1333 نير،وا و هامون) ردكيم لحاظ ياساس قانون از خود

 هاآن ارك يروين از يشكبهره منظوربه يجنوب يهاالتيا در هك را يداربرده همچون يرانسانيغ
 يدوره در. ردك دييتأ تكيمال حقبه  احترام براساس بود، معمول يامر يشاورزك مزارع در

 شاورزيك مزارع در و شده منتقل اكآمري به آفريقا از زيادي پوستاهيس بردگان هن،ك استعمار
 و تجارت به اشتغال دليلبه هك شمال يهاايالت مردم. شدند گرفته اركبه جنوبي يهاايالت

 اختالفات جيتدربه. بودند مخالف بردگي با نداشتند، نياز بردگان ارك نيروي به چندان صنعت
 اتحاديه در هاالتيا پذيرش تقاضاي گامهنبه و گرفت باال موضوع اين در جنوب و شمال بين
 يهاايالت از بردگان فرار. شديم سؤال هاالتيا آن در بردگي بودن ممنوع يا مجاز مورد در

 موجب بردگي عليه شمالي يهاالتيا در متعدد يهانوشته و آثار انتشار و شمال به جنوبي
 با توانستيم يعال وانيد ياحوال و اوضاع چنين در. شد جنوب و شمال روابط تيرگي

 برده كي يپرونده 1327 سال در هكزماني اما. ندك اظهار نظر نهيزم نيدر ا قضايي يطرفيب
 يرأ جنوب قضات ريتأث تحت يعال وانيد شد، مطرح ديوان در( استنفورد عليه اتكاس درت)

 تلقي اكيآمر داخلي جنگ آغاز اصلي علت را آن نويسندگان برخي هك ردك صادر يآورتأسف
 يهاالتيا و رسوم آداب بردن سؤال زير از عالي ديوان يرأ اين در(. 23 :9371 ،كتن) نندكيم

 ردهك خودداري سياهان به قضايي تعقيب حق و سياسي شهروندي اعطاي و( يداربرده) جنوبي
 هك داشت اعالم و ردك هيتوج بردگان بر سفيدپوستان يتكمال حق به احترام براساس را آن و
 (. 2002 نوامبر الزار،) نندك ممنوع شورك تمام در را يداربرده توانندينم يشمال يهاالتيا

 ها التيا محفوظ قلمرو از تيحما: 1331 تا 1881 سال از دوم يدوره. 3-2
 با مقابله براي فدرال دولت يگرايانهمداخله تمايالت برابر در عالي ديوان دوم، يدوره در
 به مربوط قوانين مانند نگرهك اصالحي قوانين از بسياري و ردهك يريگموضع ياقتصاد بحران
 محفوظ قلمرو نقض و رعايت عدم دليلبه را تراست ضد قانون و آهنراه خدمات قيمت تغيير
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 قانون تفسير پوشش با بيشتر عالي ديوان. ردك اعالم باطل و اساسي قانون با مغاير هاالتيا
هر  «قانوني صحيح يرويه» و( 122: 1333 وانير، و هامون) قراردادها يآزاد مبناي بر اساسي

 مقامات اراتكابت از برخي و( Vile, 2006: 93) ردك رد را آزاد بازار در دولت دخالت گونه
 خواست بر خالف حتي و گذاشت عقيم را اقتصادي و اجتماعي امور در فدرال منتخب

 وقت جمهورسيرئ (13)«ديجد استيس» به موسوم تصادياق اصالحات يهابرنامه با عمومي اركاف
 . برخاست مخالفت به -روزولت لينكفران يآقا -

 سال در جمهوري رياست به مجدد انتخاب از پس روزولت يآقا هكيهنگام ،نيبا وجود ا
 با همسو و خود نفع به ديوان بكيتر رييتغ صدد در و داد ارائه نگرهك به را طرحي ،1737
 همين هكاين گو رد،ك تجربه را ياسيس ستكش برآمد، ياجتماع و اقتصادي اصالحات يبرنامه

 و هااستيس زمان همان از عالي ديوان زيرا شد، ايشان پيروزي موجب وي ستكش
 (.2002 نوامبر الزار،) ردك تعديل را خود يهايريگموضع

 پرتو در (23)«ايپو و موسع ريتفس»: 1381 تا 1331 سال از سوم ي. دوره3-3
 گراعمل رديكرو

 برخورد فعاالنه اكآمري يجامعه ياجتماع و سياسي مسائل با عالي ديوان سوم، يدوره در
 و موسع ريتفس» يهيرو به آن از هك ابدييم يمتفاوت يريگجهت ديوان قضايي يرويه و ندكيم

 تفسيرهاي با و دييتأ را ياقتصاد امور در دولت يمداخله عالي ديوان. است شده ريتعب «ايپو
 مثال، براي. ندكيم وادار ياجتماع امور در مداخله به را هاالتيا نوگرايانه و موسع يحقوق

 در. بخشند تحقق را شهروندان برابري (33)مثبت اقدامات اتخاذ با هك شونديم ملزم هاالتيا
 يهامحيط در ژادين اختالط» سياست اجراي به را هاالتيا براون، يپرونده در 1721 سال

 آموزاندانش تحصيل آن موجببه  هك ندكيم وادار( 122: 1333 وانير، و هامون) «آموزشي
 برابري تقويت موجب و ممنوع جداگانه آموزشي مؤسسات در پوستاهيس و سفيدپوست

 (. 2002 نوامبر الزار،) شوديم اعالم هاآن بين عملي
 انتخاباتي نظام ساختار در تغيير به را دولت خود ينهايگراعمل و يمترق تفسيرهاي با ديوان

(. 122: 1333 وانير، و هامون) ردك وادار سياسي نمايندگي در برابري اصل مؤثر اعمال براي
 انتخابات، يبرگزار ليتسه برعالوه يانتخابات يهاحوزه به شورهاك تيجمع و نيسرزم ميتقس
 تيجمع و يقانونگذار مجالس ندگانينما تعداد نيب تناسب جاديا يبرا الزم ريتداب از يكي

 و منطقه هر در تيجمع مكترا با متناسب شورهاك يانتخابات يبندحوزه نيبنابرا. است شورك
 تيجمع مكترا با مجلس هاييرسك نسبت معموالً و رديگيم صورت مجلس هاييرسك تعداد
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 يهايبندحوزه اما(. 707: 1370 ،يضقا) شوديم ينيبشيپ ياساس نيقوان در دهندگانيرأ تعداد و
 كي هر در تيجمع رشد زانيم به توجه با سرشماري، هر از پس ديبا و ستين ثابت يانتخابات

 يمندبهره در يعدالتيب بروز از تا ديآ عملبه د نظريتجد زين يانتخابات يبندحوزه در مناطق، از
 . شود يريجلوگ يانتخابات يهاحوزه يبرخ تيجمع شيافزا از يناش ،يانتخابات حقوق از

 سرشماري هر از پس (13)اساسي، قانون 1 اصل دوم بخش 3 بند موجببه  نيز اكآمري در
 يبندحوزه در اصالحاتي ينگرهك مصوب قوانين براساس ساله،ده يدوره هر در جمعيتي
 و انتخابات سياسي يعرصه به ورود از هامدت فدرال عالي ديوان. ديآيم عملبه انتخاباتي

در  ،1722 سال در اين با وجود. ردكيم خودداري انتخاباتي يبندحوزه در بازنگري درخواست
 يبندحوزه 1701 سال از هك تنسي ايالت نمايندگان مجلس يبكتر به نسبت اعتراضاتي بروز يپ

 شد مواجه نهيزم اين در مداخله درخواست با ديوان بود، نشده بازنگري آن انتخاباتي
 براساس عالي ديوان ،1722 سال در (23)ارك عليه ركبي يپرونده در(. 230-230: 1331 وايل،)

 از قانوني برابر حمايت تضمين مورد در اكآمري اساسي قانون چهاردهم ياصالحيه اول بخش
 هاييرسك يعادالنه تخصيص و انتخاباتي يهاحوزه يدرباره ايالتي انتخاباتي قوانين (23)افراد،

 در بازنگري به را تنسي ايالت و اعالم اساسي قانون با مغاير را هاحوزه از كي هر به رلمانيپا
 پارلماني هاييرسك يعادالنه تقسيم معناي پرونده اين در اگرچه. ردك وادار مربوط قوانين

 قوانين مغايرت به اعتراض در متعددي دعاوي شد موجب پرونده اين است، نشده مشخص
 عنوان هادادگاه ها،پرونده اين در. شود اقامه قضايي دستگاه در اساسي قانون با يالتيا انتخاباتي

 و يقانونگذار مجالس انتخابات مراحل تمامي در بايد« يرأ كي -فرد كي» يقاعده هك ردندك
در  فلوريدا ايالت قانون فدرال عالي ديوان ،1721 سال در مثال يبرا. شود رعايت اجرايي مقامات

 يپرونده دو در 1727 سال در و داشت اعالم اساسي قانون با مغاير را انتخاباتي يبندحوزه مورد
 بايد انتخاباتي قوانين هك ردك يدكتأ -پرسلير عليه كپاتري كرك و فلركرا عليه ولز دعاوي -ديگر

 (.307-302: 1331 وايل،) نندك تضمين و رعايت را هايرسك تخصيص دقيق طوربه

  ارانهكمحافظه ريتفس: نونك تا 1331 يهاسال از چهارم يدوره. 3-4
 ريگان آقاي. ابدييم تغيير ديوان بكيتر خواهانيجمهور دنيرس قدرتبه  با دوره اين در

 را در ياارانهكمحافظه يهااستيس وانيد هك شوديم موجب اركمحافظه يقاض چند انتصاب با
 برخورد يآموزش امور در مثبت اقدام سياست ردمو در عالي ديوان مثال براي. رديبگ شيپ

 نظام مورد در مبنايي تصميم كي اتخاذ با ديوان ،يالديم 2003 سال در. ندكيم يامحتاطانه
 سياست اين هك ندكيم اعالم ،«مثبت اقدام» سياست ليتك دييتأ ضمن ميشيگان، دانشگاه آموزشي
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 در موردي صورتبه ها،دانشگاه در ينژاد تنوع ايجاد يعني نظر مورد هدف به توجه با بايد
 (.Grutter v. Bollinger et al., 2003; Joondeph, April 2004) شود گذاشته اجرا به افراد خصوص

 يريگجهينت
 در يمهم نقش ايكآمر يمتحدهاالت يا ييقضا نكر نيتريعال عنوانبه فدرال يعال وانيد

 ييقضا نهاد كي مقام در وانيد اين. ندكيم فايا شورك نيا يعموم امور ياداره و ياسيس اتيح
 و گانگانيب با ملت روابط ملت، با دولت روابط يعني يعموم حقوق موضوع هر يدرباره
االت يا نيقوان اي معاهدات ،ياساس قانون از اعم) ييمنشأ هر با گريديك با هاالتيا روابط
 . ندكيم قضاوت( متحده

 ريناپذانعطاف و سخت ياساس نيقوان جمله از يبازنگر نظر از ا،يكآمر ياساس قانون
 ياسيس تحوالت با متناسب و يمترق ا،يپو يرهايتفس يارائه با يعال وانيد اما شود،يم محسوب

 و رييتغ حال در ياسيس يهاتيوضع با جيتدربه رده وك ليتبد زنده سند يك به را آن ،ياجتماع
 چارچوب در را يراتييتغ قيطر نيا از و داده قيطبت ايكآمر يجامعه مختلف يهاچالش

 قديمي ياساس قانون هك ياگونهبه است، ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در موجود، يساختارها
 بازنگري ازمندين افتهيتوسعه يجامعه كي يدهيچيپ و مستمر يازهاين به پاسخگويي براي ايكآمر

 ين اجرايدر تضم يوان عاليرد دكن، عمليود ابا وج. است نبوده يساختار ياساس و جدي
ستم يمختلف متناقض بوده است؛ اگر ديوان عالي از اواسط قرن ب يهامنشور حقوق بشر در دوره

توان فراموش يل شده است، اما نميحقوق بشر تبد يبه نهاد ضامن اجرا ييگرارد عمليكبا رو
ت كياحترام به حق مال يبر مبنا يدارردهد بييوان در اواسط قرن نوزدهم با تأيه همين دكرد ك

 زنان شد. يقرن مانع تحقق حق رأ يكا شد و حدود يكدر آمر يساز جنگ داخلنهيزم
 شباهت ياساس قانون يدائم ونينوانسك يك به ياساس قانون ريتفس مقام در يعال وانيد
 توجه با وانيد. دهديم رييتغ را آن ب،يتصو و يبازنگر يبرا ييهاشنهاديپ يارائه بدون هك دارد

 قبول مورد يهاارزش و هادگاهيد البته و يعموم اركاف و جامعه مطالبات ،ياجتماع واقعيات به
 با آن، نزد مطروحه يهاپرونده با مرتبط ياجتماع و ياسيس مسائل در قضات تيثركا

 در اگر. است ردهك ريتفس را ياساس قانون ييگراعمل تا ييگرامتن از اعم مختلف يردهايكرو
 به شدهضيتفو يهاتيصالح و برآمده فدرال ينهادها تيتقو صدد در( 1330 سال تا) يادوره

 هاالتيا محفوظ قلمرو از( 1737-1330) گريد يدوره در رده،ك ريتفس موسع طوربه را هاآن
 فعاالنه ياجتماع و ياسيس مسائل با( 1770-1737) يادوره در اگر. است ردهك تيحما

 عملبه يفرد يهايآزاد و حقوق از موسع يرهايتفس ييگراعمل رديكرو با و ردهك خوردبر
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 يآموزش مؤسسات در ينژاد تنوع جاديا جهت در مثبت ضيتبع استيس از يحت و آورده
 .است گرفته شيپ در ارانهكمحافظه رديكرو( بعد به 1770) گريد يدوره در رده،ك تيحما

 و ثبات هكآن ضمن هك دهديم نشان ايكآمر يعال وانيد يهيرو در ييقضا نظارت يتجربه
 زودگذر جاناتيه ريتأث تحت و شود نيتضم ديبا يومتكمنشور ح عنوانبه ياساس قانون قوام

 منظوربه و يمل مصالح گرفتن نظر در با ديبا ياساس يدادرس مراجع اما رد،ينگ قرار ياسيس
 بر مكحا قاعد و اصول بر يمبتن يمنطق يرهايستف ياسيس و ياجتماع يازهاين به ييپاسخگو

 .نندك ليتبد ايپو و زنده يسند به را نياديبن قانون و ردهك ارائه يحقوق متون ريتفس
 چه با و چگونه نگهبان، يشورا يعني ما، شورك در ياساس يدادرس مرجع هك موضوع نيا

 تيتبع يسانيك يريتفس رديكرو و روش از ايآ و ردهك ريتفس را ياساس قانون ييردهايكرو
 .طلبديم را يمستقل ينوشته ر،يخ اي است ردهك
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 «قرار نخواهد گرفت. يعموم يپرداخت غرامت عادالنه مورد استفاده

12. Law of the land  

13. Bill of Rights  
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