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 دهيچک

 يدر قانون اساسجامع و گسترده را  يراتييتغ ،2002در سال  727 يحهيموساو  به ال  يقانون اسااسا   يبازنگر يحهيال 

ستم خدمات يس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سياصل مرتبط با پارلمان، رئ 14ر ييه با تغين اصالحيا جاد نمود،يفرانسه ا

صورت در اثر اصالحات  .شودميمحساو    4592پنجم از ساال   يجمهور يقانون اسااسا   ين بازنگريسات و ههارم ي، بيعموم

، ابتکار يوان عاليق دياز طر يعموم يهاو دادگاه« يدولت يشااورا» قياز طر ،يادار يهادادگاه جاد شااد  هين امکان ايا گرفته،

ا جاد شد تيا شهروندان ين حق براين ايهمچن .داشته باشند يقانون اسااسا   يشاورا  را نزد ين با قانون اسااسا  ير قوانياعال  تغا

. در مورد آنها اجرا نشاااود آنان اسااات، يهايخالف حقوق و آزاد را  ه ياز دادگاه بخواهند  ه قانون يترافع يک دعويضااامن 

ک نظا  يدر  و مرد ، يعال يهاهقضاااات دادگا يبرا ياقدامات پارلمان با قانون اسااااسااا رتيمغاا  يادعاا  حق ييشااانااساااا 

ه، ين رويس ايتأس. در واقع، ن شاهروندان است ياديو حقوق بن يانت از قانون اسااسا  يدر جهت صا رو به جلو  ي،گاميدمو راسا 

 ير  شورهايشرفت سايفرانساه از پ  يت نظا  حقوقياساتااده و تبع نشاان دهنده   فرانساه،  ياسااسا   يدر دادرسا  ينظارت طار

حه ي ه توسط ال ي، ابتکاريينظر مبنااز  .فرانسه است ياسااس  حقوقخ يدر تار يو نقطه عطا ياسااسا   يک در دادرسا يدمو رات

 . ند يم ترکيات هانس  لسن نزديفرانسه را به تاکرات و نظر ياساس يستم دادرسيمطرح شده است، س يقانون اساس اصالح

 يديکل واژگان

 .ي، فرانسه، هانس  لسن،نظارت طاريقانون اساس ي، شوراياساس يدادرس
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 مقدمه

را  ياصااالحات قانون اساس يحهيال ،يکوال ساار وز ي، نفرانساه  وقت س جمهوري، رئيالديم 2002ساال   يجوال 21در  

2پنجم يجمهور ينهادها ينوساااز"تحت عنوان 
ن يا يابالغ نمود. مبنا، ده بوديب  نگره رساايبه تصااو از آن، شي ه دو روز پ "

 يان نهادهايجاد موازنه و تعادل ميو ا ينوساااز با هدف ي ارشااناساا  يهاتهيتوسااط  م ه  بود ييهابر پژوهش يحه مبتنيال

قانون  25اصل  يل همان ساال در راستا يآور 21خ يحه را  ه در تارين اليا خاساتگاه انجا  گرفته بود.  ،پنجم فرانساه  يجمهور

س يير يکوال سار وزين 2007ه يژوئ يتوان در ساخنران يم شاده بود، م يفرانساه توساط دولت به پارلمان تقد   4592 ياسااسا  

س يبه تأس، گرفتيپنجم صورت م يجمهور ينهادهااصالح در ت يبا محور ه  ين سخنرانيدانست. ا 3ناليدر اپ جمهور فرانسه

 د.ياست ادوارد بلدور انجاميبا ر 4پنجم يجمهور يت نهادهايو تثب يشنهاد در نوسازيته بحث و تبادل نظر و پي م

جامع و گسترده را  يراتييک مجموعه منساجم اسات  ه تغ  ي 727 يحهيموساو  به ال  يقانون اسااسا   يبازنگر يحهيال 

 ،رونياز ا ست؛ار قرار دادهييفرانسه را مورد تغ4592 يقانون اساساصل  28از مجموع  اصل 14 ه  يبه نحو ؛شانهاد داده بود يپ

 14ر ييه با تغين اصالحيمحسو  نمود. ا يک قانون اساسيصورت گرفته در  يهاين بازنگريتراز مهم يکيتوان يحه را مين اليا

ن قانو ين بازنگريست و ههارمي، بيستم خدمات عموميس جمهور، دولت و رابطه شاهروندان با سا  ياصال مرتبط با پارلمان، رئ 

، يگذارند قانونيفرا يژه در حوزهيبه و يرات ژرفييتغ ين بازنگريشااود.ايم محسااو  4592پنجم از سااال  يجمهور ياساااساا

 يجاد  رد. به طور  ليه ايبا قوه مجر مجلسارلمان، حق مخالات و روابط دو پ ياعضاااا ينامهنييپاارلماان، آ   يعملکرد نظاارت 

ه يرات  ه قوه مجريين تغين مجموعه از ايحول سه محور متمر ز بود. اول ،حهين اليدر ا يشنهادياصاالحات پ  ه  توان گاتيم

س يير و ريوزنخست انياختالفات مد در جهت حل يجد يزميمکان ينيبشيده اسات تا ضامن پ  ي وشا  ر قرار داده،يثأرا تحت ت

 جاديه ايمجر يهيرا در قو يشتريثبات ب يارات وين حال محدود نمودن اختياست جمهور و در عير يبرتر ييجمهور با شاناسا 

از  يان بردن برخيق از مياسااات از طرر قرار دادهيثأرات صاااورت گرفته  ه قوه مقننه را تحت تيين مجموعه از تغيد. دومينماا 

شاده بود، تالش نموده است نقش  بيني پيش 4592 ي ه در قانون اسااسا   ير معقول پارلمانينا ارآمد و غ يهاهابزارها و پروسا 

 ل شااد:يج ذين اصااالحات منجر به نتايا يبه طور  ل .ن قوا را بهبود بخشااديند نظارت و تعادل بيت نموده و فرايپارلمان را تقو

  .يعموم يش مشار ت مرد  در نهادهايه و افزايش نظارت بر قوه مجريافزا، تر  ردن نقش مجلسبرجسته
جهت  ،نمونه يبرا .فرانسااه اعمال شااد يدر قانون اساااساا يتحقق اهداف و جهات مذ ور، اصااالحات متعدد يدر راسااتا 

نع ن قانون ميهنهمده شد و يبرگز ياااا روش انتخابات تناسب يياروپا ير  شورهاياااا مانند سا يندگان مجلس مليانتخا  نما

 يمجلس مل يندهيک نمايا يک سااناتور يمثال  ،ديبه موجب قانون جد .شااد يراتييدسااتخوش تغ ،5يندگيجمع مشاااغل نما

ک نار يانتخا  شدن  يت برايز بر عهده دارد، باشد. اعمال محدوديشهر  ه همزمان سمت شهردار را ن يس شاورا ييتواند ريم

ت رايين دسااته از تغيت سااوميو در نها؛ ر بوديج اصااالحات اخيز از نتاين ياساات جمهوريدر انتخابات ر يش از دو دوره متواليب

                                                      
2. Modernisation des institutions de la Ve République 
1. Épinal  

بر  شااارل دوگل هوري توسااطپديد آمده اساات. اين جم 4592 ا تبر 9 اساات  ه از فرانسااه نا  دولت  نوني جمهوري پنجم فرانسااه. 1

زاده شد  ه در  نظا  رياستي نوعي جمهوري ههار  نا ارآمد پارلمانينظا   ساخته شد. با  نار گذاشتن جمهوري ههار  فرانسه هايويرانه

آن را  موريس دوورژه. هر دو در اداره عملي  شور نقش دارند وزيرستنخ و جمهوررئيسديگر مقامي تشاريااتي نيست و  رئيس  شاور  آن

بيشتر  شورهاي  مونيستي  4550را براي توصيف آن ابداع  رد و در دهه  نظا  نيمه رياستي يک نظا  ساياساي جديد ناميد و اصاطالح   

 .ي پنجم اين الگوي حکومتي را براي  شور خود برگزيدندپيشين با الها  از جمهور
9. La limitation du cumul des mandats des parlementaires 
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 ن و قابليترد با ارزشياساات  ه شااا يحاظ حقوق شااهروند يه در راسااتاييقضااا يقوه يهاتيصااورت گرفته نا ر بر صااالح

 قابلمدر  يانت از قانون اساااسياز صا  ينيراهکار نوي بينپيشراجع به ارائه و  ،ن خصاو  يدر ا يشانهاد يرات پيين تغيترتوجه

 .  باشدين ميب قوانيتصو

ده يب رسيت پارلمان به تصوي ه خارج از صالح ياز قانون عاد ندتوانسات يم مقامات يبرخ يش از بازنگريپ يدر قانون اسااسا 

 يمرد  در قانون اساس يهايحقوق و آزاد( يو هنانچه مصوبات مجلس )قانون عاد 7دنت  نيشکا 6يقانون اساس يبود، به شورا

 يد، در صورت نقض قانون اساسيت جديت  نند. اما در وضعيشکا يقانون اساس يتوانساتند به شورا يمند، مرد  يد نمايرا تحد

در  يت  ند و در صااورت نقض قانون اساااساايشااکا يقانون اساااساا يتواند به شااورايم« يدولت يشااورا»، يادار يهادر دادگاه

 کيتوانند ضمن يز ميت  ند. مرد  نيشکا يقانون اسااسا   يتواند به شاورا ياسات  ه م « يوان عاليد»ن ي، ايعموم يهادادگاه

 يدر واقع، اگرهه تمام. 8در مورد آنها اجرا نشود ،هاستيک قانون  ه خالف حقوق و آزادياز دادگاه بخواهند  ه  يترافع يدعو

ه ب يقانون عاد از تيحق شکا يخصو  اعطااما اصاالح صورت گرفته در   ،مرتبط هساتند  گريکدياصاالحات صاورت گرفته با   

 ش و تکامل خود از انقال يدايخ پيدر طول تار يفرانسو يشود  ه نظا  دمو راسيمحسو  م يث انقالبين حياز ا، يمحا م عال

، هه از يبا قانون اساس ين عاديق قوانيتطب در ينقشا ت را نداده بود  ه ين صاالح يخود ا يهاهچ گاه به دادگاير فرانساه ه ي ب

ن يرند. اصالحات صورت گرفته در ايگذار را بر عهده گن شاهروندان توسط قانون ياديث نقض حقوق بنيو هه از ح يث شاکل يح

حد د  لسن تا يعقا .دهدينشان م فرانساه به وضوح  يرا بر حقوق اسااسا   9د هانس  لسان ير افکار و عقايثأدر واقع ت ،خصاو  

را  يانت از قانون اساسيه صييقضا ي ه قوه ييکا بوده است، جايالت متحده امريدر ا ياساس يساتم دادرس يسا  در مقابل ياديز

ن باشد و يهر سرزم يد قانون عاليبا يگذار را برعهده دارد.  لسن معتقد بود  ه قانون اساسنهاد قانون ينيدر مقابل اقدامات تقن

 تيتبع يبررسااا ياهيو  يو معمول يعاد يهاهده  ه دادگاين ايا بان وجود، او يرا نقض  ناد. باا ا   تواناد آن ينم يچ قاانون يه

را  ياساس ين اساس استوار بود  ه دادرسيد او بر اي، عقامخالف بودرا بر عهده داشاته باشند،   ياقدامات پارلمان با قانون اسااسا  

 10.متخصص انجا  دهد يو متشکل از قضات يت اختصاصيژه با صالحيو يد دادگاهيبا

به  ينظر يهاهشيدر فرانسه و ر ياساس ير تطور دادرسيان مختصر سيم نمود ضامن ب يتالش خواه ،ش رويدر نوشاتار پ  

-يطارد نظارت يشکل جد ياصل يهايژگيو تاًيدر فرانسه پرداخته و نها ياسااس  يدادرسا  يابيو ارز ياصال  يهايژگيو يبررسا 

ن يات  لسن بر اتخاذ اير نظريثأم نموده و تيفرانساه را ترس  يقانون اسااسا   2002در اصاالحات ساال    يگذاربر قانون ينيپسا 

 قرار خواهد گرفت. يکرد مورد بررسيرو

 

                                                      
8. Le Conseil constitutionnel 

 . براي مطالعه ي بيشتر در خصو  ساز و  ار هنين نظارتي عالوه بر  تا  هاي حقوق اساسي رجوع  نيد به: 7

نشریه حقوق ، محمد ،جاللي ترجمه "صايانت از قانون اسااساي در فرانساه و اياالت متحده آمريکا    " ،سالين ، واينر و رانسايس فهامون، 

  75،   4121، تابستان 2، شماره اساسي
2. La question prioritaire de constitutionnalité 

بود. از  لسن به در جمهوري هک  پراگ شاهر  حقوقدان و فيلساوف حقوق، متولد  (4571آوريل  45– 4224ا تبر  44)هانس  لسان  . 5

،  لسن با  سب مقا  پروفسور در دانشگاه وين مشغول به 4545در سال  .شاود ترين متاکرين قرن بيساتم ياد مي عنوان يکي از برجساته 

ش وزير اتريگذار و مسئول نشريه حقوق عمومي در وين بود. سپس، به توصيه نخستداري و عمومي شد. او بنيانتدريس در رشته حقوق ا

به طور رسمي به اجرا گذاشته شد و هنوز يکي  4520 ارل رنر، به ويرايش قانون اساسي جديد اتريش پرداخت. اين قانون اساسي در سال 

 منصو  شد. دادگاه قانون اساسيالعمر دراست. همچنين،  لسن به عضويت مادا هاي قانون اساسي جاري در اتريش از پايه
10. HANS KELSEN, REINE RECHTSLEHRE : Pure Theory of Law, English translation by Max Knight, (1989). P .55 
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، يتيگونه محدودچيآنها بدون ه يلهيبه وسشود  ه ينهادها و سازو ارها اطالق م يبه مجموعه يانت از قانون اساسيصا  

  11 گردد.ين ميگر تضمين دين و قواعد فروديقوان يبر همه ين اساسيقوان يبرتر

 .12ه استن وجود نداشتيبر قوان يينسبت به نظارت قضا يدگاه مساعديد ياساس يدادرس يفرانسو يالگو ،يبه لحاظ سنت 

ه حق دخالت در ين امر باعث شده قوه قضائيحا م بوده و هم يارانهيگساخت  نسابتاً ک قوا به نحو ي، تاک4725از زمان انقال  

ط  ه توس ياحهيت اليتوانستند در خصو  مشروعي، قضاات م يعرف نظا  ه در  ياقدامات قوه مقننه را نداشاته باشاد. در حال  

 يرا بر مبنا ياز زمان انقال ، قانون يچ دادگاهيه "فرانسااه  يهايند، در جمهوريب شااده اساات اعتراا نما يقوه مقننه تصااو

 االت متحدهين، برخالف آن هه  ه در ايبنابرا ".ننموده است يا از اعمال آن خودداريباطل اعال  نکرده  يرت با قانون اساسيمغا

 يت نمود( سااپردن دادرسااين را تثبيت خود در خصااو  نظارت بر قوانيصااالح يبا هوشاامند يکا رخ داد ) ه دادگاه عاليآمر

 يياه به دستگاه قضاين و يا ،ياساس يدادرس ييکايآمر يدر الگو 13چ گاه مورد قبول واقع نشاد. يه هييقضاا  يقوه به ياسااسا  

 ريبا سا ياساس يدعاو يزيتما ،شاناخته نشاده اسات    ييو ترافع قضاا  يان ترافع اداريم يزيساپرده شاده و همان طور  ه تما  

ه رفتيپذ يجاد محا م اختصاصيا يبرا يهيچ توجياالت متحده هيهرا  ه اصوال در حقوق ا ؛نشاده اسات   ييز شاناساا  ين يدعاو

 يدادگستر يو دادگاهها يدولت يز شورايدر غالب تما ييقضا يو دادرس يادار يان دادرسا يز ميما در فرانساه تما ااسات.  نشاده 

 ياسااس  يدادرسا  يفرانساو  يافته اسات. الگو يز نظم مختص به خود را ين ياسااسا   ين دادرسا آاسات و در  نار  شاده  يمتجل

 ياختصاص يت مرجعيز شده و در صالحيمتما يو ادار ياز ترافعات عاد يمتااوت است  ه در آن ترافعات اساس  امالً يساختار

 ييضا، قياسيبا ارجاع مقامات س  لمه صرفاً يواقع يبه معنا يترافع يک دعويبدون وجود  ين مرجع حتيقرار گرفته است  ه ا

ل يرا در تشک 15ژان ژاک روسو يهاهشا ير انديثأتوان ت يند مين فرآيا يريگدر شاکل  14پردازد.يبه قضااوت م  يافراد عاد يو حت

را بر اساااس  يتواند دولتيم يعموم ين باور بود  ه تنها ارادهيگر بود. روسااو بر افرانسااه به وضااوح نظاره يجمهور يهايژگيو

تنها  يعموم يد. از آن جا  ه ارادهينموده و بر آن نظارت نما ي( رهبري ه بر آن مبنا شاکل گرفته است ) مناعت عموم  يهدف

روسو  نيبنابر .باشد ين قرارداد اجتماعينده و مبيمجسام شاود  ه نما   يد در ارگانين اراده بايا ؛رديگ يناع مشاترک را در نظر م 

 يم يعموم يو رجوع به آرا ين حق را به حکومت نظر خواهيمرد  محاوظ دانساااته و تنها راه انتقال ا يت را برايحق حاا م 

 يحکومت يهاگر ارگانيرد و از آن جا به ديگيتعلق م يگذارنن آراء نخسااات به قوه قانويده داشااات  ه ايدانسااات اما او عق

و، يکسااياما بر خالف مونت ،ده داشااتيک قوا عقيه و تاکيتجزک قوا به يگر اصااحا  تاکيز مانند دين يو . نديدا ميگسااترش پ

 ييقرار داشااته و قوه اجرا يگذارقانون يس هر  آن قوهأبود  ه در ر يحکومت يقوا يو ساالسااله مراتب يک عموديل به تاکيقا

 16ن شد.يه تدوين نظرير ايثأتحت ت 4725ه حقوق بشر و شهروند ياعالم .تحت فرمان آن قرار دارد

                                                      
حقوق  نشریه، جاللي،محمد ترجمه ،«صايانت از قانون اساسي در فرانسه و اياالت متحده آمريکا »سالين،  و واينر  فرانسايس  هامون . 44

 24،    4121تابستان  2شماره  اساسي
12. Troper Michel, Judicial Power and Democracy, in 1 EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES (EJLS) No.2 1 
(2007) 
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چ ياست  ه قادر به اعمال ه يمناعل يهاتيو شاخص  قانون ي اهش نقش قضاات تا حد مجر  ،حکومت پارلمان يجهينت 

اما  .ز تحت نظارت قوه مقننه استين قوه نين باور بود  ه ايه بر اييقضا يروسو درباره قوهنبودند، اي هوضاع قاعد  ر وينوع تاسا 

عدالت )قوه  يه( و اجراي)قوه مجر امور دولت ياداره .الجمع اساااتمانعه زيرا دو هيز ،دا  نديه تاداخل پ يا قوه مجر د باا يا نباا 

ستم متمر ز به ين سيدر ا ينقش قاضا  "ساد:  ينويخود م يهاتادداشا ي در واقع همان طور  ه هارلز ساکوندات در ه(، ييقضاا 

ن در يش از ايب يتياست و صالحستم تطابق موضوع با حکم قانون ين سيدر ا يار قاضين اختيشتري. ب"است  يشکل تابع و ادار

 يقانون اساس يشورا ،فرانسه 4592 ين  نندگان قانون اساسي ه تدو يقت زمانيدر حق وضع قواعد عا  الشمول نخواهد داشت.

س يسأشان در واقع تين نبود. قصاد ا ياديو بن يت از حقوق اسااسا  يحما ياهيبا و  يجاد ارگانيس نمودند، قصاد آنها ا يسا أرا ت

 و ييل استقرار و تمر ز قدرت اجرايعملکرد شاورا در جهت تساه   ،ساتم ين سا يبود. در ا يم پارلمانيمقابل انحراف رژدر  ينهاد

ست: افته اي ين معنا تجليهمگرا با ا خود يز به نوبهيمقرر خود بود. عملکرد شورا ن يتهاين عد  تجاوز پارلمان از صاالح يتضام 

ن ينمود و به ا يخوددار يق همه پرسين مصو  مرد  از طرياز ا هار نظر در خصو  قوان ،4582مثال در رفراندو  ساال   يبرا

عد   يهيرونمود.  ي ند، معرفيم ميژه پارلمان، را تنظيبه و يعموم يت قواي ه فعال  ه صاارفاً يله خود را به عنوان ارگانيوساا

ز در يفرانسه ن ياست. قانون اساسبه دست آمده ياساس قانون يشاورا  يعمل يهين مصاو  رفراندو  از رو يامکان نظارت بر قوان

هون اعمال همه »دارد يان ميت است  ه بين مورد حائز اهميدر ا يقانون اسااس  ياسات. اما نظر شاورا  ن مورد ساکوت  رده يا

تابع  ديدارند و بار نظر آن قرار يقوا ز يهيقرار ندارد، بلکه  ل يزيه يت ملياساات و باالتر از حا م يت ملياعمال حا م يپرساا

قانون  يشورا يهيواضا  است رو  .«و نظارت قرار داد يتوان مورد بررسا  يق رفراندو  را نميآن باشاند. لذا قانون مصاو  از طر  

 دهد.  يرا نشان م 17، استمرار و دوا  با سنت ژا وبن هاياساس

عمل  يک دادگاه اداريهمانند  يقانون اساس يشورا .اصاالح شد  4571 ه در ساال   يقانون اسااسا   84بر اسااس اصال    

ر با قانون يص آنها مغايا به تشخي، 18يس مجمع ملير، رئيس جمهور، نخست وزيشامل رئ ،نموده و اشخا  خا  مقرر در قانون

ا بعد ين مصو  پارلمان ممکن است قبل يقوان .حه دفاع  ننديد خود با ارسال الي نند و از نظر و عقا يرياست موضع گ ياساس

همه  ين  نترلين  نترل قوانيابنابرارجاع گردد.  يقانون اساس يبه شاورا  يدگيرسا  يانتشاار)قبل از الز  االجرا شادن(، برا  از 

ک يموجب شده است  ه در عمل  ين شاده از طرف قانون اساس ييمقامات تع يسات بلکه وجود حق ارجاع برا يجانبه و جامع ن

. ودشميارجاع  يقانون اساس يعد  انتااع از نقض قانون است  ه مسئله به شورا د و در مقا ينوع سوءاستااده از حق به وجود آ

 ،ا عهدنامه وضع شدهيقانون  يهياز ناح ين شاده )در قانون( متحمل ضرر يک از مقامات معيچ يبه عبارت روشان تر هنانچه ه 

رت مصوبه با يو مغا .شورا ارجاع نخواهد شدچ گاه به يز نداشته باشند آن مصوبه هيرا ن يت قانون اسااسا  يرعا يشاوند و دغدغه 

رسيدگي شوراي ب، ين ترتيبه ا .شودينم مانع از معتبر شدن و الز  االجرا شدن آن ،گريد يا مقررات اسااس يو  يقانون اسااسا  

نترل بر آن   تواندين، تنها خود پارلمان است  ه ميت، بعد از الز  االجرا شدن قوانيو در نها قانون اساسي فرانسه ترافعي است

ا را دار ينيشااي ه فقط نظارت پ يي شااورها يدر واقع در تمام. يگريچ قدرت ديداشااته باشااد و آن را به هالش بکشااد و نه ه

 19اختصا  ندارد. يقيچ گاه به اشخا  حقيحق ارجاع امر به مرجع صال ، ه يعنيهستند، ابتکار درخواست 

                                                      
( تاساايس  ردند، مشااتق  4725از نا  يک گروه انقالبي  ه  لوبي را در در زمان انقال  فرانسااه )  (Jacobinism)واژه ژا وبنيساام. 47

هاي انقالبي به اصااولي  ه خود آن را دمو راسااي افراطي و برابري مطلق مي دانسااتند، متعهد بودند. آنها تحت رهبري  شااود. ژا وبنمي

انداختند، و در طي اين سال ها مخالاان خود هه واقعي و يا افراد به راه 4751تا  4751 روبساپير، حکومت وحشات را در خالل سال هاي  

 . مظنون را بي رحمانه محکو   رده و اعدا  نمودند

 944   ،4121،انتشارات دانشگاه تهران تهران،.حقوق اساسي و نهادهاي سياسيقاضي، ابوالاضل. . 42

 25،   همان  سلين، و واينر  فرانسيس هامون . 45
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ان توسعه ينقش خود را در طول سالاي هبه طور قابل مالحظ يقانون اسااسا   ي، شاورا  يسااختار  يهاتيرغم محدوديعل 

ف متن يز به عنوان قانون برتر هم ردين را 4592مصو   يقانون اساس يمقدمه ،4574به طور مثال شاورا در سال   .داده اسات 

قانون  يمتن اصل افت  هينجا درآتوان از  ين امر را ميت ايهما 20ن نمود.يق قوانيتطب يقواعد مرجع برا يمهي، ضميقانون اساس

ن ياديبن يهايافته بود وحقوق و آزاديان هارهو  دولت و طرز  ار قوا اختصااا  يتماماً به ب 4592مصااو   يقانون اساااساا 

 4725ه حقوق بشاار و شااهروند مصااو   ين مقدمه، اعالمي ه ا ين قانون ذ ر شااده بود به نحويشااهروندان عمدتا در مقدمه ا

 .21آوردياد مي( را به ي)منشور مختص به حقوق اجتماع 4518 يقانون اساس ي( و مقدمهيفرد يهاي)منشور آزاد

شهروندان در مقابل  يهايزادآت از حقوق و ياه حمايبا و  يل شاورا به نهاد ي، تبد4574م ير تصام يثأن صاورت ت يبه ا 

ز اعطا شد و موجب يا ساناتور ن ينده ينما 80به  مصاوبات به شاورا   حق ارجاع 4571ن در ساال  يگذار بود. همچناقدامات قانون

ودن ب يترافع يعني، در فرانسه ياساس يدادرس يهايژگين وين حال، مهم تريدر فرانسه شد. با ا ياسااسا   يت نهاد دادرسا يتقو

سااتم ين ساايا در جهت اصااالح ييهاتالش 4550 يماند، در دهه يبا ارجاع مقامات خا ، همچنان بدون هالش باق آن صاارفاً

ها شن تاليا 2002در سال  ير قانون اساسيتا در اصالحات اخيآن ها با شاکسات مواجه شدند. تا نها   يصاورت گرفت، اما تمام 

دان شهرون يحق اعتراا برا ييو با شناسا يطاردر فرانسه به صورت  ياساس ينو از دادرس يت شکليز بوده و در نهايآمتيموفق

 شد.   يمعرف

 

 2002گرفته در سال رات صورت ييتغ -2

فرانسه وارد نمود، به  يقانون اساس د را وارديجد ييم و راهکارهايمااه 2002در سال  ياصاالحات قانون اسااسا    يحهيال 

ک دادگاه يدر  يک دعويبه  يدگين رسي ه ح يزمان مذ ور اشعار داشته است؛ يحهياز ال 84 يماده 4 يعنوان نمونه تبصاره 

 يوارد نموده است، شورااي ه، لطميشهروندان مصرح در قانون اساس يهايخا  به حقوق و آزاد يونقانادعا شاود  ه   ييقضاا 

ر و د ق قضاوت  ردهين موضوع از طريدرخواست نموده تا در خصو  ا يقانون اساس يتوانند از شاورا  يم يوان عاليدا ي يدولت

ده را اعطا نمو يطاروه يبه ش ياساس يت دادرسيصالح يقانون اساس ين ماده به شورايد. در واقع اينما يريم گين مورد تصميا

به شااهروندان و  يمقرره پارلمان با قانون اساااساا رتيمغا يت ادعايصااالح ينجا اعطاير صااورت گرفته در ايياساات. در واقع تغ

 يهادر دادگاه ياساس يدادرساا يبرا يي ه راهکارها يحقوق يهاساتم يان تما  سا يباشاد،  ه م يم يو ادار يعموم يهادادگاه

 يهادادگاه  رده بود، قضااات يه پردازيه بر اساااس آنچه هانس  لساان نظر ين رويدر واقع در ا ،ينيش بيژه و متمر ز را پيو

مکان ن اياگرهه ا .قرار دهند يرا مورد بررس يبا قانون اساس يش مطابقت قانونير خويتوانند بر اسااس تاس ينم يو ادار يعموم

است،  ير با قانون اساسيادعا شاود  ه مقررات حا م بر موضوع مغا  ييا جزاي يحقوق يک دعواين ي،  ه حيزمان وجود دارد  ه

 يمذ ور در شورا يبه ادعا يدگيق درآورده، و به رسيدر خصاو  اصال موضوع را به حالت تعل   يريگميتواند تصام  يم يقاضا 

 د.  يمنوط نما يقانون اساس

تواند در يم ياعال  نکند، قاض ير با قانون اسااس يقانون مورد ادعا را خالف و مغا ،يقانون اسااسا   ي ه شاورا  يدر صاورت  

ن ير ايو در غ 22ان اساات به اعمال آن قانون اقدا   ند.ي ه در جر ييدر با  دعوا يأخود در خصااو  صاادور ر يريم گيتصاام
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 يأحق اعمال قانون مذ ور را در ر ياعال   ند، قاض ياسااس ر با قانون يمقررات مورد نظر را مغا يوان قانون اسااسا  يصاورت، د 

مورد  يحه اصالح قانون اساسيال 10 يفرانسه  ه توسط ماده يقانون اسااسا   28 ياسااس، ماده  نيخود نخواهد داشات. بر هم 

از  ،شناخته شوند ياسر با قانون اسيمغا 84-4 ي ه بر اساس ماده يمقررات"دارد: ي  ميو اصاالح قرار گرفته است، تصر  ينيبازب

مقامات و  يتمام يبرا يقانون اساس يمات شورايتصم .خواهند شاد  يشاده تلق  يملغ ،يقانون اسااسا   يشاورا  يأروز انتشاار ر 

راً در قانون ي ه اخ يبا قانون اساس يرت قانون عادياعال  مغا يهيرو "الز  االجرا خواهند بود. ييو قضا يي، اجرايدولت ينهادها

ن يقضات ا ي ه در آن تمام دارد، ييکايآمر ياسااس  ين شاباهت را با دادرسا  يا ،فرانساه مورد توجه قرار گرفته اسات   ياسااسا  

ا هاز آن ي ه قانون اساس ييهايا قانون مذ ور به حقوق و آزاديآ نکهيا يو بررس يرا جهت دادرس يت را ندارند تا مورديصاالح 

 يعال يهاوانيدرواقع، تنها دند. يمطرح نما يقانون اساس ير؟ نزد شورايا خي ند  يلطمه وارد م ،ندينمايت و پاسداشت ميحما

 يقانون اساس يرا به شاورا  يتوانند موضاوع يم يدولت يو شاورا  يدادگاه فرجام يعني، يو ادار يعموم يهاک دادگاهيو درجه 

ه توانند موضوع را بيشوند، ميروبرو م ياسدر خصو  قانون اس ينيهننيا يتر با پرساشا  نيي ه قضاات پا  يارجاع دهند. زمان

درنگ را بر عهده دارد،  يو ب يت موضوع به صورت فوريد و اثبات اهمييأاه تيو  يند. و دادگاه عاليخود ارجاع نما يدادگاه عال

 يهيرو شود  هيم مطرح يقانون اساس ينزد شورا يرت با قانون اسااسا  يدنظر در خصاو  مغا يتجد يمصاوبه برا  يو تنها زمان

 23ده باشد.يز رسيد شورا نييأشده و ت يمذ ور ط

ارجاع دهند، تحت عنوان  يقانون اساس يماً به شورايرا مستق ي ه در آن همه قضات اجازه ندارند موضوع سام ين مکانيا 

را به همراه داشته است، اما انتقادات  يفراوان ياين ساز و  ار مزاي. درواقع، اگرهه اشاود ميه دوگانه شاناخته  يسااز و  ار تصاا  

ن دست مصون ييار قضاات پا يک طرف شاورا را از ارجاعات مکرر و بسا  يهرا  ه از  .ز با خود به همراه داشاته اسات  يرا ن ياديز

آنجا  ند، اما ازيقانون موضاوعه در شاورا مشار ت نما   يند بررسا يدر فرآ .دهد ياجازه م يگر به دادگاه عاليدارد، و از طرف ديم

را از  يقانون اساس يان قضات و شورايم مياست، امکان مذا ره و تبادل نظر مستق ياريبس يهاتيه متضمن محدودين روي ه ا

 زان اندکيبا ارجاع م يعال يهاه ه اگر دادگا يبه نحو 24.اندازديبه اصااالحات مدنظر را به خطر خواهد م يابين برده، و دسااتيب

و از  .معنا خواهد نمود يرا  ند و ب ب امکان اصالحين ترتيل داشته باشند و به ايش و تمايگرا يقانون اساس يها به شوراپرونده

 يراب ين مرد  و مانعيادين دسات در راه پاسداشت حقوق بن ييپا يهاقضاات دادگاه  يبرا يمانع ،دهيچيسام پ ين مکانيا ييساو 

 استقالل آنها باشد.

ن شده است، قدرت درخواست يه و تدويته يدولت يشورا ي ارشناس يهاتهي ه توسط  م ،ياصالح قانون اساس يحهيال 

در  نار  يدولت ياعطا نکرده اساات. در واقع از آنجا  ه شااورا يبدو يو ادار يعموم يهارا به دادگاه يمطابقت با قانون اساااساا

ا به افته است تين امکان را يز بر عهده دارد اينس قانون را يش نويه پيخود ، نقش مشاوره دادن به دولت در ته ييعملکرد قضاا 

 ه دوگانه،يبر حاظ اقتدارش در نظارت بر اعمال و اقدامات پارلمان در هارهو  ساز و ار تصا يخود مبن يهاالت و خواستهيتما

ن يه ادوگانه، ب هيس ساز و  ار تصايدر تاس يدولت يت شورايتالش نموده است. موفق يدولت يجامه عمل بپوشاند. درواقع شورا

و  25د.مداخله  نن يقانون اساااساا ين دساات و شااوراييان قضااات پاياجازه داده اساات تا در مذا رات م يشااورا و دادگاه فرجام
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توان گات يت ميدر نها ند.يبرجسته نما ياساس يهايت از آزاديت خود را به عنوان، نهاد و سازمان غالب و حا م در حمايموقع

و  ينيشيشتر به صورت پياست،  ه پ يبه نظارت اصل يوه نظارت طاريفرانسه افزوده شدن ش يدر نظا  دادرسا  ير اسااسا  ييتغ

به صااورت مجزا مطرح  ين نوع نظارت، مسااأله انطباق با قانون اساااساا يگرفت. در ايصاارفاً با ابتکار مقامات خا  صااورت م 

ا ين قرار اساات  ه آيمسااأله از ا ين نظارتيباط دارد. در هنان اساات ارتي ه در جر يگريد يگردد، بلکه نظارت با دادرسااينم

رف از آن ص ير با قانون اساسيل تغايد به دليا آنکه بايشاود، قابل اعمال هسات   يمطروحه به آن اساتناد م  ي ه در دعوا يقانون

ان يناف به عنوان ضرر و زياسات ق ياز طر ي ه به دادگاه قانون اسااسا   يا و آلمان وقتيا، اساپان يتاليدر ا ين موردينظر نمود. هن

مطرح  يمورد عد  انطباق را با قانون اساس يک دعويان يدر جر ي س يز وقتياالت متحده ني، وجود دارد. در اشاود ميمراجعه 

 26مطرح است. ين نظارتيقت هنيد، در حقينما يم

 

 2002سال اصالحات  ينظر يانمب -3

ق اصالحات ي ه از طر يرت مصوبه با قانون اساسياعال  مغا ،سااز و  ار  يايب و مزايدر خصاو  معا  يفارغ از مباحث فن 

ر د بر اساس ترافع ياساس ياز دادرس يشکل يت اصالحات صورت گرفته در معرفيجاد شده است، اهميا ير در قانون اسااس ياخ

 يازن و محدود سيقوان ييقضا ينيمخالف با بازب يخود نشان داده است، به شکل سنت ييقضا يخچهياسات  ه در تار  ي شاور 

م ير مستقياند، گرهه به طور غافتهين اصالحات شهروندان اجازه يان اين جرياست. در ا يدادگستر ياز ساو  يت پارلمانيحا م

خا   ه حقوق و  يک مقررهيت يمشروع ينزد دادگاه، ارجاع بررسا  يبه صاورت طار ( يوان عاليا دي يدولت يق شاورا ي)از طر

ن يارجاع دهند. به ا يقانون اساس يرا به خطر انداخته است، به شورا يشاده شاهروندان در قانون اسااس    ييشاناساا   يهايآزاد

 رد. ير قرار گيمهم در حاا ت از حقوق شهروندان، مورد تقد يتواند به عنوان گام يس نو ميسأن تيب، ايترت

ه را به فرانس ياساس يستم دادرسيمطرح شده است، س ياصالح قانون اساس يحهي ه توسط ال ين نقطه نظر، ابتکارياز ا 

انون انت از قيعملکرد ص ياعطا يحام يان شاد، و يشاتر ب ي ند  ه همان گونه پيک تر ميات هانس  لسان نزد يتاکرات و نظر

بر سلسله  يمبتن يک نظم حقوقيو به  بود. ا  دادگاه قانون اساسي به ن يمستقل، مجزا و تخصص يساختار حقوقک يبه  ياساس

 يهنجارها يارد  ه برتررد. و ضرورت ديگ يقرار م ين سالسله مراتب قانون اساس يس اأمراتب هنجارها اعتقاد داشات  ه در ر 

ن ين و موثرتريترمهم ،ژهيک دادگاه وير و مهم به يخط ياهين و يا ياعطا يدگاه وين شود. از دين ساختار تضميدر ا ياسااس 

است  ياجبار يهاا نر ياز هنجارها  يادگاه  لسن، قانون مجموعهياز د .شودميمحسو   ياساس انت از قانونيص يضامانت برا 

ائم ق ي لسن قواعد حقوق يهياست وجود دارد. در نظري، اخالق و سيشناس، روانيشناسر جامعهينظ ير علومي ه مستقل از سا

 لسن،  يهيخود قانون است. بنا بر نظر ،قانون قائل شد يتوان براي ه م يگر، تنها منشاء و منبعيد يعبارتبه  27به ذات هستند.

از قواعد  يم هرمي لساان، ترس يهيگر نظريار مهم ديبسا  يهيزاو .ک  رديتاک "ياسات حقوق يسا "از يسات يرا با "علم حقوق"

 يمنطق يرابطه کين، يهمچن 28شااوند.يم يبندخود طبقه يت حقوقيقواعد به نساابت اهم ين هر ، همهياساات. در ا يحقوق

ن يتر)قواننيي(، قاعده پايتر)قانون اسااااساااين هر ، قاعده عالياز ا ياب  ه در هر درجهين ترتين قواعد وجود دارد. بديان ايم

در رأس آن قرار دارد  يحا م است  ه قانون اساس يک نظا  حقوقيب در هر  شاور فقط  ين ترتيآورد. بدي( را به وجود ميمدن

بوده و اعتبار خود را از آن  سب  نند.  لسن در هر  خود،  يد تابع قانون اساسيها باقراردادها و احکا  دادگاه و ين عاديو قوان
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ر يثأگر تيکديبر  يو صااعود يتوانند به دو صااورت نزولي ند  ه ميه ميها( تشااباز هنجارها )نر  يارهيرا به زنج يقواعد حقوق

 يهستند و در انتها يحداقل يارزش حقوق ي ه دارا ي، قواعديند صاعود يک فراي درن معناسات  ه  يه به اين تشاب يبگذارند. ا

د بر تواننيشود و ميم يمنته يافراد هستند( سرانجا  به قانون اساس ياز روابط خصوص ي ه ناش يهر  قرار دارند )مانند قواعد

 يو در راستا اندرفتهير پذيثأت يتاً از قانون اساسيهاافراد ن ي، روابط خصوصيند نزوليک فراين در ير بگذارند. همچنيثأآن ت يرو

 ياست  ه برا يقانون اساس ينيبازب يبرا ييد اروپايک مدل جديراث  لسن اختراع ين ميترمهم 29.انده شاکل گرفته ين عاليقوان

 فدرال يجمهور ين مدل بعدها در  شورهايا به اجرا گذاشته شد. يهکسلوا  و شياتر ي شورها در 4520ن بار در ساال  ياول

 ه  يز اجرا گذاشااته شااد. مدل دادگاهين يو شاارق يمر ز ياروپا يگر از  شااورهايد ياريو بساا پرتغال ،اياسااپان ،ايتاليا ،آلمان

 ه  يدادگاه قانون اساس ا به ن يمساتقل، مجزا و تخصاصا    يک سااختار حقوق يشاده، عبارت اسات از    يتوساط  لسان طراح  

مدل  30است. يو مواد قانون اسااس  هيقضاائ  يقوه نيا ممکن، بيبه مشاکالت موجود   يدگيو رسا  يآن بررسا  يت اصال يمسائول 

رف و ع" يستم حقوقيکا  ه تابع سياالت متحده امريمانند ا ييساتم معمول در  شورها ي لسان با سا   "يدادگاه قانون اسااسا  "

اعمال دادرسي اساسي به مجموعة دستگاه  يساتم آمريکايي، و ياه يدر سا  .دارد ياعمده تااوتهساتند،   ا ) امن ال(ي "قانون

قضاايي ساپرده شاده و با دادرساي عادي تمايزي ندارد. يعني تمامي دعاوي صارف نظر از ماهيت آنها با شاارايط مشابه توسط      

ي دعاوي امکانپذير است، اما اين امر يک رسيدگي ويژه را هاي حقوق اسااسي در همه جنبهشاود. وجود  ها رسايدگي مي دادگاه

 امالً متااوت است، در اين نظا  ترافعات اساسي از ترافعات عادي جدا شده و در صالحيت « الگوي اروپايي» ند. اما ايجا  نمي

دعوا به معناي خا   لمه و صااارفاً با ارجاع مقامات اين دادگاه حتي بدون وجود يک  گيرد.يک دادگاه اختصااااصاااي قرار مي

ساختار  .است« اعتبار مطلق امر قضاوت شده»پردازد و نظرات آن نيز داراي سياسي يا قضايي و يا افراد عادي به صدور حکم مي

ت. زگار استاکيک قوا سااا ينظري هانس  لسان به خوبي نشاان داده اسات  ه تأسايس دادگاه قانون اسااساي  امالً با نظريه      

زنگري را از طريق دشوار ساختن با« بيشترين ثبات ممکن»براساس نظر  لسن، بايد براي قانون اساسي به عنوان هنجار بنيادي 

گردد. اما در هيچ حالتي . اصاوالً، تضمين قانون اساسي با فراهم ساختن امکان ابطال اعمال خالف آن ميسر مي 31آن فراهم آورد

ذار گهرا  ه در واقع، نهاد قانون« عمال غيرقانوني را به نهادي سپرد  ه خود، مرتکب اين اعمال شده است.نبايد امکان ابطال ا»

هاي قانون اساسي است. بنابراين شود. نه هونان مجري حقوق  ه مقيد به ههارهو بسان خالق مختار حقوق درنظر گرفته مي

را به خود وي سپرد. مسئوليت ابطال اعمال خالف قانون اساسي را بايد نظارت بر تبعيت مجلس از قانون اساسي  ينبايد مسأله

 مجريه( و ي)قوه يهمچنان  ه اداره»به نهادي مساتقل و غير از مجلس يعني دادگاه قانون اسااسي سپرد.  لسن معتقد است:   

خ به ايراد او در پاس«. اساسي تبعيت  ند گذار هم بايد مطلقاً از قانون نند، قانونقضاييه( از قانون تبعيت مي يدادگستري )قوه

براساس آن، ابطال يک قانون  32 ند.گذاري مناي را مطرح ميمشاهور خود يعني قانون  يمخالات اين ايده با تاکيک قوا نظريه

ذار نونگي قوانين در اين است  ه قابه معناي وضاع يک قاعده )هنجار(  لي اسات. اما تااوت اسااسي قانونگذاري با ابطال ساده   

هاي وي دقيقاً توسط قانون اساسي تعيين قانونگذار وضعي برخوردار نيست و ههارهو  تما  فعاليت« آزادي آفرينش»سلبي از 

است. دادگاه قانون اساسي بايد براي ي دادگاه قانون اساسي تعيين  ردهقوا برا شاده است. الگوي  لسني جايگاهي خارج از سه 

نظا  »هاي پارلماني و نيمه پارلماني تحول نظا  پارلماني به سوي وارد صحنه شود. هون در نظا  تضامين نظارت فعال بر دولت 

شود. زيرا دولت مقررات مورد نظر خود را به صورت در عمل منجر به اعطاي مصونيت قضايي به  ار ردهاي دولت مي« ا ثريتي
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 33«به فرمان او هستند.رساند  ه ا ثريت آن گوش لواي  قانوني به تصويب پارلماني مي

 د  لساان،ير عقايتحت تأث، شااودمياعمال  يادارو  يعموم يعال يهاهدوگانه  ه توسااط دادگا يهيتصااالتريس فيسااأت 

ن مجلس يت از قوانيش امروزه شکاياتر ياساس يدر نظا  دادرس ش به  ار گرفته شد.ياتر يدر نگارش قانون اساس ن بارينخسات 

 :رديگيل صورت ميبه طرق ذ يقانون اساسرت با يمغا يبا طرح ادعا

توانند عليه قوانين فدرال به خاطر تجاوز به قانون اسااااساااي شاااکايت  نند.  هاي ايالتي ميها : دولتشاااکاايت دولت  

هاي ايالتي مطرح  ند. اين شاايوه تضااميني براي رعايت قواعد ماهوي  تواند دعواي مشااابهي را عليه دولتفدرال هم ميدولت

 هاي محلي است.ها بين دولت مر زي و دولتتقسيم صالحيت مربوط به

هاي تجديدنظر اجازه دارند تا ها: در اتريش ديوان عالي اداري، ديوان عالي دادگساااتري و دادگاهارجااع توساااط دادگااه   

 .شود را به ديوان ارجاع دهندايرادات مربوط به مغايرت قوانين با قانون اساسي  ه در حين اجرا آشکار مي

توانند نسبت به مغايرت يک قانون با قانون اساسي يک سو  نمايندگان مجلس ملي مي 4579ارجاع توسط نمايندگان: از  

اين امکان را به يک سو  اعضاي « پيشانهاد سو  »موساو  اسات.   « پيشانهاد ساو   »به ديوان رجوع نمايند. اين عمل به عنوان 

دهد  ه از ديوان قانون اساسي تقاضاي مداخله  نند. قوانين اساسي ايالتي ميمجلس ملي يا مجلس فدرال و نيز به يک شوراي 

ند توانتواند اختيار مشااابهي را به يک سااو  نمايندگان مجالس ايالتي اعطا  ند. در عمل هون احزا  بزرگ مي ها نيز ميايالت

ت ارلمان است تا بتوانند قوانين مصو  ا ثريحداقل يک سو  پارلمان را بدست بياورند. اين روش تضمين مناسبي براي اقليت پ

حمايت از اقليت پارلماني را يکي از  ار ردهاي دادرسي اساسي تلقي  4522را به معرا دادرسي اساسي قرار دهند.  لسن در 

اهميت  .دربارة طرح شاکايت عليه قوانين، اين نکته بسيار مهم است  ه به اقليت پارلماني نيز حق شکايت داده شود »نمود: مي

 «هاي پارلماني دادرسي اساسي بايد ضرورتاً به حمايت از اقليت بپردازد.اين مسئله هندان زياد است  ه در دمو راسي

ارجاع توسط خود ديوان: ديوان قانون اساسي داراي صالحيت بررسي خود ار قانون عادي با قانون اساسي است. مشروط  

هاي ديوان باشد و نيز ديوان درباره انطباق اين قانون با قانون اساسي ترديد داشته صميمبه اينکه قانون موردنظر مبناي يکي از ت

تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مبناي تصميم ديوان قانون اساسي باشد. در موردي  ه اين قانون در باشد. يک قانون مي

گيري ديوان اسااات. مبنا قرار گرفتن مساااتقيم تصاااميم شاااود، اين قانون مبنايي مطروحه نزد ديوان اعمال ميمورد پرونده

غيرمساتقيم در مواردي اسات  ه يک عمل اداري يا هنجار  لي مبتني بر يک هنجار برتر باشد. مثالً هنگامي  ه فردي از يک   

ري ادا  ند. با اين استدالل  ه اين عملعمل اداري  ه مغاير با حقوق تضامين شادة او توساط قانون اساسي است، شکايت مي   

هاي مختومه مواردي را انتخا  مبتني بر يک قانون مغاير با قانون اسااساي اسات. البته اين خود ديوان است  ه از ميان پرونده   

ر دترين شاايوة نظارت ديوان بر انطباق قوانين عادي با قانون اساااسااي اساات.  ند تا مورد ارزيابي قرار دهد. اين روش اصااليمي

رت اقدامات پارلمان با قانون يمغا يادعا قرار گرفت، ينيمورد بازب 4525ش  ه در سااال ياتر 4520 يقت، در قانون اساااساايحق

 يم هاهن دادگاي، هرا  ه تنها امطرح شود يادار يا دادگاه عالي يعموم يدادگاه عال يسو ازتواند  يتنها م ،ين دعاويح ياساس

ا هار  يبخواهند  ه در خصو  مطابقت با قانون اساس يگاه قانون اساسق درآورند و از داديرا به حالت تعل يدگيتوانند روند رس

 .مقرره مورد نظر را باطل اعال   ند نظر نموده و

 دارد،ن مدل  لس از يستم فرانسويدر س ياساس يدادرساصالح  و رفتنير پذي ه به وضاوح داللت بر تأث  يگريموضاوع د  

 ياشعار م 21 يماده 1 يتبصره ليذ يحهيالس يش نويپاست  ه در  يقانون اسااسا   124 يشاماره  يشانهاد يپ يهياصاالح 

 يشنهاد از سوين پيا "ابد.ي يم رييتغ يعبارت دادگاه قانون اساس به يقانون اسااس  يعبارت شاورا  يدر قانون اسااسا  ": داشات 
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 دهيبرگز 4592 ه در  يعنوانشد  ه ين استدالل مطرح ميا با (يقانون اساس ين شورايشيس پيست بادنتر )رئياليسناتور سوس

 يادعا س نهاديتأسق ين نقش از طريا و ا نون است. ييعملکرد قضا ين نهاد اسااساً دارا ي، هرا  ه اغلط انداز اسات  ينامشاد،  

 شااوران ياز دادگاه را به ا يقيو حق يت واقعيد هوين باي. بنابراده اسااتت شاايتقو محا م ياز سااو يرت با قانون اساااساا يمغا

"بازگرداند.
34 

شنهاد ين حال، پي اهر نشد. با ا ياصالح يحهياز ال يينها يرد شد و در نسخه يه بعدها در مجمع ملين اصالحياگرهه 

 ه در ن همچنا .بود يته مشورتيو  م يان قاضيم کيتاک يبرا يتالش ييگواز شورا به دادگاه،  ن نهادير نا  اييدر خصاو  تغ 

با  ييقضا يقيک نهاد حقي رفته رفته شورا را به يرت با قانون اسااس يمغا يطرح ادعا يبرا ت محا ميصاالح  يصاورت توساعه  

 يفن از نقطه نظر مقابل آن، معري. بنابراخواهد نمودل يتبد يث مطابقت با قانون اسااس ين و مقررات از حيقوان ينيبازب ياهيو 

 يقانون اساس ير عاديقطعاً به مدل غ يطار يوهيبه شا  يسااسا  ث مطابقت با قانون اين و مقررات از حيقوان ينيسااز و  ار بازب 

 لسن  هياول ي ه بر اساس نمونه را ياساس يدادرس يياروپا يستم هايسا ر يبا ساا  شاتر يب ييبخشاد و همگرا يان ميفرانساه پا 

به  حقوق بشر ييو دادگاه اروپا يياروپا يوان دادگستريدتوسط  ،يدر سط  فرامل ن رونديا ، سابب خواهد شاد.  اندهشاکل گرفت 

 ر واقع شده است.ين شهروندان مورد تقدياديدر جهت حاظ حقوق بن يشرفتيعنوان پ

عد  در خصو  ت يشکاحق از  42از قرن  شهروندان ه  ين بود  ه در حاليفرانسه ا نظا  حقوق پارادو سن يش از ايپ 

در مورد  يدفاع از حقوق خود در ساااط  مل يبرا ي، ابزاربرخوردار بودند يادار يهادادگاه نزدبا قانون  ينظامات دولتمطابقت 

ان ياپ يقانون اساس اصالحات صورت گرفته دربا وجود ن تناقض ي ه ا نداشاتند  يبا قانون اسااسا   ين عاديت قوانريمقررات مغا

ا با ام ند،  يجاد نميا يون اساسقان يشورا ت شهروندان را نزديطرح شکام يمستق يوه ين اصاالحات راه و شا  يابد. اگرهه اييم

ق ت از حقويحما ،ين ترافعات و دعاويح يطار يوهيبه ش يدر خصاو  مطابقت با قانون اساس  ينيبازبد يسام جد يابجاد مکان

  ند.  يت ميتقو ياشخا  را در سط  داخل

انون ث مطابقت با قين از حيقوان ينيو بازب يبررس سمياصالحات صورت گرفته در مکان، توان ادعا داشات يم يبه طور  ل 

محافظ  يقانون اساس يشوران جا قضات در يدر ا ه انتقال از منطق روساو به منطق  لسان اسات.     فوق، يوهيبه شا  ياسااسا  

 ه  يدر هر زمان ايپوک نهاد ياند. شورا به عنوان مورد احترا  قرار گرفته يهستند  ه در قانون اساس ينياديبن يحقوق و ارزشها

 .انت خواهد نموديص يفرد يهايو آزاد يقواعد مردمساالراز ،  ند يدا ميش پيبه استبداد گرا در پارلمان تياعمال قدرت ا ثر

 ه به حقوق افراد لطمه وارد  ييان  نند تا جايخود را ب يتوانند آمال و آرزوها يم تيا ثر ،  هاساات دگاه  لساانيدن همان يا

است  يانيو در واقع پا ييل به  ثرت گرايواحد با تما يازهايان نيجاد تعادل ميز در ايت آميموفق يتالش ينشاان دهنده و  نکند

 يو برتر يت ملياعمال پارلمان به عنوان مظهر حا م يس افراطيبر تقد يرات بازمانده از تاکرات روسو و هماکرانش مبنيبر تأث

چ گاه اشتباه يرد  ه ممکن اسات ه يگيدر نظر م يعموم ياز اراده يمظهرقانون را به عنوان ن ماهو   ه يان ايمقننه و ب يقوه

  35نباشد.
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 يريگجهينت

 4592 يقانون اساس ينياصالح و بازب ضرورتاز به  رات ست سال گذشته يدر ب يشمندان فرانسويمداران و انداستيسا  

ن يت اي ه در نهاسااخن گاته بودند  يو طار ينيپساا يوهيبه شا  ياسااساا  يدادرساااز  يديشاکل جد  ياز به معرفيژه از نيبه و

 يبا شعار اصالح قانون اساس يالديم 2007در سال  يکوال سار وزي ار آمدن ن يپس از رو يالديم 2002اصاالحات در ساال   

ل و يون و وزرا تشکياسيمتشاکل از حقوقدانان، س  ياتهيآن  م يمحقق شاد و ط  يجمهور يزه  ردن نهادهايبر دمکرات يمبتن

 يماده 28ماده از مجموع  14معادل  يقانون اساس درصد 10ر ياخ يهيشادند. به موجب اصاالح   يمأمور اصاالح قانون اسااسا   

 ترو پارلمان و مخالاانهيمحافظه  ار و م ين اگرهه با وجود اعضااايبنابرا .قرار گرفت ينيمورد اصااالح و بازب يقانون اساااساا 

 يدرصد آرا 80با  تنها يعنيمخالف،  يأر 197موافق در مقابل  يأر 915با  مذ ورات اصالح حه،يال بيتصو باها ستياليساوسا  

ه ن حوزيدر ااصالحات  ضرورت وقوعگسترده در خصو   ياجماع و توافق اماب قرار گرفت، يمورد تصو ندگانيسنا و مجلس نما

 ديجد يشکل يشنهاد معرفيوجود دارند، مانند پ يحه اصالحي ه در ال ييهايشتر ابتکارات و نوآوريوجود داشت. عالوه بر آن، ب

حل ان دراز ميسال ي، براا شهرونداني، با درخواست قضات يطاروه يبه شا  يث مطابقت با قانون اسااسا  ياز ح، نيقوان ينياز بازب

در  يد، در صااورت نقض قانون اساااساا  يت جديدر وضااعان جبهه هپ و راساات و محافظه  ار بود. يجنگ و بحث و جدل م

 ياهدر دادگاه يت  ند و در صورت نقض قانون اساسيشکا يقانون اساس يتواند به شورايم« يدولت يشورا»، يادار يهاهدادگا

ا راد ضمن دعوياک يدر توانند يز ميت  ند. مرد  نيشکا يقانون اساس يتواند به شاورا ياسات  ه م « يوان عاليد»ن يا يعموم

ن ادعا گرهه از يا .اجرا نشود آنها خصو در  ،ستا يمصارح در قانون اسااسا    يهايبخواهند  ه قانون  ه خالف حقوق و آزاد

 هش نقش مرد  شديز منجر به افزاين ياما تا حد شودميمنتقل  يقانون اسااسا   يبه شاورا  يدولت يا شاورا ي يوان عاليق ديطر

 است.

از  دو جناح ت هريرضااا يمبن يشااواهد ي، نشااان دهندهاسااتهانجا  شااد 36يراً در روزنامه فرانسااوي ه اخ يامصاااحبه 

نتر يادست بياليسناتور سوس و همانطور  هاست.  يدولت يو شورا يوان عاليد يبرا يرت با قانون اساسيمغا يادعا حق ييشناسا

 يهاهقضات دادگا يبرا يرت اقدامات پارلمان با قانون اساسيمغا يادعا حق ييه بود، شناسااعال   رد خود ز در همان مصاحبهين

. ن شااهروندان اسااتياديو حقوق بن يانت از قانون اساااساايدر جهت صاارو به جلو  يگام يک نظا  دمو راساايدر  و مرد  يعال

خ يتار در يعطا يابتکار و نقطه ينشان دهنده يراد ضمن دعويا يبر مبنافرانسه  ياساس يه در دادرسين رويس ايتأسدرواقع، 

 ه به  است حا م مير در پاراداييتغ ينشان دهنده ير قابل اجتنابيبه طور غ نظارتن نوع يا يفرانسه است. طراح يقانون اساس

ق ياز طر به حقوق بشر در سط  اروپا يندهي، توجه فزاسوک يممکن شده است. از  يخيو تار ياسيط سا يشارا ر ييتغ يواساطه 

شاتر جوامع معاصر به سمت  ثرت  يبحر ت  رگياز طرف د و يمدن يحقوق بشار و نهادها  ي، شاورا ييدادگاه حقوق بشار اروپا 

ن و مقررات را يدر مقابل قوان نياديبن يهايتر از حقوق و آزاديتر و قوت گسااتردهيحما يدغدغهتسااام  و تساااهل  و  ييگرا

رود تا در يان بوده و احتمال آن مين جريمتأثر از ا ياديتا حد ز يرات صااورت گرفته در قانون اساااسااييساابب شااده اساات. تغ

و  شکستن يبه معنا، يدادرس اساسمدل  لسن از  يري. به  ارگميگر باششاشام فرانسه را نظاره   ي هور جمهور يآت يساالها 

 ، خواهد بود.گرفتيقانون نشأت م يريس قانون که از تصور خطا ناپذيتقد بر يمبن هاژا وبن وروسو  يفکر تيجزمنقض 
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