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 1دادگاه قانون اساسي آلمان

 

  2هوشيار ويسي

 
 چكيده 

شايد در حال حاضر تأکيد بر قانون اساسي در مقايسه با دوره های قبل از چندان اهميتي برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثريت 

يهي حقوقي جامعه از آن نيز بد –غالب افراد، داشتن قانون اساسي نوشته از مسلمات است و اهميت آن برای چهارچوب بندی نظام سياسي 

تر است. علي رغم چنين بداهتي، آيا مي توان ادعا کرد که قانون اساسي دارای ارزش چنداني نيست چرا که، شيوه حکومت در کشورهای 

ن در قانوجهان آن نيست که  در قوانين اساسي آنها آمده است و نهاد هايي چون احزاب سياسي، مراجع و گروههای ذی نفوذ هستند که 

اساسي نيامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت مي نمايند.اهميت واالی دادگاه قانون اساسي نظارت ، کنترل و حساسيت ويژه 

ای را مي طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسي نشان مي دهد که افکار و باور عمومي جامعه تنها شرط الزم احترام به قانون 

و شروط کافي آن شامل موارد عديده ای مي گردد که دادگاه قانون اساسي ، شايد مهمترين جايگاه و نقش کليدی دادگاه  اساسي است

مويد استدالالت فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هيچ يک از ارگان ها ، نهادها و   9191قانون اساسي فدرال آلمان در قانون پايه 

قانون  91قضات( از نظارت آن خارج نيستند. نگاهي به اختيارات و صالحيت های گسترده آن ) ماده  اشخاص عالي رتبه )رئيس جمهور

سياسي آلمان بعد از جنگ جهاني دوم است.  –( به خوبي نشان دهنده  جايگاه آن در نظام حقوقي Fccدادگاه قانون اساسي فدرال آلمان 

 اهي نيست، و تنها به بررسي قانوني آن بسنده مي کند.  هدف اين پژوهش پرداختن به زوايای متعدد چنين دادگ

 

 قانون اساسي ، دادگاه قانون اساسي آلمان، باندستاگ واژه هاي كليدي:
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 مقدمه

  (constitution)قانون اساسی 

اقع، قانون وقانون اساسي به معنای عام کلمه، کليه قواعد و مقرراتي مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. در 

اساسي از يک سو حدود آزادی فرد را در برابر عملکرد قدرت، و از سوی ديگر، حد و مرز اعمال تشکيالت حاکم 

قانون اساسي را مي توان از زوايای گوناگوني مورد تحليل و  9را در برخورد با حوزه حقوقي فردی رسم مي نمايد.

ي ،قوانين اساسي يکدست و مختلط، قوانين اساسي سخت و طبقه بندی کرد، همچون قوانين اساسي مادی و شکل

انعطاف پذير، عرفي و نوشته و از لحاظ نحوه شکل گيری به قوانين اساسي اعطايي ، نيمه اقتداری و دموکراتيک 

 تقسيم کرد. 

 در حقوق اساسي، زير عنوان ضمانت های احترام به قانون اساسي از سه موضوع گفتگو مي شود: 

 مراتب قواعد حقوقي )برتری شکلي(  الف( سلسله

 ب( برتری قانون اساسي) محتويي( 

 2ج( کنترل قوانين بوسيله قانون اساسي

 حقوقي يک کشور قرار مي گيرد، و –اهميت شکلي قانون اساسي بعنوان قانوني که در رأس هرم نظام سياسي 

ن نيروهای خاصي تجديدنظر در آن باعث ماالً برتری محتوای آن به لحاظ نقش قوه موسس در ايجاد آن و همچني

گرديده است که در خصوص پاسداری و  حفظ حريم قانون اساسي و جلوگيری از نقض آن توسط قوانين عادی 

 راهکارهای ارائه شود، چنين دغدغه ای نتيجه منطقي اصلي برتری قانون اساسي است. 

ورت ين عادی را داشته باشد و با تطبيق آن در صبه سخن ديگر، بايد مرجعي معين گردد تا صالحيت بررسي قوان

لزوم، در صورت ناسازگاری آن را باطل نمايد. ايجاد و تأسيس نهادهای قضايي عالي جهت تضمين رعايت قانون 

اساسي و قانون، نوآوری  و ابتکار نظامهای حقوقي معاصر به شمار نمي آيد، اما تا حدودی مرتبط با توسعه و پيشرفت 

  1ون اساسي، به ويژه در اروپای قاره ای مي باشد.رعايت قان

و با ايجاد دادگاه قانون اساسي  9121تاريخ دادگاههای قانون اساسي چندان دراز نيست. چه اين تاريخ در واقع از 

( 9121( و ديوان عالي قانون اساسي  اتريش )قانون اساسي اول اکتبر 9121فوريه  21چک اسلواکي )قانون اساسي 

 9مي شود.شروع 

                                                 
 11، ص 9111قاضي، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهای  سياسي، انتشارات تهران اسفند  -9 

 911همان، ص  -2 

کارگزاری ، جواد، دادگاه قانون اساسي : مراحل تاريخي پيشرفت و توسعه نظام های نظارت قانون اساسي، )ترجمه و تلخيص( ، نشريه حقوق  -1 

 271، ص 1، شماره 9111اساسي، سال دوم، زمستان 

 111فاروو، همان منبع، ص  -9 



3 

 

دادگاه قانون اساسي دادگاهي است که برای رسيدگي انحصاری و اختصاصي به تدافعات حقوق اساسي تشکيل 

 9مي شود، اين دادگاه نسبت به تمام قوای عمومي اجرايي و قضايي از استقالل برخوردار است.

 ل شد: ايي به شرح ذيل تفاوت قائاز نقطه نظر سازماني مي توان ميان الگوهای متفاوت نظارت قانون اساسي / قض 

الگوی نظارت قضايي ، مأخوذ از حقوق اياالت متحده است که از اوايل قرن نوزدهم ) در دعوت مشهور ماربوری 

معمول گرديد. نظام کنترل قضايي در رابطه با قانون اساسي در مجموع چنين است که به قوه قضائيه  2عليه مديسون(

رسيدگي قضايي اگر قانون را خالف قانون اساسي يافتند از اجرای آن خودداری کرده و حق داده شده که در هنگام 

دراين روش به واقع، مسائل مربوط به قانون اساسي بر طبق آيين  1با شرايطي چند آن را ملغي و غير قابل اجرا دارند.

ا به عدم انطباق يک قانون برسيدگي دادگاههای عادی و توسط آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرند. تصميم راجع 

قانون اساسي اعالمي و عطف به ماسبق شونده است. در اروپا برای نمونه، دانمارک و نروژ، در آفريقا، گامبيا غنا، 

گينه ، در آسيا، اسرائيل، بنگالدش، هنگ کنگ، در آمريکای شمالي ، کانادا و آمريکا در آمريکای مرکزی و جنوبي 

 9ا چنين روشي و الگويي استفاده مي کنند.، آرژانتين و باهاماس ر

 

کلسن، شامل پيوند متقابل اصل  9121مبتني بر الگوی قاره ای ( اتریش:  –الگوی) نظارت قانون اساسي 

برتری قانون اساسي و اصل برتری پارلمان است .به موجب آن مسائل قانون اساسي توسط دادگاه تخصصي قانون 

يسته يا توسط ديوان های عالي عادی يا دادگاههای عالي يا شعب ويژه آنها و با  اساسي و توسط قضاوت ويژه و شا

آيين دادرسي ويژه مورد رسيدگي قرار مي گيرند. هيأت های اجرا کننده نظارت قانون اساسي ممکن است به صورت 

 زير باشند: 

 

 

 دادگاههای قانون اساسي  -1

و تمبرگ، باواريا،  -دادگاههای منطقه ای قانون اساسي : بارندر اروپا: آندورا، اتريش و آلمان )با  -9-9

 بردربرگ، برمن، هامبورگ، هسن، نيدرساچن، نوردهين، وستفالي، ريندلند، پفالز، سارلند، ساچسن، انهالت( و ...

 در آفريقا: مصر، آفريقای جنوبي  -2-9

 خاورميانه: سوريه، قبرس -1-9

 آسيا: ارمنستان، گرجستان -9-9

 آمريکای مرکزی و جنوبي، شيليف سورنيام و استان تا کران )آرژانتين(  -5-9

                                                 
 111، ص 5، شماره 9119ه حقوق اساسي، سال سوم، زمستان فاروو لويي، دادگاه قانون اساسي، مترجم علي اکبر گرجي، نشري -9 

 911قاضي ، همان منبع، ص  -2 

 917همان، ص  -1 

  271کارگزاری، همان منبع، ص  -9 
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 دادگاههای عالي یا شعب ویژه  -2

 اروپا : بلژيک و موناکو -9-2

 خاورميانه: يمن -2-2

 آفريقا: کامرون و چاد  -1-2

 آسيا: فيليپين -9-2

 آمريکای مرکزی و جنوبي : پاناما، کاستاريکا -5-2

 

 نهادهای مبتني بر الگوی اروپايي نظارت قانون اساسي در ويژگيهای زير سهيم هستند: 

 نظارت قانون اساسي بر اساس شرايط مختلف و بسته به نظام ملي خاصي بنياد نهاده مي شود. (9

 نهادی نظارت قانون اساسي که از نظر سازمان مستقل هستند ، در خارج از قوه قضائيه قرار دارند. (2

ن رسيدگي به دنبال شکايت مبتني بر قانون اساسي جدايي نظارت قانون اساسي از در جريا (1

 دادگاههای عادی مشکالتي ايجاد مي کند. 

 جايگاه قانون اساسي )استقالل مالي و اداری( پيش شرط استقالل دادگاه مي باشد. (9

وانين معرب انحصار نظارت قانون اساسي، تمرکز اختيارات در يک نهاد: غاالً با قدرت لغو ق (5

 پارلمان

 قضات دادگاه قانون اساسي توسط هيأت های برخوردار از قدرت سياسي تعيين مي شوند. (1

ماهيت خاص صالحيت : تصميمات دارای ماهيت حقوق و سياسي هستند، اگر چه ممکن است  (7

 همچنين دارای کارکردی صرفاً مشورتي باشند. 

 9نظارت غالب قانون اساسي بر قوانين (1

 

 :ره ای ( فرانسهالگوی )قا

اين الگو مبتني بر شورای قانون اساسي است که يک ا رگان سياسي و نه قضايي بوده، و از مبتکرات قانون اساسي  

 conseil)يعني جمهوری پنجم است. در اين قانون اساسي ، برای نخستين بار واحدی بنام شورای قانون اساسي  9151

constitutionnel)  اساسي ترين رسالت آن قضاوت درباره اهميت قوانين بر حسب اصول و پيش بيني شده که

 2قواعد قانون اساسي است.

                                                 
 211-219کارگزاری، همان منبع، صص  -9 

 995، ص 9175قاضي، ابوالفضل ،گفتارهايي در حقوق عمومي، نشر دادگستر، مهرماه  -2 
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البته الگوهای ديگری نيز چون الگوی جديد کشورهای مشترک المنافع )بريتانيا( الگوی ترکيبي )آمريکايي قاره 

د که بررسي نقش و جايگاه آنها ای( و حتي نظام های فاقد نظارت قانون اساسي قضايي )مثل هلند( نيز وجود دارن

 خود نيازمند پژوهش مستقل است.

 

 

 ساختار دادگاه قانون اساسي آلمان

 قضات: 

نفر قاضي در اختيار دارد. از اين تعداد، سه قاضي هر شعبه  1دادگاه قانون اساسي فدرال، دو شعبه دارد و هر شعبه 

دادگاه هستند  5قانون پايه: عالي ترين دادگاههای عالي  15ماده بايد از قضات دادگاههای عالي فدرال باشند. مطابق با 

که شامل دادگاه فدرال، دادگاه دارای فدرال، دادگاه مالي، دادگاه کار و دادگاه اجتماعي فدرال مي باشند.  قضات 

 خدمت منتخب دادگاه دادگاه قانون اساسي فدرال هر يک بايد حداقل سه سال در يکي از اين دادگاههای فدرال

  9کرده باشند.

سال داشته باشد و از شرايط الزم قانوني برای انتخاب در مجلس باندستاگ برخوردار  91قضات شعب بايد حداقل 

بوده و بعالوه بايد بطور کتبي تمايل خود را جهت عضويت در دادگاه قانون اساسي فدرال اعالم نمايند. گذشته از 

ی مقام قضات را  مطابق با قانون قضات داشته و عضو باندستاگ ، باند سرات اين ، آنها بايد شرايط الزم جهت تصد

)شورای وزيران( ، حکومت فدرال يا ارگان های مشابه آن در ايالت )لندر( نباشند. اگر آنها قبل از انتخاب در دادگاه 

. آن مقام انصراف دهند قانون اساسي فدرال عضو يکي از اين ارگان ها باشند، بايد به محض عضويت در دادگاه از

در تمام مدتي که آنها در دادگاه قانون اساسي عضويت دارند،  حق اشتغال به هيچ شغلي را ندارند، البته تدريس در 

موسسات آموزش عالي در اين مورد استثناء است، هر چند که در اين مورد نيز وظايف قضاوت بر وظايف تدريس 

  2از اولويت برخوردار است.

سال است و بيشتر از سن بازنشستگي ادامه پيدا نمي کند  92يت آنها در دادگاه قانون اساسي فدرال، مدت عضو

سالگي رسيده است. انتخاب مجدد قضات مجاز نيست. بعد  11و سن بازنشستگي پايان ماهي است که قاضي به سن 

 از پايان دوره خدمت، تا تعيين جانشين، وی بايد به کار خود ادامه  دهد. 

اگر وکيلي بعنوان قاضي دادگاه قانون اساسي انتخاب گردد، حقوقي که به خاطر عضويش در کانون وکال از آن 

بهره مند است بايد در مدت خدمت معلق گردد. دادگاه قانون اساسي فدرال مي تواند به رئيس جمهور فدرال اجازه 

 دهد: 

 ي بازنشسته نمايد.قاضي دادگاه قانون اساسي فدرال را بواسطه از کارافتادگ -9

                                                 
9 - Art.2,(Act of the Federal constitutional court) 

2 - Art.3,(FCC) 
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اگر قاضي دادگاه قانون اساسي فدرال به مجازات بدون پژوهشي بخاطر يک عمل ناشايست يا به  -2

ماه حبس محکوم گرديد يا مرتکب يک تخلف فاحشي در انجام وظيفه گرديده، که ادامه خدمت  1بيش از 

  9وی قابل قبول نيست،  وی را عزل نمايد.

م رضايت اجازه مذکور در بند يک مستلز
3

 اعضای دادگاه است.  2

در صورتيکه قاضي بواسطه از کارافتادگي تقاضای بازنشستگي نمايد، درخواست وی بدون دليل بايد پذيرفته 

سالگي رسيده  11سال خدمت کرده و به سن  1شود مشروط به اينکه او بايد بعنوان قاضي دادگاه قانون اساسي حداقل 

  2سالگي رسيده باشد. 11اينکه مطابق با قانون راجع اشخاص به شدت ناتوان به سن باشد يا 

 

 

 انتخاب قضات 

نيمي از قضات هر شعبه توسط باندستاگ )مجلس فدرال( و نيمي ديگر توسط بدندسرات )شورای ايالتي ( انتخاب 

ی گر قاضي از مقام خويش کناره گيرقاضي بايد سه ماه قبل از پايان خدمت قاضي قبلي انتخاب گردد. ا 1مي شوند.

نمايد، جانشين وی بايد توسط همان نهادی )باندستاگ يا باندسرات( که قاضي را انتخاب نموده، ظرف مدت يک 

نفری  92انتخابات قضات در باندستاگ به شيوه  غير مستقيم است. اين کاربر عهده يک کميته  9ماه انتخاب گردد.

اساسي فدرال است. بعد از انتخاب اعضای کميته، مسن ترين عضو آن بالفاصله و ظرف  راجع به قضات  دادگاه قانون

مدت يک هفته، اعضای کميته را برای انتخاب قضات دعوت مي نمايد. و خود رياست آن را بر عهده مي گيرد و 

  5رأی نياز دارد. 1ی کميته، رأ 92بايد تا زمانيکه تمامي آنها انتخاب مي شوند، تداوم يابد. قاضي برای انتخاب آنها از

قضات منتخب باند سرات بايد با 
3

وزير دادگستری فدرال بايد فهرستي از قضاتي  1آراء باندسرات انتخاب گردند. 2

که واجد شرايط الزم برای عضويت در دادگاه قانون اساسي فدرال هستند را تهيه نمايد. اين فهرست و فهرست هايي 

ز سوی نهادهای ديگر پيشنهاد مي گردند، بايد بطور مدام به روز گردند و حداقل يک هفته قبل از انتخاب در که ا

  7اختيار روسای باندستاگ و باندسرات قرار گيرند.

با عهده دار شدن مسند قضاوت آنها بايد سوگند زير را در حضور رئيس جمهور فدرال ادا نمايند: من سوگند 

ان يک قاضي بي طرف، در همه وقت صادقانه، قانون پايه ای جمهوری فدرال آلمان را رعايت مي خورم که بعنو

                                                 
9 - Arts  . 1-5 , FCC 

2 - Art , 98 (3) , (FCC) 

1 - Art,95,Basic law , and Art , 5 , FCC 

9 - Art 5, (3) , FCC 

5 - Art , 6 (1)  (2) (3) (4) (5) , FCC 

1 - Art , 7 FCC 

7 - Art , 8 (1)  (2) FCC 
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نموده و با جديت وظايف قضائيم را نسبت به ديگران انجام دهم.پس خدايا مرا ياری ده. اگر قاضي عضو فرقه مذهبي 

مايد. ضي مي تواند اين چنين عمل ناست که اعضای آن قانوناً مجاز هستند  که به شکل ديگری سوگند ادا نمايند، قا
بعد از انتخاب قضات، رئيس جمهور فدرال آنها را منصوب مي نمايد. اين قضات مي توانند هر زمان از خدمات   9

  2کناره گيری نمايند و رئيس جمهور فدرال کناره گيری آنها را اعالم مي نمايد.

 

 رئیس دادگاه : 

و نايب رئيس و نايب رئيس دادگاه قانون اساسي فدرال را انتخاب مي  باندستاگ و باندسرات، به ترتيب رئيس

نمايند. نايب رئيس بايد عضو شعبه ای باشد که رئيس در آن شعبه عضويت ندارد. در انتخاب نخست، باندستاگ بايد 

  1رئيس دادگاه و باندسرات بايد نايب رئيس را انتخاب نمايد.

 

 وظایف رئیس: 

متفقاً بر عهده رئيس وپلنيوم )اجتماع کليه اعضاء( است. اجرای اختيارات ناشي از قانون اجرای وظايف دادگاه، 

و تصميمات پلنيوم، مسئوليت اداره دادگاه و نيز مطرح کردن مسائل با اهميت بنيادی با پلنيوم، از وظايف رئيس دادگاه 

ورت ناتواني وی، انجام آن بر عهده نايب در ص  5نماينده دادگاه در روابط خارجي بر عهده رئيس است.  9مي باشد.

رئيس است و در صورتي که اين نيز ممکن نباشد، با سابقه ترين قاضي که حضور دارد، چنين وظيفه ای را انجام مي 

دهد. بيان نظرات دادگاه و پاسداری و حفاظت از منافع دادگاه در مقابل رئيس جمهور فدرال، باندستاگ، باندسرات 

آنها مي توانند دارای نماينده باشند   1و کميته هايشان بر عهده رئيس با مشورت نايب رئيس است. و حکومت فدرال

مأموريت يا سفر  7يا اينکه توسط قضات ديگر کمک شوند. اجرای اختيارات اختصاصي بر عهده خود رئيس است.

فقت با آن و رسمي تلقي مي رسمي)ماموريت( قضات بايد به اطالع رئيس رسانده شود، و امضای وی در حکم موا

شود. اگر مأموريت ياسفررسمي به همراه دستياران پژوهشي باشد، بايد به تأييد رئيس برسد. مدت و زمان مرخصي 

  1قضات بايد به رئيس اطالع داده شود. 

                                                 
9 - Art , 11 , (1) (2)  , FCC 

2 - Art , 12 , FCC 

1 - Art , 9 , FCC 

9 - Art , 1, (1) (3) , Rules of procedure of the Federal court , (Ceschaftsordnug des Bundesver fassun gsg 

erichts, Go , Bver FCC) 
5 - Art , 5 , (RP,FC) 

1 - Art, 5 (2) (RPFC) 

7 - Art , 6 (RPFC) 

1 - Art , 10 , (RPFC) 
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لي اصتوزيع امور اداری بر عهده رئيس است . او مي تواند بطور کلي امرخاصي قاضي را بر عهده مدير دفتر 

تصميمات اداری که به قضات مربوط است و  9)مدير دادگاه قانون اساسي فدرال( بگذارد، که توسط وی اجرا گردد.

بخشي از جريان اداری عادی نيست، بر عهده رئيس دادگاه است. گفتگوها و مذاکرات مقدماتي که توسط مأموران 

ميته بايد موافق با رؤس کلي باشد که در پلنيوم يا يکي از کاداری با نمايندگان هيأت  تقنيني يا وزرا صورت مي گيرد 

 2هايش قبل از واقعه مقرر شده باشد، اگر چنين روشي موجود نباشد، بايد مطابق با  دستورات رئيس انجام گيرد.

مراسالت پستي بايد تقديم رئيس و نايب رئيس گردد، مگر اينکه آنها ترتيب ديگری را مقرر نمايند. انتخاب 

برين کميته های دادگاه قانون اساسي بر عهده رئيس است . تصميم در خصوص اينکه آيا موضوعي در دفتر ثبت مخ

کل به ثبت برسد يا نه بر عهده رئيس يا نايب رئيس است . رئيس مي تواند بطور کلي اختيار تصميم گيری را به 

 مشاورانش تفويض نمايد. 

 

 ا حضور کلیه اعضاء ( ،جلسه ای ب Plenumاختیارات پلنیوم: ) 

انجام وظايف دادگاه متفقاً بر عهده رئيس و پلنيوم است. مذاکره و تصميم در خصوص بودجه دادگاه ،کليه 

موضوعات مربوط به قضات، موقعيت و شرايط خدمت آنها، و در صورت مقتضي، اصول کلي مربوط به اداره و 

پلنيوم به  دعوت رئيس دادگاه تشکيل جلسه مي دهد، و در  در صورت لزوم، 1تشکيالت اداره بر عهده پلنيوم است.

 9موارد عادی، حداقل يک بار بهار و يک بار در پاييز جلسه دارند.

تشکيل جلسه پلنيوم مي تواند به درخواست نايب رئيس، يک کميته يا حداقل سه قاضي باشد و در صورت چنين 

روز زمان باشد.  9درخواستي بايد بدون تأخير ، جلسه تشکيل گردد. بين دعوت به جلسه و اجتماع پلنيوم بايد حداقل 

حدنصاب تشکيل پلنيوم حضور 
3

. در صورت لزوم، به دعوت، مدارک و اسناد الزم برای مشاوره قضات است 2

ضميمه مي شود. رئيس دادگاه بايد هر موضوع مشاوره را که کمتر از سه روز پيش از جلسه تقديم گرديده، در دستور 

ار دهد. رکار قرار دهد. پلنيوم مي تواند، به شرط اينکه اعتراض در ميان نباشد، موضوعات ديگری را در دستور کار ق

قاضي تقديم کرده را نمي توان از دستور کار خارج کرد.  1موضوعي که رئيس، يا نايب رئيس، يا کميته يا حداقل 

 پلنيوم بايد در هر مورد در آغاز جلسه راجع به موضوع که در دستور کار قرار مي گيرد تصميم بگيرد. 

بايد يادداشت گردد و در اسرع وقت  برای رياست جلسه بر عهده رئيس دادگاه است. صورت مشروح جلسات 

  5قضات فرستاده شود.

 

                                                 
9 - Art, 14 (1) (RPFC) 

2 -  Art , 15(2) , (RPFC) 

1 - Art , 1 (2)  (RPFC) 

9 - Art , 2(1) , (RPFC) 

5 - Art 2 , (2) (3) , (4)  (5)  (6) , (RPFC) 
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 کمیته ها  -1-4

 پلنيوم بايد کميته های دائمي ذيل را تشکيل دهد: 

  (Rule of procedure)کميته مربوط به آيين دادرسي  (9

  (Records Committee )کميته ثبت  (2

  (Budgetary and personnel Matters)کميته بودجه و موضوعات پرسنلي  (1

  (library Committee)کميته کتابخانه  (9

 9در صورت لزوم مي توان کميته های ديگری تشکيل داد. 

 اعضاء کمیته ها :  -2-4

( بايد شامل رئيس و نايب 1اعضاء کميته های دايمي بايد شامل دو قاضي از هر شعبه باشد. کميته ها )يک( و )

ها و نماينده را برای دو سال مالي منصوب مي نمايد. رياست کميته هايي رئيس نيز باشند. پلنيوم اعضای اين کميته 

که رئيس دادگاه، در آن عضويت دارد، بر عهده خود وی است. و ساير کميته ها بايد يکي از اعضاء را بعنوان رئيس 

ميته را بدون ک انتخاب نمايند. تشکيل کميته به  درخواست يکي از اعضاء برای مشوره صورت مي گيرد و رئيس بايد

تأخير تشکيل دهد و حد نصاب آن حضور بيش از نصف اعضاء است. کميته های دائمي، به اعتبار و از طرف پلنيوم 

عمل مي نمايند، مگر زمانيکه پلنيوم در موارد خاصي، که خود پلنيوم برای تصميم مناسب تراست و يا اينکه کميته 

ملي با حضور همه اعضا را مي طلبد. پلنيوم مي تواند کميته را ملزم به مورد را از مواردی تشخيص دهد که تصميم کا

تصميماتش در رسيدگي به موضوعي بنمايد و يا اينکه موضوع را برای تهيه مقدمات مربوط به مشاوره و تصميم نهايي 

  2آن در پلنيوم به عهده کميته بگذارد.

 1ای کميته ها را تقديم پلنيوم نمايند.روسای شعب بايد حداقل سالي يکبار گزارشي از فعاليت ه

 

 مشاوران 

به هر شعبه ای بايد يک مشاور اختصاص داد. او بايد شرايط الزم برای وظايف يک قاضي را دارا باشد. او به طور 

خاصي بايد قاضي رئيس شعبه را در اجرا و اداره امور شعبه ياری نمايد. در مسائل مربوط به شعبه، شخص مشاور تنها 

 هر مشاور بايد فهرستي را تهيه نمايد که شا مل موارد ذيل باشد:   9دستورات رئيس تبعيت مي کند. از

تصميمات هر دو شعبه راجع به معين کردن ارزش مسأله مورد منازعه، مشخص کردن تاريخ،  (9

 شماره ارجاع و موضوع منازعه  

                                                 
9 - Art 3 (1) , (RPFC) 
2 - Art 3 , (2)  (3) (4) (5) (6) (7) , (RPFC) 

1 - Art , 3 , (8) (RPFC) 

9  - Art , 13 (1) (2) (3) (RPFC) 
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( قانون 2) 19ها با توجه به ماده هزينه های )حق الزحمه ها( مطالبه شد توسط شعبه ها و دادگاه  (2

 9دادگاه قانون اساسي فدرال، مشخص کردن مقدار، شماره ارجاع و تاريخ تصميم.

مشاران بايد روسای دو شعبه را از کليه درخواست های مربوط به دعاوی مطلع نموده و به ترديدهايي که ممکن 

 است راجع به صالحيت شعبه وجود داشته باشد اشاره نمايند. 

مسئوليت دفتر ثبت کل برعهده يکي از مشاوران است. و مشاور ديگر نماينده وی تلقي مي شود. در معيت مشاور، 

  2کارمنداني که دارای شرايط الزم برای اجرای وظايف قاضي است وی را کمک مي کند.

 

 دستیاران تحقیق : 

قاضي  ، کمک مي کنند. و بايد ازدستياران تحقيق به قضاتي که برای کمک به قضات شعبات معين شده اند

مربوطه دستور بگيرند. هر قاضي حق دارد دستيار تحقيق خود را انتخاب نمايد. دستيار را نمي توان بر خالف اراده 

اش، انتخاب نمود. دستياران تحقيق بايد توسط قضاتشان ارزيابي گردند. رئيس دادگاه مي تواند ارزيابي خودش را 

  1ضميمه نمايد.

 

 یت دادگاه قانون اساسي صالح

، دادگاه بايد در مواردی که توسط  قانون پايه مشخص  Fcc)قانون دادگاه قانون اساسي فدرال) 91مطابق با ماده 

 شده حکم دهد : 

 

 قانون پایه (  11سلب حقوق اساسي ) ماده  (1

تاگ حکومت فدرال يا قانون پايه، مي تواند از سوی باندس 91درخواست چنين تصميمي پيرو عبارت دوم ماده 

يک حکومت ايالتي مطرح گردد. بعد از دريافت درخواست، دادگاه قانون اساسي فدرال مي تواند دستور توقيف يا 

 بازرسي را مطابق با آيين دادرسي کيفری صادر نمايد. 

ادر نمايد. را صبعالوه، دادگاه مي تواند برای تهيه مقدمات مربوطه به مذاکرات شفاهي، دستور بازرسي مقدماتي  

چنين وظيفه ای بر عهده قاضي شعبه ای است که برای تصميم در خصوص موضوع اصلي صالحيت ندارد. در صورت 

اثبات صحت درخواست، دادگاه بايد حقوق بنيادی سلب شده را مشخص نمايد. و تمديد آن به يک دوره خاص، 

 حداقل يک سال، توسط دادگاه امکان دارد. 

ي تواند محدوديت هايي از نوع خاصي و مدت آن را نسبت به طرف مقابل تحميل نمايد شرط همچنين دادگاه م

اينکه آنها در حقوق بنيادين بغير از آنهايي که سلب گرديده، موثر نباشد. دادگاه مي تواند در طول مدت سلب، حق 

                                                 
9 - Art , 39 (a) (b) , (RPFC) 

2 - Art , 62 (1) (2) , (RPFC) 

1 - Art , 13 (1) (2) (3) (RPFC) 
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تجاری آنها را منحل نمايد. رأی، حق نمايندگي و نيز صالحيت قبول مناصب عمومي را منع و در مورد شرکت های 

اگر سلب حق برای مدت نامحدودی است ، يا برای مدتي بيش از يک سال اعالم گرديده، دادگاه مي تواند با 

درخواست متقاضي سابق يا طرف مقابل، سلب حق را بطور کلي يا جزيي لغو نمايد يا مدت آن را محدود نمايد، البته 

ب گذشته باشد. اگر يک سال از زمان تصميم آخر دادگاه سپری شده باشد، اين بر شرط اينکه، دو سال از اعالم سل

درخواست را مي توان مجدداً مطرح نمود. درخواست مجدد عليه همان شخص را زماني مي توان مطرح نمود که 

  9مبتني بر وقايع و موضوعات جديد باشد.

 

 قانون پایه (  21ماده  2)بند 2خالف قانون اساسي بودن  احزاب 

چنين درخواستي، مي تواند از سوی باندستاگ، باند سرات يا حکومت ايالتي مطرح گردد. حکومت ايالتي تنها  

در صورتي مي تواند چنين درخواستي را عليه حزبي مطرح نمايد که سازمان حزب محدود به سرزمين آن ايالت باشد. 

قانوني مربوطه ، يا در صورت فقدان آنها، توسط اساسنامه حزب معين گردد. اگر اين نماينده حزب بايد بوسيله مواد 

افراد مشخص يا غايب باشند، يا از حزب کناره گيری نموده باشند، افرادی که عمالً اداره حزب را در جريان فعاليتي 

صي برای به اين افراد زمان مشخکه منجر به چنين درخواستي گشته، بايد بعنوان نماينده حزب تلقي گردند. دادگاه 

اظهار نظر مي دهد و سپس در خصوص قابل مسموع بودن يا نبودن و برگزاری جلسه رسيدگي تصميم مي گيرد. اگر 

اين اعالم مي تواند  .صحت درخواست ثابت گردد، دادگاه قانون اساسي بايد غير قانوني بودن حزب را اعالم نمايد

ني حزب محدود باشد و بايد همراه با انحالل حزب يا بخش مستقل حزب و ممنوعيت به بخش مستقل سازماني يا قانو

ايجاد سازمان جانشين باشد. عالوه بر اين دادگاه مي تواند دستور دهد که دارايي حزب يا بخش مستقل حزب برای 

  1مصارف عمومي فدراسيون يا ايالت مصادره گردد.

 

ت گ راجع به تحت انتخاب یا کسب یا از دسدر خصوص شکایت علیه تصمیمات باندستا -3

 قانون پایه (  42ماده  2)بند  4دادن کرسي نمایندگي در باندستاگ

شکايت عليه تصميم باندستاگ راجع به صحت و اعتبار انتخابات يا از دست دادن کرسي نمايندگي باندستاگ، 

است و اعتراض وی رد گرديده، تقديم  بايد ظرف مدت دو ماه از تصميم باندستاگ توسط نماينده ای که معترض

دادگاه قانون اساسي فدرال گردد، به شرط اينکه وی از سوی حداقل يکصد نفر دارای حق رأی، يا يک گروه پارلماني 

يا يک اقليت باندستاگ که حداقل شامل 
10

تعداد قانوني نمايندگان هستند، حمايت گردد. داليل شکايت يک  1

                                                 
9 - Arts, 36- 41 , (FCC) 

2 - prohibition of parties 

1 - Arts , 43-47, (FCC) 

9 - (Scrutiny of elections) 
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يک محدوده زمان خاصي ارائه گردد. اشخاص که حق رأی دارند بايد شخصاً اين اعالميه را امضاء نمايند و ظرف 

  9نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد و آدرس شان را نيز اضافه نمايند.

 

 قانون پایه(  11)ماده   2طرح اتمام علیه رئیس جمهور فدرال توسط باندستاگ یا باندسرات -4

رئيس جمهور فدرال را مي توان بخاطر نقض عمومي قانون پايه يا هر قانون ديگری با تقديم اليحه طرح اتهام به 

قانون  9بند  19دادگاه قانون اساسي فدرال محاکمه نمود. مطابق با تصميم هر يک از هيأت های قانونگذاری )ماده 

يک ماه تقديم دادگاه نمايد. اين اليحه بايد فعل يا ترک پايه( رئيس هيأت بايد اليحه را تنظيم و آن را ظرف مدت 

فعلي که مستند اتهام است، داليل و مدارک و مواد قانون اساسي يا قانوني که ادعا مي شود نقض گرديده ، بايد به 

دقت مشخص گردد. بعالوه بايد در اليحه مربوطه قيد گردد که تصميم به طرح  چنين اتهامي، با اکثريت 
3

تعداد  2

اعضای قانوني باندستراگ يا 
3

ماه  1آرای باندسرات گرفته شده است. هر يک از اين هيأت ها، بايد ظرف مدت  2

بعد از شرايطي که اساس چنين اتهامي قرار گرفته، اليحه را تقديم دادگاه نمايند. و استعفای رئيس جمهور، 

باندستراگ يا پايان دوره انتخاباتي در آغاز و اجرای اين رسيدگي تأثيری ندارد. طرح اتهام ممکن  بازنشستگي، انحالل

است تا قبل از اعالم حکم، با تصميم هيأتي که چنين درخواستي را مطرح کرده، باطل گردد و ابطال آن، مستلزم 

ئيس هيأت است. اليحه اتهام بايد توسط رتصويب اکثريت تعداد قانوني اعضاء باندستراگ و اکثريت آراء باندسرات 

درخواست کننده، باطل گردد و نسخه ای از چنين تصميمي برای دادگاه قانون اساسي فدرال ارسال گردد. اگر رئيس 

جمهور طرح اتهام را ظرف مدت يک ماه انکار نمايد، ابطال آن توسط هيأت مربوطه قابل ترتيب اثر نيست. دادگاه 

اند بعد از به جريان افتادن طرح اتهام، دستور موقتي صادر کند که بر اساس آن رئيس جمهور قادر قانون اساسي مي تو

به انجام وظايفش نباشد. انجام تحقيقات مقدماتي، توسط خود دادگاه يا  درخواست رئيس جمهور يا هيأت درخواست 

را  صدور حکم در رسيدگي های اصليکننده امکان دارد و مسئوليت آن بر عهده قاضي شعبه ای است که مسئوليت 

بر عهده ندارد. دادگاه بايد در خصوص اساسي رسيدگي های شفاهي تصميم گيری نمايد. برای رسيدگي های شفاهي 

، رئيس جمهور بايد احضار گردد و در اخطاريه قيد گردد که در صورتي که بدون عذر موجه حاضر نگردد، رسيدگي 

در جريان رسيدگي، نماينده هيأت درخواست کننده بايد اتهام را قرائت نمايد و بعد  در غياب وی ادامه خواهد يافت.

از آن نوبت به رئيس جمهور مي رسد که بايد به وی فرصت صحبت در خصوص اتهام دارد. پس از آن داليل ارائه 

يان دفاع خويش را بمي شوند. در پايان رسيدگي، نماينده هيأت بايد اليحه خويش را تقديم و رئيس جمهور بايد 

نمايد. حرف آخر را رئيس جمهور مي زند. دادگاه قانون اساسي فدرال در حکم خويش بايد قيد کند که آيا رئيس 

 جمهور در نقض همه ی قانون پايه يا يک قانون خاصي فدرال مقصر است يا نه. دره صورت محکوميت، دادگاه مي 

                                                 
9 - Art , 48 (1) (2) (3) (FCC) 

2 - (Impeachment of the federal president) 
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محض اعالم رأی دادگاه بايد اجرا گردد. رونوشتي از حکم  تواند رئيس جمهور را مقامش عزل نمايد. و به

 9صادره همراه با داليل، برای باندستاگ، باندسرات و حکومت فدرال فرستاده مي شود.

 

راجع به تفسیر قانون پایه در صورت بروز اختالف راجع به حدود حقوق و تکالیف یک  -5

وجب این قانون پایه یا قواعد دادرسي ارگان عالي فدرال یا طوف های دیگری که حقوقي به م

 (  قانون پایه ( 1بند ) 33) ماده  2یک ارگان عالي فدرال، به وی اعطاء گردیده است.

تنها رئيس جمهور فدرال، باندستاگ، باندسرات، حکومت فدرال و بخش هايي از اين ارگانها که با توجه به 

چنين حقي به آنها اعطاء گرديده مي توانند در مقام درخواست قانون پايه يا آيين دادرسي باندسرات يا باندستاگ 

 کننده يا طرف مقابل قرار گيرند. 

درخواست تنها زماني قابل استماع است که درخواست دهنده فعل يا ترک فعل طرف مقابل را که به وی صدمه 

اص آن يا به موجب قانون پايه اختصزده يا مستقيماً او يا ارگاني را به خطر انداخته که به وی حقوق يا تکاليف در 

يافته، بيان نمايد. درخواست دهنده بايد ماده قانون پايه را که توسط طرف مقابل نقض گرديده، ذ کر نمايد.. طرف 

های ديگری که تصميم دادگاه مربوط به تحديد حدود صالحيت آنها است مي توانند در هر مرحله از دادرسي به 

البته تنها آنهايي که مطابق با قانون چنين حقي به آنها اعطا گرديده که همان رئيس طرفين دعوی ملحق گردند )

جمهور، باندسرات، حکومت فدرال و بخش هايي از اين ارگان است که مطابق با قانون دارای چنين حقي هستند.( 

 دادرسي مطلع نمايد. دادگاه قانون اساسي بايد رئيس جمهور ، باندستاگ، باندسرات و حکومت فدرال را از آغاز

بعالوه دادگاه مي تواند دعوای مستقل را ترکيب و دعاوی مرکب را جدا نمايد. در حکم صادره بايد قيد گردد که 

آيا فعل يا ترک طرف مقابل قانون پايه را نقض کرده است )يا نه( . ماده آن بايد مشخص گردد. دادگاه مي تواند در 

  1سير قانون پايه است تصميم بگيرد.خصوص موضوع حکمي که مربوط به تف

 

 

 

هرگاه اختالف نظر یا تردید به وجود آید که آیا قانون فدرال یا قانون ایالت به لحاظ  -1

صوری یا ماهوی با قانون پایه منطبق است )یا نه( ، یا آنکه قانون ایالتي با قانون  دیگر فدرال 

ال، حکومت ایالت یا انطباق دارد )یا نه، مشروط به درخواست حکومت فدر
3

 4اعضای باندستاگ 1

 . قانون پایه( 33ماده  2و  1) بند 

                                                 
9 - Arts , 49-59 (FCC) 

2 - Disputes between organs 

1 - Arts , 63-67 . (FCC) 

9 - Review of law in general 
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يکي از طرف ها ادعا نمايد  -9چنين درخواستي از سوی هر يک از نهاد های فوق تنها زماني مسموع است که:

-2که قانون فدرال يا قانون ايالتي به لحاظ صوری يا ماهوی با قانون پايه يا قانون فدرال ديگر باطل و بي اثر است. 

را  ا يک ارگان فدرال يا ايالتي، قانوني را بواسطه اينکه آنحتي قانون معتبر باشد ولو اينکه يک دادگاه مقام اداری ي

ناسازگار با قانون پايه يا قانون فدرال ديگر مي داند، اعمال ننمايد. درخواست باندسرات، حکومت ايالتي يا پارلمان 

عدم اجرای شروط ( قانون پايه تنها زماني قابل استماع است که درخواست دهنده به واسطه 2و  9) 11ايالتي مطابق با 

قانون پايه ، يک قانون فدرال را باطل و بي اثر تلقي نمايد. درخواست همچنين مي تواند مبتني بر اين  2مطرح در ماده 

( قانون پايه ناتوان است و از اين رو باطل 2) 72عقيده درخواست دهنده باشد که قانون فدرال از اجماع شروط مادی 

 9د در هر مورد فرصت کافي و معيني در خصوص بيان عقيده آنها بدهد.و بي اعتبار است. دادگاه باي

 

1a) )-  قانون ثبت منطبق  22ماده  2در اختالف نظر راجع به اینکه آیا قانوني با شرایط بند

 a2بخش  32ماده  1است، به دنبال درخواست باندسرات، حکومت ایالتي یا پارلمان ایالت )بند 

  حيت دادگاه در اين مورد مثل مورد فوق عمل مي شود.در خصوص صالقانون پایه . 

 

در مورد اختالف نظر راجع به حقوق و وظایف فدراسیون و لندر، خصوصاً در اجرای قانون  -2

، جمله دوم  14ماده  4و بند  33ماده  3و  1) بند  2فدرال شرط لندری و در اجرای نظارت فدرال 

 از قانون پایه( 

انند بعنوان درخواست دهنده و طرف مقابل قرار گيرند. برای فدراسيون: حکومت فدرال و تنها نهادی زير مي تو

قانون دادگاه قانون اساسي فدرال بايد با اعمال تغييرات  17تا  19برای ايالت : حکومت ايالت )شروط مذکور در مواد 

داده شد. ( تصميم باندسرات  صالحيت های دادگاه توضيح 5الزم اعمال گردد، و اين همان موادی است که بند 

 1قانون پايه را تنها مي توان از طرف مدت يک ماه از اتخاذ آن مورد اعتراض قرار داد. 9( بخش 9) 19مطابق با ماده 

 

در اختالفات دیگر از جمله حقوق عمومي میان فدراسیون و ایالت ، میان ایالت ها یا در  -1

  4قانون پایه ( 33ماده  4و  1گری ممکن باشد )بند خود ایالت، مگر اینکه رجوع به دادگاه دی
 در خصوص اين صالحيت، درخواست دهنده ها و طر ف های مقابل مي توانند نهادهای ذيل باشند : 

قانون  99( و 9) 11در اختالفات مربوط به حقوق عمومي بين فدراسيون و لندر )ايالت( مطابق با  -9

 ي پايه : حکومت فدرال و حکومت های ايالت

                                                 
9 - Arts, 76-79 (FCC) 

2 - Disputes between the federation and the Lander 

1 - Arts, 68-70 , (FCC) 

9 - Public law disputes of a non- constitiuional nature between the federation and the laender 
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( قانون پايه : 9( و )9) 11در اختالفهای مربوط به حقوق عمومي بين لندر اياالت، مطابق با ماده  -2

 حکومت های ايالتي 

( قانون پايه: ارگان 9( و )9) 11در اختالفات مربوط به حقوق عمومي در يک ايالت، مطابق با ماده  -1

اساسي ايالت يا قواعد دادرسي ارگان عالي  های عالي ايالتي و بخش های اين ارگان ها که بر اساس قانون

ايالتي چنين حقوقي به آنها اعطا گرديده، البته اگر موضوع اختالف، صالحيت ها و حقوق آنها را تحت 

 ماه از آگاهي از فعل يا ترک فعل مطرح نمود.  1تأثير قرار دهد. درخواست را بايد ظرف مدت 

 يان نمايد: دادگاه قانون اساسي مي تواند در تصميمش ب

 قابل استماع يا غير قابل استماع بودن اقدامي  -9

 تعهد طرف مقابل به انصراف از اقدامي، لغو آن، اجرا يا تسامح نسبت به آن  -2

 تعهد به اعطای سود يا نفع  -1

دادگاه قانون اساسي فدرال بايد اعالم نمايد که آيا اقدام ، فعل يا ترک فعل  1و  9در دعاوی مربوط به بندهای 

  9طرف مقابل نقض ماده قانون اساسي ايالتي است )يا نه ( .

 

(A)1-  بند( و  1در مورد شکایات مربوط به قانون اساسيa4  وb4  وb5  33و ) 2قانون پایه  

( 9) 21هرگاه شخصي مدعي گردد که يکي از حقوق اساسي وی يا يکي از حقوق وی در مواد  -9

سوی مقامات عمومي نقض گرديده مي تواند شکايتي را تقديم قانون پايه از  919، 911، 919، 11، 11، 

 دادگاه قانون اساسي فدرال نمايد. 

در صورتيکه دعوای حقوقي عليه نقض چنين حقوقي قابل استماع باشد، نمي توان اقامه شکايت  -2

ند انمود، مگر اينکه کليه طرق ديگر جبران آزمايش شده باشد. با اين حال دادگاه قانون اساسي مي تو

بالفاصله راجع به شکايت اساسي قبل از اينکه طرق ديگری آزمايش گردد، تصميم بگيرد، البته منوط به 

اينکه موضوع از اهميت کلي برخوردار بوده يا اينکه توسل به دادگاه های ديگر باعث ضرر جدی و غير 

طبق با قانون ن اساسي ايالت مقابل اجتنابي برای شاکي گردد. البته حق تقدم شکايت اساسي به دادگاه قانو

و انجمن های شهرداريها مي توانند شکايت نمايند که قانون  1اساسي ايالت، محفوظ مي ماند. شهرداريها

قانون پايه را نقض نموده است. در صورتي که بتوان عليه نقض حق  21فدرال يا ايالت شروط و قيود ماده 

بق با قانون ايالت شکايت نمود، نمي توان در دادگاه قانون خودگرداني به دادگاه قانون اساسي ايالت مطا

اساسي فدرال طرح شکايت کرد. داليل چنين شکايتي بايد  حقي را ادعا مي شود نقض گرديده و نيز فعل 

يا ترک فعلي ارگان يا مقامي که شاکي ادعا نمايد باعث ضرر گرديده را بايد مشخص نمايد. شکايت قانوني 
                                                 
9 - Arts , 71-72(FCC) 

2 - (onstitutional complaint) 

1 - Municipality 
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يک ماه تقديم و داليل آن را ارائه نمود. و مهلت آن از ابالغ رسمي يا غير رسمي تصميم  را بايد ظرف مدت

بوده است. در موارد  9کامل آغاز مي گردد، اگر مطابق با مقررات دادرسي مربوط به اعتبار سمت و مقام

يده اطالع رس ديگر، مهلت بايد زماني آغاز گردد که تصميم اعالم شده ،يا  اعالم نگرديده،بگونه ای به

باشد. اگر شاکي نسخه ای از تصميم قابل دريافت نکرده باشد، مهلت آغاز شکايت بايد به درخواست شاکي 

،که يا بصورت مکتوب يا بصورت شفاهي در دفتر دادگاه ثبت مي گردد، برای دريافت نسخه ای از تصميم 

غ گردد، ادگاه يا طرف دعوی به شاکي ابالکامل معلق مي نامند. تعليق بايد تا زمانيکه تصميم کامل توسط د

 ادامه يابد. 

اگر شاکي به واسطه تقصير و اهمال خويش اين مهلت را رعايت ننمايد، با درخواست وی بايد وضع به حالت 

هفته بعد از رفع مانع داده  2به وی اعطا گردد. اين درخواست بايد ظرف مدت  (restitutio in integrum)سابق 

اين تقاضا بايد در حين طرح درخواست يا در خالل رسيدگي به درخواست ارائه گردد. دعوی حقوقي شود. داليل 

غفلت شده بايد در مهلت مقرر برای درخواست انجام گيرد و اگر چنين کاری انجام گيرد، ممکن است بدون نياز به 

ز پايان مهلت زماني مطرح درخواست رسمي به شاکي )حالت( برگشت اعطا گردد. اگر درخواست يک سال بعد ا

گردد معتبر نيست. تقصير وکيل شاکي نيز در اين رابطه بي تأثير است و بسان تقصير خود شاکي تلقي مي گردد. اگر 

شکايت عليه قانون يا عمل حاکميتي است که دعوی حقوقي نسبت به آن غير قابل مسموع است، شکايت مي توان 

 نون يا اعالم عمل حاکم تقديم کرد. تنها ظرف يک سال بعد از اجرا شدن قا

 شکايت قانون اساسي بايد مورد پذيرش قرار گيرد. 

 شکايت قانون اساسي در موارد ذيل پذيرفته مي شود : 

 (  11مادامي که از اهميت قانوني بنيادين برخوردار است. )ماده  -9

ردی که  در نتيجه اگر به منظور اجرای حقوقي مذکور در بند يک باشد، اين امر همچنين در مو -2

 رد تصميم در خصوص شکايت، زيان شديدی به شاکي برسد صادق است. 

فوق اجرا شد و اگر موضوع اساسي مشخص کننده حکم شکايت، قبالً توسط   a11 (2 )(b)اگر شرايط ماده 

دادگاه قانون اساسي فدرال تصميم گيری شده باشد، در صورتيکه شکايت بوضوح موجه باشد، اتاق مي تواند شکايت 

بيان مي کند که ( فوق ذکر 2) 19را اجازه دهد. اين تصميم مساوی با تصميم شعبه است. تصميمي که با تأثير از ماده 

 قانوني با قانون پايه يا با قانون فدرال ديگر ناسازگار است، برای شعبه محفوظ مي نماند. 

يا تصميم فوق الذکر باال بدون مذاکرات  (chamber)تصميم راجع به رد پذيرش شکايت اساسي توسط اتاق 

عبه ي نيازمند دليل نيست. ماداميکه ششفاهي است. از اين تصميم مي توان اعتراض کرد و رد پذيرش شکايت اساس

راجع به پذيرش شکايت اساسي تصميم نگرفته است، اتاق مي تواند کليه تصميمات مربوط به رسيدگي را اتخاذ نمايد. 

                                                 
9 -ex offico 
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قرار موقتي کلي يا جزئي در خصوص تعليق اعمال قانون تنها توسط شعبه امکان دارد. تصميمات اتاق بايد با اتفاق 

 قاضي باشد.  1رش شکايت توسط شعبه بايد با تصميم حداقل آراء بوده و پذي

دادگاه قانون اساسي بايد به ارگان فدرال يا ايالت و نيز وزير يا مقام فدرال يا ايالتي در هر يک از موارد که ادعا 

 مي شود حقوق را نقض کرده اند، فرصت الزم برای بيان اظهاراتشان را بدهد.

د، تصميم دادگاه بايد ماده قانون پايه را فعل يا ترک فعل مربوط آن را نقض اگر شکايت اساسي تأکيد گرد

نموده بيان نمايد. بعالوه دادگاه مي تواند اعالم نمايد که تکرار چنين فعل يا ترک فعلي که اساس شکايت را تشکيل 

 داده، نقض قانون پايه خواهند بود.

سي تأييد گردد دادگاه بايد تصميم را نقض نمايد و در اگر شکايت عليه تصميمي توسط دادگاه قانون اسا -2

 موضوع را بايد به دادگاه های صالح بازگرداند.  2( 11دعاوی مربوط به بخش نخست ماده )

فوق  2اگر شکايت عليه قانوني تأييد گردد، قانون بايد باطل و بي اعتبار اعالم گردد. و اگر شکايتي پيرو بند  -1

اسطه اينکه تصميم نقض شده مبني بر قانوني است که بر خالف قانون پايه است، همان مقررات الذکر تأييد گردد، بو

 .  9بايد اعمال گردد 2بند 

 

 قانون (  31ماده  5و  2)بند  2در خصوص اعالم اتهام علیه قضات فدرال ایالتي -3

قانون دادگاه قاضي  55تا  91( قانون پايه متهم نمايد، مواد 2) 11اگر باندستاگ يک قاضي فدرال راپيرو ماده 

( بايد اعمال تغييرات الزم اعمال گردد. 9) 52( و جمله دوم ماده 51( ، ماده )1) 91فدرال به استثنای جمله دوم ماده 

د. باندستاگ نبايد تا اتمام غير قابل پژوهشي بودن رسيدگي اگر قاضي متهم به سوء استفاده از مقام رسميش گرد

قضايي تصميم بگيرد، يا اگر رسيدگي های انتظامي رسمي قبالً برای همان تخلف آغاز گرديده، ماداميکه چنين 

رسيدگي هايي آغاز گرديده اند. اگر شش ماه از اتهام غير قابل پژوهشي بودن رسيدگي های قضايي که در آن قاضي 

رال متهم به ارتکاب تخلف گرديده بگذرد، طرح اتهام مسموع نيست. بعالوه اگر دو سال از زمان تخلف سپری فد

شده باشد طرح اتمام مسموع نيست. اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال بايد توسط شخصي که توسط باندستاگ 

ز قضاوت بعد از اعالم حکم، اجرا مي گردد. مأمور گشته، ارائه گردد. اگر دادگاه قاضي را عزل نمايد، محروميت ا

و اگر دادگاه دستور دهد که قاضي فدرال بايد وظيفه ديگری انجام دهد يا اينکه بازنشسته گردد، چنين وظيفه ای بر 

عهده مقامي است که صالحيت عزل وی را دارد. کپي از حکم صادره بايد برای رئيس جمهور، باندستاگ و حکومت 

دد. در حين رسيدگي به پرونده قاضي در دادگاه قانون اساسي فدرال، رسيدگي انتظامي بايد معلق فدرال ارسال گر

گردد. اگر دادگاه قانون اساسي فدرال به عزل يا انتقال به وظيفه ديگر يا بازنشستگي حکم دهد، رسيدگي انتظامي 

 بايد باطل و در موارد ديگر ، بايد ادامه يابد. 

                                                 
9 - Arts , 90-95 , (FCC) 

2 - Impeachment of judge 
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و  151رخواست وی يا بعد از فوتش، همسر يا يکي از بازماندگانش مطابق با بخش های تنها قاضي محکوم يا د

آيين دادرسي کيفری مي تواند دعوای جديد مطرح نمايد و بايد مستندات و داليل قانوني آن را ذکر نمايد. البته  119

بدون  بل استماع بودن  درخواستچنين درخواستي نمي تواند اثر حکم سابق را معلق نمايد. دادگاه بايد در خصوص قا

  9مذاکره شفاهي تصميم بگيرد. رسيدگي های جديد يا بايد حکم سابق را تأييد و يا اينکه تخفيف يا تبرئه نمايند.

 

در خصوص اختالفات مربوط به قانون اساسي در یک ایالت  اگر چنین تصمیمي توسط  -11

  2قانون ایالت به دادگاه قانون اساسي محول گردد.

تنها ارگان های يک ايالت و بخش هايي از آنها که مطابق با قانون اساسي ايالت يا قواعد دادرسي خود چنين 

( قانون دادگاه قانون 1) 99حقي به آنها اعطا گرديده مي توانند در شکايت اساسي در يک ايالت شرکت نمايند. ماده 

  1الف آن را مقرر نکرده بايد اعمال گردد.اساسي با اعمال تغييرات الزم، مادامي که قانون ايالت خ

 

در خصوص مطابقت قانون فدرال یا قانون ایالت با قانون پایه یا مطابقت یک مصوبه ایالتي  -11

یا قانون ایالتي دیگر با یک قانون فدرال، زمانیکه چنین تصمیمي از سوی یک دادگاه درخواست 

  قانون پایه ( 111ماده  1) بند  4گردد
( قانون پايه، دادگاه بايد مستقيماً تصميم دادگاه قانون اساسي فدرال را 9) 911اجماع شرايط ماده  در خصوص

تحصيل نمايد. درخواست دادگاه بايد مستقل از ادعای بطالن ماده حقوقي توسط طرف دعوی باشد. دادگاه قانون 

ماده  مي تواند با اتفاق آراء مطابق بااساسي بايد منحصراً و در خصوص جهت قانوني )حکمي( تصميم بگيرد. اتاق 

قانون دادگاه، دادخواست را غير قابل استماع تشخيص دهد. اگر درخواست از سوی دادگاه قانون اساسي ايالت  11

يا يک دادگاه عالي فدراسيون مطرح شده باشد تصميم برای شعبه محفوظ است. دادگاه بايد به طرفين فرصت کافي 

 هد و آنها را به مذاکرات شفاهي اخطار و به نمايندگانشان اجازه دهد تا سخن بگويند.برای اظهار نظر را بد

دادگاه قانون اساسي مي تواند از دادگاههای عالي فدرال يا ايالتي بخواهد تا بيان نمايند که چگونه وبر اساس چه 

اده و چگونه آنها را در اجرای عدالت اين م مالحظاتي آنها تا حال قانون پايه را راجع به مسأله متنازها فيه تفسير کرده،

قانوني را که اعتبارش مورد مناقشه است، اعمال کرده اند. بعالوه دادگاه مي تواند از  آنها بخواهد که مالحظات 

  5خويش را در خصوص جهات قانوني مربوط به تصميم تشريح نمايند.

 

                                                 
9 - Arts, 58-62 (FCC) 

2 - constitutional disputes within a land 

1 - Arts , 73-75 (FCC) 

9 - Review of specific (law) 

5 - Arts, 80-82 (FCC) 



19 

 

 المللي عمومي جز مکمل قانون فدرالدر مورد تردید در اینکه آیا یک قاعده حقوق بین  -12

است و آیتا چنین قاعده ای مستقیماً حقوق و تکالیفي برای افراد است )یا نه( ، هرگاه چنین تصمیمي 

  پایه ( 111ماده  2) بند  1از سوی دادگاهي درخواست گردد
ه ميمش بيان نمايد که آيا قاعد( قانون پايه، در دادگاه قانون اساسي فدرال بايد در تص2) 911در دعاوی پيرو ماده 

حقوق بين الملل جز مکمل قانون فدرال است و آيا چنين قاعده ای حقوق و تکاليفي برای افراد ايجاد مي کند ) يا نه 

( . در دادگاه بايد نخست به باندستاگ ، باندسرات و حکومت فدرال  فرصت الزم و مشخصي برای اظهارنظر اعطا 

  2ر هر مرحله از دادرسي به آن محلق گردند.نمايد. آنها مي تواند د

 

اگر دادگاه قانون اساسي یک ایالت، در تفسیر قانون پایه، قصد انحراف از تصمیم دادگاه  -13

قانون اساسي فدرال یا دادگاه قانون اساسي ایالت دیگر را داشته باشد، هرگاه چنین تصمیمي از 

  ( . 111ماده  3ند )ب 3سوی آن دادگاه قانون اساسي در جهان گردد
( قانون پايه چنين تصميمي از دادگاه قانون اساسي فدرال خواسته شود، 1) 911اگر با توجه به عبارت نخست ماده 

دادگاه قانون اساسي ايالت بايد پرونده ها و نظر حقوق خويش را تقديم نمايد. دادگاه قانون اساسي فدرال بايد به 

د عدول از تصميم دادگاه قانون اساسي آن ايالت را دارد، به آن به دادگاه باندسرات، حکومت فدرال و اگر قص

 فرصت اظهار نظر در مدت معيني را اعطا نمايد 

  9وظيفه دادگاه قانون اساسي فدرال تنهاتصميم در خصوص جهت قانوني است.

 

قانون  121ه در مورد اختالف نظر راجع به ادامه اعتبار قانوني به عنوان قانون فدرال )ماد -14

 پایه ( . 

در اين خصوص، باندستاگ، باندسرات، حکومت های ايالت و فدرال حق تقديم درخواست دارند. اگر در 

رسيدگي از دادگاه در خصوص اينکه آيا اجرای قانوني بعنوان قانون فدرال ادامه يابد ) يا نه (، موضوع اختالف قرار 

قانون اساسي فدرال را تحصيل نمايد. تقاضای باندسرات، حکومت فدرال يا گيرد، دادگاه مربوطه بايد نظريه دادگاه  

حکومت ايالت تنها زماني قابل استماع است که قابل استماع بودن يک اقدام که قبالً توسط يک ارگان فدرال،يا يک 

 مقام فدرال يا ارگان يا مقام ايالتي اجرا گرديده ، بسته به آن تصميم است. 

                                                 
9 - Review of public international law 

2 - Arts, 83-84 (FCC) 

1 - submission by the constitutional court 

9 - Art. 85(FCC) 
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اسي بايد در تصميم خويش بيان نمايد که آيا تداوم تمام يا بخشي از قانون بايد بعنوان قانون دادگاه قانون اس

  9فدرال در تمامي سرزمين فدراسيون اجرا گردد يا تنها در بخش خاصي از آن سرزمين.

 

ماده  2در موارد دیگری مثل آنچه که توسط قانون فدرال به آن محول مي گردد )بند  -15

 ه(.قانون پای 33

 

 شعبه های دادگاه : 

( که 99و  1شعبه اول دادگاه قانون اساسي فدرال صالحيت رسيدگي های مربوط به نظارت قانوني را دارد ) بند 

قانون پايه ناسازگار است و  919، 91، 11در آن ادعا مي شود ماده قانوني با حقوق بنيادی يا با حقوق مذکور در مواد 

قانون دادگاه قانون اساسي فدرال و شکايت  19سي به استثنای شکايت های مطابق با ماده بعالوه برای شکايت های اسا

 هايي که در حوزه قانون انتخاباتي قرار دارد. 

( فوق الذکر را دارد. بعالوه 99( و )92( ، )1( تا )a1( ، )5( تا )9شعبه دوم دادگاه صالحيت رسيدگي به بندهای )

  2ني و شکايت هايي که به شعبه نخست محول نگرديده را نيز دارد.صالحيت رسيدگي به نظارت قانو

فوق الذکر، صالحيت شعبات بايد با توجه به پاراگراف های باال  91و  91در خصوص دعاوی مذکور در بند 

 اعمال مي گردد.

وارد مذکور در مپلنيوم دادگاه قانون اساسي فدرال مي تواند از تاريخ شروع سال مالي، صالحيت متفاوتي بغير از 

باال تعيين نمايد، البته اگر به دليل جلوگيری از تراکم کاری ضرورت داشته باشد. چنين ترتيبي مي تواند در جريان 

رسيدگي هايي که در آن مذاکرات شفاهي يا مشورت راجع به تصميم هنوز صورت نگرفته، اعمال گردد و ترتيب 

صالحيت شعبه ای برای دعاوی خاصي مبهم باشد، موضوع از سوی آن بايد در روزنامه رسمي منتشر گردد .اگر 

کميته ای متشکل از رئيس، نايب رئيس و چهار قاضي، که دو نفر از آنها توسط هر شعبه برای سال مالي منصوب مي 

رئيس و نايب رئيس دادگاه،  1شوند، تصميم گيری مي شود. در صورت تساوی آرا، رئيس کميته رأی قاطع دارد.

ت شعبات مربوطه را بر عهده دارند. با سابقه ترين قاضي حاضر در هر شعبه، نماينده آنها تلقي مي گردد و در رياس

 صورت اجرا قضاوت هم سابقه، چنين نقشي را مسن ترين آنها ايفا مي نمايد. 

، قاضي است. اگر در مورد خاصي ضروری، شعبه ای به حد نصاب نرسد 1حد نصاب هر شعبه، حضور حداقل 

رئيس بايد از طريق، قاضي شعبه ديگر را معين نمايد و تا زماني که حد نصاب وجود دارد، قضات نامبرده بعنوان 

جانشين عمل مي کنند. قضات رئيس را نمي توان به عنوان جانشين انتخاب نمود. بعد از اينکه رسيدگي آغاز گرديد، 

ني شعبه از دست يابي به تصميم ، رسيدگي از نو آغاز مي قاضي ديگری نمي توان به آن وارد گردد. در صورت ناتوا

                                                 
9 - Arts, 86-89 (FCC) 

2 - Art, 14, (1)  (2) (FCC) 

1 - Art , 14 (4)  (5) (FCC) 
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اکثريت  1و  9،  2، 9گردد، و بعد از حضور حد نصاب قضات، در دعاوی بند 
3

اعضای شعبه برای تصميم عليه  2

 طرف مقابل الزم است، مگر اينکه خالف آن را تصريح نمايد.

شرکت کننده در تصميم الزم است مگر اينکه قانون خالف آن مقرر  در کليه  دعاوی ديگر، اکثريت اعضای

نموده باشد. اگر به لحاظ جهت قانوني، شعبه ای قصد عدول از نظر حقوقي شعبه ديگری را داشته باشد ، پلنيوم دادگاه 

قانون اساسي بايد در خصوص آن موضوع تصميم بگيرد، و اگر 
3

ی حاضر باشد جلسه به حد قضات هر شعبه ا 2

  9نصاب مي رسد.

 

  2اتاق ها 

شعبه ها بايد چندين اتاق را در طول يک سال مالي مشخص نمايند. هر اتاقي متشکل از سه قاضي است. ترکيب 

سال بدون تغيير باقي بماند. هر شعبه بايد بيش از آغاز هر سال مالي در خصوص تصميم  1اين اعضاء نبايد برای بيش از 

همان قانون در ميان  19و  11قانون دادگاه قانون اساسي فدرال و شکايت های اساسي پيرو مواد  11اويي پيرو ماده دع

  1مخبرين، تعداد و ترکيب اتاق ها و نمايندگي اعضايشان تصميم گيری نمايد.

 

 

 

 

 موارد رد دادرس: 

وابستگي نسبي يا ازدواج با طرف دعوی در خط مستقيم تا درجه سوم، يا ازدواج تا درجه دوم در  -9

 خط اطراف. 

 در همان دعوی بواسطه مقام يا حرفه اش درگير بوده است.  -2

اگر در نتيجه دعوی بواسطه موقعيت مشخص، حرفه، عضويت در حزب سياسي يا مالحظات کمي  -1

 رگيری در موارد فوق الذکر شامل مورد ذيل نمي گردد: مشابه ذينفع باشد. دخالت يا د

 اظهارنظر به عنوان متخصص در مساله قانوني که به دعوی مربوط است.  -2مشارکت در فرايندهای تفنيني  -9

اگر به قاضي دادگاه قانون اساسي ايراد صالحيت )رد دادرسي( گردد ، دادگاه بايد در غياب وی تصميم بگيرد، 

 اوی بودند، رئيس رأی قاطع  دارد. اگر آراء مس

                                                 
9 - Arts, 15 (2) (3) (4) , 16 (1) (2) (FCC) 

2 - chamber 

1 - Arts, 15 a(1)  (2)  
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داليل چنين ايرادی بايد بيان گردد قاضي مربوطه حق توضيحات راجع به  آن را دارد. در صورتيکه چنين ايرادی 

بعد از آغاز مذاکرات شفاهي آغاز گردد، نامربوط تلقي مي گردد. درصورتيکه خود قاضي چنين مسأله ای را عنوان 

 آن رسيدگي کند.نمايد، دادگاه بايد به 

در صورتيکه اعتراض يا نظر قاضي از سوی دادگاه موجه تلقي گردد، با قرعه، قاضي از شعبه ديگر بعنوان جانشين 

  9انتخاب مي گردد. قضات رئيس شعبه ها را نمي توان بعنوان جانشين انتخاب نمود.

 

 

 

 وکالت در دادگاه قانون اساسي فدرال 

ديگر طرح دعوی نمايند، دادگاه مي تواند دستور دهد که چنين گروهي  در صورتيکه گروهي عليه گروه 

)خواهان يا خوانده( مي تواند حقوق خويش، از جمله حق حضور در رسيدگي ، را از طريق انتخاب يک يا چند 

 نماينده اعمال نمايند. 

وق بت رسيده يا استاد حقطرفين دعوی مي توانند در هر مرحله از رسيدگي همراه با وکيلي که در دادگاه به ث

يکي از نهادهای آموزش عالي آلمان، وارد دعوی گردد. در مذاکرات شفاهي در محضر دادگاه قانون اساسي فدرال، 

آنها بايد بدين طريق نمايندگي گردند. بخش ها و هيأت های تقيني که با توجه به قوانين يا قواعد دادرسي مربوطه 

يده مي توانند عالوه بر وکيل، از اعضايشان بعنوان نماينده استفاده نمايند. فدراسيون، شان چنين حقي به آنها اعطا گرد

لندر )ايالت( و ارگان های اساسي شان مي توانند از مأمورين و کارمندانشان استفاده نمايند به شرط اينکه واجد شرايط 

 اداری عالي تر را داشته باشند. بعالوه الزم برای ايفای وظايف يک قاضي بوده يا اينکه شرايط الزم برای خدمات

 دادگاه مي تواند به شخصي ديگر نيز اجازه دهد تا بعنوان مشاور طرف عمل نمايد. 

اختيارات وکيل بايد بصورت نوشته قيد شد باشد و چنين اختياراتي بايد صريحاً مربوط به رسيدگي مورد بحث 

  2باشند. نکته ديگر آنکه، بعد از انتخاب نماينده، کليه ابالغ ها بايد به نام وی باشد. 

 

 

 طرح دعوی و رسیدگي 

رت مکتوب تسليم دادگاه گردد. و در آن تقاضا و درخواست های تقديمي برای شروع رسيدگي بايد به صو

مخبر بايد  RPFC) .)11داليل مربوطه و مدارک الزم بايد مشخص گردد. قاضي رئيس، يا در مواردی مانند ماده 

درخواست را فوراً برای طرف مقابل، طرف های ديگر و درصورتي که الزم باشد، برای اشخاص ثالث بفرستد در 

د در مدت معيني در مورد آن موضوع اظهار نظر نمايند، بفرستد. قاضي رئيس يا مخبر صورتي که از آنها خواسته شو
                                                 
9 - Arts , 18 , 19 (FCC) 

2 - Arts , 21-22(1)  (2)  (3)  (FCC) 
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مي تواند به هر طرف دعوی دستور دهد که در مدت معيني کپي های کافي از لوايح مکتوب و تصميمات اعتراض 

  9شده را برای دادگاه و طرف ديگری، تسليم نمايد.

را مي توان به اتفاق آراء رد کرد. اگر پيش از آن به درخواست  درخواست های غير قابل استماع يا بي اساس

دهنده تذکر داده شده باشد که ترديدهايي در خصوص قابل استماع بودن يا اساس درخواستش وجود دارد، دليل 

 ديگری الزم ندارد. دادگاه قانون اساسي بايد بر اساس مذاکرات شفاهي تصميم بگيرد مگر اينکه کليه طرفين دعوی

تصميمات موقت در حين رسيدگي مجاز است و در نهايت تصميمات بايد به نام  2صريحاً از آن صرفه نظر نمايند.

   1مردم باشد.

در صورت لزوم، دادگاه بايد برای کشف حقيقت به جستجوی داليل بپردازد. حتي مي توان يکي از اعضای 

ل اين کار نمايند يا اينکه از دادگاه ديگری بخواهد چنين دادگاه را که از خارج از مذاکرات شفاهي قرار دارد مسئو

در صورتيکه دو سوم اعضای ددگاه تصميم بگيرند، مي توان  9کاری را نسبت به افراد و واقعيات خاصي انجام دهد.

 واز ارائه اسناد و مدارک فردی که استفاده از آنها برای امنيت کل خطرناک است ، صرفنظر نمود. کليه دادگاهها 

مقامات اداری موظفند در خصوص مسائل اداری و حقوقي به داداگاه قانون اساسي مساعدت نمايند و در صورتي که 

دادگاه پرونده های مربوط به رسيدگي های اوليه را مطالبه نمايد، بايد آنها را مستقيماً تسليم دادگاه نمود. دادگاه مي 

راجع به بررسي شهود و متخصصين ، مواد مجموعه   5ها استفاده نمايد.تواند در صورت لزوم از نظر کارشناسان و خبره 

( اعمال گردد و در مورد ساير بندها آيين 1( و )9( و )2( و )9قوانين آيين دادرسي کيفری بايد در خصوص بعدهای )

ی باشد، تردادرسي مدني بايد رعايت گردد. در صورتيکه بازپرسي از شاهد يا خبره ای منوط به رضايت مقام باال

دادگاه مي تواند در صورت ضرورت رفاه فدراسيون يا ايالت، از رضايت صرفنظر نمايد. شاهد يا خبره نمي توانند 

دفاع نمايند که آنها متعهد به حفظ اسرار هستند، اگر دادگاه با اکثريت 
3

آرائش اعالم نمايد که چنين افکار رضايتي  2

بي اساس است. وقت تمامي جلسه ها رسيدگي بايد به اطالع طرفين برسد و مي تواند درحين ارائه داليل و شهود 

حاضر گردند و مي توانند از شهود و کارشناسان پرسش هايي به عمل آورند و در صورت اعتراض به پرسش، دادگاه  

ي گيرد. دادگاه قانون اساسي فدرال بايد در مذاکرات محرمانه بر اساس عقيده راسخ که ناشي درمورد آن تصميم م

 از صورت مذاکرات و داليل ارائه  است، تصميم بگيرد. 

اين تصميم بايد به صورت مکتوب همراه با داليل به رشته تحرير درآيد و به امضای قضات مشارکت کننده 

ر گرديده است، چنين تصميمي بايد به طور علني اعالم و داليل عمده آن بيان برسد. اگر مذاکرات شفاهي برگزا

گردد. تاريخ اعالم تصميم را مي توان در خالل مذاکرات شفاهي يا در پايان مشورت مشخص کرد که در اين مورد 
                                                 
9 - Art, 23 (1) (2) (3) (FCC) 

2 - Art, 25 (1) (2) (FCC) 

1 - Art , 22 (3) (4) (FCC) 

9 - Art, 26 (1)  (FCC) 

5 - Arts , 26(2) , 27 , 27a(FCC) 
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عالم تصميم باشد، ا بايد بي درنگ به اطالع طرفين مربوطه برسد. نبايستي سه ماه فاصله بين پايان مذاکرات شفاهي و

قاضي که دارای عقيده ، تصميم يا داليل  9البته تعويق تاريخ با قرار دادگاه قانون اساسي فدرال امکان پذير است.

مخالف در طول گفتگوها بوده مي تواند بخواهد که آن را در رأی جداگانه ای ثبت نمايند، چنين رأی بايد به تصميم 

تواند در تصميماتشان تعداد آراء موافق و مخالف را قيد نمايند. کليه تصميمات بايد ضميمه گردد. بعالوه شعبات مي 

به اطالع طرفين برسد. رأی جداگانه ای که در آن قاضي نظر مخالف راجع به تصميم را ثبت کرده يا داليل که در 

ه مي تواند اين گردد. شعبخالل گفتگوها ابراز نموده بايد ظرف مدت سه هفته از تکميل تصميم تقديم قاضي رئيس 

 مهلت را افزايش دهد.

هر قاضي که قصد تقديم رأی جداگانه دارد بايد شعبه را به مجرد اينکه موقعيت گفتگوها اجازه داد، مطلع نمايد. 

اگر رأی جداگانه راجع به تصميم تقديم گرديد، قاضي رئيس بايد اين واقعيت را در جريان اعالم بيان نمايد. قاضي 

آن وقت مي تواند جهات عمده رأی جداگانه اش را ذکر نمايد. اين رأی بايد هرماه با تصميم به اطالع برسد.  مخالف

بعالوه، بايد در مجموعه تصميمات دادگاه قانون اساسي فدرال بعنوان ضميمه تصميم منتشر گردد و دارای نام قاضي 

ت که درصورتيکه آرای جداگانه ای نيز نسبت به مخالف باشد. نکته ای که در اينجا بايد متذکر گرديد آن اس

  2تصميمات پلنيوم وجود داشته با شند، ترتيب فوق به اعمال تغييرات الزم، بايد رعايت گردد.

 

  3قرار منع موقت 

در موارد ضروری، جلوگيری از ضرر جدی و يا هر دليل مهم ديگر دادگاه قانون اساسي مي تواند موقتاً با استفاده 

ر موقت به مسأله بپردازد. مي تواند چنين قراری را بدون مذاکرات شفاهي صادر کرد، و حتي در موارد ضروری از قرا

نيازی به حضور طرفين در رسيدگي اصلي ندارد. اگر قرار منع موقت توسط دادگاه صادر يا رد گردد، مي توان به آن 

 اساسي )مربوط به قانون اساسي( ، اعمال نمي گردد.  اعتراض نمود. البته اين نسبت به  درخواست دهنده در شکايات

دادگاه بايد در خصوص اعتراض بعد از مذاکرات شفاهي تصميم بگيرد. چنين فرايندی بايد در ظرف دو هفته از 

دريافت داليل اعتراض برگزار گردد. اعتراض عليه قرار منع موقت اثر تعليق ندارد. هر چند دادگاه قانون اساسي مي 

اجرای چنين قراری را به حالت تعليق در بياورد. ارائه دليل راجع به تصميم در خصوص صدور اين قرار يا اعتر  تواند

اض به آن برای دادگاه الزامي نيست. اعتبار اين قرار تا شش ماه است. در صورت موافقت اکثريت 
3

آراء قابل  2

رسد، و مورد ضروری باشد چنين قراری را در صورتي مي توان صادر کرد تمديد است. اگر شعبه ای به حد نصاب ن

                                                 
9 - Arts, 28 , 29 , 30 (1)  (FCC) 

2 - Art, 30 (2) (3) , (FCC) , Art , 56(1-6) (RPFCC) 

1 - temporary injunction 
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که حداقل سه قاضي حاضر باشند و تصميم به اتفاق آراء صادر گردد و اعتبار آن تا يک ماه است. اگر چنين قراری 

  9توسط شعبه تأييد گردد، اعتبار آن تا شش ماه بعد از تاريخ صدور است.

 

 توقیف دادرسي 

ها يا تصميم دادگاهي در رسيدگي های دادگاه قانون اساسي فدرال موثر باشد ، دادگاه قانون اساسي  اگر يافته

  2مي تواند رسيدگي را تا مشخص شدن دعوی در دعوی ديگر توقيف نمايد.

 

 

 

 هزینه های دادرسي 

( 2) 99اده ابق با مرسيدگي های دادگاه قانون اساسي هزينه ای ندارد. اگر تقديم شکايت اساسي يا شکايتي مط

قانون پايه از روی سوء استفاده بوده يا در صورتيکه درخواست صدور قرار منع موقت از روی مزاحمت بوده، دادگاه 

( يا اتهام 9هزار مارک حق الزحمه مشخص نمايد. اگر درخواست راجع به سلب حقوق اساسي )بند  51111تا مبلغ 

بي اساس باشد، طرف مقابل بايد هزينه های ضروی از جمله هزينه های  (1( يا قاضي )9رئيس جمهور فدرال )بند 

دفاعي را بايد جبران نمايد و در صورتيکه ثابت گردد شکايت اساسي صحت داشته، هزينه های ضروری درخواست 

ر جزئي ودهنده بايد بطور جزئي يا کامل جبران گردد. در موارد ديگر دادگاه مي تواند دستور جبران هزينه ها را بط

  1يا کامل صادر نمايد.

 

 دسترسي به پرونده

دادگاه مي تواند در مواردی که برای اجرای عدالت ضروری است به مقامات عمومي، دسترسي به اطالعات 

موجود در پرونده را بدهد. افراد خصوصي و مقامات غير عمومي نيز در صورتيکه ثابت نمايند نفع موجهي دارند، 

ن است به آنها داده شود. در صورت رضايت طرف مربوطه، مي توان اطالعات مربوط به پرونده چنين اجازه ای ممک

ها يا دسترسي به آنها را اجازه داد. افراد يا مقامات عمومي جز در صورت اجازه دادگاه حق دسترسي به پرونده ها را 

  9برای دعوای ديگر استفاده نمايد.ندارند. و نکته مهم آنکه، دادگاه مي تواند از اطالعات مشخص پرونده ای 

 

 تصمیمات دادگاه 

                                                 
9 - Art, 32 (1-7) (FCC) 

2 - Art , 33 (1)  (FCC) 

1 - Art, 34 (1)  (2)  , 34a (1) (2) (3) (FCC) 

9 - Art 35 (1-1-2)  , (FCC) 
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کليه تصميمات دادگاه بايد به اطالع طرفين برسد، تصميمات دادگاه قانون اساسي فدرال برای کليه ارگان های 

( و  1اساسي فدرالي و ايالتي و نيز کليه دادگاهها و مقامات الزم اتباع است. در خصوص دعاوی مربوط به بندهای )

( تصميمات دادگاه از درجه و اعتبار قانون برخوردار است. همچنين نسبت به دعاوی مربوط به بند 99( و )92و ) (9)

(a1 در صورتيکه دادگاه اعالم نمايد که قانوني مطابق يا غير مطابق با قانون پايه است يا باطل و ملغي اثر، نيز الزم )

م دادگاه بايد در روزنامه رسمي فدرال توسط وزير دادگستری منتشر الرعايه است. اگر چنين اعالمي انجام گيرد تصمي

 9گردد.

وظيفه ارسال تصميمات شعبه برای وزير دادگستری بر عهده مشاور شعبه است، اگر سه ماه بعد از اعالم يا  تسليم 

 آن در روزنامه رسمي فدرال چاپ نگردد، مشاور بايد رئيس و مخبر از اين امر مطلع نمايد. 

گزارشات مطبوعاتي راجع به تصميمات دادگاه بايد به تأييد مخبر و رئيس شعبه برسد و نمي توان تا زمانيکه آنها 

 به دست طرفين دعوی نرسيده است ، آن را منتشر نمود. 

و نکته آخر آنکه، از بين بردن پرونده های دعوی تنها پس از بيست سال مجاز است. البته در چنين مواردی شعبه 

تواند به داليلي از جمله ارزش تاريخي بخشي از قسمت های مهم از جمله اصل تصميم دادگاه، آراء غيره را از  مي

 2آن استثنا نمايد.

 

 

 

 

 خاتمه

شايد در حال حاضر تأکيد بر قانون اساسي در مقايسه با دوره های قبل از چندان اهميتي برخوردار نباشد، چرا که 

داشتن قانون اساسي نوشته از مسلمات است و اهميت آن برای چهارچوب بندی نظام  از نظر اکثريت غالب افراد،

حقوقي جامعه از آن نيز بديهي تر است. علي رغم چنين بداهتي، آيا مي توان ادعا کرد که قانون اساسي  –سياسي 

اسي آنها آمده دارای ارزش چنداني نيست چرا که، شيوه حکومت در کشورهای جهان آن نيست که  در قوانين اس

است و نهاد هايي چون احزاب سياسي، مراجع و گروههای ذی نفوذ هستند که در قانون اساسي نيامده اند، اما در امر 

حکومت نظارت و مشارکت مي نمايند، و در نهايت اينکه، بسياری از قوانين اساسي مورد تجاوز و بي حرمتي قرار 

ا بطور کلي لغو فسخ و ابطال مي گردند و حتي برخي از کشورها همچون مي گيرند، معلق يا بال اجرا مي مانند، ي

انگلستان و زالند نو قانون اساسي مدون ندارند. پذيرش هر يک از استدالالت فوق در حکم انکار قانون است ، چرا 

جا است. يکه مثل آن است گفته شود قانون برای اشخاص درستکار الزم نيست و برای بزهکاران مصمم، بيهوده و ب

                                                 
9 -  Art 31 , (1) , (2) (FCC) 

2 - Art , 32 (1) , (RPFCC) 
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اما هستند کسانيکه نه امينند و نه بزهکار و قانون مانعي است که اگر نباشد، بر هر ناروايي روی مي آورند. گذشته از 

اين، فقدان قانون اساسي که به معنای فقدان مسئوليت های مشخص و معين و ماالً تجاوز به آنها است. با داشتن قانون 

جهات و مقصود از تجاوز، زيان های حاصل از آن ، تشخيص مسئول و تا حدی  اساسي است که تجاوز از آن، علل و

اوضاع سياسي و چگونگي در ادراه حکومت آشکار مي گردد و اگر مقام و مرجعي باشد که تجاوز کنندگان به حريم 

ون اه قانقانون اساسي را مورد پيگرد قرار دهد، معلوم خواهد شد که قدرت سياسي با کيست. اهميت واالی دادگ

اساسي نظارت ، کنترل و حساسيت ويژه ای را مي طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسي نشان مي دهد که 

افکار و باور عمومي جامعه تنها شرط الزم احترام به قانون اساسي است و شروط کافي آن شامل موارد عديده ای مي 

باشد. تجربه ثابت کرده است که پارلمان خود مي تواند ستمگری  گردد که دادگاه قانون اساسي ، شايد مهمترين آنها

بزرگ باشد. خواسته های احزاب اکثريت در پارلمان در لفافه قانون مي تواند با مواد روح قانون اساسي در تضاد 

ون نبيافتند. از سوی ديگر، همه گروههای اجتماعي برای توجيه خواسته های مشروع يا نامشروع خويش به مواد قا

اساسي استناد مي کنند ) و اين شايد خود از فضايل دموکراسي مي باشد که هر کس متاع خويش را در بازار سياست 

عرضه مي کند.( البته اين بخش از ماجرا است. در کشورهايي که به لحاظ سازماندهي داخلي از سيستم فدرالي تبعيت 

از موارد ساز و کارهای ويژه ای را برای رفع اختالف  مي کنند، تضاد بين ايالت ها و حکومت مرکزی در خيلي

مربوطه مي طلبد، چرا که اساس چنين تقسيم بندی نه اداری)استاني( بلکه سياسي و از جنس حاکميت است و هر يک 

از اياالت مربوطه جز در مواردی خاص که به صراحت در قانون اساسي قيد شده دارای استقالل هستند. حتي در 

 اختالفات نه مابين ايالت و حکومت مرکزی بين دو ايالت همجوار است نيز چنين مشکلي وجود دارد.  مواردی که

پر واضح است که اداره و حکومت بر چنين جوامعي نيازمند نظامي حقوقي و بي نهايت قدرتمند مي باشد ) به 

لحاظ حساسيت ايالت نسبت به حفظ خودمختاری داخلي ( که  جلوی هر گونه سوء استفاده و ترجيح ناروا را بگيرد 

ه اين ر است که با اقتدار و به شيوه مسالمت آميزی بو بي گمان دادگاه قانون اساسي از چنين توان و پتانسيلي برخوردا

مويد استدالالت   9191اختالفات پايان دهد. جايگاه و نقش کليدی دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان در قانون پايه 

فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هيچ يک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالي رتبه )رئيس جمهور قضات( از 

قانون دادگاه قانون اساسي فدرال  91ارت آن خارج نيستند. نگاهي به اختيارات و صالحيت های گسترده آن ) ماده نظ

سياسي آلمان بعد از جنگ جهاني دوم است.. در  –( به خوبي نشان دهنده  جايگاه آن در نظام حقوقي Fccآلمان 

هيز تحليل آرای آن بواسطه کمبود منابع و اطالعات پراينجا بواسطه گستردگي ساختار و صالحيت های اين دادگاه از 

گرديد ولي همچنانکه پژوهش نشان خواهد داد، بدون هيچ شکي يک از ارکان مسلم دموکراسي در آلمان، وجود 

 نقش و کارکرد موثر چنين دادگاهي است. 
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