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تأملي بر انديشه دادرسي اساسي
حميد شاكري ـ دانشجوي دورة دكتري حقوق عمومي ،مدرس دانشگاه پيام نور شيراز
دكتر محمد قربانزاده ـ رييس بخش حقوق و الهيات دانشگاه پيام نور شيراز
چكيده

قانون اساسي ،در بافت حقوقي هر دولت ،ركن اصلي ساختار سياسي و حقوقي كشور بهشمار ميآيد .تأسيس

نهادهاي عالي براي تضمين شدن رعايت اصول قانون اساسي ،از نوآوريهاي نظامهاي حقوقي معاصر است .امروزه

هيچ نظامي را نميتوان يافت كه براي دادرسي اساسي جايگاهي درنظر نگرفته باشد .علت را بايد در اصل «برتري
قانون اساسي» جستجو كرد .نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين شود تا
صالحيت بررسي قوانين عادي را در اين زمينه داشته باشد .قانون اساسي بعنوان قانون برتر از لحاظ جايگاه حقوقي
در رأس هرم هنجارهاي حقوقي قرار دارد و از همينرو نيازمند سازماندهي و انتظام خاصي است كه به مثابه
ضمانت اجرايي براي تحقق مفاد اصلي اين سند قانوني عمل ميكند .اين سازماندهي و انتظام امروزه در ادبيات

حقوقي با عنوان دادرسي اساسي شناخته ميشود و در قالب چند الگوي اصلي با كمك منابع معتبر كتابخانهاي

بهصورت تحليلي ـ توصيفي مورد مطالعه قرار ميگيرد.
درآمد

بيگمان در هر كشور قانون اساسي كه در واقع
ميثاق ميان ملت و دولت و بيانگر اصول ناظر براساس
حكومت و صالحيت قواي كشور و حقوق و آزاديهاي
فردي است ،از جايگاهي واال برخوردار است و در
بيشتر حكومتهاي آزاد ،با هدف نگهداشت اساس
حكومت و جلوگيري از تجاوز دولتها به پيماني كه
رابط آنها و ملت است ،براي قانون اساسي احترام و
حيثيت ويژه قائلند.
دادرسي اساسي در تعريفي كلي ناظر بر مجموعهاي
از سازمانها ،روشها و فرايندهايي است كه بهمنظور
بررسي قوانين و جلوگيري از نقض شدن احتمالي

قانون اساسي و تضمين برتري اين سند بنيادين بر
ديگر قوانين و مقررات بهكار ميرود .اين هدف مهم
در چارچوب فعاليت هيئتهاي سياسي يا قضايي با
مأموريت نظارت بر قوانين مصوب پارلمان پي گرفته
ميشود و تكية اصلي آن ،تفويض اختيارات الزم به
هيئتهاي ناظر به منظور الغاء و ابطال قوانين ناسازگار با
قانون اساسي است (شكر .)1044:2004 ،اين راهكار،
گذشته از تضمين برتري قانون اساسي ،به پاسداري از
منافع عمومي كه قانون اساسي تجليگاه اصلي آن است
و نيز مصالح عالي نظام سياسي ميانجامد.
برسرهم ،يكي از مهمترين هدفهاي دادرسي اساسي،
پاسداري از حقوق و آزاديهاي بنيادي شهروندان از راه
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نظارت بر همخواني قوانين و مقررات عادي با قانون
اساسي است ،زيرا با توجه به ماهيت قانون اساسي كه
در پي ايجاد تعادل ميان قدرت حكومت و حقوق و
آزاديهاي شهروندان است ،نبود نظارت بر قوانين و
مقررات عادي ميتواند به چيرگي قدرت حكومت بر
حقوق و آزاديهاي شهروندان بينجامد و تمركز قدرت
و استبداد سياسي بهدنبال داشته باشد (عميد زنجاني،
.)314:1377
 .1دادگاه قانون اساسي

وظايف و كاركردهاي دادرسي اساسي را ميتوان
چنين خالصه كرد:
 نظارت بر همخواني مصوبات پارلمان با قانوناساسي
 تفسير قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات و رأيگيريهايسياسي (انتخابات پارلماني يا رياست جمهوري و
همهپرسي)
 تضمين كاركرد درست قواي عمومي:الف .تنظيم قواي عمومي (براي نمونه ،در موارد
تعارض صالحيت ميان قواي مجريه و مقننه يا ميان
دولت و واحدهاي محلي بويژه در نظامهاي فدرال يا
نيمه فدرال).
ب .كاركرد سياسي (مانند اعمال دادرسي سياسي،
نظارت بر اعمال اختيارات استثنايي ،مشاركت در اعمال
قدرت سياسي و.)...
 پشتيباني از حقوق و آزاديهاي بنيادين (كرجي،)161:1387
به هر رو ميتوان گفت« :دادگاه قانون اساسي،
دادگاهي است كه براي رسيدگي انحصاري و
اختصاصي به ترافعات حقوق اساسي تشكيل ميشود»
(فارو .)339:1384 ،اين دادگاه بيرون از دستگاه قضايي
قرار دارد و در برابر همه قواي عمومي (تقنيني ،قضايي
و اجرايي) از استقالل برخوردار است.
 .2تحوالت تاريخي نظرية دادرسي اساسي

پيشينة نظارت بر قوانين ،به يونان باستان باز
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● دادرسي اساسي در تعريفي كلي ناظر بر
مجموعهاي از سازمانها ،روشها و فرايندهايي
است كه بهمنظور بررسي قوانين و جلوگيري
از نقض شدن احتمالي قانون اساسي و تضمين
برتري اين سند بنيادين بر ديگر قوانين و مقررات
بهكار ميرود .اين راهكار ،گذشته از تضمين
برتري قانون اساسي ،به پاسداري از منافع عمومي
كه قانون اساسي تجليگاه اصلي آن است و نيز
مصالح عالي نظام سياسي ميانجامد.
ميگردد كه بهصورت نظارت شهروندان بر برخي
رفتارها و اقدامات نمايندگانشان نمود مييافت .در
روم باستان نيز نظارت بر قوانين ،توجه صاحبنظران و
انديشمندان رومي را به خود جلب كرده بود ،به گونهاي
كه كساني مانند سيسرون ،با اعتقاد بهوجود تفاوت ميان
قواعد و مقررات بنيادين حاكم بر جامعه و قواعد و
مقررات عادي ،ضرورت انطباق قوانين اخير با قوانين
بنيادين را بديهي ميدانستند ) .(Mavcic,2001.p.9به
هر رو درگذر زمان ،نظارت بر قوانين در نظام حقوقي
بسياري از كشورها پاگرفت .تبيين داليل و توجيهات
اعمال نظارت بر قوانين و مقررات عادي را در آرا
و انديشههاي نظريهپردازاني چون توماس آكوئيني،
گروسيوس و پوفندرف ميتوان ديد كه با اشاره به
جايگاه واالي قوانين الهي و طبيعي ،بر ضرورت
ناسازگار نبودن قوانين موضوعه با اين قوانين تأكيد
داشتند (شكر .)1045:2006
با اينكه پيشينه تكوين اين نظريات در فرانسه بيش
از ديگر كشورها بود ،تحوالت حقوقي و سياسي در
انگلستان زمينة طرح منظم نظرية دادرسي اساسي را
در آن كشور پيش از كشورهاي ديگر فراهم ساخت،
هرچند در آغاز ،برخي از صاحبنظران و حقوقدانان
انگليسي با اشاره به نقض حاكميت پارلمان درصورت
نظارت بر قوانين مصوب آن ،پذيرش رسمي اين نظريه
را تا مدتها به تأخير انداختند .با اينهمه ،جايگاه برجسته
قضات در نظام حقوقي انگلستان موجب شد تا نظرية
دادرسي اساسي نخستين بار در آن كشور جامه عمل و
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اجرا شود؛ بدينسان كه پس از پيش آمدن انقالب در
انگلستان و افزايش چشمگير اقتدار قضات ،اين اختيار
به آنان تفويض شد تا درصورت مشاهدة تعارض ميان
قوانين عادي و اصول و قواعد بنيادين حاكم بر آن
كشور ،به ابطال قوانين عادي مغاير رأي دهند.
همزمان با اين دگرگونيها ،دولت انگلستان در
مستعمرات خود نيز بر برتري قوانين مصوب پارلمان
انگلستان بر قوانين محلي تأكيد داشت؛ امري كه با
تصريح به سلسله مراتبي بودن قوانين ،به تكوين
انديشة نظارت بر همخواني قوانين عادي با قانون
اساسي در مستعمرات پيشين انگلستان انجاميد
(جوادي )12-13:2009 ،و در همان حال زمينة انتقال
اين انديشه را از مستعمرات پيشين انگلستان به ديگر
كشورها و بويژه كشورهاي اروپايي و امريكاي التين
فراهم ساخت.
در پي گسترش نظرية دادرسي اساسي در
نقاط گوناگون جهان ،انديشمندان اروپايي به طرح
ديدگاههايي دربارة مباني نظري اين انديشه پرداختند
و داليل توجيهي آنرا بررسي و تجزيه و تحليل كردند.
حتي در انگلستان نيز بار ديگر مباحث مرتبط با اين
موضوع توجه صاحبنظران و حقوقدانان را برانگيخت و
انتقاداتي از قبيل تعارض اين نظريه با حاكميت پارلمان
و ناممكن بودن اجراي آن به علت تفكيك نشدن
ماهوي قانون اساسي و قوانين عادي دوباره مطرح شد
(عميد زنجاني.)52:1384 ،

● يكي از مهمترين هدفهاي دادرسي اساسي،
پاسداري از حقوق و آزاديهاي بنيادي شهروندان
از راه نظارت بر همخواني قوانين و مقررات عادي
با قانون اساسي است ،زيرا با توجه به ماهيت
قانون اساسي كه در پي ايجاد تعادل ميان قدرت
حكومت و حقوق و آزاديهاي شهروندان است،
نبود نظارت بر قوانين و مقررات عادي ميتواند
به چيرگي قدرت حكومت بر حقوق و آزاديهاي
شهروندان بينجامد و تمركز قدرت و استبداد
سياسي بهدنبال داشته باشد.
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با اين همه ،افزايش اقتدار قضات در زمينة نظارت
بر قوانين در انگلستان موجب شد تا برخالف حوزههاي
نظري ،در عمل مراحل اجرايي انديشة دادرسي اساسي
در آن كشور بهسرعت طي شود .اين موضوع بويژه
در سدة هفدهم بهدنبال صدور رأي مشهوري از سوي
يكي از قضات انگليسي كه در آن به صراحت بر تقدم
عرفهاي رايج در انگلستان بر قوانين جاري و حتي
فرمانهاي پادشاه تأكيد شده بود ،وارد مرحلهاي تازه
شد ) .(Fevoreu,1998:215درهرحال ،انديشة نظارت
بر قوانين ،پس از انگلستان در ديگر كشورها يكي پس
از ديگري مورد توجه قرار گرفت.
 .3مؤلفههاي مشترك دادرسي اساسي
 3.1بستر نهادي و حقوقي خاص

امروزه دادگاههاي قانون اساسي در كشورهاي
داراي نظام پارلماني و نيمه پارلماني برپا شده است.
 3.2انحصار صالحيت رسيدگي به ترافعات مربوط

به قانون اساسي

وظيفه اعمال دادرسي اساسي در دادگاهي ويژه
متمركز ميشود كه تنها بدين منظور برپا شده و در
اين حوزه از نوعي انحصار برخوردار است .مفهوم اين
انحصار آن است كه دادگاههاي عادي نميتوانند به
ترافعات خاص دادگاه قانون اساسي رسيدگي كنند.
روشن است كه محتوا و موارد ترافعات اساسي در
كشورها يكسان نيست ،اما وجه اشتراك حداقلي در
همه كشورها ،رسيدگي به دعاوي مربوط به انطباق
قوانين با قانون اساسي در دادگاه قانون اساسي است.
 3.3يك دادگاه واقعي
براي اينكه نهاد موردنظر شايسته عنوان ديوان
قانون اساسي باشد ،بايد يك دادگاه واقعي باشد؛ ولي
ارزيابي اين مسئله با توجه به مؤلفههاي دادگاههاي
قانون اساسي صورت ميگيرد ،نه با تعاريف حقوق
خصوصي يا حقوق اداري.
به هرحال ،خودداري از اطالق عنوان دادگاه به هر
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يك از اين نهادها بهعلت تركيب ،روش تعيين اعضا يا
كاركرد آن ،به نفي چنين عنواني براي همه دادگاههاي
قانون اساسي حتي ديوان عالي اياالت متحده آمريكا
ميانجامد.
 3.4وضع مربوط به قانون اساسي

دادرسي اساسي به ديوان يا دادگاه قانون اساسي
سپرده ميشود كه به گفته كلسن «مستقل از همة
نهادهاي دولتي» است .شرط چنين استقاللي ،تعريف
وضع سازماني ،كاركرد و صالحيتهاي ديوان در قانون
اساسي است ،بهگونهاي كه قواي عموميِ زير نظارت
ديوان قانون اساسي ،حق آسيب رساندن به اين وضع را
نداشته باشند .الزمه چنين وضعي اين است كه مقررات
ضرور مربوط به ديوان قانون اساسي ،استقالل اداري و
مالي آن و نيز ضمانتهاي مربوط به استقالل اعضاي آن
در خود قانون اساسي گنجانده شود.
 3.5تعيين قضات بدون پيشينة قضايي از سوي

مقامات سياسي

دادگاههاي قانون اساسي ،برخالف دادگاههاي
عادي ،از قضات حرفهاي تشكيل نميشود .تعيين
اعضاي دادگاههاي قانون اساسي تابع معيارهاي سنتي
نيست و همين ،آنها را از دادگاههاي عادي متمايز
ميكند .دادرسان دادگاههاي قانون اساسي لزوم ًا از
ميان قضات داراي پايه قضايي برگزيده نميشوند.
اين دادرسها ميتوانند از ميان استادان حقوق ،وكال و
كارمندان انتخاب شوند.
 3.6دادگاهي بيرون از دستگاه قضايي

تفاوت بنيادي ميان يك ديوان عالي و يك دادگاه
قانون اساسي اين است كه دادگاه قانون اساسي زيرنظر
سامانه قضايي كشور نيست؛ درحالي كه ديوان عالي در
رأس ساختار قضايي كشور قرار گرفته است ،دادگاه
قانون اساسي بيرون از هر دستگاه قضايي است.
اين نكته درباره همه نظامهاي مورد بررسي صادق
است ،زيرا چنانكه كلسن ميگويد ،نميتوان نهادي
را كه مسئول تضمين احترام به قانون اساسي است
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● وظيفه اعمال دادرسي اساسي در دادگاهي ويژه
متمركز ميشود كه تنها بدين منظور برپا شده و
در اين حوزه از نوعي انحصار برخوردار است.
دادگاههاي قانون اساسي ،برخالف دادگاههاي
عادي ،از قضات حرفهاي تشكيل نميشود .تعيين
اعضاي دادگاههاي قانون اساسي تابع معيارهاي
سنتي نيست و همين ،آنها را از دادگاههاي عادي
متمايز ميكند .دادرسان دادگاههاي قانون اساسي
لزوم ًا از ميان قضات داراي پايه قضايي برگزيده
نميشوند .اين دادرسها ميتوانند از ميان استادان
حقوق ،وكال و كارمندان انتخاب شوند.
به يكي از قواي زير نظارت آن تشبيه كرد (فاورو،
27:1389ـ.)19
 .4هدفهاي دادرسي اساسي

انديشة پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر
همخواني قوانين عادي با آن ،در ذات خود به دنبال
تضمين دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب ميان قواعد
حقوقي» و «برتري قانون اساسي بر ديگر هنجارهاي
حقوقي» است و درصورت تحقق نيافتن آن ،دو اصل
ياد شده و بسياري از نتايج ناشي از آن ،منتفي و بياثر
خواهد شد .با اين حال ،صاحبنظران در آثار خود،
هدفهاي ديگري نيز براي دادرسي اساسي برشمردهاند:
الف .تضمين اصل مردمساالري ،كه به باور برخي،
از مهمترين مباني اين نظريه بهشمار ميرود .در اين
ميان با وجود ادعاي گروهي مبني بر مغايرت الگوهاي
دادرسي اساسي با مردمساالري و حاكميت شهروندان،
بايد گفت كه برخالف اين ادعا ،دادرسي اساسي با
پاسداري از قانون اساسي بعنوان مهمترين سند
تضمينكنندة حق حاكميت شهروندان ،نقش مهمي در
تضمين اصل مردمساالري بازي ميكند.
ب .دادرسي اساسي و ايجاد مراجع نظارتي از
حقوق و آزاديهاي بنيادين و اساسي افراد پشتيباني
ميكند و در چارچوب تضمين توازن برقرار شده ميان
حاكميت دولت و حقوق ملت از سوي قانون اساسي
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عملي ميشود.
پ .افزايش هماهنگي ميان قواي عمومي و نهادهاي
حكومتي كه از ديگر هدفهاي برقراري نظام نظارت
است و از جنبهاي ميتوان آنرا از فوايد مترتب بر اين
امر دانست .زيرا نظارت فراقوهاي پديدآورندة افزايش
آگاهي اجزاي حكومت از وظايف يكديگر و افزايش
هماهنگي ميان اين اجزا و در نتيجه كاهش هزينههاي
عمومي است.
ت :طرح راهكارهاي قانوني براي حل اختالفهاي
موجود ميان قواي سياسي كشور نيز از كاركردهاي
مراجع ناظر بر همخواني قوانين عادي با قانون اساسي
است.
ث .حمايت از هويت مستقل دولتهاي محلي در
كشورهاي فدرال و تأكيد بر استقالل قواي سهگانه
در كشورهاي يكپارچه از ديگر هدفها از برقراري
نظام دادرسي اساسي بهشمار ميرود (پروين،
72:1394ـ.)71
 .5روشهاي ا ِعمال نظرية دادرسي اساسي

در جريان دادرسي اساسي ،همه كارهاي قوة مقننه
اعم از تصويب قوانين موضوعه و نيز ديگر اموري كه
به اين قوه مربوط ميشود ،ميتواند از سوي هيئتي كه
قانون اساسي صالحيت حقوقي آنرا به رسميت شناخته
است ،نظارت و درباره آن تصميمگيري شود .دو شيوة
اصلي اعمال نظرية دادرسي اساسي كه در نظام حقوقي
كشورها پذيرفته شده ،عبارت است از :نظارت عمومي
و نظارت اختصاصي.
 5.1نظارت عمومي

نظارت عمومي و رايج آن است كه نهادهاي قانوني

● تفاوت بنيادي ميان يك ديوان عالي و يك دادگاه
قانون اساسي اين است كه دادگاه قانون اساسي
زيرنظر سامانه قضايي كشور نيست؛ درحالي كه
ديوان عالي در رأس ساختار قضايي كشور قرار
گرفته است ،دادگاه قانون اساسي بيرون از هر
دستگاه قضايي است.
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با توجه به وظايف و تكاليف خود و نيز با هدف اجراي
مسئوليتهاي محول شده به آنها در قانون اساسي ،به آن
ميپردازند .بنابراين هدف اصلي اينگونه نظارت ،كنترل
و بررسي قوانين نيست و نهاد قانوني تنها وظيفه دارد
به اعمال و مصوبات مخالف نص صريح قانون اساسي
رسيدگي كند و از آنجا كه اينگونه نظارت بر عهدة
نهاد خاصي نيست ،نظارت عمومي خوانده ميشود.
براي نمونه ،در اين شيوه از نظارت ،رييسجمهوري
نيز بعنوان يكي از اعضاي هيئت حاكمه ،باوجود
برخورداري از حمايت قانون اساسي ،داراي مسئوليت
نظارتي است و اين مسئوليت بويژه در مراسم تنفيذ
حكم وي يا در مراسم تحليف ،بيشتر نمود مييابد.
 5.2نظارت اختصاصي و سازماني

اينگونه نظارت از سوي هيئتهاي ويژه سياسي يا
قضايي انجام ميگيرد و برخالف نظارت عمومي و
رايج ،همه نهادهاي سياسي در زمينة نظارت داراي
مسئوليت نيستند .دو شكل اصلي اِعمال اين نظارت
عبارت است از :نظارت قضايي و نظارت سياسي
(پروين75:1394 ،ـ.)72
 .6انواع الگوهاي دادرسي اساسي
 6.1الگوي آمريكايي

عناوين ديگر اين مدل «غيرمتمركز»« ،پسيني» و
«قضايي» است كه در آن ،نهاد ناظر وابسته به دستگاه
قضايي ميباشد .شيوه و آيين دادرسي آن نيز يكسره
مبتني بر روشهاي قضايي است و رسيدگيها براساس
درخواست شهروندان و طرفهاي دعوا صورت ميگيرد.
چنين اختياري در قانون اساسي امريكا تصريح نشده و
تنها بر پايه رأي صادر شده در يك پرونده قضايي
توسط قاضي مارشال ايجاد شد با اين استدالل كه:
قانون اساسي در باالترين جايگاه سلسلهمراتب قواعد
حقوقي است و قوه قضاييه هم پاسدار قانون اساسي
است ) .(Mason,Beany1964:13-16اين روش
دادرسي اساسي تأثير بسزايي هم در بافت حكومت
دارد .نظامي كه در آن دادگاهها ميتوانند در فضاي
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دموكراتيك آن با قدرت بستيزند بايد نظامي مختلط
تلقي شود )(pasquino,1998:38؛ يعني با توجه به
روش دادرسي اساسي ميتوان نوع بافت حكومت را
تحليل كرد.
 6.1.1مؤلفههاي الگوي دادرسي اساسي آمريكايي
 6.1.1.1عمومي و نامتمركز بودن

هرگاه دادگاه ايالتي يا فدرال در هر حوزه مدني،
كيفري و اداري با قانوني روبهرو شود كه به نظر قاضي
خالف قانون اساسي باشد ميتواند از اعمال آن قانون
خودداري كند .هرچند رأي آنها ميتواند در مراجع
عالي و تجديدنظر لغو شود .و در نهايت اگر پرونده
به ديوان عالي ارجاع شود نظر ديوان قطعي و الزم
االتباع براي همه مراجع قانوني است .ديوان در پذيرش
اعتراضها آزاد است و به شيوة صالحديدي عمل ميكند
نه لزوم ًا قانوني.
 6.1.1.2كنترل عيني

بدين معنا كه بررسي اعتبار قانون بههنگام رسيدگي
به يك دعواي شخصي و در عمل صورت ميگيرد.
بهسخن ديگر ،الفاظ قانون در عمل و با مالحظه آثار
عملي آن در يك رابطه عيني سنجيده ميشود و به
مطابقت ذهني الفاظ دو گزاره عام (يعني قانون اساسي
و قوانين عادي) بسنده نميشود .روشن است كه يكي
از خوبيهاي اينگونه كنترل آن است كه اشكاالت قانون
در مقام عمل و اجرا بهتر آشكار ميشود .همچنين،
محدوديت كنترل در چارچوب قضايي داراي آثار
ديگري نيز هست ،از جمله لزوم قابل طرح بودن
دعوي ،لزوم ذينفع بودن خواهان و اينكه خواهان از
عمل دولت در نقض قانون اساسي زيان ديده باشد.
از چنين الزاماتي نكته مهم ديگري نيز برميآيد و آن
اينكه ،ديوان عالي حق اظهارنظر مشورتي ندارد و حق
آن تنها در چارچوب دعاوي مطرح شده است.
 6.1.1.3كنترل پسيني

در اينجا بايد درنظر داشت كه ،هيچ مرجعي
نميتواند مصوبات كنگره را پيش از انتشار كنترل كند

115
● انديشة پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر
همخواني قوانين عادي با آن ،در ذات خود به
دنبال تضمين دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب
ميان قواعد حقوقي» و «برتري قانون اساسي بر
ديگر هنجارهاي حقوقي» است و درصورت
تحقق نيافتن آن ،دو اصل ياد شده و بسياري از
نتايج ناشي از آن ،منتفي و بياثر خواهد شد.
و قوانين فقط زماني مورد بررسي قرار ميگيرد كه از
اجراي آنها در دادگاه شكايت شود .همچنين ،اعتراض
به مصوبات ،مهلتي ندارد و در هر زمان ميتوان از آنها
شكايت كرد .كنترل اصوالً بهصورت رسيدگي انجام
ميگيرد .البته شهروند چنانچه متوجه شود كه يك مقام
دولتي قصد اجراي يك قانون خالف قانون اساسي را
دارد ميتواند پيش از اجرا ،از قاضي درخواست بررسي
اعتبار قانون مذكور و صدور دستور توقيف عمليات
اجرايي را مطرح سازد .در چنين حالتي امكان سانسور
قانون پيش از اجراي آن وجود دارد .يك حالت ديگر
هم صدور حكم اعالمي درخصوص حقوق خواهان
است كه ميتواند جنبه انتزاعي پيدا كند .اين وضع،
امكان اثرگذاري قاضي حتي عليه مقنن و در جهت
پاسداري از قانون اساسي را نشان ميدهد و از
ويژگيهاي دموكراسي آمريكايي است.
 6.1.1.4اعتبار نسبي امر مختومه

بدين معنا كه ارزش رأي قاضي تنها محدود به
همان پرونده است و لزوم ًا قانون خالف قانون اساسي
اعالم شده را از اعتبار كامل نمياندازد .اما با توجه به
سيطره «كامن ال» در حقوق اياالت متحده و ارزش
رويه ،در بيشتر موارد ،رأي دادگاههاي عالي ،اعتبار
قانون را در نزد دادگاههاي پايينتر نيز از ميان ميبرد و
چنانچه ديوانعالي در تأييد نظر دادگاه رأي دهد ،قانون
مذكور در عمل قابل استناد در هيچ مرجعي نخواهد
بود (واعظي26:1390 ،ـ.)24
 6.2الگوي اروپايي

مبدع الگوي اروپايي اتريش است .در پرتو
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تالشهاي فكري و عملي هانس كلسن ،كنترل دستوري
ناشي از ايده سلسلهمراتبي بودن هنجارها و برتري
قانون اساسي است .ايده برتر ،برآمده از مكتب حقوق
طبيعي سن آكويناس و هوگو گرسيوس و پوفندروف
بود ،اما اين ايده در سدة هيجدهم در برابر قانون
ساالري و ايده «حاكميت» رنگ باخت .اصل برتري
قانون اساسي ،شكل نهايي خود را پس از جنگ جهاني
يكم و در چارچوب «مكتب وين» با مديريت هانس
كلسن يافت .از ديد كلسن ،قضاوت دستوري در اروپا
ميبايست متمركز باشد چون «سابقه» در نظام قضايي
رومي ـ ژرمني جاي ندارد و خطر تشتت و تزلزل
هست (واعظي.)26:1390 ،
بنابراين ،به اين الگو ،الگوي «كلسني» و «متمركز»
نيز ميگويند .در اين روش ،نهاد ناظر مستقل است و
به هيچ يك از قواي سهگانه وابسته نيست .هرچند اين
نهاد مستقل است ،اما شيوه و آيين رسيدگي آن مبتني
بر آيين دادرسي قضايي است و برپايه اصول قضايي
رسيدگي ميكند ،ولي شهروندان و طرفهاي دعوا
حق درخواست رسيدگي ندارند و تنها برخي مراجع
دولتي حق درخواست رسيدگي دارند (كارگزاري،
.)278:1383
از ديدگاه تاريخي ميتوان گفت كه پس از استوار
شدن مباني دادرسي اساسي و رويكرد صاحبنظران و
علماي حقوق اساسي امريكا به آن ،دامنة نفوذ اين نظريه
بار ديگر متوجه اروپا شد .اين دگرگوني مهم معلول
عوامل تاريخي بسيار بود و رفتهرفته در نظام حقوق
اساسي بيشتر كشورهاي اروپايي رخ نمود .با اين همه،
آنچه در تسريع اين روند نقشي برجسته داشت ،نظريات
هانس كلسن و شارل آيزنمن دربارة لزوم پاسداري از
قانون اساسي و همخواني قوانين فرودست با آن بود
(شكر .)1052:2006 ،ديدگاههاي اين دو صاحبنظر
نامدار در حوزة فلسفة حقوق ،با تأكيد بر پيوند متقابل
اصل برتري قانون اساسي و اصل حاكميت پارلمان،
زمينة همخواني و سازگاري انديشة دادرسي اساسي
را با ساختارهاي سياسي حاكم بر كشورهاي اروپايي
فراهم كرد ).(Gumpelova. 2011: 18

شماره  / 307بهار و تابستان 1396
 6.2.1مؤلفههاي دادرسي اساسي در الگوي اروپايي
 6.2.1.1متمركز بودن

بدين معنا كه تنها يك نهاد در مركز سياسي كشور
صالحيت ارزيابي و اظهارنظر نهايي دربارة اعتبار قانون
عادي برپايه قانون اساسي را دارد.
 6.2.1.2انتزاعي بودن

پروندههاي مطرح شده نزد اين مراجع ،ناظر به
مواجهه دو كس يا دو حق نيست ،بلكه رويارويي دو
قاعده است .به سخن ديگر ،مقام كنترل كننده بيآنكه
با دعوايي عيني در عالم خارج روبهرو باشد ،تنها
بهصورت ذهني معاني دو گزاره عام (يعني قانون عادي
و قانون اساسي) را با يكديگر تطبيق ميدهد.
 6.2.1.3كنترل پيشيني

در اينجا دعوا متوجه خود قانون است و بيشتر
پيشيني است ،يعني پيش از انتشار قانون و اجراي آن
صورت ميپذيرد .اما دعواي پسيني هم وجود دارد.
 6.2.1.4راي صادر شده داراي اعتبار امر مختومه

مطلق است

در اين الگو ،رأي نهاد صالح مبني بر مغايرت قانون
عادي با قانون اساسي ،به معناي بطالن و بياعتباري
مطلق قانون عادي است و هيچ مرجعي حق استناد به
آن قانون را ندارد (واعظي30:1390 ،ـ.)29
 6.3الگوي آمريكايي ـ اروپايي (الگوي مختلط)

در اين شيوه نهاد ناظر مستقل از قواي سهگانه
است ،ولي برخي از اعضا بايد از ميان قضات برگزيده
شوند؛ همچنين رسيدگي در اين دادگاه يكسره به شيوه
قضايي است و گذشته از آن طرفهاي دعوا يا ديگر
شهروندان نيز حق درخواست رسيدگي دارند.
تنها تفاوت اين الگو با مدل آمريكايي در استقالل
آن از قوه قضاييه و تنها تشابه آن با مدل اروپايي،
استقالل آن است.
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 6.4الگوي شورايي (الگوي فرانسوي)

اين الگو مدتها پس از نظام آمريكايي پا گرفت.
برخالف الگوي آمريكايي كه برگرفته از مدل كهنسال
انگليسي مبني بر بازنگري قضايي قوانين بود ،الگوي
فرانسوي از اين سنت متعلق به دوران مونارشي فاصله
گرفت .هيچ اصلي در حقوق عمومي فرانسه استوارتر
از اينكه «قضات نميتوانند در كاركرد تفنيني مشاركت
كنند» وجود ندارد (همان .)27.حقوقدانان فرانسوي
همواره به اين امر پايبند بودهاند كه هيچ نهاد قضايي
نبايد اختيار و قدرت نظارت بر همخواني قوانين با
قانون اساسي را داشته باشد ،زيرا قانونگذار بعنوان
صداي ملـت بهترين حافظ حقـوق بنـيادين است
) (Capeletti,1970: 17-18در اين مدل ،نهاد ناظر
گذشته از اينكه مرجعي مستقل است ،نوع رسيدگي
و تركيب اعضاي آن هويت و ماهيتي سياسي به آن
بخشيده است .فزون بر اين ،در اين شيوه قوانين نه برپايه
درخواست بلكه بهصورت خودكار براي اظهارنظر به
اين نهاد فرستاده ميشود .شوراي قانون اساسي فرانسه
و شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
را ميتوان از مصاديق اين مدل برشمرد.
نتيجهگيري

در زمينه نظارت بر قوانين و مقررات مصوب
نهادهاي قانونگذار ،دو اصل مهم را ميتوان استنباط
كرد .نخست اينكه نظارت بر قوانين ،برگرفته از
عموماتي است كه قانون اساسي و اصول حاكم بر
نظامهاي سياسي بر آن تكيه دارد.
در حقيقت جايگاه برجستة اين دو منبع حقوق
اساسي و لزوم پاسداري از ارادة قوة مؤسس بعنوان
نمايندة شهروندان در تدوين مباني حاكم بر نظامهاي
سياسي ايجاب ميكند كه تشكيل نهادهاي نظارتي در
دستور كار هيئت حاكمه در نظامهاي سياسي قرار گيرد.
اصل دوم نيز بر لزوم احترام به تصميمات نهادهاي
نظارتي و استقالل اين نهادها از قواي سهگانه تأكيد
دارد.
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دادگاههاي قانون اساسي مؤلفههايي دارد كه در اين
نوشتار مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .شناخت
اين مؤلفهها ماية آگاهي ما دربارة اين دادگاهها ميشود.
گرچه مؤلفههاي اين دادگاهها متفاوت است اما همه
آنها هدف مشتركي دارند.
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