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 چکیده

های حزب عدالت و توسعه و بر اثر گیریتصویب شد، با ابتکار و پ  2891ترکیه که در پ  کودتای نظام  در سال  2891قانون اسااس   
گرفت. و به موجب یک رفراندوم مورد اصالح قرار 1121حزب، فشاار افکار عووم  و اتاادیه اروپا، در سال  سایاسا  ای    عوامل  چون مشا  

ه اروپا چنی  ترتیل روند پیوست  به اتاادیتری  تالش کشاور ترکیه جتت حرکت در مریر دموکراس  و ه  شاک ای  اصاالحا ، گراترد    ب 
های فردی، حقوو اقتصادی و اجتواع  و قو  ون اسااسا  م  جوله ارت ، حقوو و ازادی  های م تلف  از قانشاود. اصاالحا ، ب    تلق  م 

تأسیس شد و با رفراندوم اخیر،  2892تری  مفاد اصالحا  قضای ، تغییر در دادگا  قانون اساس  است که در سال گیرد. مت م برقضااییه را در 
نوشتار، بررس  ای  مرأله است که اصالحا  اخیر چه تغییرات  را در قانون  هدف اصال  در ای  گذاشات.  تری  تاول خود را پشات سار  جدید

اسااسا  به خصاور در دادگا  قانون اسااسا  ترکیه ایماد نوود  اسات. در ای  راساتا م الب در دو قراوت تنظی  شاد  اسااتب قروت اول به          
 ر یافته است. و مفاد اصالحا  و قروت دوم به دادگا  قانون اساس  اختصا 1121رفراندوم سال 
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 ارشد حقوو عووم .دانشموی کارشناس  ٭٭

 ارشد حقوو عووم .دانشموی کارشناس  ٭٭٭



  مقدمه

یک سد  از عور خوی  در میالدی ایماد گردید، تنتا  2828کشاور ترکیه که از بقایای امرراووری عموان  به ساال   
قوانین  که بازیگران اصال  ایماد و تغییرا  ان، بیشااتر   ؛حقوق  خود بود  اسااتشااهد قوانی   اسااساا  متعدد در سااختار    

های مص ف  کوال پاشا )اتاترك ( که از فرماندهان نظام  بود ، تشکیل که ای  کشور بنا به تالشاناند؛ چهنظامیان بود 
  لاظه که نظام حقوو اساساند و هر شاد  اسات و از هوان بدو ایماد، نظامیان، متوتری  بازیگران سایاس  ای  کشور بود   

دیادناد، اقادام به انمام اصاااالحا  و حت  کودتا علیه دولت حاک     کااف  م  موجود را برای اهاداف و مناافخ خوی  ناا   
میالدی اشار  کرد که متعاقب ان،  2891و  2891های گرفته در سالهای صور توان به کودتانوودند. از ان جوله م م 

به تصویب رسید و جولگ  در راستای تقویت جایگا  نظامیان در نظام حقوو اساس  کشور  2891و  2892اسااس   قوانی  
 .1بود  است

زمان با به قدر  رسایدن حزب عدالت و توساعه، اندیشاه اصاالحا  در قانون اساااس      میالدی و ه  1111در ساال  
عوامل م تلف  چون فشاااار افکار عووم  و لزوم ان  او با اثر های ای  حزب و برگیریپادیاد اماد و با تالش و پ     2891

نویس ، پی 1112که در ساااال رشااادی و  نوود تا ای بههای الزم برای پیوسااات  به اتاادیه اروپا، روند رواساااتاانادارد  
ذاشته در مملس به رأی گ 1121نویس در سال اصالحا  تتیه شد اما با م الفت اپوزیریون مواجه گشت. النتایه ای  پی 

نیاورد. با ای  وجود، ان میزان ارای  که موج ا  ورح اصالحا  در دستشاد اما اکمریت الزم برای تصویب نتای  را به 
 .9کرد، کرب نوود.قالب رفراندوم را فراه  م 
های درصد مردم ترکیه به ان رأی مم ت دادند. مفاد اصالحا ، ب   59برگزار شاد و   1121رفراندوم در سارتام ر  

تری  ان، اصاالح در ارت  و پرسنل نظام ) در راستای کاه  هممون   گیرد که مت م برم تلف  از قانون اسااسا  را در  
ادی و های فردی، اجتواع  و اقتصها بر نظام سایاس  ترکیه به خصور دستگا  قضای (، توجه ویم  به حقوو و ازادی ان

یر در ساختار ها، تغیشامل تغییر در هیأ  عال  قضا  و دادستان باشد. اصالحا  قضای دگرگون  در سایرات  قضای  م   
 باشد.و وظایف دیوان عال  نظام  و دادگا  قانون اساس  م 

 گرددبرو به شکل زیر ارائه م با ای  توضیاا ، م الب مقاله پی 
ی در ضرور  تاوال  دارای دو بند است. بند اول، م تصر 1121قروت اول با عنوان کل  ترکیه و رفراندوم سال 

ور ونواید. قرااوت دوم بهکند و بند دوم، مفاد اصااالحا  را تات چتار عنوان ارائه م حقوو اساااساا  ترکیه را بیان م  
ویم  به دادگا  قانون اساااساا  ترکیه اختصااار یافته اساات، اما برای فت  بتتر م الب، ابتدا در بند اول به باا صاایانت از  

شااود و ساارس بند دوم به وور تفصاایل ، دادگا  قانون اساااساا  ترکیه را مرت ط با ان پرداخته م های قانون اسااساا  و نتاد 
 نواید.معرف  م 
 

                                                           
هاي رفراندوم اصالح  قانون اسالاسی  ر   ها و پیامدزمینهبرای م العه در خصاور سایر تاری   وقایخ و قوانی  اسااسا ، ر.ك به امیری، متدی،      .2

 2998های مملس شورای اسالم ، اذر ، دفتر م العا  سیاس  مرکز پموه ترکیه

 به بعد. 29، ر 21، ماهنامه دادگرتر، سال هشت ، شوار  رکیهو تغییرات  ر قانون اساسی ت پیدایشچنی  ر.ك به قن ری، ماود، ه 
یک ساوم کل اعضا  مملس قابل ورح است. پیشنتاد اصالح   حداقل اصاالح قانون اسااساا با پیشانتاد کت ا    »داردب قانون اسااسا  ترکیه بیان م    225ماد   .1

ق ول پیشانتاد اصاالح با رأ  م فا سه پنم  کل نوایندگان موک  است .بررسا و   گیرد. ماقانون اسااساا دو بار درجلراه عووما مملس مورد مذاکر  قرار   
 ق ول پیشنتادِ اصالح قانون اساسا، به استمنا  شرایط مذکور در ای  اصل، تابخ احکام مربوط به مذاکر  و ق ول قوانی  است.

سوم  چه مملس، قانون مذکور را عیناً با دومملس بازپس فرستد. چنان، بهتواند برا  بررساا ممدد قوانی  مربوط به اصاالحا  قانون اسااسا   جوتور مارئیس
 رأ  عووما بگذارد.تواند ان را بهجوتور مااراء تصویب نواید، رئیس

مملس    بها بدون اعادجوتور ان رتصویب برسد و رئیس بهچه قانون مربوط به اصاالح قانون اسااسا با کوتر از سه پنم  یا دو سوم اراء کل نوایندگان   چنان
 گردد.رأ  عووما گذارد، درای  صور  قانون مذکور در روزنامه رسوا منتشر مابه

وور د، بهداننوایندگان مملس رسید  و یا مواد  را که الزم ماتصاویب دو ساوم اکمریت   اصاالح قانون اسااساا را که به   تواند قانون راجخ بهجوتور مارئیس
 رأ  عووما عرضه نواید.اش، بهاعاد س ه مرتقی  یا به وا

 گردد.اراء عووما، در روزنامه رسوا منتشر مابه عرضه قانون مربوط به اصالح قانون اساسا با سایر مواد مرت ط در صور  عدم

.  ر در تأیید قوانی  مذکور الزاما اسااتگذاشااته شااد ، بی  ازنصااف اراء معتاراء عووماشاادن قوانی  مربوط به اصااالحا  قانون اساااسااا که بهبرا  ممر 
د  با شیک از احکام اصالحاراء عووما، درمورد اینکه کدامها بهتقدی  انمملس در جریان تصاویب قوانی  مربوط به اصاالحا  قانون اسااساا، در صور     

 «.نوایدگیر  ماجدا خواهد بود تصوی ها جدااز انیک ه  و کدام



  0212قسمت اول: ترکیه و رفراندوم سال 
جای نتاد، درخور بررس  بر ساختار حقوو اساس  ترکیه بر 1121سرتام ر  21تغییر و تاوالت  که تصویب رفراندوم 

حقوق  اسات. تغییرات  که بافت حقوق  ای  کشاور را اندک  متعادل کرد و عرصه قدر  را بر نظامیان و   و واکاوی دقیق 
تر نوود. نظامیان  که از اوان تشاکیل کشور ترکیه، در رأ  امور بودند و هر ائینه که حضور و فعالیت  ره ران کودتا تنگ
ورو م تلف اع  از برخورد ساا ت) کودتا( یا برخورد نرم) دیدند، به خود و منافخ خوی  مضاار م حزب یا دولت  را بر

 کردند. گیری( عرصه قدر  را از حضور م الفی  خود خال  م مم ور نوودن به استعفاء و کنار 
نی ، چهای  که منمر به اصالحا  در قانون اساس  ترکیه گردید) بند اول( و ه در ای  قراوت به بررسا  ضرور   

 ای  اصالحا  خواهی  پرداخت) بند دوم(. هایتری  ماورمت 
 

 هاي اصححات اخیر بر قانون اساسی ترکیه  مختصري  ر ضرورتبند اول: 
اپو های سااد  بیراات ، م الفان به تکالدی  اربکان، ره ر حزب رفا  ترکیه، در واپراای  سااالبا به قدر  رساایدن نم 

امدند م وارشتری  م الفان دولت بهوند. احزاب الئیک و نظامیان، اصل گرا شافتادند تا مانخ از فعالیت ای  دولت اساالم 
و ترتیب، امکان تغییر ساختار حقوای میالدی ای  دولت را مم ور به استعفاء کنند. به2889انمام توانراتند در ساال   که سار 

و برخ  از اعضای حزب مناله  منتف  شد. رجب ویب اردوغان 11اسااسا  ای  کشور، با سقوط دولت رفا  در پایان قرن   
رفا  و سایر هوفکران ، اقدام به تأسیس حزب عدالت و توسعه نوودند. ای  حزب توانرت در انت ابا  مال  و مل  سال 

اورد ، زمامدار امور شااود. حزب  که مرام و مشاا  ان کامالً متفاو  با مواضااخ احزاب   دساات، اکمریت اراء را به1111
های م الف کامالً و یع  ها و بعضااااً اقداما  افراو  از ساااوی گرو . بروز اعتراضاااا  و م الفت2الئیک و نظامیان بود

 ها بود. به خصور با عنایترساید. درخواسات اناالل ای  حزب از دادگا  قانون اساس  ، شکل نرم ای  م الفت  م نظربه
ما  افراو  داشت. انمام اقداتیالی کامل م الفان قراربه ای  نکته که قو  قضاائیه و دادگا  قانون اسااسا  ترکیه تات اسا    

ها مارااوب های رادیکال وابرااته به نظامیان ای  کشااور بود، شااکل ساا ت م الفت   که از گرو  5ک ممل قضاایه ارگنه
اورند. کارنامه عولکرد ای  دولت اث ا  کرد که ای  حزب با گشاات؛ که جولگ  نتوانرااتند دولت حاک  را از پای درم 

خالف اصاول الئیک، قادر به مدیریت م لوب امور جامعه است. دولت  که توانرته بود در و   وجود اعتقادات  به ظاهر بر
های خوردار شود. انمام اقداما  افراو  علیه ای  حزب توسط گرو چند سال از پایگا  مرتاکو  در میان مردم ترکیه بر
صدد کاه  استیالی احزاب ام اصاالحا  نوود، اصالحات  که بیشتر در م الف، ساردمداران ای  دولت را مصاو  به انم  

الئیک بر قو  قضاائیه و دادگا  قانون اساس  ای  کشور و تضعیف قدر  لمام گری ته نظامیان، خاصه در مورد مصونیت  
  یز ترتی اتهای فردی و حقوو اقتصاااادی و اجتواع  نقضاااائ  اناان بود. ال تاه ای  اصاااالحا  در مورد حقوو و ازادی   

 اندیشید  است که به تفصیل بیان خواهد شد.
ماد  توسط دولت تنظی  گشت و به مملس مل  ک یر ترکیه تقدی  شد. ای  مملس  91براته پیشنتادی اصالحا  در  

درصاد به تصویب رسانید. ای  میزان برای تصویب اصالحا  بدون ارجا  به رأی عووم  کاف    91ماد  را با اکمریت  19
. لذا ضروری بود تا 9د، زیرا به موجب قانون اسااسا  بایرات  حداقل دو سوم اراء مملس در ای  خصور کرب شود   ن و

 21اصااالحیه به رأی عووم  گذارد  شااود تا متتر تصااویب مردم، جریان اصااالحا  را تکویل کند. رفراندوم در تاریخ    
درصد  59درصد بود و در نتایت مت  اصالحا  با رأی  22گزار شد. نرخ مشارکت مردم در ان به میزان بر 1121سرتام ر 
. ال ته ای  جریان به سادگ  نیز پی  نرفت؛ احزاب الئیک و نظامیان به 2کنندگان در رفراندوم، به تصاویب رساید  شارکت 

برااته اصااالح  اعتراو نوود ، دعوی اب ال نزد دادگا  قانون اساااساا  ترکیه بردند. ای  دادگا  به صااور  کل  برااته     

                                                           

تجربه جدید  ر ترکیه ، های ان ر.ك به واعظ ، ماوود،  خصااور چگونگ  به قدر  رساایدن حزب عدالت و توسااعه و ساایاساات   . برای م العه در 9
   22، شوار  2992،  فصلنامه راه رد، تابرتان هاگفتمان تقابل

حاک  بود که النتایه ورح وی توسط دولت کردن دولت صدد انمام کودتای  جتت سرنگوندر 1112دساته افراویون  اسات که در ساال    . ارگنه ک  نام سار 2
- 8های ارت  در پس ای  اقداما  دست داشتند. برای م العه بیشتر ر.ك به امیری، متدی، پیشی ، ر خنم  شاد. با کشف ای  کودتا معلوم گردید که ننرال 
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صالح  را رد نکرد و تقری اً با مفاد اصالحا  موافقت نوود. استدالل اصل  معترضان، استیالی دولت) قو  ممریه( بر قو  ا
وتور جکه رئیسانقضاائیه و دادگا  قانون اسااسا  و خارم نوودن قو  قضائیه از استقالل ساختاری و عولکردی بود، چه   

 گردد.تر م ر  قدرتونددر تعیی  و انتصاب برخ  مقاما  ای  قو ، ب
 ای صور قوا به گونهخورد و تنظی  روابطم ه قوا در نتیمه اعوال اصاالحا  بر قانون اساس  بر در حقیقت، توازن

تواند . قو  قضائیه در صورت  م 9اوردم دستای در حوز  قو  قضائیه بههای گرترد پذیرد که قو  ممریه، صالحیتم 
اشااد که وور ن ورف  به قضاااو  بنشاایند و ان فا  و حالل مشااکال  اساااساا  حقوق  گردد که در کوال ب  رافخ اختال

 ان مرتول  شوند.مقاما  حکومت  بر
از دیگر ساوی، اساتدالل دولت در خصاور اصاالحا  سااختاری در دادگا  قانون اسااسا ، دقیقاً هوان اسات که         

کنند و ان، جناح  عول نوودن است. دولت اعتقاد دارد که ساختار د م مورد اصالحا  قضائ  به دولت وارمعترضان در
اسااات که اساااتیالی احزاب الئیک و نظامیان بر ان، مانخ از قضااااو  یافتهای انتظامگونهکنون  دادگا  قانون اسااااسااا  به

ازادانه سااایر احزاب و های مت  حقوو اساااساا  اساات و از ورف دیگر، امکان فعالیت   ورفانه و منصاافانه در پروند ب 
 موک  است منمر به اناالل حزب مربووه شود.  که با هر حرکت اصالح  م الفت گردید ،انرود، چهم بی ها ازگرو 

پردازی . برخ  از ای  نوود، م های  که انمام اصاااالحا  اخیر را الزم م تری  ضااارور در ذیل به بررسااا  مت 
 الولل  است.رد و برخ  دیگر به دالیل بی ها منشأ داخل  داضرور 
 

 الف. تحوالت جامعه  اخلی ترکیه و تغییر نگرش مر م  ر خصوص مناسبات قدرت 
که ان وساایله گرو  نظامیان بود  اساات بدونایماد کشااور ترکیه و تغییرا  حقوو اساااساا  ان، م تن  بر غل ه زور به

ای ونهگخالف ای  و  شاد  است؛ به ای برباشاد. در ترکیه پروساه   جریان حقوق  نوودن قدر  به تدریج صاور  گرفته 
ا قو  انراات تای بود  اساات که گوی  سااع  برقدر  نظامیان افزود  شااد  اساات و ساایر امور به گونهکه در وول زمان بر
قدر   امکانهای ساایاساا  داخل ، بی  از پی  تات کنترل و نظار  نظامیان و احزاب الئیک باشااد و ممریه و حرکت

یافت  اشا اصا  خارم از ای  اصول فکری و مواضخ حقوق  و سیاس  وجود نداشته باشد. با ایماد حزب رفا  و به قدر    
که بتواند تغییرات  در ساااختار حقوق   رساایدن ان، دیدگاه  در مقابل مواضااخ الئیک ظاهر شااد. ای  دولت پی  از ان  

میان ساااقط شااد؛ اما تفکر اصااالحا  از بی  نرفت. با ایماد حزب عدالت و قدر  ساایاساا  ایماد کند، با کودتای نرم نظا
های مملس را ، اکمریت کرس 1111مردم ، ای  حزب توانرت در انت ابا  سال  های گرترد توسعه و با اتکا به حوایت

عرصه به ه نظامیان پاجانتصااحب کرد ، به قدر  برساد. باری دیگر، جریان  در مقابل اصول تابوی الئیک و مواضخ یک  
توان به اعتراضاااا  گراااترد  به شاااد. از جوله م های  را از ساااوی م الفان ان موجب م قدر  نتاد که و یعتاً واکن 

خالف اصول الئیک و انمام اقداما  مواضخ و مرام حزب حاک ، درخواست اناالل ای  حزب به علت ات اذ مواضع  بر
 .8ر در قضیه ارگنه ک  اشار  نوود که جولگ  به نتیمه م لوب م الفان منمر نشدشد  به خصوافراو  سازمانده 

برد تفکر اصالحا  اید انرات که حوایت مردم ، نق  متو  در پی  م چه از مموو  ای  وقایخ و اتفاقا  بران
بار ورح اساات برای ن رااتی  ها توانرااته ای  حوایتای که دولت حاک  با تکیه برگونهدر جامعه ترکیه داشااته اساات، به 

ول انه در چند دهه اخیر در جامعه ترکیه رسااوخ کرد ، اصااالحا  را علن  کند. گرااترش تفکرا  دموکراساا  و برابری 
ناوی که اع ای به ؛تغییرات  در دیدگا  عامه مردم در خصاااور حکومت و نظامیان و ساااایر و قا  ایماد کرد  اسااات 

اصاال برابری که اتفاقاً در قانون اساااساا  ترکیه نیز به رسااویت شااناخته شااد  اساات،    خالف امتیازا  ویم  به گروه ، بر
 سزا در ایماد یا تاوال  یک کشور داشته باشد، لذا ایماد تغییرات  در ای شاود. حت  اگر ای  گرو  نقش  به نگریراته م  

 رسید.نظر م خصور، الزم به
  جامعه های ایساایاساا  در جامعه ترکیه با عنایت به واقعیت حقوو اساااساا  ترکیه باید ناظر بر سااازمانده  قدر   

 صادد تاویل اصاول و عقایدی بر یک اجتوا  است.  توان به ان به ممابه کاالی واردات  نگریرات که م لقاً در باشاد. نو  

                                                           

7. Hergoz, Marc, Analysing Turkey’s 2010 constitutional referendum, available in http//fpc.org.uk/articles 
 Turkish Constitutional Referendum 2010 _ from wikipediaداخل  به برته اصالح  ر.ك به ها و اعتراضا  . برای مشاهد  م الفت9



چه در وول ناناینکه چ کردن ب   جامعه ترکیه، شرط مقدم بر تنظی  روابط اساس  ای  جامعه است؛ به عالو فت  و درك
وان نر ت تتدریج، توام یا برخ  از تفکرا  مردم درخصور روابط م تن  بر حقوو اساس  تغییر پیدا کند، نو زمان و به
 تفاو  بود.به ان ب 
 

 ب: وضعیت ویژه حزب حاکم  ر ساختار سیاسی کشور  
  رنگ  نیز در قو  قضااائیه و دادگار پردانرااتند، و ال ته حضااو احزاب الئیک و نظامیان که خود را وارث انقالب م 

شرایط  بایرت امد  از رأی مردم، م تری  م الفان جریان اصالحا  بودند. دولت برقانون اساس  ای  کشور داشتند، مت 
 ،شاادن به یک باران و کودتا را داشااتلاظه امکان ت دیلهای  که هرداد که بتواند در مقابل فشااارناوی سااامان م را به

ها و مقاومت کرد ، در عرصااه ساایاساا  ای  کشااور باق  بواند. لذا بت ود جایگا  احزاب به خصااور احزاب  که با الئیک 
رسااید. در ان برهه زمان ، هر حزب  م الف ای  جریان  فکری به سااادگ  در م نظرنظامیان هودل  نداشااتند، ضااروری به

ریان ادامه داشات تا به دولت عدالت و توسعه رسید. در ای  دور  به  شاد. ای  ج دادگا  قانون اسااسا  ماکوم و منال م   
ای که نهگوداشاات به علت پشااتی ان  مرااتاک  مردم از دولت و عولکرد مناسااب ان، اناالل دولت عواق   به دن ال م    

ام کنند. تری اقداعضااای دادگا  قانون اساااساا  را مماب کرد تا نراا ت به رویه موجود، اندک  تأمل کرد ، با احتیاط بیشاا 
یگر گرای الئیک چندان مناسب ن ود. به دمل ها نیز به عنوان یک اقلیت قوم ، در ای  نظامشایان ذکر است وضعیت کرد

های اجتوا  در ادار  امور عووم ، الزمه ای اسات که تراامو و مشارکت هوه گرو   گانهسا  ، جامعه ترکیه، جامعه چند 
 جود است.  وحد  جامعه و حفظ نظام مو
قو  تشکیل شد  است. در تنظی  حدود اختیارا  و وظایف هر یک ها، از سهساان اغلب کشور جوتوری ترکیه نیز به

ه قوا، تنتا در ساااایالرعایه اسااات؛ به ووری که نایل امدن به اهداف تفکیکاز قوا در دیگری، اصااال تعادل و توازن الزم
بر وجود نظار  در اجزای یک سایرت ، وجود تعادل و توازن در حدود   ی  و تفکیک موک  اسات. عالو  ظاصاول ای  تن 

بر دیگری  ایهای منشااعب از ان ن اید به انداز اختیارا  یک  در دیگری، الزمه تفکیک من ق  قواساات. یک قو  یا نتاد
ای که گونههباشد؛ به  بایرت  متناسب ها برصااحب قدر  باشاد که عوالً تات سای ر  دیگری قرار گیرد. اختیارا  ان   

ها، امکان ات اذ مرااتقالنه تصااویوا  و اقداما  از قوا ساالب نشااود و به ای  ترتیب، عولکرد  ضااو  وجود نظار  بر نتاد
 .21ها تابخ دیگری ن اشدان

قل، ورفانه و مرتای تنظی  یافته است که امکان رسیدگ  قضائ  ب گونهترکیب قو  قضائیه و دادگا  قانون اساس  به
های قضاائ  است، در مواردی وجود ندارد و عوالً تات سی ر  احزاب الئیک و نظامیان است.  که اولی  شارط دادرسا   

وی  عول نظام  داشته باشد تا بتواند به مأموریت قانون  خسیاس  و غیرجناح  و ترکی   غیرای  قو  بایرات  مواضع  فرا 
 کند.  

  های ایدموکراسا  اسات که ازادی احزاب و امکان فعالیت انان، از ن رتی  جلو   تراامو و مدارا یک  از اصاول   
توان هوگان را به اعتقاد به یک اصول فکری ملتزم کرد و در عی  حال مدع  رعایت باشد. نو اصل در جامعه سیاس  م 

ان های فکری و اعتقادی، امکگرو شود که نوایندگان توام  دموکراس  نیز بود. حکومت مردم بر مردم، زمان  ماقق م 
مشاااارکت در ادار  امور عووم  کشاااور را بدون ت عیه داشاااته باشاااند. اگر تفکرا  غالب در اجتوا  به ناوی بود که  

و  های واه  از ق یل دیکتاتوری اکمریتتوان به بتانه ادعاگرایان بر جامعه بودند، نو ها یا اسااالمخواهان حکومت الئیک
 های سیاس  از سوی مردم، ان را تاریف نوود. مآبانه توسط نتادقی  ایفای نق 

 
 ج: تكمیل روند  موکراسیزاسیون بعد از کو تاي نظامی  

ها و تاوال  فراوان  در تنظی  قدر  سااایاسااا  هورا  بود. ساااد  ن رااات ایماد کشاااور جوتوری ترکیه، با کودتا
های خاصاا  بود که در جریان تشااکیل کشااور ترکیه و انمام تاوال ،  متوتری  ای  تغییر و تاوال ، قدر  یافت  گرو 

ه بتانه داد بنوودند و ان، نظامیان و احزاب الئیک بودند. هر کودتای  که از سااوی نظامیان رخ م نق  اصاال  را ایفاء م 
ه  ادامه داشت. قانون  2891حفظ نظام الئیک و برای تم یت جایگا  خود در ادار  امور کشور بود. ای  جریان تا کودتای 
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اسااسا  حاصل از ای  کودتا، توسط شورای امنیت مل  و شورای مشورت  تشکیل شد  از سوی فرماندهان نظام ، تدوی    
ای اجتواع  و هگشات و به تصاویب مردم رساید. و یع  اسات متن  که از ساوی تنتا یک گرو  تنظی  یابد و سایر گرو      

داشااته باشااند، ن واهد توانراات به تنظی  متوازن و من ق  قدر  ساایاساا  در جامعه ساایاساا  در ان دخالت و مشااارکت  ن
 بین  چنی  شرای   است.برردازد. ت عیه، حداقل در مورد یک گرو ، ن رتی  نتیمه قابل پی 

ترکیه نیز از ای  قضیه مرتمن  نیرت. ای  امر به خصور در مورد مصونیت قضائ  ره ران  2891قانون اسااسا  سال   
ساااایر قوا، نظام  و ترااالط برهای نظام  حت  در مورد اشااا ار غیرالعاد  دادگا و اختیارا  فوو 2891ودتای نظام  ک

صدای ، از اصول بنیادی  دموکراس  است و تنو  که ازادی، برابری، تراامو و مدارا و چند کامالً مشاتود اسات. حال ان  
ها قرار گیرد. به دیگر س   ای  اصول از ان دسته موازین  هرتند انتواند دساتاویزی برای نقه  فرهنگ  و سایاسا  نو   

گذار حقوو بشر ها را از اصول پایهتوان انها در هر شرایط و وضعیت ، الزمه اعوال دموکراس  است و م که رعایت ان
 . 22دانرت.

خ از ان ن واهد شااد که به الوصااف ای  امر مانشااود، مخمیراث کودتای نظامیان مارااوب م  2891قانون اساااساا  
به عنوان یک  2891ول انه شااود. کودتای م ادر  به اقداما  اصااالح تدریج، پس از بازگشاات امور به ساایر و یع  خود،

چه در ای  برهه زمان   اهویت دارد، انرت که صاواب بودن ان ث ت شاد  است. ان  واقعیت تاری  ، فارغ از صاواب یا نا 
ر ، خود نه ای  دوق اصاول و موازی  من ق  و در راساتای تاقق دموکراسا  صور  پذیرد و گر   تنظی  امور بایرات  م اب 

 العاد ، باید م ادر  بهشدن امور از حالت فووای خواهد شاد برای انقالب  دیگر. پس از اساتقرار حکومت و خارم  مقدمه
رکت خورد شااد  اساات. ح ها برفراط یا تفریط با انسااازی مقررات  نوود که احیاناً در جریان تغییر و تاوال ، با امتوازن

 .21اخیر دولت ترکیه نیز در راستای هوی  امر صور  گرفته است
 

 المللی کشور ترکیه و تدارك مقدمات ورو  به اتحا یه اروپا : تقویت جایگاه بین
  هفته بعد کرد. شا  م گرای عدالت و توساعه با نگرش  مم ت به عضویت ترکیه در اتاادیه اروپا نگ حزب اساالم 
کردن ره ران اروپا برای معی  اش متقاعداعالم کرد کاه هدف اصااال  ،رجاب ویاب اردوغاان     1111از انت ااباا  نوام ر   

. الزمه چنی  ورودی، رعایت 29کردن)) تاریخ مشااا صااا (( برای شااارو  مذاکرا  الااو ترکیه به اتاادیه اروپاسااات  
ها، کاه  قدر  نظامیان در های ای  اتاادیه اسات. یک  از ای  استاندارد اردموازی ، اصاول، مقررا ، مواضاخ و اساتاند   

کشاور و سالب قدر  سایاسا  از انان و ان  او با اصاول دموکراسا  است، اموری که انمام اصالحا  در قانون اساس        
 داد.را ضروری جلو  م  2891

ا قرار گرفت به ناوی که بعد از پایان روند های ان، مورد اساااتق ال اتاادیه اروپورح مراااأله اصاااالحا  و ماور 
الو  عاصاالحا ، مقاما  ای  اتاادیه، انمام ان را یک  از شرایط الزم ترکیه برای ورود به ای  اتاادیه معرف  کردند. به 

م ادر  به  هرسااد فارغ از حزب و دولت  کالولل  قرار گرفت. بنابرای  به نظر م ای  امر مورد اسااتق ال سااایر بازیگران بی 
ساازا در بت ود اساات، ای  اصااالحا  به عنوان یک ضاارور  جامعه داخل  ترکیه، سااتو  به  انمام ای  اصااالحا  کرد 

 .22الولل  ای  کشور و ورود به اتاادیه اروپا داشته استش صیت بی 
 

 و مفا  آن 0212بند  وم: رفراندوم 
ا  وارد ناپذیر بود و اکمریت قریب به اتفاو اعتراضکیه اجتنابگفته، انمام اصالحا  در ترهای پی بر ضارور  بنا

الولل ، مع وف به حزب ممری ای  اصاااالحا  بود تا مفاد ان. رفراندوم به ان، چه در جامعه داخل  و چه در جامعه بی 
تری  ی  ترتیب جدیگان به ان رأی مم ت دادند و به ادهندرأیدرصد  59برگزار گردید و اکمریت  1121سارتام ر   21در 

 در جامعه ترکیه اغاز شد. 12ول انه در قرن اقداما  اصالح
                                                           

 112 -111، ر 2992، نشر میزان، چاپ اول، پاییز یهاي اساسبشر و آزا يحقوقماود، . برای م العه بیشتر ر.ك به هاشو ، سید21
 به بعد . 19، ر 2992، نشر میزان، چاپ بیرت و یک ، ابان هاي حقوق اساسیبایستهقاض ، ابوالفضل،  .22
 29واعظ ، ماوود، پیشی ، ر  .21
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ماور اصاال  برای اصااالحا  اخیر قائل به تفکیک شاادب ره ران کودتا و پرساانل نظام ،   2 در توانوور کل  م به 
زم ار  خواهی  کرد. الهای فردی، حقوو اقتصاادی و اجتواع  و اصالحا  قضائ  که به تفصیل به ان اش حقوو و ازادی

ها در یکدیگر هوروشااان  دارد اما به علت اهویت مورد، ان را ذیل دسااته جداگانه مورد به ذکر اساات برخ  از ای  دسااته
وور ممال، بیشتر اصالحات  که در مورد پرسنل نظام  صور  گرفته، از نو  اصالحا  قضائ  بررس  قرار خواهی  داد. به

بر های فردی و اصااالحا  وارد به دادگا  قانون اساااساا . در خصااور مورد اخیر، بنا ازادی وور حقوو واساات و هوی 
 .25اهویت ویم  ان در اصالحا ، قروت دوم نوشتار را به بررس  ان اختصار دادی 

 
 الف: رهبران کو تا و پرسنل نظامی 

رایج و خالف اصاااول ساااایر  ربا گراااترش دخالت بی  از پی  نظامیان در ادار  امور عووم  کشاااور که امری غی 
ها در عرصااه قدر  ساایاس  شد. تا هاسات، دولتِ حاک  به فکر اصاالح جایگا ، نق  و حدود اختیارا  ان  دموکراسا  

از مصاااونیت قضاااائ  برخوردار بودند و قانوناً موک  ن ود تا انان را به خاور جرای  و  2891پی  از ای ، ره ران کودتای 
ی اهای نظامیان از اختیارا  گراااترد چنی  دادگا اند، مااکوه نوود. ه دتاا مرتکب شاااد  جناایاات  کاه در جریاان کو    

برخوردار بودند و عالو  بر اعوال صاااالحیت گراااترد  در مورد نظامیان، در شااارای   صاااالحیت رسااایدگ  به اتتاما  
نظام  را برای جرای  نظام  که در ها صالحیت مااکوه اش ار غیراشا ار عادی را نیز داشاتند. برای ممال ای  دادگا   
های نظام  که به یافته علیه پرساانل نظام  در مالوور جرای  ارتکابقانون خار مشاا ش شااد  اساات، دارند و هوی   

ای برای مااکوا  در زمان جنگ یا حکومت نظام  برای ای  چنی  اختیارا  گرااترد . ه 29شااودوساایله قانون تعیی  م 
های  است که از ابتدا های اصالحا  در مورد ره ران کودتا، رفخ ت عیهتری  ماور. مت 22اسات شاد  تهگرفنظردادگا  در

شود که به موجب ان، امکان احضار انان به دادگا  وجود ندارد. به موجب در خصور ره ران کودتای نظام  اعوال م 
موقت قانون اساااساا  جوتوری ترکیه ملغ    25ماد  قانون اصااالح برخ  مواد قانون اساااساا  جوتوری ترکیه،    12ماد  
وور که بیان گردید، اصل برابری و تراوی در برابر قانون، یک  از اصول بنیادی  دموکراس  است. امروز  گردد. هوانم 

  یها اولویت ن راات حکومت قانون اساات. از ای  روی، ای  اصاال، هنماری بنیادی  در قوانتاقق برابری در توام  زمینه
که در قانون اسااس  ترکیه نیز به رسویت شناخته شد  است. به موجب ان هی  امتیازی به  29رود م شاوار اسااسا  نوی  به  

( از موانخ تاقق کامل ای  اصل است. اساساً 25. ماد  فوو) ماد  28شاود ای اع اء نو هی  شا ش، خانواد ، گرو  یا و قه 
 قانون اساس  ترکیه است. 21ماد   9ای  ماد  در تعارو اشکار با پاراگراف 

کند. در گیرد که اع ای ان را توجیه م پایه مصلات یا مصالا  صور  م از منظر من ق ، اع ای هر مصونیت  بر
قیا   مضااارا  اع ای مصاااونیت با مزایای ناشااا  از ان، اولویت با مزایاسااات. ای  امر به خوب  در خصاااور مأموران  

 توجیه ای  امر در مورد نظامیان وجود ندارد.که امروز  هی  تردیدی در عدمد است، حال اندیرلواتیک و کنرول  مشتو
 

 . تحدید صححیت محاکم نظامی1
های نظام  نیز به خارم از حی ه های دادگا ، صالحیت2891به ت خ افزای  قدر  نظامیان در تدوی  قانون اسااسا    

 هایهای نظام  و دادگا قانون اسااس  ترکیه، دادرس  نظام  به وسیله دادگا   225نظامیان گراترش یافته بود. م ابق ماد   
ها صالحیت مااکوه پرسنل نظام  برای جرای  ارتکاب  به وسیله انان علیه دیگر پرسنل شود. ای  دادگا انتظام  انمام م 
 دارند.های نظام  یا برای جرای  مرت ط با خدمت و وظایف نظام  را نظام  یا مکان
نظام  را برای جرای  قانون اسااسا  ترکیه، صاالحیت مااکوه اش ار غیر    225های نظام ، م ابق بند ماد  دادگا 

چنی  در خصور جرای  ارتکاب  در حال انمام وظایف که به وسیله دارند؛ ه نظام  که در قانون مشا ش شد  است، 
                                                           

 رای اشنای  با جزئیا  اصالحا  صور  گرفته وتالیل ان ر.ك بهب .22

Overview on Turkish constitutional referendum process,by ismail duman,available in www.world bulletin.net 
 قانون اساس  جوتوری ترکیه   225ماد   1. بند 25

 قانون اساس  جوتوری ترکیه 225ماد   9. بند 29

 129ر ، 1، شوار  2999، نشریه حقوو اساس ، تابرتان مفهوم اصل برابري  ر حقوق عمومی نوینرضا، . ویم ، ماود22
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وور به هوی ای نظام  که به وسیله قانون مش ش شد  است.هقانون مشا ش شاد  است یا علیه پرسنل نظام  در مال  
های های نظام  هرتند، در دادگا نظام  داخل در صاالحیت دادگا   جرای  و اشا اصا  که در دوران جنگ یا حکومت  

قانون  ههای دادگرتری و نظام  به وسیلها در دادگا شاود. ساازمان و ناو  انت اب قضا  و دادستان  نظام  رسایدگ  م  
 شود.تعیی  م 

شودب)) قانون اساس  ترکیه به شکل زیر اصالح م  225قانون اصاالح برخ  مواد قانون اسااسا ، ماد      25و ق ماد  
شااود. ای  مااک  به جرای  نظام  ارتکاب  توسااط نظامیان و  دادرساا  نظام ، توسااط مااک  نظام  و انتظام  انمام م  

یابد میان و یا دعاوی مربوط به جرایو  که به جتت وظایف و خدمت نظامیان ارتکاب م گرفته علیه نظاچنی  صااور ه 
ها به هر ناوی که باشد در مااک  های انکنند. جرای  علیه امنیت کشاور، اصاول قانون اسااس  و کارکرد   م  رسایدگ  

 نظام  مورد رسیدگ  در دادگا  نظام  به غیر از حالت جنگشود. جرای  اش ار غیرعووم  دادگراتری رسایدگ  م   
ها در زمان جنگ، ناو  ایماد و انشااود. حدود صااالحیت مااک  نظام  در خصااور نو  جرای  و مرتک ی    واقخ نو 

مواردی که قاضا  عووم  و دادستان عووم  باید در مااک  نظام  حضور داشته باشند و رسیدگ  کنند به موجب قانون  
 قضا  ها، امور است دام های مربوط به دادرس  نظام ، ناو  عولکرد اننیز ایماد سازمانشاود. در نتایت  مشا ش م  

های نظام ، وظایف و اختیارا  مربوط به فرمانده  قضاا  مااک  نظام  و اصاول مربوط به استقالل و تضوینا    دادگا 
 شود((.شغل  قضا  نظام ، توسط قانون تعیی  م 

کردن صاااالحیت مااک  نظام  در رسااایدگ  به جرای  ، ای  تغییرا  در جتت مادودوور که مالحظه شااادهوان
های نظام ) به غیر از حالت نظام  از دادگا کردن حدود صاااالحیت رسااایدگ  به جرای  اشااا ار غیر نظامیان و خارم
  به ور رسیدگها و رویه مااک  نظام  صور  گرفته است. در خصکردن سااختار، وظایف و صالحیت جنگ(، قانون 

های رسااایدگ  منصااافانه و اصاااول چه اصااال قضااایه من  ق با معیارنظام  در حالت جنگ نیز، اگرجرای  اشااا ار غیر
بشاری نیرات، اما اصالحیه قانون اساس  به نوایندگان مردم در مملس مل  ک یر ترکیه ای  اختیار را داد  است تا به   حقوو

ر زمان جنگ، نو  جرای  تات شااوول، حضااور و رساایدگ  قضااا     موجب قانون، حدود صااالحیت مااک  نظام  د
 ها را سامان ب شند.های عووم  در ای  دادگا دادستان
 

 هاي قانون اساسی. رسیدگی ویژه به جرایم فرماندهان نظامی  ر  ا گاه0
رتیب نیز به هوی  ت های نظام  رساایدگ  شااود. ای  امر در ترکیه االصااول به جرای  نظامیان بایراات  در دادگا  عل 

بر اهویت برخ  مشاغل عال  دولت ، در صور  ایراد اتتام به متصدیان ان مشاغل، کنندگان قانون اساس  بنااست. تدوی 
 229قانون اصاالح برخ  مواد قانون اسااس ، ماد     29اند. م ابق ماد  دادگا  قانون اسااسا  را صاالو به رسایدگ  دانراته     

شااودب)) جرایو  که های دادگا  قانون اساااساا  چنی  اصااالح م  یه در ارت اط با صااالحیتقانون اساااساا  جوتوری ترک
های هوای ، زمین  و فرماند  کل ناندارمری در ارت اط با وظایف خود های مرلو(اااا فرماند  نیروفرماند  کل ارت ) نیرو

شوند((. بیان چند نکته در ای  مورد ضروری شاوند در دادگا  قانون اسااسا  به منزله دیوان عال  رسیدگ  م    مرتکب م 
که دادگا  قانون اسااس  نر ت به هوه جرای  انان صالو به رسیدگ  نیرت بلکه فقط به جرایو  رسیدگ   اساتب اول ای  

تند مرتکب توانرااای که اگر ای  مناصااب ن ودند، نو گونهشااوند بهکند که انان در ارت اط با وظایف خود مرتکب م م 
صادر  از  که نر ت به رأیگرترد  نیرت. دوم ای   جرای  با ای  کیفیا  شاوند. پس صاالحیت دادگا  قانون اسااسا ،    ای

خواه  کرد، در ای  صاااور  هیأ  نظرتوان تمدیدجا به منزله دیوان عال  اسااات، م دادگا  قانون اسااااسااا  که در ای 
 صادر  در ای  راب ه ق ع  است.عووم  دادگا  قانون اساس  صالو به رسیدگ  است. رأی 

 
 . امكان رسیدگی قضائی به برخی تصمیمات شوراي عالی قضائی 3

هاای  کاه در قاانون اسااااسااا  ترکیاه برای پرسااانال نظام  و ره ران کودتای نظام        در کناار مزایاا و مصاااونیات   
قانون اسااااسااا  ترکیه،  215که ماد  ی بود، معای   نیز بر نظام قضاااائ  نظام  ترکیه وارد بود؛ از جوله اشاااد گرفتهنظردر

صویوا  کرد و هی  تفکیک  میان ای  تامکان شکایت از تصویوا  شورای عال  قضائ  توسط پرسنل نظام  را سلب م 
ر ای  شود. به خصور دناپذیر شتروندان ماروب م حال انکه حق اعتراو قضائ  یک  از حقوو انکار ؛قائل نشد  بود

ه که معن  خار کلوه وجود ندارد، بایرت  امکان شکایت از ای  تصویوا  وجود داشته باشد خاصه انمورد که دادگا  ب



ها نقه شااود. در نتیمه، اصااالحا  اخیر، میان تصااویوا  موک  اساات حقوو مکترااب شاا ش در نتیمه ای  رساایدگ 
ست؛ به   تفکیک قائل شد  اشاورای عال  قضاائ  در مراائل اداری) در خصاور ترفیخ و بازنشارتگ ( و سایر تصویوا     

ناوی که تصااویوا  گرو  ن راات قابل رساایدگ  قضااائ  نیراات اما سااایر تصااویوا ، ای  قابلیت را داراساات. ماهیت   
ن ه جاایراات که مقام اداری در مقام اعوال صااالحیت خود، م ادر  به ات اذ تصااوی  یک  تصااویوا  گرو  اول به گونه

حفظ حقوو شاااتروندان) در اینما، پرسااانل نظام ( اسااات، ن اید تفکیک  میان  کنند. اگر م نای رسااایدگ  قضاااائ ، م 
ه چتواند حقوو پرساانل را نقه کند، صااور  گیرد؛ لذا مقرر  کنون  قانون اساااساا  در ای  مورد اگرتصااویوات  که م 

یفای کامل حقوو شود، اما خود ماتام بازنگری ممدد است تا به استماروب م  2891پیشارفت  نرا ت به قانون اسااس     
 پرسنل نظام  منمر شود.

 
 هاي فر يب: حقوق و آزا ي

 های فردیاز دیگر اصااول  که در رفراندوم اخیر قانون اساااساا  ترکیه، مورد اصااالح قرارگرفت، حقوو و ازادی  
ری که . اماستگرفتهچند که در قیا  با ساایر موارد اصالح ، ای  دسته از اصول، مورد اصالحا  کوتری قرار اسات. هر 

، رئیس دولت وعد  اصالح دوبار  قانون اساس  1122موجب شاد بعد از پیروزی حزب حاک  در انت ابا  پارلوان  سال  
مورد از  9. در ذیل به بررساا  11های ات  دولت اعالم کندهای فردی را از برنامهبه خصااور با ماوریت حقوو و ازادی

 پردازی .ای  اصالحا  م 
 

 پذیرشار آسیب. حمایت از اق1
داند و ترکیه در مقام تشااریو اصاال برابری، مردان و زنان را از حقوو برابر برخوردار م  2891قانون اساااساا  سااال 

گونه امتیاز به هر ش ش، خانواد ، گرو  یا و در ادامه، اع ای هر 12کنددولت را مکلف به تضوی  ای  برابری در عول م 
شااود که ای دموکراساا  اساات اما ای  امر مانخ از ای  نو  چه اصاال برابری از اصااول پایه اگر .11داندای را منتف  م و قه

  هرتند ها در وضعیتپذیر اجتواع  اندیشاید  شاود. ای  اقشار و گرو   های برخ  اقشاار اسایب  تدابیری جتت رفخ کو ود
واقش ها و نالزم اساات در راسااتای رفخ اساایبچون سااایری ، قابل توجیه نیراات. که تراااوی م لق در برخورد با انان ه 

قانون  28قانون اصاااالح برخ  مواد قانون اسااااسااا  ترکیه، تکوله زیر را به ماد   2های  اعوال گردد. ماد  ها، حوایتان
کندب)) تدابیری که در خصور اوفال، سالوندان، ممانی ، زنان، شتدای جنگ و خدمت وظیفه، معلولی  اسااس  وارد م  

 شود((.شود مغایر اصل برابری ماروب نو زنان ات اذ م بیو و 
، 2891قانون اساااساا   22قانون اصااالح برخ  مواد قانون اساااساا  ترکیه، در راسااتای تکویل ماد    2چنی  ماد  ه 
ر های  را در مورد کودکان اعوال داشااته اساات که به موجب ان، هر کودك از حق حوایت و نگتداری برخورداحوایت

اساات و مرااتقیواً تات ساارپرساات  شاا صاا   پدر و مادر خود قرار دارد مگر در حالت  که ای  امر توسااط اولیای کودك 
چنی  دولت موظف اسااات تدابیر الزم به منظور مقابله با هر نو  اساااتموار و خشاااونت با کودکان را  رعاایات نشاااود. ه   

 گیرد.کاربه
 

 . حمایت و حفاظت از حقوق شخصی اشخاص0
ترکیه، به حق احترام به حری  خصااوصاا  در زندگ  خانوادگ  اشااار  و نقه ان را  2891قانون اساااساا   11 ماد 

نواید. ای  ماد  در اصاالحا  اخیر به شرح ذیل تکویل گردیدب))  منوط به حک  دادگا  در موارد وجود مصاالو عال ، م  
وست را دارد. ای  حق شامل دسترس  به ای  کس حق م ال ه حوایت از حقوو شا صا  خود که من عا از ش صیت ا  هر

ول و تغییر است. اصشاود.ای  حقوو صرفاً با حک  دادگا  یا رضایت خود ش ش، قابل حقوو، شاناساای ، م ال ه و ... م   
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((. ای  اصالح در جتت تقویت هرته فردی اش ار 19کندموازی  مربوط به حوایت از حقوو شا ص  را قانون تنظی  م  
 است. صور  گرفته

 
 . حق شكایت شهروندان نز   ا گاه قانون اساسی3

ال صور به وسیله های فردی شتروندان و عنایت به رعایت ان، عل در راساتای تقویت حوایت از حقوو و ازادی 
نقه  کس حق دارد با ادعایاند که هرکنندگان اصالحا  اخیر، ضو  توجه به ای  نکته، چنی  مقرر داشتهدولت، تدوی 

بشر اروپائ ، توسط قدر  حاک  به های اسااسا  مورد حوایت قانون اسااسا  و یا معاهد  حقوو    یک  از حقوو و ازادی
کس، اع  از شتروندان ترکیه و هرشود ای  حق شکایت بهوور که مالحظه م . هوان12دادگا  قانون اسااسا  مراجعه کند  

حوایت ن واهد داشات. ال ته برای انمام ای  شکایت، شرو  مقرر   شاود. تابعیت، نقشا  در کراب ای    غیر انان اع اء م 
های قانون  موجود را برای اساااتیفای حقوو خود و  کنند  به ای  دادگا ، کلیه راهکارگشاااته و ان اینرااات که مراجعه 

دا به ن، ابتهای مورد حوایت شااتروندانوود  ول  به نتیمه م لوب نرسااید  باشااد. در نتیمه نقه یک  از حقوو و ازادی 
که در غیر ای  صااور ، ای  دادگا  ت دیل به مرجخ انشااود. چهساااک ، موجد حق رجو  به دادگا  قانون اساااساا  نو  

ه گفته هویداساات کشااود. ناعووم  دادگرااتری جتت رساایدگ  به شااکایا  عدید  مربوط به نقه حقوو اشاا ار م 
ت اذ چنی  تصویو ، دادگا  را از رسالت اصل  خوی  که هوانا چنی  ترتی   نه معقول اسات و نه موک ، و در صاور  ا  

نظی  وسیله قانون تدارد. اصول و قواعد مربوط به مراجعا  اش ار به ای  دادگا  بهم صایانت از قانون اسااس  است، باز  
 شود.م 

ری اتاادیه بشهای حقوومعیارها و ای  تکوله به قانون اساس ، گام  مت  و مؤثر در جتت ان  او ترکیه با استاندارد
که ای  حوایت به س و نظری مادود نشد  و تضوی  عول  پشتی ان انرت. از ای  پس شود؛ خاصه اناروپا ماراوب م  

شر بهای ارجاع  به دادگا  قانون اساس ، صرفاً قانون اساس  ترکیه نیرت بلکه معاهد  حقوومراتندا  دعاوی و شکوائیه 
تر تر و عول های بنیادی  اشااا ار، گراااترد  الرعایه اسااات؛ درنتیمه حوایت از حقوو و ازادیالزم اتااادیاه اروپا نیز  

 شود.م 
 

 . تدارك نظام آمبو زمان 4
های حکومت و حضااور و فعالیت بی  از پی  ان در عرصااه روابط اجتواع ، تعامال  و شاادن کارکردبا گرااترد 

ط برابر بودن قدر  اوراف ای  روابط، احتوال تراالافته اساات. با عنایت به ناروابط شااتروندان نیز با حکومت گرااترش ی 
ون ، به تنظی  های قانبین  ضوانتبندی قانون  ای  روابط و پی یک  بر دیگری وجود دارد، لذا شایرته است با چارچوب

تواند اشاات ا  کند، امروز  قلوروی نو  خالف اعتقاد سانت  که پادشاا ) مظتر حکومت(  ها اقدام شاود. بر عادالنه روابط ان
ها نتاد  و انان را به ساان اش ار خصوص ، مروول اقداما  و  مراوولیت مدن  گراترش یافته، زنمیر بر لگام حکومت  

کشااور و  های اجرای ام ودزمان به مفتوم نظار  و کنترل قانون  و دولت  برعولکرد دسااتگا تصااویواتشااان کرد  اساات. 
فصاال اختالفات  که موک  وساایراات  ام ودزمان برای حل. 15جریانا  اداری اسااتافراد در مقابل سااوء حوایت از حقوو

گردد. م ابق اصالحا  اخیر، هر شتروندی حق درخواست های حکومت  رخ دهد، ایماد م اسات بی  شاتروندان و نتاد  
 ک یر ترکیه تشکیلمل مملسزیر نظر رئیس. سازمان ام ودزمان 19اوالعا  و اقامه دعوی در ام ودزمان را خواهد داشات 

 2ه مد  ک یر بکند. رئیس ای  سازمان، با رأی م ف  مملسشاود و به شاکایا  مربوط به مراائل اداری رسیدگ  م    م 
دارد که شااکل حقوو مقرر در ای  ماد ، ناو  تأساایس سااازمان، شااود. در نتایت ای  اصااالحیه مقرر م سااال انت اب م 

او  فعالیت، نتایج ناشا  از رسایدگ  و شارایط رئیس ای  سازمان و بازرسان، ناو  انت اب کارمندان و حقوو    وظایف، ن
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 شود .وسیله قانون مش ش م انان به است دام 
چه در مورد ای  سااازمان معوولب به اساات، اینراات که ای  نظام متصاال به بدنه قضااائ  کشااور نیراات و سااع  بر   ان

قضااائ  و خارم از دسااتگا  عووم  دادگرااتری دارد. ای  امر در ترکیه زیر نظر قو  ه صااور  شاا هفصاال اختالفا  بوحل
های عووم  ساااان دادگا پذیرد. در تنظی  قوانی  و مقررا  ان، رعایت حقوو دادرسااا  منصااافانه بهمقننه صاااور  م 

 گیرد.م قضاو  قراررسد زیرا ای  حقوو مردم است که مال بررس  و م نظردادگرتری، الزام  به
 

 ج: حقوق اقتصا ي و اجتماعی 
های اصاااالحا  اخیر در ترکیه، حقوو اقتصاااادی و اجتواع  اسااات. حقوو مذکور در ای  ب   به از دیگر ماور

پردازد. در ذیل به بررسااا  حوایت از حقوو ساااندیکای  کارمندان عووم ، کارگران، حق اعتصااااب کارگران و ... م  
 پردازی .حقوو که در رفراندوم اخیر مورد اصالح قرارگرفت م تری  ای  مت 

 
 هاي کارگري سازماندهی اتحا یه. تقویت حق1

 هایها، نتادشود. سندیکاحقوو ساندیکای  از حقوو مورد حوایت در قانون اسااسا  جوتوری ترکیه ماراوب م     
ان ها، متشاااکل از نوایندگان کارگرگیرند. ای  نتاددولت  هراااتند که به منظور حوایت از حقوو کارگران شاااکل م غیر

تری  جوع ، مت . اقداما  دسااته12دهندم حوایت قرارها را در مقابل تاویال  کارفرمایان یا دولت موردهرااتند که ان
واع  تها از ن رااتی  حقوو اقتصااادی و اجباشااد. حق پیوساات  به سااندیکا ها برای رساایدن به اهدافشااان م ابزار سااندیکا

ل  الولخالف موازی  حقوو بشری است. سازمان بی شاود. مارومیت از ای  حق، بر کارگران و مرات دمان ماراوب م   
 52ماد   2فراه  اید. پاراگراف  ،در ای  مورد اساانادی را تدارك دید  اساات تا زمینه حوایت عول  از ای  حقوو  19کار

کند و ه کارگری در یک زمان و یک مال کار را، مونو  اعالم م قانون اسااس  ترکیه، عضویت در بی  از یک اتاادی 
که اگر کارگران حق پیوسااات  به اتاادیه را داشاااته باشاااند، ان کند؛ حالکارگران را مادود به انت اب یک اتاادیه م 

ل من ق  است. ای  دالکردن ان به یک اتاادیه، فاقد استپیوسات  به یک یا چند اتاادیه نیز بایرت  قانون  باشد و مادود 
 2ماد  در رفراندوم اخیر مورد اصااالح قرار گرفت و قرااوت مربوط به مادود نوودن عضااویت در اتاادیه ) پاراگراف   

 .18ماد  فوو( ملغ  گردید
 جمعی توسط کارمندان خدمات عمومیهاي  سته. حق مذاکرات و انعقا  قرار ا 0

ریق نوایندگان خود با هیأ  کارفرمایان، مذاکرات  را در ارت اط با مرائل کارگران قانوناً بایرات  ماق باشاند تا از و  
اختالف  به عول اورند و در صااور  حصااول توافق، به ان ملتزم شااوند. قانون از چنی  قراردادی، حوایت کامل به عول  

 اختالفا  کاری، اورد. تمربه حاک  از انراات که براایاری از مشااکال  عود  و حیات  که قانون و ورو عادی حل  م 
فصاال کرد. حال تفاوت  ودو ورف حل 91جوع حدودی در مذاکرا  دسااتهتوان تافصاال ان نیرااتند را م  وقادر به حل

جوع ، در یک مال کار، یک مورد یا بیشتر بود  است. تادید شد  در نتیمه مذاکرا  دستهکند که توافقا  حاصلنو 
قانون اساس ، مورد اصالح واقخ  59هوی  م نا ماد  ورد، فاقد اساتدالل من ق  اسات. بر  تعداد ای  توافقا  به یک یا چند م
مأموری   که، صراحتاً بهعالو  ای نامه در یک مال کار، شکل قانون  به خود گرفت. بهشد و امکان انعقاد چندی  موافقت

چه ورفی  اختالف در حی  توافق دچار انجوع  اع اء شاااد. چنو کاارمنادان خدما  عووم ، حق انعقاد قرارداد دساااته  
 .92توانند به هیأ  داوری خدما  عووم  مراجعه کنند. اراء ای  هیأ  ق ع  استاختالف شوند، م 
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وگوهای مرت ط با مناسااا ا  و شااارایط کار میان یک کارفرما، یک گرو  از کارفرمایان یا یک ساااازمان ساااری گفتجوع  به معنای یک. مذاکر  دساااته18
ان، باشااد. برای م العه بیشااتر ر.ك به داساایلوا، ساایری های نوایندگان کارگران از سااوی دیگر به منظور رساایدن به توافق م ای  از یک سااو و سااازمانکارفرم

، 95، شوار  2992نیا و دیگران، نشریه کار و جامعه، شتریور و متر ، ترجوه خلیل صادق گراییجانبهجمعی و سهجدید بر مذاکرات  سالته  نگرشالی 
 . 25ر 
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قانون اصااالح برخ  مواد قانون اساااساا  ترکیه،    21در تدوی  اصااول حاک  بر خدما  مراات دمی  عووم ، ماد   
جوع  در راب ه ورفی  در مشااااغل ع  نااشااا  از انعقاد قرارداد دساااته  صاااراحتااً باه حااک  بودن حقوو ماال  و اجتواا     

جوع  های دستهکند. ای  امر، نتیمه من ق  به رسویت شناخت  حق  بر مذاکرا  و انعقاد قراردادعووم ، اشار  م خدما 
 باشد.توسط کارمندان عووم  م 

 
 اعتصاب  هاي حق. کاهش محدو یت3

نوودن توجه مرااوولیت، در صااور  بروز اعتصاااب  در ای  خصااور در راسااتای من ق  پذیرفته تغییرا  صااور 
قانون اصالح برخ   2چنی  به موجب ماد  ه  است. 91قانون  ضو  یک اعتصاب قانون قانون  و یا انمام اقداما  غیرغیر

مال  با  هو رتگ ، تصرفهای سایاسا ، اعتصا  های اعتصاابا  با انگیز  مواد قانون اسااسا  جوتوری ترکیه، مونوعیت  
ویه های ساایاساا ، رشااوند. در مورد اعتصااابا  با انگیز شااود و جولگ ، قانون  م کار و کاه  میزان کار، برداشااته م 

چه م نای اعتصااب ، حقیقتاً مراائل کاری باشد، سیاس  بودن انگیز  تأثیری در قانون    های اروپائ  انرات که چنان کشاور 
ت اما در مورد اعتصاابا  با م نا و انگیز  سایاسا ، دیدگا  غالب انرت که چنی  اقدامات  درحک     بودن ان ن واهد داشا 

شاااود. قانون  شاااناخت  م لق اعتصاااابا  با  ان بار نو تظاهرا  و اعتراضاااا  مردم  تلق  گردید  ، اثار اعتصااااب بر 
 است.های سیاس  به دور از حزم و احتیاط الزم در تنظی  امور قانون  انگیز 

 بینی شوراي اقتصا ي و اجتماعی  . پیش4
تد، الزم نهای اقتصااادی و اجتواع  بر زندگ  عووم مردم م با عنایت به تأثیرا  گرااترد  و ووالن  که ساایاساات 

 های حقوق  جتتاکنون رویه معوول در اکمر نظاماساات با دقت و احتیاط بیشااتری به سااامان دادن ان م ادر  کرد. ه   
های نتاد های حکومت ،ها) اع  از اقتصادی، اجتواع ، فرهنگ  و سیاس ( لزوم انمام مشور  با سایر نتادیاسات تنظی  سا 
ر نظگونه که در ایران نیز شااورای اقتصاااد به منظور بررساا  و اظتار باشااد. هوانو کارشااناسااان خ ر  موضااو  م   مردم

ای   مد ، تشکیل شد  است، ال ته با ای  تفاو  کهکوتا  و بلند هایکارشاناسا  در خصاور برنامه بودجه و سایر برنامه   
 .99ماند تا ترکی  نتاد در ایران بیشتر به یک نتاد دولت  م 

شود. قانون اصالح برخ  ...، نتادی به ای  منظور با عنوان شورای اقتصادی و اجتواع  تأسیس م  19به موجب ماد  
های اقتصادی و اجتواع  به حکومت، فعالیت خواهد نوود. تشکیال  سیاست ای  نتاد جتت ارائه اوالعا  در خصاور 

ها و چه موک  اسات روند ات اذ سایاسات   ها اگربین  ای  نتادشاود. پی  و ناو  عولکرد ان به موجب قانون مشا ش م  
شااارکت کارشااناسااان و ها مرااتاک  به نظرا  اهل ف  و موجب منتایت خروج  انتر کند، اما درتصااویوا  را ووالن 

 گردد.ها از سوی مردم م تر انهای مردم  در جریان تدوی  ان و در نتیمه پذیرش اساننتاد
 

  : اصححات قضائی
  تواند در قالب اصااالحابندی کل  م وور که ذکر ان رفت، بیشااتر موضااوعا  مورد باا، در یک تقراای هوان

ها در ب   یا قروت مرتقل گردید  است. در زیر به سایر ررسا  جداگانه ان قضاائ  قرار گیرد. اهویت برخ ، موجب ب 
 کنی .موارد اصالحا  قضائ  رفراندوم اخیر ترکیه اشار  م 

 
 ها هاي انضباطی و تغییر نحوه بازرسی. امكان رسیدگی قضائی نسبت به تمامی مجازات1

ها را ها و توبیختصاااویوا  انضاا او ، اخ ار ترکیه، رساایدگ  قضاااائ  در خصااور    2891و ق قانون اساااسااا   
بار  ضاارورت  به رساایدگ  ممدد دید   ای بودن ممازا  اعوال  اساات که در. علت ای  مقرر  ه ، ک 92گرفتنو بردر

تواناد از حم  کاار قضاااا  بکااهاد اماا ت اابق چنادان  با حقوو کارمندان ندارد. اعوال        چاه م  نشاااد  بود. ای  امر اگر
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جان ه از انان، مالزم با امکان درخواسات رسیدگ  نر ت به توام  تصویوات  است که به ناوی از انااء  های هوهحوایت
قانون اصاالح برخ  مواد قانون اساس  جوتوری   29دهد. در هوی  راساتا، به موجب ماد   م تأثیر قرارحقوقشاان را تات 

 توان درخواست رسیدگ  قضائ  نوود. های انض او ) به ناو م لق( مترکیه، در خصور ممازا 
ته در گیرد، شایان ذکر است تغییر صور  پذیرفم های  که بر تصویوا  اداری صور  در ارت اط با شاکل بازرس  

ای  راساتاسات که حدود بازرسا ، صارفاً در جتت م ابقت تصویوا  و اقداما  اداری با قانون بود ، به شکل شایرتگ      
 .95دنشوها مربوط ان

 
 . نحوه نظارت بر عملكر  ا اري و قضائی قضات 0

باه منظور اعوال نظار  بر چگونگ  انمام خدما  قضاااائ  و وظایف اداری قضاااا  توساااط وزیر دادگراااتری،    
ها ها و انمام اقداما  مقتض  از ق یل تاقیقا ، بررس ها، بازپر های داخل  مربوط به وظایف قضا ، دادستانبازرسا  
داخل  بر  هایشود. تفصیل مربوط به اصول و قواعد ای  نو  از بازرس ی ، توساط بازرساان دادگرتری انمام م   و بازجو

 .99شودعولکرد اداری و قضائ  مرت دمی  قضائ  به وسیله قانون تعیی  م 
 

 هاي نظامی. تغییرات  ر ساختار، تشكیحت و وظایف  ا گاه3

اختار کل  دو نو  دادگا  در سااوور  و اعتراضااا  مربوط به و قه نظامیان، بهبه منظور رساایدگ  به جرای ، ت لفا
های های عال  اداری نظام . ای  دو در رأ  دادگا قضاااائ  نظاام  ترکیه وجود داردب دیوان عال  نظام  تویز و دادگا  
رفته، گبه موجب تغییرا  صااور  پردازند.های تال  م نظام  به بازنگری قضااائ  نراا ت به اراء صااادر  توسااط دادگا  

  های نظام  و تضااوینا  شااغلتشااکیال ، کارکرد، امور اساات دام  و انتظام  قضااا ، ائی  دادرساا ، اسااتقالل دادگا 
ان شااد  اساات تا امور بیشااتری از قو  قضااائیه تات . در ای  اصااالحا  سااع  بر92شااودقضااا  به موجب قانون تعیی  م 

 سته شود.سامان  قو  قضائیه اندک  کاان مردم در مملس مل  ک یر ترکیه قرارگیرد و از خودسی ر  قانون  مصوب نوایندگ
 

 ها  . تغییرات  ر شوراي عالی قضات و  ا ستان4

اساا  اصول استقالل و امنیت  ها، در رأ  قو  قضاائیه قرار دارد که وظایف  را بر شاورای عال  قضاا  و دادساتان   
. تغییرا  99باشاادوزیر دادگرااتری، رئیس شااوراساات و معاون وی نیز عضااو شااورا م     دهد. شااغل  قضااا  انمام م  

 11  شورا از ترتیب، ایای هاست. بهگرفته در راساتای افزای  تعداد اعضای ای  شورا و تغییر مکانیزم انت اب ان صاور  
به ای  ترتیب ند. ناو  انت اب اعضاء کادار  فعالیت م  9شود که در قالب ال دل تشکیل م عضاو عل   21عضاو اصال  و   

عضای جوتور از میان اعضو اصل  شورا با اوصاف قانون  به پیشنتاد شورای اموزش عال  ترکیه و توسط رئیس 2استبااا
ال دل از میان اعضای دیوان عضو عل  9عضاو اصل  و   9شاونداااا  حقوق  شااغل در مراکز اموزشا  و وکالء انت اب م   

ال دل از میان اعضای شورای دولت  عضو عل  1عضو اصل  و  1شوندا یله هیأ  عووم  دیوان انت اب م وسعال  تویز به
عضو اصل   2ال دل توسط هیأ  عووم  اکادم  عدالت ترکیه ا عضو عل  2عضو اصل  و  2توسط هیأ  عووم  شوراا 

ال دل توسط قضا  و عضو عل  1عضو اصل  و  9هااااا های عووم  و دادستانال دل توساط قضا  دادگا  عضاو عل   2و 
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شوند و امکان سال انت اب م  2شوند. هوه اعضا برای مد  های مااک  اداری از میان اعضاای خود انت اب م  دادساتان 
های ان به موجب قانون انت اب ممدد نیز وجود دارد. انت اب اعضاااء، ساااختار و تشااکیال ، وظایف و اختیارا  و رویه 

 .98شودعیی  م ت
پی  زاشود که قو  قضائیه بی خالف انتقادات  که در خصاور اصاالحا  اخیر م رح است و چنی  استدالل م   بر

ورای پذیرفته در ساختار شچه از بررس  تغییرا  صور گردد، انجناح  م جوتور وابراته شد  و تک به شا ش رئیس 
اید اینراات که اختیارا  قو  ممریه در تعیی  اعضااای ای  م ال  قو  قضااائیه برها به عنوان نتاد ععال  قضاا  و دادسااتان 
های قو  که با وجود افزای  تعداد اعضااای شااورا، ای  تعداد به نوایندگان دادگا  ووریاساات. بهشااورا، کاه  نیز یافته
انا حفظ های قضائ ، که هواعضای نتادهای وابرته به قو  ممریه. من ق حاک  بر ترکیب اسات تا نتاد قضاائیه افزود  شاد   

 خوان  دارد.استقالل، اقتدار و ش صیت ای  قو  است، با مفاد ای  اصالحا  ه 
 

 قسمت  وم:  ا گاه قانون اساسی

چه تورکز اصال  در ای  قراوت بر ب   متو  از اصالحا  قانون اساس  ترکیه که هوان دادگا  قانون اساس    اگر
چه بتتر دادگا  قانون اساس  ترکیه، م تصری به باا صیانت از مناساب دید  شد تا برای شناخت هر باشاد اما  اسات، م  

 های مرت ط با ان پرداخته شود.قانون اساس  و نتاد
 

 هاي مرتبط با آنو نها بند اول: مختصري  رصیانت از قانون اساسی

ی  هنمار ترحقوق  و سیاس  یک کشور، بنیادی های یک ملت و موجد ساختارقانون اسااسا  به عنوان ت لور ارمان  
ر به گهای تضوی باشاد. در حقیقت قانون اسااسا  بدون نتاد   حقوق  اسات که صایانت از ان امری بدیت  و ضاروری م    

نیافتن  م دل خواهد شد که نیل به اهداف فلرف ، حقوق ، سیاس ، فرهنگ ، اجتواع  متن  ایدئولونیک، ارمان  و دست
های الزم کاروهای ناظر بر قانون اسااسا  که ساز  رو، ضارور  وجود نتاد ای . از21پذیر ن واهد بودان امکان و اقتصاادی 

 شود.کند، اشکار م برای تضوی  اصول مندرم در ان را فراه  م 
ساس  ا گفته، نتاد پاسداری از قانوناسا  من ق پی امروز  در هر کشاوری که قانون اسااس   نوشته وجود دارد، بر  

 ها یا به شکل سیاس  است یا قضای .بین  شد  است که شیو  اعوال نظار  اننیز پی 
رد  واقخ صیانت از قانون اساس  به نتادی سرگیرد. درقضای ) سیاس ( صور  م کنترل سایاسا ، توسط نتادی غیر  

 ای  شایو  کنترل، شورای قانون اساس  باشاد. نوونه اعالی  کرد ان نیز قضاای  نو  شاود که شاکل دادگا  ندارد و کار  م 
 فرانره است.

 توان بررس  نوودباما کنترل قضای  یا هوان دادرس  اساس  را تات عنوان دو الگو م 
تری واقخ با دادگروظیفه اعوال دادرسا  اسااسا  به ممووعه دساتگا  قضای  سررد  شد  و در    ، درالگوی امریکای 

. به 22ودشها رسیدگ  م ها با شرایط مشابه در دادگا نظر از ماهیت انعاوی، صرفشود؛ یعن  توام دمعوول  متوایز نو 
بیان دیگر به قو  قضاائیه حق داد  شاد  که در هنگام رسیدگ  قضای ، اگر قانون  را خالف قانون اساس  یافتند بتوانند از   
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 .21یندقابل اجرا نوااجرای ان خودداری کنند و با شرای   چند، ان را ملغ  و غیر
الگوی اروپای  کامالً متفاو  اسات. در ای  نظام، ترافعا  اسااسا  از ترافعا  عادی جدا شد  و در صالحیت یک    

گیرد. ای  دادگا ، حت  بدون وجود یک دعوا به معنای خار کلوه و صرفاً با ارجا  مقاما  دادگا  اختصااصا  قرار م   
 .29دازدپرسیاس  یا قضای  یا افراد عادی به صدور حک  م 

گیری خار و اناصاری در مورد مرائل دادگا  قانون اسااسا  نتادی قضاای  اسات که با توجه به اختیارا ِ تصوی     
های های نتادگیرد و از دیگر شاااخههای عادی قرار م شااود. ای  نتاد در خارم از نظام دادگا قانون اساااساا  تشااکیل م 
 .22باشددولت  کامالً مرتقل م 
ا که جبا ایماد دادگا  قانون اسااسا  از الگوی اروپای  دادرس  اساس  پیروی نوود  است و از ان   کشاور ترکیه نیز 

ب   برایار متو  از اصاالحا  اخیر قانون اسااسا  ترکیه مربوط به دادگا  قانون اساس  است در بند دوم سع  شد  که     
 .25نوای جامع  از ای  دادگا  ارائه شود

 
 ی ترکیهبند  وم:  ا گاه قانون اساس

 چه  ا گاه و تحوالت آنالف: تاریخ

ایماد شد و قانون مربوط به ان نیز در سال  2892بار به وسیله قانون اساس  سال دادگا  قانون اسااسا  ترکیه، ن رت  
دب سان مقرر کرد  بونفر بود که قانون اساس  ترکیب ای  دادگا  را بدی  25به تصویب رسید. شوار اعضای دادگا   2891
عضو توسط مملس  9عضو توسط دیوان مااس ا ،  2عضو توسط شورای دولت ،  9عضاو توساط دیوان عال  کشاور،     2

شاادند. با نگاه  به ترکیب فوو متوجه جوتور منصااوب م عضااو ه  توساط رئیس  1عضاو توسااط مملس سانا و    1مل ، 
عضااو ای  دادگا  را  9ا بود به ووری که تر از سااایر قورنگشااوی  که نق  قو  قضااائیه در انت اب اعضااای دادگا  پرم 
 کردند.های وابرته به قو  قضائیه) دیوان عال ، شورای دولت ، دیوان مااس ا ( انت اب م نتاد

 بین  واقخ شد اما ترکیب ان تغییر یافت. بدی  ترتیبنیز، دادگا  قانون اساس  مورد پی  2891در قانون اساس  سال 
نظر گرفته شاد. وریقه گزین  و انتصااب اعضاا بدی  صور  بود کهب دیوان    ال دل در عضاو عل  2عضاو اصال  و    22که 

 2گزیدند. م ال دل را برعضو عل  2عضو اصل  و  1ال دل و شورای دولت  نیز عضو عل  1عضاو اصل  و   1عال  کشاور  
سط دیوان مااس ا  انت اب عضو نیز تو 2عضاو توساط دادگا  عال  اداری نظام  و    2عضاو توساط دیوان عال  نظام ،   

شادند. شاورای اموزش عال  ه ، یک نفر را از میان اسااتید مؤساراا  اموزش عال  که عضاو شورا ن ودند، انت اب       م 
عضو اصل  و  9جوتور نیز گرفت. ش ش رئیسجوتور صور  م کرد. نصاب هوه اعضاای پی  گفته  توسط رئیس  م 
 .29کردل  اداری و وکال گزین  و منصوب م ال دل را از میان کارمندان عاعضو عل  2

دخالت پارلوان ترکیه در انتصاب اعضای ، عدم2891نکته قابل ذکر در خصاور ترکیب دادگا  قانون اساس  سال  
 باشد.ان م 
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رق  خورد  اساات که در بند ب به بررساا   1121تری  تاول دادگا  قانون اساااساا  ترکیه با اصااالحا  سااال جدید
 هی  پرداخت.تفصیل  ان خوا

 
 ب:  ا گاه قانون اساسی با توجه به اصححات اخیر

 . اعضاي  ا گاه1

نظر گرفته اساات که شیو  عضاو اصال  را در   22برای دادگا  قانون اسااسا ،    1121اصاالحا  قانون اسااسا  ساال     
 ها به شرح ذیل استبگزین  و انتصاب ان

ساط رئیس و مرتشاران هیأ  عووم  دیوان مااس ا  از  ک یر ترکیه، دو عضاو از میان ساه کاندیدای  که تو  مملس
های وکالی دادگرااتری از بی  وکالی اند و یک عضااو از میان سااه کاندیدای  که ر سااای کانون بی  خود معرف  کرد 
ه هر یک ک یر ترکیه نراا ت بگیری مملسکند. در رأیگیری م ف  انت اب م اند، به صااور  رأیمرااتقل معرف  نوود 

گیری دوم اکمریت م لق ارای اعضاااا الزم ارای اعضاااای مملس و در رأی 9/1گیری اول ی مذکور، در رأیاز اعضاااا
نر ت  گیری سومها حائز اکمریت م لق نشود، رأیگیری دوم نیز هی  یک از کاندیداخواهد بود. در صورت  که در رأی

نند یک رأی بیشتری کرب کاند، انمام شد  و هررد های  که بیشاتری  ارا را در مرحله دوم کراب ک  به دو ت  از کاندیدا
 شوند.انت اب م 
جوتور نیز ساه عضاو از دیوان عال  کشاور، دو عضو از شورای دولت ، یک عضو از دیوان عال  نظام ، یک    رئیس

، سه اندخود معرف  کرد عضاو از میان ساه کاندیدای  که هیأ  عووم  ماکوه عال  نظام  از بی  رئیس و مراتشاران   
نند کعضاو از میان اعضاای هیأ  علو  مؤسرا  اموزش عال  که در زمینه علوم سیاس ، اقتصادی و حقوق  فعالیت م   

کدام ن اید از گردند) حداقل دو عضااو از سااه عضااو باید حقوقدان بود  و هی و توسااط شااورای عال  اموزش معرف  م 
یران ارشد اداری، وکالی مرتقل و قضا  مااک  بدوی و یا اعضاای شاورای مذکور باشاند( و چتار عضاو را از میان مد    

 .22کندسال سابقه تتیه گزارش و دادیاری در دادگا  قانون اساس  را داشته باشند، انت اب م  5ها که حداقل دادستان
 گیری مربوط به معرف  اعضاای دیوان عال  کشاور، شورای دولت ، دیوان عال  نظام ، ماکوه عال  اداری  در رأی

نظام  و هیأ  عووم  دیوان مااسا ا  و شاورای عال  اموزش، ساه نفر که بیشاتری  رأی را کرب کنند، کاندیدا تلق      
 خواهند شد.

سال داشته باشند، اعضای مؤسرا   25شرایط عضویت در دادگا  قانون اساس  نیز چنی  است که افراد باید حداقل 
سال سابقه وکالت داشته، مدیران ارشد اداری  11ی بود ، وکال حداقل باید اموزش عال  باید حائز عنوان استاد یا دانشیار

سال در مشاغل مربوط به خدما  عووم  سابقه فعالیت داشته باشند و قضا   11باید تاصیال  عالیه را گذراند  و مد  
اساس  به غیر از وظایف اصل  سال سابقه کار داشته باشند. اعضای دادگا  قانون  11ها نیز حداقل مااک  بدوی و دادستان

 .29عتد  گیرندخود ن اید هی  مروولیت رسو  یا ش ص  دیگری را بر
سااال  21در مورد مد  عضااویت اعضااا و خاتوه ان نیز باید گفت که اعضااای دادگا  قانون اساااساا  برای مد    

هد شااد. اعضااای دادگا  قانون کس دو بار به عنوان عضااو دادگا  قانون اساااساا  انت اب ن واشااوند و نیز هی انت اب م 
شوند. در صورت  که هر یک از اعضا مرتکب جرم  شود که س ب اخرام او سالگ  بازنشرته م  95اسااسا  بعد از س    
نفره سلب شد  و در صورت  که به وور ق ع  مارز گردد که هر یک از اعضا به گردد، عضویت وی ف از منصاب قضا  

                                                           

جوتور در مورد چتار عضااو اخیر، حق گزین  و انتصاااب را توأمان در اختیار دارد در حال  که در مورد سااایر اعضااای  . الزم به توضاایو اساات که رئیس29
 کند.های مذکور، اعضای الزم برای عضویت در دادگا  را منصوب م نتاد های معرف  شد  توسطدادگا  قانون اساس ، وی از میان کاندیدا
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 .28یابدد را انمام دهد با تصوی  اکمریت م لق ارا عضویت وی خاتوه م تواند وظایف خودلیل بیواری نو 
در پایان ای  م اا، در خصاور ترکیب اعضاای دادگا  قانون اسااس  در اصالحا  اخیر نکات  چند شایان توجه    

 استب
 2892گونه که در قانون اسااس   پارلوان در انت اب اعضاای دادگا  قانون اسااسا ، مشاارکت خواهد داشات. هوان     

ر یافته ترساد که ترکیب کنون  دادگا  قانون اساس  شکل  دموکراتیک با ای  وصاف به نظر م  دار ای  نق  بود.عتد 
بین  نکرد  است در حال  که در قانون اساس  ال دل پی اسات. اصاالحا  اخیر، برای دادگا  قانون اسااسا  اعضای عل     

نظر گرفته شد  است اما پی  از سال در 21دوران تصادی اعضاای دادگا ،   ای  امر مورد شاناساای  قرار گرفته بود.    2891
اسا  اصالحا  اخیر امکان انت اب ساالگ  بود. الزم به توضیو است که بر  95اصاالحا  مد  عضاویت اعضاا تا سا      

به سه ممدد اعضاا وجود ن واهد داشات. از ورف  تعداد اعضاای شاورای اموزش عال  در دادگا  قانون اساس ، از یک     
عضو افزای  یافته است در حال  که با وجود افزای  ش  نفری کل اعضا، تعداد نوایندگان دیوان عال  نظام  و ماکوه 

چنان ثابت ماند  اسااات. از دیگر نکا  قابل توجه انرااات که حداقل حضاااور چتار حقوقدان در  عال  اداری نظام  ه 
 چنی  فراه  امدن امکان ل از اصااالحا  بی  یک تا دو نفر بود.(. ه باشااد) ای  تعداد قدادگا  قانون اساااساا  الزام  م 

 منت  ی  پارلوان( در دادگا ، نیز شایان توجه است.   -جوتور حضور وکال از دو جناح )منت  ی  رئیس
 

 ها. صححیت0

بررس  م ابقت مقرر داشاته اسات که دادگا  قانون اساس ، امر    229در باب صاالحیت دادگا  قانون اسااسا ، ماد     
 دار استهای داخل  مملس با قانون اسااس  را عتد  نامههای در حک  قانون و ایی نامهشاکل  و ماهوی قوانی ، تصاویب  

العاد ، حکومت نظام  و های فوونواید. در حالتهای قانون اساااساا  را فقط به لاال شااکل  بررساا  م    اما اصااالحیه
ه ادعای مغایرتشااان با قانون اساااساا  از لاال شااکل  و ماهوی در دادگا  قانون  های در حک  قانون بنامهجنگ، تصااویب

 . 51باشداساس  قابل رسیدگ  نو 
 جوتور، اعضای هیأ های دادگا  قانون اسااسا  بر و ق هوی  اصل، رسیدگ  به اتتاما  رئیس  از دیگر صاالحیت 

رای دولت ، دیوان عال  نظام ، ماکوه عال  اداری وزیران، ر ساا و اعضای دادگا  قانون اساس ، دیوان عال  کشور، شو 
ها و دیوان مااس ا  در های کل، معاون دادستان جوتوری، قضا ، ر سا و اعضای هیأ  عال  دادستاننظام ، دادساتان 

 باشد.ارت اط با وظایفشان با عنوان دیوان عال  م 
های فرماند  کل ارت ، فرماند  نیرو 1121سال و ق اصاالحیه  وور که در قراوت ن رات مقاله اشاار  شاد، بر    هوان

وند، در شهوای ، دریای  و زمین  و فرماند  کل ناندارمری نیز نر ت به جرایو  که در ارت اط با وظایف خود مرتکب م 
 .52شونددادگا  قانون اساس  به منزله دیوان عال  مااکوه م 

های دادگا  قانون اسااااسااا ، امکان مراجعه  ا صاااالحیتیک  از نکاا  قابل توجه در اصاااالحا  اخیر در ارت اط ب 
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 ( 252باشند.) ماد  نامه داخل  مملس ترکیه با قانون اساس  م های در حک  قانون و ایی نامهقانون یا تصویب
نامه در حک  قانون مورد اسااتناد در دعوای مذکور با متوجه مغایر  قانون یا تصااویب چه ماکوه در جریان رساایدگ  به دعوا، چنان251چنی  بر و ق ماد ه 

ور دعوای کقانون اسااس  گردد یا یک  از ورفی  دعوا ادعای مغایر  را ورح نواید و ماکوه به مغایر  مذکور یقی  داشته باشد در ای  صور ، ماکوه مذ 
اندازد. اما اگر ماکوه ق خ به مغایر  نداشااته باشااد در ای  صااور  ادعای مذکور به هورا  حک   یق م م روح را تا رساایدگ  دادگا  قانون اساااساا  به تعو 

 گردد.نظر به دیوان عال  کشور ارسال م دادگا ، جتت رسیدگ  و اعالم
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های اسااااسااا  مورد حوایت قانون اسااااسااا  و یا مفاد معاهد   شاااتروندان ترکیه با ادعای نقه یک  از حقوو و ازادی
باشد. ال ته امکان رجو  به دادگا  مشروط به ان است بشار اروپای  توسط قدر  حاک ، به دادگا  قانون اساس  م  حقوو
 .51های قانون  و  شد  باشدیه راهکارکه کل

گیری در خصور اب ال اصالحا  قانون اساس ، اناالل احزاب در انتتای ای  م اا، باید یاداور شاد که تصاوی   
 باشد.های دولت  نیز در صالحیت دادگا  قانون اساس  م سیاس  و یا مارومیت از کوک

 
  ا رسی. تشكیحت و آیین3

اصاالح  بیان شاد  اسات که شرح ان به ای  ترتیب استب))     228  دادگا  عودتاً درماد  دادرسا تشاکیال  و ایی  
دادگا  قانون اسااسا  موک  اسات به صور  دو شع ه یا یک هیأ  عووم  رسیدگ  نواید. هر یک از شعب، متشکل از    

ی یا نائب رئیس که وباشااد. هیأ  عووم  نیز، با حضااور رئیس دادگا  قانون اساااساا  یک نائب رئیس و چتار عضااو م 
شااود. تصااویوا  شااعب و هیأ  عووم  دادگا  قانون اساااساا  با  عضااو تشااکیل م  21کند به هورا  حداقل انت اب م 

ا نه، موک  باشد یشاود. در دعاوی فردی پیرامون اینکه ایا دعوی قابل پذیرش و رسیدگ  م  اکمریت م لق ارا ات اذ م 
و مراجعا  مربوط به احزاب ساایاساا ، دعاوی مربوط به اب ال و اعتراو و  های  تشااکیل شااود. دعاویاساات کویراایون

کند، توسااط هیأ  عووم  دادگا  قانون اساااساا   دعاوی که دادگا  قانون اساااساا  با وصااف دیوان عال  رساایدگ  م  
گیرد. در خصااور اب ال شااود و دعاوی فردی اشاا ار، توسااط شااعب دادگا  مورد رساایدگ  قرار م   رساایدگ  م 

های دولت ، ات اذ تصااوی  منوط به حصااول ا  قانون اساااساا ، اناالل احزاب ساایاساا  و یا مارومیت از کوک اصااالح
 باشد.اکمریت دو سوم ارای اعضای حاضر در جلره م 

کند، با توجه به پروند ) یا اوراو پروند ( دادگا  قانون اسااس ، دعاوی را که خارم از عنوان دیوان عال  بررس  م  
ند منتتا در خصاور دعاوی فردی اشا ار، موک  اسات تصاوی  به رعایت قواعد دادرس  ات اذ شود.     کرسایدگ  م  

تواند دفاعیا  شاافاه  افراد مرت ط را اسااتوا  نوود  و یا افرادی را چه الزم بداند، م چنی  دادگا  قانون اساااساا  چنانه 
اناالل احزاب سیاس  پس از استوا  دادستان  که در خصور موضو  اگاه  دارند، دعو  نواید و در دعاوی مربوط به

کل کشااور، به اظتارا  رئیس) ره ر( کل حزب  که اناالل ان خواسااته شااد  و یا وکیل  که توسااط وی معرف  گردید  
 ((.59توجه خواهد شد

 
 هاي آرا و تصمیمات  ا گاه قانون اساسی . ویژگی4

انون اساس  ق ع  است. ارا اب ال  ق ل از ذکر اس اب موج ه، داردب ))ارای دادگا  ققانون اسااس  بیان م   259ماد  
 گردد.منتشر نو 

ونگذار، تواند هوانند قاننامه در حک  قانون، نو دادگا  قانون اسااسا  با اب ال کل یا ب ش  از یک قانون یا تصویب  
 قانونگذاری(نواید، تأسیس کند. )عدمحکو  را که را  را به اجرای جدید باز

ها از تاریخ انتشااار ارای اب ال، از اعت ار نامه داخل  مملس و یا احکام اننامه در حک  قانون و ائی تصااویب قانون،
تواند در خصاااور تاریخ اجرای حک  اب ال، جداگانه شاااود. دادگا  قانون اسااااسااا  در موارد مقتضااا  م  سااااقط م 
 یخ انتشار حک  در روزنامه رسو  گذشته باشد.تواند بی  از یک سال از تارگیری نواید. ای  تاریخ نو تصوی 
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گردد و شااوند. احکام دادگا  قانون اساااساا  فوراً در روزنامه رسااو  منتشاار م    ماساا ق نو بهاحکام اب ال، ع ف
 د((.باشنهای حقیق  و حقوق  تابخ احکام مذکور م های قو  مقننه، ممریه و قضائیه، مقاما  اداری، ش صیتارگان



 گیرينتیجه
ای اجتواع  اساات که در برااتر جامعه ها ،پدید ها و نتادای از قواعد و مقررا ، رویهنظام حقوق  به عنوان ممووعه

دهند  واقعیا  موجود در اجتوا  اساات. ساانت ساایاساا  جامعه، شاارایط فرهنگ  و  یابد و به نوع  انعکا نوو م ورشااد
ذار باشد و گتواند بر جامعه اثرچند نظام حقوق  نیز م ر است؛ هرگذااقتصادی ان در ساختار نظام حقوق  یک کشور اثر

ا های م تلف زندگ  اجتواع  راگر به درساات  و با مالحظا  من ق  تنظی  شااد  باشااد، منشااأ تاوالت  چند در عرصااه  
 فراه  اورد.
گذار و کارامدی ان اثر های جاری در برتر جامعه، بر سالمتم ابقت یا ان  او حداقل  نظام حقوق  با واقعیتعدم

ان  او بیشاتر باشد، ناکارامدی نظام حقوق  نیز افزای  خواهد یافت. قانون اساس  نیز  اسات و هر قدر ای  شاکاف یا عدم  
بر اثر عوامل   که ای  مقتضیا که موجد نظام حقوق  یک کشور است، اگر با توجه به مقتضیا  جامعه تنظی  نشود یا ای 

شود و ای  عول، پویای  یک نظام حقوق  را یر کند، ضرور  اصالح و بازنگری در ان بدیت  م چون گذشات زمان تغی 
 دهد.نواید و کارامدی ان را افزای  م تضوی  م 

کشااور ترکیه نیز که از زمان اسااتقالل  تاوال  براایاری را پشاات ساار نتاد  اساات در مراایر حرکت بالند  خود به 
های افراد، با ضارور  بازنگری در قانون اسااس  خود مواجه گشت. نظام   و ازادیساوت دموکراسا  و احترام به حقوو   

بودن به نوع  در ید قدر  نظامیان قرار داشته و مش صه اصل  ان الئیک 2891حقوق  وسایاسا  ای  کشاور که از سال    
ه نیز با درك من ق اسااات، در واقخ کارامدی و پویای  و یا حت  مق ولیت خود را از دسااات داد و حزب عدالت و توساااع

ضارور  بازنگری در نظام حقوق ) از وریق اصاالح در قانون اساس ( برای ان  او ان با واقعیا  جامعه جدید ترکیه که   
 1111های سیاس  و پیوست  به اتاادیه اروپا بود، تالش پیگیری را از سال خواستار کاه  قدر  نظامیان، افزای  ازادی

 موادی از قانون اساس  را با رأی مم ت مردم اصالح نواید. 1121د در سال اغاز کرد و سرانمام موفق ش
ای مردم هتواند در کارامدساازی نظام حقوق  ترکیه و براورد  سااخت  خواسته  که تا چه حد تغییرا  جدید م ای 

 موفق باشد، پرسش  است که پاسخ به ان به گذشت زمان نیاز دارد.
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Abstract 

Turkey’s 1982 constitution that was adopted following military coup in 1980, was 

amended in 2010 by initiative and efforts of AKP and due to factors such as the party’s political 

strategy, public pressure and Europe union. This reforms is undoubtedly considered as the most 

widely effort of turkey to moving in pass of democracy and facilitate the process of joining to 

the Europe union. Reforms includes different parts of constitution law such as military , rights 

and  individual freedoms, economical and social rights and the judiciary. Changes in the 

constitutional court that estabilished in 1961 is most important judicial amendment. Its latest 

development experienced by the recent referendum. 

The main purpose in this paper is to examin this issue that recent reforms have created 

what changes in the constitution especially in the Turkish constitutional court. Entries in this 

regard is set in two parts : the first part is dedicated to the referendum of 2010 and amendments 

and the second part is dedicated to the constitutional court. 
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Military, Referendum, Reform the constitution, The preservation of the constitution, The 

constitutional court. 

 

 


