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نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای
دادگاه قانون اساسی
خیراهلل پروین ،*1امیرحسین

معزالدینی2

چکیده
صیانت از قانون اساسی که بهعنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقووقی نوناه ه وینوود
لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است .با عنایوت بوه
تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیوز فواوت اسوت .نظوارت بور ان وا
قوانین عادی با قوانین اساسی و پش ی انی از حقو و آزادیهای بنیوادین نوهروندان از ویوای
اصلی این نهاد است .قالۀ حاضر با بررسی آرای عدد دادگاههای قانون اساسی چند کشوور در
تالش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعۀ حقو بنیادین نهروندان نرح دهد.
بر همین اساس حق دس رسی نهروندان در رح کردن نکایت از تضویی حقوو دوردی بوه
دادرس اساسی تفسیر دادرسان کن رل پیشینی و ان شار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی
هواهد دانت .بهع ارت دیگر دادرس اساسی انند سوزنبانی است که ق ار حقوو بنیوادین را
در ریل حقیقی هود نگاه یدارد و از هروج آن توسط قا ات عمو ی جلوگیری یکند.
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حقو بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت.
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مقدمه
در نگاه ی جا به قانون اساسی باید گفت این نشور صوب که به تأیید راجو صوالحیتدار
هر کشوری رسیده و سازوکارهای ربوو را داراسوت قوانون وادر و تضومینکننود حقوو و
آزادیهای نهروندان تعیینکننود ویوای و صوالحیتهوای قا وات و تنظویمکننود روابوط
کارگزاران با یکدیگر و نهرو ندان است .بر این اساس سئلۀ صیانت از آن اهمیت بسویاری دارد.
ت یق ابقت سایر قوانین با قانون اساسی بر نای برتری قانون اساسی بهعنووان یوا اصول
هم جهت جلوگیری از تصویب قوانین هالف آن نر اساسی دولت قانونمند است.
همچنین حمایت از حقو بنیادین نهروندان که به جرأت یتووان گفوت آرزوی شو ر
تمام انسانها از هر رنگ نژاد زبان و ذه ی است بسیار قابل تأ ل اسوت و نیواز بوه راهکواری
برای صیانت از آن را یطل د .چنانکه در سلسله راتوب اررگوذار در نظوام نود کوردن حقوو و
آزادی ها حقو بنیادین باالتر از قانون اساسی قرار ویگیورد و ایون اهمیوت حفایوت از آن را
دوچندان یکند (عمید زنجانی .)219 :1939
صیانت از قانون اساسی تفکری بود در راس ای پاسوگگویی بوه ایون سوئله کوه ایون سوند
بنیادین باید ورد حفایت قرار گیرد تا از تعدی و تعرض نس ت بوه آن پرهیوز نوودق قولوهای
است که با جن ش قانون اساسی و اهمیت قوانین اساسی بوهعنووان سوند بنیوادین کشوورها بوه
وجود آ ده است .بنابراین الزم است رجعی برای حفایت از قانون اساسی تعیوین نوود کوه از
یا طرف اس قالل دان ه باند و در سی ر هیچکدام از قوای سهگانه ن انود و از طورف دیگور
اه یار اب ال یا اصالح ن صوب را در صورت غایرت با قانون اساسی در اه یار دان ه بانود.
در دلسفۀ حقو این نهاد دادرسی اساسی نام دارد.
نهاد دادرسی اساسی از یا سو به تنظیم هرد ندانۀ ناسو ات نهادهوای سیاسوی و توزیو
عادل صالحیت بین آنها نظارت یکند و از دیگر سو به تضمین حقو و آزادیهوای عموو ی
در برابر تجاوزات نهادهای قدرت بهویژه قوه قانونگذاری یپردازد (گرجی .)5 :1910
دادرسی اساسی بهیقین برجس ه ترین رویداد نیمۀ دوم قرن بیس م در عرصۀ حقو اساسوی
است و هیچ نظا ی را نمیتوان یادت که در آن دادرسی اساسی وجود ندانو ه بانود .کوار ویوژ
این نهاد حمایت از برتری قانون اساسی با عنایت بر اصل سلسله راتب قواعد حقووقی بور سوایر
قوانین صوب است .هرچند نظارت بر قوانین از سه طریق وردم نهادهوای قضوایی و نهادهوای
سیاسی حقق ی نود لکن آنچه بیش ر دنظر قرار دارد چه از نظور قودرت اجرایوی و چوه از
لحاظ ضمانت اجرا ع وف به نهادهای قضایی و سیاسی است (پروین .)59 :1911
نظارت قضایی که هاس گاه آن ایاالت حد آ ریکاست نگس ینبار در قضیۀ اربری علیوه
دیسون در سال  1399توسط قاضی ارنال ورد توجه قرار گردت .این نظوارت بوه دو نوکل

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین949 ...

عام و هاص تقسیم نده است که تفاوت این دو نوع از نظارت در وضوع و جهتگیری هر یا
از آنها دانس ه نده به این نحو که وضوع نظارت عام اجرای صوحی قووانین در دسو گاههوای
حکو ی است که دارای جهتگیری جازات ی باند و وضووع نظوارت هواص رسویدگی بوه
تصمیمات و اقدا ات واحدهای اجرایی توأم با جهتگیری اب ال است (راسخ .)191 :1933
نوع دیگ ر نظارت قضایی نیز که ن یجۀ تفکرات هانس کلسن در اتوریش بوود بور پایوۀ ایود
برتری قانون اساسی از لحاظ سلسله راتب هنجارهای حقوقی پایهریزی نده بود .وی ع قد بود
برای ح رم نگهدان ن قانون اساسی باید دادگاه ویژهای بدین نظور ایجاد نود.
با ایجاد دادگاه قانون اساسی چااسلواکی در  21دوریۀ  1129و دیوان قانون اساسی اتریش
در اول اک ر  1129نروع روند نکل گیوری دادگواهی سو قل از قوو قضواییه جهوت بررسوی
ابقت قوانین عادی با قانون اساسی آغاز ند .سال های بعود از جنوگ جهوانی دوم ایون رونود
ادا ه دانت و سرعت بیش ری گردت .ای الیوا آلموان ترکیوه یوگسوالوی و درانسوه کشوورهای
بعدی در این تحول بودند.
نظارت سیاسی که با اتکا بر نهاد سیاسی پایهریزی نده نوع دیگری از انوواع نظوارت اسوت.
این نظارت به وسیلۀ نهادی فاوت از جلس به نظوارت بور ابقوت قووانین عوادی بوا قوانون
اساسی یپردازدق همانند نورای نگه ان در ایران یا درانسه که تا ق ل از قانون اساسی  1153به
این نیوه نظارت یکرد .وجود یا نایر سیاسی بهعلت عدم اس قالل در تصمیمگیری نظوارت
حقوقی را به سمت نظارت سیاسی سو یدهد.
دارغ از قیاس دو الگوی ذکور سئلۀ حائز اهمیت اه یارات دادرس قوانون اساسوی اسوت.
بهطور کلی ی توان این اه یارات را در پنج دس ه بیان کرد که ع ارتاند از :پش ی انی از حقو
و آزادیهووای بنیووادین داوری دربووار تعووارض صووالحیتهووا یووان ایوواالت و نوواطق تضوومین
قانونمندی روابط یان نهادهای دول ی حل اه الدات نانی از ان گابات سیاسی و لی و نظارت
بر ابقت قوانین با وازین دول ی (ع اسی .)33 :1919
قالۀ حاضر بر نای پژوهش توصیفی  -تحلیلی با این درضیه تدوین نده است که صیانت
از حقو بنیادین نهروندان از ویای اصلی دادرسی اساسوی اسوت و بوهدن وال پاسوخ بوه ایون
پرسش اصلی است که دادرس اساسی چگونه یتواند در تحکویم و توسوعۀ ایون حقوو نقوش
بسزایی دان ه باند؟ ازاین رو در بگش اول به قواعد عام دادرسی اساسی پرداه ه ینوود و در
بگش دوم رویۀ پش ی انی از این حقو و در نهایت با عنایت به آرای عدد دادگواههوای قوانون
اساسی به این پرسش پاسخ هواهیم گفت.
باید اناره کرد که نناهت نهادهای سیاسی و حقوقی دیگور کشوورها یوا بوهع وارتی دیگور
نناسایی حقوقی و دس یابی به رهیادتهای علمی و عملی دیگر جوا بشری بویتردیود سو ب
گشودن ادقهای جدیدی در نگاه نهادهای لی ینود .این هم در تما ی ناهههوای حقووقی
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قابل تأ ل است و ط یع ا در ورد حقو اساسی و قانون اساسی ایون نگواه بسویار بوارزتر جلووه
یکند .بر این اساس تدبر در آرای دادگاههای قانون اساسی چند کشور ورد توجه هواهد بود.

قواعد عام دادرسی اساسی
قواعد عام دادرسی نا ل ت یین عنوا و فهووم دادرسوی الگوهوای گ لو سواز ان و نحوو
ان گاب دادرسان آنها هواهد بود .از آنجا این احث کررا در ک ابهای حقوقی بهتفصیل بحث
نده ازاینرو از اطالۀ کالم پرهیز نده و تنها به کلیاتی پرداه ه نده است.

تبیین معنا و مفهوم دادرسی اساسی
دادرس در لغت به عنای دادران یا رسنده داد است .در اص الح دادگس ری قاضی یا کسی کوه
به دادهواهی رسیدگی کند یا کسی که به داد س مدیدهای برسود بوهکوار رد وه اسوت .در علوم
حقو دادرس بهعنوان قاضی نناه ه ینود .بی نا دادرسی باید در حلی انجام گیرد و این
کان گصوص همان دادگاه است .نهاد یا رجعی که به اعمال قضایی در آن پرداه ه ینوود
و یا یا چند دادرس یا قاضی با توجه صالحیتهای ت ییننده رسیدگی به دعاوی روحوه را
بررسی ی کنند .اگر به این ع ارت یعنی دادرسی ع ارت اساسی اضاده نود نظور رسیدگی به
دادهواس ی هواهد بود که نیبر قانون اساسی اسوت و ط یع وا بایود در دادگواهی بوا هموین
اه صاص یعنی دادگاه قانون اساسی 1بررسی نود.
اید دادرسی اساسی ط عا نیبر پذیرش قانون اساسی در رأس هرم قواعد حقوقی است و
ق ول قانون اساسی نیز یعنی پذیرش قدم بودن آزادیها بر قدرت .از سوی دیگر ناکلۀ قوانون
اساسی دربردارند حقو ط یعی و حقو بشر است .این حقو که قدم و ح ی حاکم بور اراد
قنن است و لزوم نگاه انی دعال و ساز ان ند از آن ضرورتی اج نابناپذیر است .بر این اساس
دادرسی اساسی با هدف صیانت از حقو و آزادیهای بنیادین با دو نیو فاوت اب دا در ایاالت
حد آ ریکا و سپس در اروپا با اق اس از نظرهای هانس کلسن در اتریش پایهریزی ند.
هرچند تاریخ دقیق به کار بردن این اص الح دقیقا علووم نیسوت کلسون و آیوزنمن از
سال  1123آن را به کار بردند .از نظر کلسن دادگس ری اساسی به عنای تضمین قضوایی
قانون اساسی است .از نظر آیزنمن نیز قضاوتی اسوت کوه براسواس قوانون اساسوی صوورت
ی گیرد .به تع یر دیگر تضمین تقسیم صالحیت بین قنن اساسوی و قونن عوادی اسوت
(واعظی  .) 11 :1919صالحیت نهاد برتر در نظارت بر قوانین و قررات حکو ی است کوه
1. Constitutional court, constitutional tribunal
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تجاوز از حدود اه یارات یا نقض قوانین توسط دس گاه ها ی حکو ی بررسی ی نود
.)& Thompson, 2008:558
یشل دوویلیه دادرسی اساسی را اینگونه تعری یکند :جموعۀ ساز انها و آیوینهوایی
که توسط آنها برتری قانون اساسی تضمین وی نوود .لوویی دواورو نیوز دادگسو ری اساسوی را
جموعۀ ساز انها و دنونی یداند که به دد آنها و بیهیچ حدودی ی برتوری قوانون اساسوی
تضمین ینود (گرجی .)11 -13 :1910
زهیر نکر اندیشمند ل نانی نیز دادرسی اساسی را در تعریفی کلوی نوایر بور جموعوهای از
ساز انها روشها و درایندهایی ی داند که برای بررسی و قابله با نقض اح مالی قانون اساسی
و تضمین برتری این سند بنیادین بر دیگر قوانین و قررات حاکم بر جا عوه بوهکوار ویرونود.
تحقق این هدف هم در قالب دعالیت هیأت هوای سیاسوی و قضوایی و بوا حوریوت نظوارت بور
قوانین صوب پارلمان صورت ی گیرد و تکیۀ اصلی آن تفویض اه یوارات الزم بوه هیوأتهوای
نایر به نظور لغو و اب ال قوانین غایر با قانون اساسی است (پروین .)11-12 :1910
بهطور هالصه از جموع احث روحه یتوان گفت دادرسی اساسی جموعوه نهادهوا و
سازوکارهایی است که هدف نهایی آن تضمین اح رام و برتری قانون اساسی و صیانت از حقوو
و آزادیهای نهروندان است.
(allen

ویژگیهای مشترک دادرسی اساسی
گ ل جهان فواوت اسوت ویتووان انو راکاتی را نیوز

هرچند نیوههای دادرسی در نقا
برنمرد که ع ارتاند از:
ال ) انحصار ترادعات ربو به قانون اساسی :آنچوه سولم اسوت ح ووای ترادعوات در هور
کشوری فاوت است لکن تما ی آنها تنها به ان ا قوانین با قانون اساسی هواهند پرداهت.
ب) تعیین اعضای نهاد نظارت از سوی قا ات سیاسی :تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی از
سوی قا ات سیاسی س لزم آزادی ان گاب است .داهلۀ قا ات سیاسوی در تعیوین اعضوای
دادگاههای قانون اساسی نهتنها نقصان به نمار نمیرود بلکه زیت است زیرا باعث شوروعیت
اعضای این نهاد ینود (بابادی .) 110: 1915
ج) نهادی س قل از سه قوه :این نهاد ن اید به قوای حکو ی وابس ه باند بلکه بایود دارای
اس قالل بوده و هارج از چارچوب قو جریه قضاییه و قننه باند.

سازمان دادرسی اساسی و نحوۀ انتخاب دادرسان
در حال حاضر بیش ر کشورهای جهان به ضرورت تأسیس نهاد دادرس اساسوی و لوزوم تشوکیل
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آن صحه گذان هاند و همانطورکه الحظه ینود وییفۀ اعمال دادرسی اساسی را به دادگواه
قانون اساسی یا دیوان عالی سپردهاند .بینا بس ر نهادی و حقوقی هر کشور با توجوه بوه نووع
نگاه قانون اساسی در کارکردها صالحیتها و ان گاب یا ان صاب دادرسان اساسی فاوت است.
ال ) در سیس م آ ریکایی :اص ول قانون اساسی آ ریکا بر نای تفویض حاکمیوت از وردم
به دولت ت یین نده و بنابراین اصل برتری قانون اساسی نعکسکنند حاکمیوت وردم اسوت.
بهدن ال آن تحدید قدرت اج نابناپذیر هواهد بود و برای کن ورل قانونگوذار بوا اعموال نظوارت
قضات بر آن بهنوعی حدودیت را در دس گاه تقنینی ایجاد کردند .بهع ارت دیگر دادرسی را بوا
سپردن اه یار نظارت به قضات عملی ساه ند ).(zoller,2008;150
عمو ی و غیر مرکز بودن دادرسی اساسی در الگوی آ ریکایی از ویژگویهوای اصولی ایون
سیس م است .هر گاه دادگاه ایال ی یا ددرال در هر حوزهای در رسیدگی به پروندهای به قوانونی
که هالف قانون اساسی است برهورد کند ی تواند از اعمال قوانون وذکور هوودداری ورزد .در
این نیو بررسی اع ار قانون در حین رسیدگی به یا دعوای نگصوی اسوت بودین عنوا کوه
ذینف بودن هواهان و ضرر ندن وی از نقوض قوانون اساسوی سوئلهای هوم در رسویدگی
دیوا ن عالی است .این نوع نظارت با توجه به اهمیت و نظارت در ایاالت حوده بور پایوۀ قودم
برنمردن حقو بر قانون اس وار است.
نظارت در این روش پسینی است زیورا پوس از ان شوار قوانون بوه اجورا در ویآیود .اع وار
تصمیمات در این سیس م لق ن وده بلکه نس ی است و دقط نسو ت بوه طوردین دعووا دارای
اع ار است و دادگاه های دیگر لزو ی به ت عیت از آن ندارند .به تع یر دیگور صوالحیت کن ورل
قضایی به قاضی اجازه یدهد حکم هود را جایگزین تصمیم قنن سازد (واعظی .)29 :1919
در این سیس م عمووال قضوات از سووی قوو جریوه ان گواب وینووند .ولال در آ ریکوا
رئیسجمهور دادرسان دیوان عالی کشور را با وادقت جلس سنا تعیوین ویکنودق در کانوادا و
ژاپن توسط نگستوزیر اعضای دیوان عالی نصوب ینوندق در هند نیز از طریق رئیسجمهور
پس از شورت با رئیس دیوان و وزرای کابینه و رئیس دیوان نیوز از سووی رئویسجمهوور و بوا
شورت قضات دیوان دادگاههای عالی ایال ی تعیین ینود.
ب) در سیس م اروپایی :در این سیس م همانطورکه گف ه نده است اس قالل نهواد دادرس
اساسی از سایر قوای حکو ی اهمیت ویژه ای دارد .ترادعات ربو به قانون اساسوی در دادگواه
هاصی که برای این نظور تشکیل نده است بررسی هواهد ند .بر این اسواس قضوات دادگواه
قانون اساسی قضات حردهای که در سیس م قضایی و دادگاههای عوادی هسو ند نگواهود بوود.
به طور لال نصب دادرسان قانون اساسی در آلمان توسط دو جلس این کشور تحقق وییابود.
در درانسه از یان  1قاضی هر کدام از رئیسجمهور رئیس جلس لی و رئیس جلس سنا 9
نفر را ان گاب ی کنند .ای الیا از جمله کشورهایی است که هر سه قوه در ان گاب قضوات نقوش
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اساسی دارند .در ایران نیز اعضای نورای نگه ان از طریق ان گاب توسط ره ری (نش دقیه) و
ان گاب توسط رئیس قو قضاییه با رأی نمایندگان جلس (نش حقوقدان) برگزیده ینوند.
این نیوه در هالف جهت نگاه آ ریکایی حرکت یکند و نیبور نظریوۀ حاکمیوت لوی
اصوولی را بیووان وویدارد کووه بوور نووای آن قاضووی نموویتوانوود در کووار قانونگووذاری دهالووت
کند) .(sweet,2003:2744بهع ارتی دیگر در نیو اروپایی نظام دادرسی اساسی از نظام قضوایی
مایز است.
در نهایت تصمیمات صادره از این دادگاهها نیز باید از اع ار ا ر گ و ه برهوردار باند و به
اب ال قوانین گال با قانون اساسی نجر نود.

رویۀ صیانت از حقوق بنیادین
یکی از اهداف اصلی دادرسی اساسی پاسداری از حقو و آزادیهوای بنیوادین ادوراد از طریوق
نظارت بر ت یق قوانین و قررات عادی با قانون اساسی است که اه مام به این هدف هم نیوز
ضرورت تشکیل نهادهای نایر را دوچندان یکند زیرا با عنایت به ق عیت قانون اساسی که در
پی ایجاد تعادل یان قدرت حاکمیت و حقو و آزادیهای نوهروندان اسوت ندانو ن نظوارت
یتواند در نهایت به تفو قدرت حاکمیت بر حقو و آزادیهای نهروندان بینجا ود و تمرکوز
قدرت و اس داد سیاسی را بهدن ال دان ه باند (عمید زنجانی .)910 :1911
قانون اساسی که در ب ن هود ایود حقوو ط یعوی و حقوو بشور را دارد جموعوهای از
حقو و ارزشهای رابت اساسی است و اساسا بورای حمایوت از ادوراد و جا عوه و جلووگیری از
تعدی قا ات سیاسی به حریم آنها تدوین نده است .در همین ز ینه صیانت از قوانون اساسوی
در دل هود صیانت از حقو بنیادین نهروندان نیز در پی هواهد دانت .ازاینرو دادگواه قوانون
اساسی بهعنوان رج حادظ قانون اساسی وییفۀ صیانت از حقو بنیادین را نیز بهعهده دارد.

مفهوم حقوق بنیادین
حقو بنیادین زنجیرهای از حقهایی است که ن ود آنها ا کان وجود سایر حقوو را غیور مکن
هواهد کرد یا با تردید همراه هواهد بود و نقض حقو بنیادین بوه عنوای نقوض سوایر حقوو
است ).(jones,1996:43
حقو بنیادین را یتوان ولود اندیشههای دلسفی دینی و اهالقی دانست و عوا ل وجوه
حقها نیز ریشه در نظریات ارائهنده از سوی آن کاتب دارد ( وسیزاده .)93 :1931
حقو بنیادین دارغ از نگاه نکلگرایان که عیار تضمین رسمی قانون اساسی یوا قوررات
همنأن آن را حاکم یدانند وجودنان ایۀ قوام و ن ودنان وجب زوال نگصیت یوا دردیوت
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انسان وینوود .همچنوین حقوو بنیوادین حوقهوای جهانشومول ذاتوی و غیرقابول سولب و
اسقاطیاند که در تحلیل آنها اصل بر اطال است گر آنکه قیدی صراح ا آنها را حودود کورده
باند (آگاه  .)55 :1931نوع نگاه به فهوم حقو بنیادین دو دیدگاه در بین حقوقودانان پدیود
آورده است .دس ۀ اول که ع قدند با نگاه اهیتگرا یتوان تما ی حقو و آزادیهوایی را کوه
وجودنان س ب پایندگی و ن ودنان وجب گسست دردیت انسانی است بنیوادین نا یود (نگواه
اهیت گرایانه)ق دس ۀ دوم که در رأس آها لویی داورو درانسوی است بر این عقیدهاند که تنها
حقوقی که صراح ا توسط قانون اساسی تضمین نده حقو بنیادین است (نگاه نوکلگرایانوه).
این دیدگاه با نظریۀ آلمانی ابقت دارد زیرا در این کشور حقوقی که صراح ا در قانون اساسی
ورد حمایت قرار گرد ه حقو بنیادین نا یده ینود .انکال نظریۀ دسو ۀ دوم آنجوا نمایوان
ی نود که لال حقی انند حق حیات اگور در قوانون اساسوی قیود نشوده بانود جوز حقوو
بنیادین نیست و این حل انکال است (گرجی .)1-11 :1939

تقاضای رسیدگی به انطباق قوانین
سه نیوه برای تقاضای رسیدگی به ابقت قوانین عادی با قانون اساسی وجود دارد:
ال ) اعمال حق نظارت در قالب دعوای اصلی :در این روش بدون اینکه دعوایی یان انوگاص
در برابر دادگاه بهوجود آ ده باند تقاضای اع راض مکن اسوت از جانوب نوهروندان یوا قا وات
سیاسی صورت گیرد که تنها در جهت اعمال نظارت پسینی قابلیت اجرا دارد لل آلمان و ای الیاق
ب) ش اعمال حق نظارت در قالب دعوای درعی :در ز ان اقا ۀ دعوای اصلی یکی از طردین
دعوا دعی ابقت قانون ورد اس ناد طرف دیگر با قانون اساسی نده و هواس ار عدم اجورای
آن ی نود یعنی در ضمن دعوای اصلی دعوای دیگری رح ینود .ایون نویوه سو ب لغوو
قانون نمینود و تنها به عدم اجرای قانونی نجر ینود که با قوانین اساسی غایرت دارد .این
نیوه در نظارت پسینی قابلیت اجرا داردق
ج) نیبر نظارت و کن رل بهصورت س قیم :بدون درهواست نهروندان قضات دادگاه یا
قا ات عمو ی بررسی انجام یگیرد و کلیۀ صوبات پارلمان برای نظارت بوه رجو نظوارتی
درس اده ینود (پروین .)591-599 :1912

دسترسی شهروندان به دادرس اساسی
نک ۀ حائز اهمیت در بحث صیانت از حقو نهروندان آیین دادرسوی و ایون سوئله کوه ادوراد
چگونه یتوانند به دادرس اساسی نس ت به تضیی حقو نهروندی هود راجعه کنند؟ پاسوخ
به این پرسش نو به العۀ نیوههای گ ل رسیدگی در الگوهای گ ل است.
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در ایاالت حده حق دادهواهی ادراد به دادرسی اساسی یا همان دیوان عالی ددرال وجوود
دارد ا ا وض در عمل طور دیگری است .هرچند هر ذینفعی حق دارد به دیوان عوالی رجووع
کند لکن دیوان در پذیرش دعوای روحه آزادانه تصمیم یگیرد .بور هموین اسواس درصود
کمی از دعاوی ورد رسیدگی قرار ی گیورد .بوه بیوان دیگور هور نوهروندی در هور دادگواهی
ی تواند رعایت قانون اساسی را در حین دعوا ورح کنود و ایون یعنوی نوکایت غیر سو قیم.
اس رالیا و ژاپن نیز نیوهای همانند ایاالت حده دارند (ع اسی .)15 :1919
در اسو رالیا ط ووق اصووول  191و  109قووانون اساسووی دوودرال و اصووول  51و  12قووانون
دادگاه های اساسی هر دو به حق نکایت دردی از هر نگص شروعیت یدهند .براساس قانون
دادگاههای اساسی کلمۀ «نگص» نا ل انگاص ط یعی هم نهروندان هم ات واع هوارجی و
هم انگاص حقوقی ی نود ) .(patrono,1999:414در قابول در کشوورهایی هماننود اسوپانیا
آلمان اتریش بلژیا هند ترکیه و ای الیا نهروندان حق راجعوۀ سو قیم بوه دادگواه قوانون
اساسی را دارند.
اد  11قانون بنیادین آلمان بند  0بیان یدارد :هر کس که حقو بنیادین او توسط قوای
عمو ی آسیب دیده باند ی تواند علیه جاوز به طرح نکایت قضایی بپردازد .بند  0ال اد
 19نیز نحو طرح نکایت را اینگونه نرح یدهد :در صورت تجاوز قووای عموو ی بوه حقوو
بنیادین ادراد آنها ی توانند به طرح نکایت اساسی نزد دیووان قوانون اساسوی دودرال وادرت
ورزند .هرچند طرح این نکایت شرو به طی راحول نوکایت و رسویدگی در راجو عوادی
است .در اسپانیا ابق اد 10تا 29قانون اساسوی صویانت از حقوو بنیوادین توسوط ادوراد
داد دوم و دادس ان در صورت تجاوز قا ات سیاسی به حقو و آزادیهای بنیادین بوا طورح
نکایت ا پارو ا کانپذیر است.
در بلژیا نیز ادراد و گروهها یتوانند با اس فاده س قیم به قررات بینالمللی به دیوان داوری
این کشور راجعه و از حقو و آزادیهای بنیادین هود حمایت کنند (گرجی .)299 :1933
دس رسی س قیم به دادگاه قانون اساسی آدریقای جنووبی نیوز ط وق بنود  199-2قوانون
اساسی تنها در نرایط اس لنایی ا کانپذیر است یعنی در نرای ی که دعووا از چنوان اهمیوت
باالیی برهوردار است یا از نظر عمو ی آنقدر بااهمیت است که تأهیر در رسیدگی بوه آن دعووا
ط ق درایند رسوم دادرسی به ناد عمو ی آسیب یزند یا ان تحقق عدالت واقعی و دولت
کریمه ینود ). (Dickson,1997:536
به وجب بند اضادهنده در اد  13قانون  5132صوب  2919ترکیه هر کوس ویتوانود
در صورت اهالل در هر یا از حقو و آزادیهای پیشبینینده در قوانون اساسوی بوا در نظور
گرد ن چارچوب قواعد وادقتنا ۀ حقو بشر اروپایی از جانب قوای دول ی بوه دادگواه قوانون
اساسی جهت اقا ۀ دعوا راجعه کند.
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ورح

در ترکیه نکایت توسط رئیس جمهور گروه پارلمانی اکلریت یا گروه پارلمانی اقلیت
ینود یا توسط دادگاه عمو ی.
در ایران هرچند حق دس رسی ادراد به نورای نگه ان بوهطوور سو قیم در قوانون اساسوی
پیشبینی نشده است لکن از ن و اصول ربو به نورا در قانون اساسی و پیشینۀ تصوویب
آن در جلس بررسی نهایی قانون اساسی یتوان گفت هور دورد و نگصوی کوه ادعوای نقوص
حقو اساسی هویش را دان ه باند و هر نوع عمل تقنینی و اداری و قضوایی و ح وی دوردی و
گروهی را که غایر با آزادیهای حقو صرح در قانون اساسی بیابد یتوانود از آنهوا در اصول
چهارم تظلم هواهی کند .در هر حال نورای نگه ان در نظریات عدد هود درصودد صویانت از
حقو بنیادین برآ ده است ( وسیزاده .)901 :1931
در قابل این نظریه برهی حقوقدانان بهعلت ن ود دادگواه قوانون اساسوی در ایوران وییفوۀ
دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را به عهد دیوان عدالت اداری یدانند
و اساسا دیوان را بازیگر اصلی نقش دادگاه قانون اساسی برنمردهاند .اسو ناد ایشوان بوه اب وال
صوبات غایر با قانون اساسی در هیأت عمو ی دیوان در جهت حراست از قانون اساسوی اسوت
و این را به عنای شارکت دیوان در درایند دادگس ری اساسی به فهوم وس قلمداد کردهاند
و ح ی هم ترین نقوش ایون نهواد را تضومین حقوو بنیوادین و پاسوداری از حقوو عموو ی
دانس هاند (جاللی .)129-109 :1915

حقوق بنیادین در پرتو آرای دادگاههای قانون اساسی
در این بگش آرای دادگاههای قانون اساسی در کشورهای گ ل را ورد بررسی قورار هوواهیم
داد تا به نقش تأریرگذار دادرسان در تحکیم حقو بنیادین نهروندان انراف پیدا کنیم.

شورای قانون اساسی فرانسه
نووورای قووانون اساسووی درانسووه از اب کووارات قووانون اساسووی جمهوووری پوونجم درانسووه صوووب
 1153یالدی است .این نورا شکل از نه عضو برای دت نوه سوال اسوت .سوه نفور از سووی
رئیس جمهور سه نفر از سوی رئیس جلس لی و سه نفر از سوی رئیس جلس سنا همراه بوا
تما ی رؤسای سابق جمهوری اعضا این نورا را تشکیل یدهند .کن رل قوانین جلوس توسوط
نورا اج اری است لکن در ورد قوانین عادی ز انی نورا بررسی را آغاز یکنود کوه از سووی
رئیسجمهور نگست وزیر رؤسای هر یا از جالس و همچنین نصت نماینده یا سناتور ارجاع
نود .در ذیل به یکی از آرای این نورا هواهیم پرداهت.
در  3سپ ا ر  2910پروندهای در هصوص صادرات آرار هنوری در نوورای قوانون اساسوی
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بررسی ند .در این پرونده آقای آلن ال نکای ی را رح یکند نس ت به اینکه واد  2قوانون
 29ژوئن  1101در هصوص صادرات آرار هنری با حقو و آزادی تضومیننوده توسوط قوانون
اساسی غایرت دارد و حقو وی را نقض کرده است1.
اد  2قانون  29ژوئن  1101در هصوص صادرات آرار هنری است که به دولت این حوق را
یدهد که از سوی هود یا ساز انها نهرداریها یا نهادهای عمو ی تموا ی کاالهوایی را کوه
جهت صادرات عرضه ندهاند به قیم ی که توسط صادرکننده عرضه نده است برای هود نگوه
دارد با قید اینکه این حق دولت باید یرف نش اه اعمال نود .در قابل ناکی ادعوا ویکنود
که حق الکیت نقض نده است و این اده ا کان ج ران الی نصفانه و قابل پیشبینوی را بوه
الا آرار هنری توقی نده نمیدهد.
نورای قانون اساسی اس دالالت ذیل را رح یکند.
ابق اد  11اعال یۀ حقو بشر و حقو نهروندان صوب  1131که یگویود :از آنجوا
ال حقی قدس و صون از تعرض است هیچکس را نمیتوان از آن حروم کرد گر آنکه نف
عمو ی آن را ایجاب کند و تنها در نرای ی که از الا پیش از تجاوز به حق بهطوور نصوفانه
ج ران هسارت نده باند.
با در نظر گرد ن قانون ورخ  29ژوئن  1101که بر صادرات آرار هنری توا ق ول از نسووخ
ندن آن با قانون ذکور وورخ  91دسوا ر  1112حکو وت دارد و بوا در نظور گورد ن هودف
قانونگذار که جلوگیری از هروج دیریتنشد انیای تاریخ هنر به نف عمووم وردم اسوت کوه
عاقب اد  1قانون  29ژوئن  1101صادرات این انیا نیاز نود صودور جوواز از سووی وزارت
آ وزش لی و جوانان است این وزارتگانه باید یورف یوا واه در هصووص درهواسوت جووز
صادراتی که توسط الا به گمر داده نده و هدف الا صادرات این انیاست تصمیم بگیرد.
نورای قانون اساسی در ادا ه بیان یکند پس از ر ت درهواست دریادت جووز صوادرات
بدون توجه به اینکه الا قصد دروش آنها را بیان کرده یا نکرده بانود توقیو ا ووال نقوول
توسط قا ات عمو ی نجر به حرو یت از حق الکی ی ینود که ط وق واد  11اعال یوۀ
حقو بشر سال  1131باید ح رم نمرده نود.
با م نظر قرار دادن آنچه بیان ند شگص ی نود که حرو یت از حق والکی ی کوه
ج واز آن در واد ورد ناقشه داده نده است الزا ات شگصنده در اد  11اعال یوۀ 1131
را برآورده نمیسازند بر این اساس اد  2قانون  29ژوئن  1101را باید گال با قانون اساسی
دانست .همچنین پاراگراف دوم اد  12قانون اساسی که یگوید :رأیی که بر نوای واد -1
 11به ابقت ندان ن آن با قانون اساسی نظر داده بود از تاریخ ان شار تصمیم نوورای قوانون
اساسی یا در تاریخ دیگری که در آن رأی آ ده است لغو هواهد ند.
1. Decision no. 426 QPC 2014, conseil constitutionnel
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نورای قانون اساسی با در نظر گرد ن اینکه نرو هاصی که در واد  2قوانون  29ژوئون
 1101آ ده است در هصوص صادرات آرار هنری است آن را گال با قانون اساسی تشگیص
داده و رأی به اب ال آن یدهد.
نک ۀ جالب توجه در این رأی اس نادات عدد نورای قانون اساسی است که در نهایوت بوه
حق حفظ آرار هنری که برای صادرات به نمایش گذان ه نده است نجر ینوود .ایون حوق
برای صاحب ارر حفوظ است و دولت حق جلوگیری از هروج آن را ندارد .در ضمن رأی صادره
در روزنا ۀ رسمی ن شر هواهد ند و به اطالع عموم هواهد رسید.

دادگاه قانون اساسی ترکیه
به وجب اد  101قانون اساسی ترکیه و اد  1قوانون  1211دادگواه قوانون اساسوی از 11
عضو تشکیل نده است .براساس واد  103قوانون اساسوی و واد  9قوانون  1211ویوای و
اه یارات دادگاه ع ارتاند از:
از آرای دادگاه قانون اساسی به طور لال به یا وورد هوواهیم پرداهوت توا نقوش دادرس
اساسی را در تحکیم حقو بنیادین نهروندان به ر در کنیم.
در حادرهای که به اقا ۀ دعوا در نع ۀ دوم دادگاه قانون اساسی در تاریخ  25دوریۀ  2915و
نجر به صدور رأی ند هواهانها آدم ایجن احمد ایجون و هنویم ایجون هسو ند .ایون ادوراد
بهدلیل انفجار ین دچار جراحت نده بودند .هواهان  12ساله احمد ایجون هموراه بوا دوسوت
هود که در حال غذا دادن به حیوانات در اطراف ز ینی بودند که توسط پایگاه نظا ی س قر در
رز ترکیه با سوریه ینگذاری نده بود با گلۀ گوسفندان به ز ین ینگذارینده وارد نودند.
او و دو نفر از دوس انش به دلیل انفجار ین دچار جراحت ندند .پس از این حادروه ایون ادوراد
دعوایی را علیه وزارت دداع لی در دادگاه عادی ترکیه اقا ه کردند تا هسارات الی و غیر والی
آنها ج ران نود .دعوای آنها جهت دریادت غرا ت رد ند به این دلیل که درزند ناکی کوه بوه
ز ینی وارد نده بود که به ز ین ینگذارینده عروف است اطراف این ز ین عالئم هشدار و
حصار سیمی وجود دارد و او با چاقوی جی ی بوا وین در حوال بوازی بووده اسوت و والودین او
به درس ی وییفۀ راق ت و حادظت از پسرنان را انجام ندادهاند در ن یجه در هصووص حادروۀ
زبور سا حۀ حض وجود دان ه اسوت .سوئول دانسو ن دولوت بوهدلیول هسوارات وارده و
سئولیت اع ای غرا ت از جانب دولت توجیه قانونی ندارد .پس از آن به دادگاه قانون اساسوی
راجعه کردند .هواهانها هاطرنشان کردند که حادرۀ انفجار ین بهدلیل انجام نودادن اقودا ات
ضروری است که در ن یجۀ آن هواهان دعوا آدم ایجن جروح نده است .آنهوا همچنوین ادعوا
کردند که اقا ۀ دعوای ج ران هسارت از جانب آنها در ز ان ناسب به ن یجه نرسیده است.
دادگاه قانون اساسی در رحلۀ اول درهواست ادراد زبور را براساس حق بر زندگی بررسوی
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کرده بودق حق بر زندگی و حوق حمایوت از هویوت وادی و عنووی ادوراد حقووقی الینفوا و
غیرقابل اب ال بوده و بهندت بههم رت ط اند و این حقو تکالی ل وت و نفوی را بور عهود
دولت قرار یدهند .در این ز ینه دولت تعهدی نفی در هصوص حفظ جان ادراد دارد به این
صورت که ن اید عا دانه و غیرقانونی جان ادراد حاضر در قلمروش را بگیرد.
براساس رویکرد بنیادینی که دادگاه قانون اساسی در هصوص تعهدات ل ت دولت اتگاذ کرده
است و براساس حق درد برای زندگی کردن اد  11قانون اساسی دولت را لزم ویسوازد توا در
حوادری که به رگ نجر نده و در آن حوادث دولت سئول نناه ه ینود اقدا ات ؤرر اداری
و قضایی را اتگاذ کند طوریکه از اجرای درست چارچوب قانونی و اداری اطمینان حاصل کند که
جموعه اقدا ات زبور در جهت حفظ جان ادرادی اسوت کوه جانشوان در عورض تهدیود اسوت.
همچنین هدف از اتگاذ اقدا ات زبور با اس فاده از تمام ا کانات در دس رس آن است که از ریشه-
کن کردن نقض حق زندگی و از جازات ناقضان حق زندگی اطمینان حاصل نود.
وزارت دداع بیان یکند این ز ین با سیمهای هارداری با ارتفاع حداقل یوا ور احاطوه
نده است و عالئم هشداری در ن قه وجود دارند که حاکی از آنانود کوه ز وین زبوور وین-
گذاری نده است .به بو یان در هصوص این ز ین اطالع داده نده است .دس ورالعملهای الزم
به آنها داده نده است و رد ی که در حوالی این ز ینها بر روی ز ینشوان کوار ویکننود یوا
حیواناتشان را به چرا یبرند در ورد این ز ینها ل ندهاند.
دادگاه قانون اساسی تأکید کرده که اقدا ات الزم توسط قا وات و هشودارهای الزم توسوط
نگه ان هواهان و دوس انش را از ورود به این ز ین باز ندان ه است از این ادراد ان ظار نمیرود
که لل انسان بالغی رد ار کنند که از سئولیتهای هود در ق وال ورود بوه ز وینهوای وین-
گذارینده آگاه است همچنین گلۀ گوسفندان از روی سیمهای هواردار بواال رد وهانود .دادگواه
قانون اساسی با در نظر گرد ن این یاد هها و الحظات به این ن یجه رسیده است کوه اقودا ات
ا نی ی الزم برای جلوگیری از وقوع انفجار ین در حادرۀ روحوه کوه بوه زهموی نودن آدم
ایجن نجر نده به انداز کادی ن وده است .بر این اساس دادگاه قانون اساسی رأی داده که در
قضیۀ روحه نقض حق زندگی اتفا اد اده حقی که واد  11قوانون اساسوی آن را تضومین
کرده است.
از سوی دیگر دادگاه هاطرنشان کرده که درایند دادرسی قضایی که نش سال و هفت واه
طول کشیده است در ز ان عقول هاتمه نیاد ه و به دالیل زبور دادگاه قانون اساسی اینطور
رأی داده است که حق برهورداری از دادرسی نصفانه که اد  91قانون اساسی آن را تضومین
کرده نیز نقض نده است ).(Mahallesi,2016:126
در این رأی توجه قضات دادگاه قانون اساسی با رویکرد بنیادین به تعهودات ل وت و نفوی
دولت ترکیه در برابر حق زندگی بسیار قابل تأ ل است .ایشوان دولوت را ویو ویداننود توا
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اقدا ات ؤرری را جهت حفظ جان ادراد که در عرض تهدیدند با تمام ا کانات تا حصول ن یجه
که همان پایان نقض حق زندگی است و پوس ازآن جوازات عوا الن ایون تعورض انجوام دهود.
همچنین تأهیر نا ناسب در درایند دادرسی را غایر حق دادرسی نصفانه دانس ه و آن را نیوز
ورد حمایت قرار داده است.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
اولین دادهواست حقو بشری نیبر قانون اساسی در  21ارس  1151همز ان با بنا نهادن
پایههای دادگاه اساسی ددرال عردی نود1.در تجدیودنظر قوانون اساسوی در  21ژانویوۀ 1111
ز ینههای ارائۀ نکایت نی بر قانون اساسی بیش ر ورد ناقشه قرار گردت .آهرین اصوالحیۀ
قانون اساسی آلمان ربو به اد  1قانون  29دسا ر  2910است که ط ق بنود  0الو اصول
 19ایهار یکند :نکایت نیبر قانون اساسی ددرال که توسط هر نگصوی ارائوه نوود کوه
دعی است قام دول ی یکی از حقو بنیادین او یا یکی از حقو او را که در اصول 29بنود  0و
تحت اصول  191 199 93 99یا  190نقض نده است رسیدگی یکند.
دادگاه قانون اساسی ددرال شکل از قضات ددرال و برهوی اعضوای دیگور اسوت .نیموی از
اعضا از طرف جلس ددرال و نیمی دیگر از جانب نورای ددرال ان گاب ینوند.
دادگاه قانون اساسی ددرال آلمان راقب این لب است که اصول اساسی پیرا ون حقو اولیه
و بنیادین توسط کلیۀ قا ات ح رم نمرده نود .این دادگاه سئولیت بزرگی در ز ینوۀ ضومانت
کردن ت ابق هروجی دس گاههای تقنینی اجرایی و قضایی با این دس ور ایجاد یکند .این دادگاه
بیش از  199قانون را بهعلت غایرت با قانون اساسی نقض کرده است (.)Streinz,2014:95
اهمیت بررسی آرای دادگاه قانون اساسی آلمان با توجه به صراحت قانونی در رسویدگی بوه
نکایات ادراد یتواند سیری رونن در تحکیم حقو بنیادین نهروندان را نمایان کند.
در پروند نمار  2 BvR 882/09ناکی به دلیل اقودام بوه اصوالح و پیشوگیری از سوال
 1111و به هاطر حکو یت به اقدا ات هشونت باری که در وضعیت عودم صوالحیت جنوایی
رتکب نده بود در بیمارس ان روانی ح س نده بود .بیمارس انی کوه نواکی بودان سوپرده
نده بود ک ا به وی اعالم کرد که وی توسط « داروی ضد بیماری روانوی ناسوب» در وان
هواهد ند «که به صورت درون عضالنی و اح ماال ح ی برهالف رضایت نما» بوه وی تزریوق
هواهد ند .با این قید که در ان اج اری با داروهای ضد بیماری روانوی اسو لنایی بوه ودت
نش اه جاز است.
درهوا ست ناکی برای حکم قضایی که هوددش قابلوه بوا ایون عمول بوود توسوط دادگواه
1. bundesverfassungsgericht
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ن قهای1رد ند .تجدیدنظر در هصوص وضوعهای حقوقی طورحنوده علیوه ایون حکوم نوزد
دادگاه عالیتر ن قهای  2نیز ودقیتآ یز ن ود.
بر ط ق جملۀ  1اد  1.1ربو به اجرای اقدا ات تأدی ی و پیشگیری( 9ایالوت) راینالنود-
دال ز  0عملهای جراحی در انها و عاینات نگص سپردهنده به یا ؤسسه بهعنوان اقودام
تأدی ی و پیشگیری تنها در صورتی با رضایت درد جازند که دربردارنود ه ور قابول توجوه یوا
گاطرهای برای حیات بیمار بانند .بهعوالوه نویم جملوۀ اول واد  1.1جملوۀ  2کوه نوای
حقوقی پرونده پیش رو را تشکیل یدهد تصری ی کند که سوای از این سئله در وانهوا و
عایناتی که در جهت نیل به هدف اقدام تأدی ی و پیشگیری عمل یکننود ویتواننود بودون
رضایت درد ال صورت پذیرند.
سنای دوم دادگاه قانون اساسی ددرال اعالم کرد که اد  1.1جمله  2قانون دو االنعار بوا
با حق اساسوی
حق اساسی تما یت جسمانی تحت اد  2-2جملۀ  1حقو اساسی 5در ع
حفایت حقوقی ؤرر تحت اد 11.0در تعارض است و ازایونرو بویاع وار اسوت .تصومیمات
دادگاه ن قهای و دادگاه عالیتر ن قهای که بهواس ۀ دادهواهی اساسوی بوه چوالش کشویده
ندند بدینس ب لغو ندند که ناقض حق اساسی نواکی در ق وال تما یوت جسومانی هسو ند
چراکه هیچ گونه نای حقوقی کادی برای در ان اج اری که به ناکی اعالم نده بانود وجوود
ندارد .این حکم را یتوان بر نای الحظات ذیل تشری کرد:
اوال در ان پزنکی صورتپذیرد ه برهالف یل ط یعی دردی که بهعنووان اقودام توأدی ی و
پیشگیری به ؤسسه ای سپرده نده باند (در ان اج اری) از جمله وارد تگ ی جدی ویوژه از
حقو اساسی درد در ق ال تما یت جسمانی تحت اد  2-2بهنمار یرود.
رانیا به وجب این اصل قانونگذار از جاز دان ن چنوین تعودیهوایی نو نوده اسوت .از
اقدا ات در ان اج اری تنها در صورتی ی توان اس فاده کرد که با توجه به هدف در انیای کوه
اس فاده از آنها را توجیه یکند نویدبگش بانند و نیز درصورتیکه برای درد ال دربردارند
ت عات سنگینی که با نفعت ورد ان ظار بویتناسوب بانوند ن انوند و تنهوا آنهوا را ویتووان
بهعنوان آهرین راه چاره بهکار برد که در ان با ق عیت کم ر ناا یدکننده بهنظر برسد.
راللا برای حفظ تناسب ضروری است که حکم به در ان اج اری توسط پزنا صادر نوود
و ورد نظارت قرار گیرد .چندین پیش نر دیگر برای تعدی که برای حفایت از حقو اساسی
اهمیت زیادی دارند بهصورت کادی قانونگذاری نشدهاند یا اصال قانونگذاری نشدهاند1.
1. Landgericht
2. Oberlandesgericht
3. Maßregelvollzugsgesetz
4. Rhienland-Pfalz
5. Grundgesetz - GG
6. bundesverfassungsgericht.de ,2BvR 882/09,2011
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از رأی دو بر ی آید تحمیل اج اری و برهالف رضایت درد ح وی در بحوث در وان هوالف
حقو اساسی ادراد است و باید بین نفعت در ان با ت عات آن تناسب وجوود دانو ه بانود در
غیر این صورت ا کان اعمال آن نگواهد بود .در ضمن اطالعرسانی ویژه و کادی توسوط پزنوا
نیز از ضروریات این ا ر است.

دیوان قانون اساسی ایتالیا
دادگاه قانون اساسی ای الیا در سال  1101یالدی توسط قانون اساسی ای الیا پیشبینی ند لکون
سال  1153تأسیس ند .واد 190تا  191قانون اساسی به این دادگاه اناره کرده است .همچنوین
قوانین بنیادین 1103و 1159وضعان حقوقی و چگونگی کارکرد آن را شگص کرده است.
دادگاه قانون اساسی ای الیا قواعدی سگت و دقیق برای تضمین ابقوت قووانین بوا قوانون
اساسی و حراست از حقو بنیادین دارد .براساس اصل  195قانون اساسی ای الیا دادگواه قوانون
اساسی این کشور از پانزده قاضی تشکیل ینود.
این دادگاه به دور از هر گونه گرایش سیاسی و هارج از سلسله راتب دادگاهها برای پاسخ به
نظریۀ تمرکز در نظارت بر ابقت قوانین با قوانون اساسوی تشوکیل نوده اسوت ( & Farrelly
.)chan, 1957: 324
در این پرونده 1دادگاه به قانون چالش برانگیزی رسیدگی کرد که ان از آن وینود کوه
زوج هایی که شکل نازایی یا ناباروری دارنود در تولیود لل غیر جوانس بوا کموا پزنوکی
نرکت کنند .قانون نمار  09صوب  2990در هصوص تول ید لل به کما علم پزنوکی (از
این پس  )MARفادی را رح ی کند در هصووص حمایوت از پاسوگگویی بوه شوکالت
تناسلی نانی از ناباروری انسانی یا نازایی که ا کان راجعه به  MARرا دراهم ی آورد .اد
 (3) 4از این قانون تصری ی کند که «اس فاده از تکنیوا هوای تول یود لل غیر جوانس بوه
کما علم پزنکی منوع است»ق اد  1با ورح کوردن « منوعیوت ربوو بوه رد نقوش
پدری و نانناس بودن ادر» بیان یدارد.
اوال و همتر از همه تصری یکند که اگر تکنیاهای تولید لل غیر جانس به کما علم
پزنکی در جهت نقض منوعیت رحنده در اد  )9(0بهکار روند همسوری کوه رضوای ش
مکن است در ن یجۀ اقدا ات وی بهصورت ضمنی بیان نود نمیتواند دعوایی را رح کند تا
هواس ار رد نقش پدری در پروندههای تصری نده باند.
رانیا تصری یکند درصورتیکه از تکنیاهای غیر جانس در جهت نقض منوعیت تحت
اد  )9(0اس فاده نود اهداکنند اسپرم نمیبایست هر گونه راب ۀ حقوقی نس ی را بوا درزنود
1.The corte costituzionale, judgment No.162,2014
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تازه ولدنده بهدست آورد .همچنین نمیتواند هیچگونه حقی را بهکار گیورد یوا شومول هور
گونه تعهدات در هصوص ورد اهیر باند.
راللا اد  )1( 12تصری ی کند که هر نگصی که به هر صورتی از اسوپرم ادوراد هوارج از
زوج قاضی برای اهداف ربو به تولید لل در جهت نقض فاد اد  )9(0اس فاده کنود بوه
جریمۀ نقدی ابین  999999و  199999یورو جازات یگردد.
بر ط ق نظر تمام دادگاههای ارجاعکننده اد  )9(0ناقض اد  9از قانون اساسوی اسوت
که در آن از آنجا که هدف قانون نمار  09صوب « 2990در جهت راهگشایی برای شکالت
ربو به تولید لل نانی از ناباروری انسانی یا نازایی است» منوعیت اعمالنوده توسوط آن
علی رغم این حقیقت که نرایط زوجین ال به سائل ناباروری یا نازایی به طرز نایان توجهی
شابه است به راهکار فاوتی برای آنها یانجا د و بنابراین آنها باید برای اس فاده از ؤررترین
تکنیاهای  MARبه نظور اصالح نرای ی که بدان دچارند اس حقا برابری دان ه بانند.
در این هصوص باید بههاطر دانت که بر ط ق رویۀ قضایی دادگواه قوانون اساسوی هودف
قانون نمار  09صوب  2990حمایت از «نرایط تولید نسل» است که یبایست در برابر هور
گونه ارزشهای اساسی دیگر سنجیده نود که با این حال هویچیوا از آنهوا از حمایوت لوق
برهوردار نیست چراکه باید توازنی ن قی یان آنها برقرار کرد.
این حقیقت که هدف از درزندهواندگی اغلب تضمین دان ن هانواده ای برای کودکان است
شگص یکند که سئلۀ نشأ ژن یکی پیشنر ضروری برای وجود هانواده بهنمار نمیرود.
بنابراین تنها نفع ی که با ناد اساسی پیش ر رحنده در تناقض است نفعت ربوو
به نگصی است که در ن یجۀ  MARنا جانس به دنیا آ ده باند که بر ط ق نظر شاور دول ی
هم بهدلیل ه ر روان نناه ی رت ط با دان ن والدین غیر بیولوژیا و هم بهس ب نقوض حوق
نناهت هویت ژن یکی هودش دچار ل مه هواهد ند.
براساس واد  )2(1و  )1(0از قانون نمار  09صوب  2990که بهطور شوگص بوه MAR
نا جانس س قیما رت ط اند چنانچه منوعیت ورد اع راض نا شروع نمرده نود توسل بوه
آن تکنیا یبایست تنها در واردی جاز باند «که هیچگونه روش در انی ؤرر دیگری بورای
برطرف کردن» علل نازایی یا ناباروری « وجود ن اند» و وضعیت لق آنها بوه تأییود رسویده
باند که نرایط آن یبایست «توسط یا پزنا س ندسازی و تأیید نده بانند» .بوهعوالوه
همانطورکه در هصوص  MARنا جوانس و رح اسوت هور گونوه توسول بوه ایون تکنیوا
یبایست از اصول رضایت آگاهانه و اقدام تدریجی الزم تحت اد  )2(0پیروی کند.
در این هصوص باید به هاطر دانت که رویۀ قضایی دادگاه قانون اساسوی از واد  9قوانون
اساسی اصلی وسوم به «عقالنیت» قانون را اس ن ا کرده است که یتوان آن را از نظور ایون
«نر » تمیز داد «که نظام حقوقی به ارزشهای عدالت و ساوات» و اصوول انسوجام ن قوی
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درجا ی و تاریگی پای ند است که به عنوان نگه انی علیه نوابرابری یوا غیور عقالنیوت آنوکار در
پیا دهایش عمل یکند .بدین نظور یتوان اصل تناسب را همراه با اصل عقالنیت بهکوار بورد
که « هواس ار ارزیابی آن است که آیا اد ورد بررسی همراه بوا تودارکات تصوری نوده بورای
اعمال آن با قائل ندن این نر که اقودام ان گوابی از یوان ناسوبتورین اقودا ات کم ورین
حدودیت را بر حقو وجود اعمال کند و این حدودیتها با توجه به پیگیری اهداف شوروعا
دن ال نده نا ناسب ن انند ضروری و قادر به نیل به آن اهداف است یا هیر».
بر ط ق این اصول در پرتو هدف بیواننوده قوانون نومار  09صووب  2990ربوو بوه
«تناسب راهکار با شکالت تناسلی نانی از نازایی یا ناباروری انسانی» ( واد  ))1(1منوعیوت
کا ل ربو به دس رسوی بوه  MARنا جوانس عنصور شوهودی از عودم عقالنیوت را عرضوه
یکند چراکه برهالف ن ق قانونگذاری نفی کا ل حق پدر و ادر نودن و تشوکیل هوانواد
دارای درزند که دارای تأریر سویی بر حق سال ت به نیو رحنده در دو است بر زوجهایی
تحمیل ینود که به بیماریهای حادتری دچارند.
منوعیت ورد بررسی در نهایت س ب نقض آزادی اساسی زوجین ینود که قانون نمار
 09صوبۀ  2990در هصوصشان صدا دارد.
بر این اساس دادگاه از حق اساسی ربو به سال ت والدین اس فاده کرد که نا ل سوال ت
روانی آنها نیز یند و اعالم کرد که این حق در ز ینۀ سال ی نقض نده و بوهسو ب ندانو ن
بچه به ه ر اد اده است .از آنجا که منوعیت لق تحمیلنده توسط قانون تنها راه تضومین
حمایت از دیگر ارزش های اساسی أررنده ن ود بنابراین به منوعی ی گال با قانون اساسی
بر تولید لل غیر جانس با کما پزنکی برای زوجهای أرر از ناباروری یا نازایی عوالجناپوذیر
حکم یکرد.

نتیجهگیری
دادرسی اساسوی نهوادی اسوت کوه در واقو در توالش اسوت توا وانعی بورای نفعوتطل وی
تما یتطل ی و تنگنظری نمایندگان وردم بانود و در ادا وه دادرس اساسوی تضومینکننود
حقو بنیادین نهروندان استق نهتنها قو قننه بلکه در قابل قوای جریه و قضاییه .دادرس
اساسی یتواند با عملکرد لوب هویش به توسعۀ فهوم د وکراسی نیز بپردازد و از اسو داد
جلوگیری نماید.
بر نای اصول سلسله راتب قواعد حقوقی برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و حاکمیوت
قانون دادرسی اساسی تشکیل و به ت یق قوانین عادی با قانون اساسی ادرت ورزیده است تا
تضمینکنند حقو و آزادیهای صرح در قانون اساسی باند.
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اجرای ودق این نوع دادرسوی اساسوی بوه توسوعۀ اح ورام بوه حقوو و آزادیهوای اساسوی
نهروندان توسط دولت ساز انها و قا ات دول ی نجور وینوود .چنوین حموای ی بوه عنوای
تضمین روابط یکسان یان دولت و ردم وجود واقعی تعهدات دوجان وۀ دولوت و ادوراد و ابوزاری
اضادی برای تحقق تعهدات دولت برای حمایت از حقو و آزادیهای نهروندان و دیگر ادراد است.
چونان که قانون اساسی بیانگر اید تقدم آزادی بر قدرت و قرارداد اج ماعی اسوت الگوهوای
دادرسی اساسی در جهان به دراهوور سواه ار حقووقی بوهدن وال صویانت از حقوو نوهروندان
تالشهای رمربگشی انجام دادند.
ان ظار از دادرسی اساسی آن بوده که س ب تقویت شروعیت و نظم پیوروی از د وکراسوی
عدالت اج ماعی و تحکیم حقو بنیادین نهروندان نود .بور ایون اسواس دادرسوی اساسوی در
جریان انجام دعالیت های هود باید پیوس ه با قا ات سیاسی کشور در تعا ول بانود .همچنوین
اس فاده از نشریه برای چوا آرا و نظرهوای دادرسوان اساسوی سو ب ارتقوای آگواهی حقووقی
نهروندان و اح رام به قانون اساسی و قوانین و ادزایش تگصص قا ات اجرایی است.
کارکرد ساز انیاد ۀ کا ل و شگصتر دادگواه قوانون اساسوی در رعایوت و العوۀ روابوط
اج ماعی و شکالت هم در حفظ شروعیت و ان ا با قانون اساسی بسیار هوم اسوت .ایون
هم جز با حق نهروندان و گروههای اج ماعی در رح کردن نوکایات انفورادی و جمعوی در
دادگاه قانون اساسی حقق نگواهد ند.
ت یق قوانین با قانون اساسی باید نیبر رویکردی هددمندانوه و ناسوب بانود .اعموال
دولت که حقهای بنیادین نهروندان را با حدودیت واجه یسازد باید بر نای اصل تناسب
باند .این اصل بر سه پایۀ نایس ه بودن ضرورت و اق ضا ورد داقه قرار یگیرد.
در نهایت یتوان گفت به طور هالصه دادرس اساسی همچون سوزنبوانی اسوت کوه ق وار
حقو بنیادین نهروندان را در سیر صحی قرار ی دهد تا از هروج آن از ریل قوانون اساسوی
جلوگیری کند.
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