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 چكيده 

های اوایل دهه شصت میالدی،مفهوم حقوق و آزادی و تعیین چهارچوب قانونی آن توسط قانون اساسی از«اولیه و اساسی»شناسایی حقوق

ادی ها توسط دادگاه عحقوق و آزادی قانون اساسی آلمان مورد استعمال قرار گرفت و با انتقال حمایت از احکام اولیه و اساسی،در فقه و

ن که قوانی مند سازی و قانونمند بودنبر روند اصولاز طریق نظارت اساسی همراه بود که به دادگاه قانون اساسی به شکل اصولی و

ر دکند،صورت پذیرفته است. درست است که نگرشی قوی  های مشروع و مورد حمایت را نقضموجه آزادی توانست به شکلیمی

اروپا(برای ایجاد نوعی  )یعنی دادگاه اروپایی مسئول حقوق بشر این کشورها و دادگاه استراسبورگ های قانون اساسی دردادگاه

 حقوق اساسی اروپا به منظور حفظ آن از دخالت و نقض دو قوای قضاییه و اصولی قانونی و سانی میان حقوقآمیختگی؛هماهنگی و هم

قرار گیرد،وجود دارد. قانونگذار خود به تنهایی دارای  رد حسابرسی و سؤال و جواب قاضی قانون اساسی یا اروپاییاینکه مو مجریه،بدون

 های اولیه تضادی به وجودآزادی گاه که میان حقوق وترجیح دادن و برتر نمایاندن یک حق بر دیگری است،آن صالحیت الزم برای

اساسی  مساله مربوط به آزادی اولیه و المنفعه برخوردی حادث شود و از آن جایی که عام که بین این حقوق و اهدافآید یا اینمی

ت آن تر کردن و افزودن بر تضمین و ضمانکند،مگر به هدف فعال خصوص تنظیم های خود را در اینتواند فعالیتاست،دیگر قانون نمی

 .انی و هماهنگی ایجاد کندها و اصول و مبادی ارزشمند قانونی همسآن که میانیا این

ط آقای دکتر است که توس "الدستوری لبنانالوسیط فی القانون "دادگاه قانون اساسی و آزادیها وحقوق عمومی یا اساسی قسمتی از کتاب 

زهیر شکر رئیس دانشگاه لبنان به رشته تحریر در آمده است، قسمتی از کتاب ایشان توسط صاحب این قلم به فارسی برگردانده شده است. 

 مقاله حاضر که بخش کوچکی از کتاب ایشان است جهت استفاده دوستداران علم حقوق تقدیم می گردد.
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 مقدمه

 «اساسي»دادگاه قانون اساسي )حقوق اساسي (و آزادي ها و حقوق عمومي يا 

در طول اندك سال های گذشته کتاب های حقوق اساسی فرانسه بخش زیادی را به موضوع حقوق و آزادی ها 

چه که در طی ربع قرن اخیر در میان دیگر کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان و  اختصاص نداده اند. بر خالف آن

 .1ایتالیا و اسپانیا شاهدیم

ایاالت متحده امریکا پیش قراول کشورها در خصوص ضمانت های قانونی حقوق و آزادی های عمومی به حساب 

حقوق و آزادی های اساسی و اصلی و  به مسأله (Constitutional law)می آید. حقوق اساسی امریکا یا همان 

 نیز بازتاب این امر بر مفهوم دادرسی قانون اساسی توجهی ویژه دارد.

دادرسی قانون اساسی امریکا چه در زمان پیدایش چه در حال پیشرفت و رشد و کالًّ فلسفه آن بر حمایت و پشتیبانی 

ی که این مسأله )داد رسی در قانوناساسی( در فرانسه به از حقوق و آزادی های اولیه و ابتدایی تأکید می کند در حال

صورت خاص و ویژه و به صورت اصلی مهم و در میان دیگر کشورهای اروپایی با میزان اهمیت کمتر بر مسأله 

نظارت و کنترل قانون اساسی متمرکز است. اگر چه در این میان بازتاب و تأثیر مثبت آن را در سطح حمایت از حقوق 

 دی های اولیه شاهدیم.و آزا

 آزادي ها و حقوق عمومي يا اساسي : فصل اول

از مهم ترین نتایج گسترش نظارت بر اصولی کردن و اساس مند کردن قوانین منطبق بودن قوانین عادی باقوانین 

ی بر دامنة آزادی ها و حقوق عارض می شود. به گونه ای که شوراهای نظارت قانون  اساسی، تغییراتی است که

)دادگاههای قانون اساسی یا دادسراها و یا شوراهای قانون اساسی و حتی دیوان عالی و دادگاه فرجام در اتاق های 

ویژه کنترل و نظارت بر اصول مند سازی قوانین وتطبیق آنهاباقانون اساسی( مرجع اول و مسئول اصلی حمایت از 

 قوانین وتطبیق آن باقانون اساسی می باشند. حقوق و آزادی های عمومی از خالل نظارت بر اساسی کردن

 

 گفتاراول: نگرش كلي به حقوق و آزادي هاي اساسي

                                                 
 ازبیشتر کتابهای دانشگاهی که در خصوص حقوق و آزادیهای اساسی نوشته شده به کتابهای زیر اشاره می کنیم: -1

A- Zoller(E): "Droit Constituionnel"Paris , PUF, Collection Dorit Fondamental, Droit Politique et 

theorique, 1998, P.629. 

B- Louis Favoreu et autres: Droit Constitutionnel", Dalloz, Paris 1998, P.912. 

C- Claude Leclereq: "Droit Constitutionnel et institutions Politiques" Editions Litec, Paris, 1995 avec 

supplement 1996,P.744. 



از آغاز دهه پنجاه حقوق و آزادی های عمومی در کشورهای اروپای غربی و مشخصاً در فرانسه به عنوان یکی از 

آزادی های همگانی به صورت یک مواد اصلی قانون اساسی )بااصول اصلی حقوق اساسی( گردید. آن گاه واحد 

واحد مستقل در برنامه های دانشکده های حقوق و مراکز علوم سیاسی فرانسه، در آمد. بجز اینکه واحد آزادی 

 .1همگانی در درجه اول قوانین اداری را مورد اهتمام خود قرار می داد

شروع به ظهور و پیدایی نمود. از زمان تصویب  «آزادی ها و حقوق اولیه»در آلمان و ایتالیا عناصر اولیه اصلی نظریه 

و پذیرش نظام مند کردن قوانین )تطبیق قوانین عادی باقانون اساسی( و ایجاد محاکم و دادگاه های قانون قانون اساسی 

از مهم ترین وظایف و صالحیات این دادگاه ها امر حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادی های اصولی که به ویژه 

بوده است می باشد که نظارت بر آنها پس از آنکه تا حد زیادی از صالحیت دادگاه اداری « نون اساسی منطبقباقا»

خارج شد، جزء صالحیت های قانون و دادگاههای قانون اساسی قرار گرفت. یعنی حقوق و آزادی ها حامی قوی و 

 یافت و با جدیت بیشتری دنبال شد.« قانون اساسی»نیرومندی مثل 

و ایجاد شورای  قانون اساسی بود که با مکانیزم قضایی الزم  1593فرانسه تنها پس از تصویب قانون اساسی سال ولی

برای تأمین و تضمین حمایت از توسعه و رشد قانونی و در پی آن حمایت از حقوق و آزادی های عمومی، آشنا شد. 

                                                 
 العامه و ضعه أحد کبار أساتذه القانون االداری جان ریفیرو و هو علی جزئین:تجدرالمالحظه ان أول کتاب جامعی شامل عن الحریات  -1

Tome I: "Les droits de l'homme", P.U.F. Collection Themis, Paris, 2 em edit,1988. 

Tome II: "Le regime des principales libertes", meme editeur, Paris, 1983 

ریات العامه أهمهما:                         ثم ظهرت عده کتب جامعیه عن الح  

- Jacques Robert:" Libertes Publiques et droits de I'homme", ed. Montchresti-en, Domat, Droit Public, Prais 

1988 

- Georges Burdeau: "Libertes Publiques", L.G,D.J Paris 1972 

- Colliard (C-A): "Libertes Publiques", Dalloz 7 em ed 1989 

سیه ... اکما صورت عدد در اسات أکادیمیه و فقهیه تتضمن تعلیقات علی قرارات المجلس الدستوری الهادفه الی حمایه الحقوق و الحریات العامه االس

 و لالطالع علیها نقترح مراجعه دراسته:

Louis Favoreu et Loie Philip: "Les grandes decisions de conscil constiu- tionnel", Grands Arrets. Dalloz. 

Paris 1997. 

 والئحه المراجع الکبیره التی یتضمنها کتاب:

Louis Favoreu in "Recueil de jurisprendence constitionnelle", Economica, 1982, Paris 

  



اساسی درخصوص آزادی ها بیشتر جلب شد و نظریات و از آغاز دهه هشتاد میالدی بود که توجه فرانسه به قانون 

 حقوق اساسی و اصولی دراین خصوص کم کم منتشر شد.

بود که تاریخ تشکیل و برگزاری اجالسی است که گروه تحقیقات و پژوهشی در خصوص  1531آغاز این امر سال 

را به انجام رساندند. جایی که ( فرانسه آن (aix-en-provenceدادرسی قانون اساسی ، در شهر اکس اون پرفونس 

از آن پس به مرکز اصلی تحقیقات و اجالس ها و نشست ها در زمینه قانون اساسی وحقوق اساسی آزادی ها در 

 ت.مورد بررسی قرار گرف« دادگاه های قانون اساسی اروپا و حقوق اساسی»فرانسه تبدیل شد. در این اجالس موضوع 

 

 و تعيين چهار چوب قانوني آن توسط قانون اساسي« يه و مبدئياول»چكيده اول: شناسايي حقوق 

از اوایل دهه شصت میالدی مفهوم حقوق و آزادی های اولیه و اساسی در فقه و احکام قانون اساسی آلمان مورد 

 هاستعمال قرار گرفت که همراه بود با نقل حمایت از حقوق و آزادی ها  به شکل اصولی واساسی، از دادگاه عادی ب

دادگاه قانون اساسی که از طریق نظارت قانون بر سیر اصول مندی سازی وقانونمندبودن قوانین که می توانست به 

شکلی موجه آزادی های مشروع و مورد حمایت را نقض کند، صورت پذیرف .با توجه به این مسأله می باشد که در 

شخص تعریف شده اند و حمایت از آنها  به قوانین قانون اساسی آلمان، آزادی های اولیه و اساسی به گونه ای م

 معمولی سپرده نشده است.

برای نخستین بار ما ظهور این نوع برداشت از آزادی ها را در فرانسه و در نگرش قانون اساسی این کشور نزد میشل 

حقوق »ن تحت عنوا« 1آیزمن»شاهدیم که آن را در تحقیقات و نوشته هایی که به  Michel Fromontفرومن 

 تقدیم کرد، عرضه می نماید.« اساسی در اساس نامه و ساختار قانونی جمهوری فدرال آلمان

منظور فرومن  از حقوق و آزادی های اصولی واساسی و مبدئی،باروشنی تمام حقوق و ازادی هایی است که از وقتی 

نامه ها و معاهدات ویژه حقوق بشر اروپا مورد حمایت قانون اساسی  )نصّ صریح قانون اساسی( و بین المللی )توافق 

قرار گرفت، دیگر صرفاًمخصوص عموم نیست. این در حالی است که نوعاً شکل تعبیر « و منشور جهانی حقوق بشر

 در قوانین بین الملل تقویت کننده عام بودن این آزادی هاست. ”fundemgntal rights“حقوق اساسی 

غییرات اساسی در ساختار و طبیعت حقوق و آزادی ها و یا حداقل در چهار هدف از این نامگذاری جدید ایجاد ت

چوب و مقدار و اندازه آن به هدف نزدیک کردن فلسفه قانون اساسی فرانسه به حکمت و فلسفه قانون اساسی آلمان 

 است.

                                                 
1 - Melanges Einmmann en 1975, in "Droit Constitionnel" de Louis Favoreu. 



 است که در قانونبنابراین منظور از حقوق و آزادی های اساسی و مبدئی به وضوح و روشنی، حقوق و آزادی هایی 

اروپا و بین الملل مورد حمایتند. حال از هر اهمیتی هر چند کم، در زندگی و آزادی انسان برخوردار باشد. به عبارت 

 دیگر حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی و در سطح بین الملل و یا در سطح اروپا مورد اعتنا نیستند و به حساب 

اساسی بر شمرد. بدین صورت همه حقوق و آزادی هایی که موردقبول  قانون اساسی نمی آیند را نمی توان حقوق 

می باشندو در مجامع بین الملل مورد قبولند، حقوق اساسی و اصولی به شمار می آیند. بدین ترتیب مادامی که آزادی 

 ها از حمایت قانونی برخوردارند، فرض تفاوت وتشخیص میان آنها از لحاظ میزان 

 1بودن وجودندارد.« اصولی واساسی و مبدئی»ت و درجه وموقعی

 1پس صفت )اساسی و مبدئی( مثل صفت )عمومی( به خودی خود معیار و مالکی برای اعتراف به وجود آزادی نیست.

 واساسیچكيده دوم: از حقوق و آزادي هاي عمومي تا حقوق و آزادي هاي اصولي

منحصر گردد بلکه باید تغییر بنیادین و همه گیر را در قوانین اساسی ممکن نیست تغییر اسم تنها در ظاهر و شکل 

دموکراتیک اروپای امروز و پیش از آن در قانون اساسی امریکا و در قالب قرار گرفتن مبدأ وآغاز اصول نظام مشروطه 

 براساس قانون اساسی به جای قانون ظهور یابد.

به حساب نمی آید.بخاطراینکه معنای مشخصی برای این  "Etat du droit " « دولت قانونی»لذادولت امروز دیگر 

تعبیرنیست مادامی که قانون تسلیم نظارت وکنترل براساس قانون اساسی نباشد)چرا که در این دولت دیگر قانون تن 

                                                 
اخیراً شوورای قانون اسواسوی فرانسه این مفهوم را در خصوص حقوق اصولی و اساسی مبدئی به صورت حکمی مقررموردتصویب قرارداده است.     - 1  

 برخی از علمای قانون اسوواسووی معتقدند که شووورای قانون اسوواسووی فرانسووه در یک مقطع زمانی به وجود نوعی هرم بندی در میان حقوق و آزادی های 

م( را  16/1/1311اسواسوی و به طبقه بندی آنها، نظر داشوت. در این باره مصووبه شوورای قانون اسواسوی در خصوص طرح ملی کردن )صادره در تاریخ        

الم عچنین تفسویر کرده اند که این مصووبه وجود این نوع شکل هرمی و طبقه بندی به منظور جدا کردن و تفاوت قائل شدن میان حقوق و آزادی های ا  

ضمن تحقیقی به برداشت غلط از « جرج فیدل»براساس آن بوده است را تأیید می کند. پروفسور 1546که  و مقدمه قانون اساسی  1135شوده در اعالمیه  

ساختار  هرا تأیید می کند و تفسیری که قائل ب« فیدل»مصووبه شوورای قانون اسواسوی، اشواره می کند. احکام ونظرات اخیر  شورای قانون اساسی نیز نظر      

رضه داشته اهرمی قانون اسواسی بود را نقض می کند بدون اینکه این مسأله با موضوع طبقه بندی  حقوق و آزادی ها )قانون اساسی اسپانیا( چند دسته مع 

 خود قرار داده است.باشد. چرا که همه این حقوق و ازادی ها، اصولی واساسی اند و تنها در این میان مصوبات شورا برخی را مورد حمایت بیشتر 

به عنوان مثال داشتن حق در مورد زندگی خصوصی و آزادی ازدواج که آزادی های )عمومی اند(آزادیهای عمومی به حساب می آیند بدون اینکه   -1

عنی این نیست که حقوق به م«  حقوق شهروندی و سیاسی»برتعییر   (civits)داشوته باشوند،همانانکه اطالق صفت شهروندی   « عام»این آزادی ها جنبه 

 مربوط بدین اصطالح فقط تابع قوانین شهروندی است.



را و قانونگذار دارای اعتبار است چ (Etat constitutionel)« دولت مشروطه»به نظارت و کنترل نمی دهد( بلکه 

که متون و نصوص قانون اساسی مشروطه است که حقوق و آزادی های اساسی و مبدئی را تأیید کرده و با احترامی 

 که برای قانونگذار قائل است، اجازه نظارت بر قانون را به شورای قانون اساسی و یا دادگاه قانون اساسی داده است.

ولی آزادی های اص»است یعنی به حکم قانون وحاکمیتش ولی به دولت قانون مربوط « آزادی های عمومی»بنابراین 

در همین حال مرتبط است به دولت مشروطه و قانونی به شرط اینکه قواعد فوق قانونی و فراتر از قانون  « و اساسی

(supra – Legislatif) چون)قانون اساسی، معاهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر( بر قواعد عادی، برتر

 باشند.

بنابراین می توانیم میان حقوق و آزادی های عمومی و حقوق و آزادی های اساسی با توجه به قواعد و مالك های 

 خاص، تفاوت قائل شویم:

حقوق و آزادی های عمومی به شکل اصولی واساسی به واسطه دادگاه قضائی و به ویژه دادگاه اداری از دخالت  -1

ه حقوق و آزادی های اساسی و مبدئی باید از تعدی و نقض قوای سه گانه های قوه مجریه محفوظ است. در حالی ک

 مجریه و مقننه و قضائیه در امان باشد.

 Les princpesحمایت از حقوق و آزادی های عمومی بر متون قانونی و اصول عمومی قانون مبتنی است  -1

generaux du droit ی  نیازمند اجرا و احترام به اصول قانون در حالی که پشتیبانی از حقوق و آزادی های اساس

 اساسی  و یا بین المللی است.

شرعیت حمایت و پشتیبانی دادگاه دادگستری ودادگاه   اداری از آزادی های عمومی، بر خاسته از قانون و اصول  -8

 است و علیرغم اینعمومی قانون است. بدین اعتبار که این حمایت علیه اقدامات اداری دولت و سازمان های دولتی 

که نقش دادگاه دادگستری و  اداری هم چنان مهم و ضروری است، ولی هنوز کافی نیست چرا که حمایت از حقوق 

 و آزادی های اساسی و اصولی خواستار دخالت قاضی قانون اساسی است.

آزادیهای  اساسی  بر خالف حقوق و آزادی های عمومی که تنها اشخاص از آن برخوردارند، همانااز حقوق و -4

 واصولی عالوه بر افراد،شخصیت های حقوق عمومی وشخصیت های حقوق خصوصی نیزازآن بهره مندند.

شمار آزادی های عمومی کمتر از تعداد آزادیهای اساسی و اولیه است. می توان گفت که آزادی های عمومی به  -9

 شوند: دو دسته تقسیم می



 .Droits de participationو حقوق مشارکت  Libertes –Droits 1حقوق آزادی 

وحق  Droits-creancesو حقوق باورها Droits – obligationsاما سه دسته دیگر عبارتند از حقوق تعهدات 

 مساوات وبرابری

 Droit a l`egalite   .که این سه یا کمتر در شمار آزادی های عمومی می گنجند و یا اصالً به حساب نمی آیند

تنها « اروریف»ر است که مؤسس و نظریه پرداز این رشته از قانون )آزادی های عمومی( در فرانسه پروفسور شایان ذک

 دو دسته نخست را در لیست آزادی های عمومی جای می دهد.

مفهومی فراگیر و ویژه و « حقوق و آزادی های اصولی و اساسی»درپرتومطالب ارائه شده در می یابیم که مفهوم  

که شامل همه حقوق و آزادی هایی است که موردحمایت قوانین اساسی وبین المللی وکشورهاقرارگرفته  کیفی است

بدون هیچ تمییزی وتفاوتی میان حقوق و آزادی ها و یا حقوق نسل اول )آزادی های سنتی که شرط ضمنی آن عدم 

                                                 
از جمله حقوق و آزادی هایی که در بخش )حقوق آزادی ها( می گنجد می توان از حقوق انسووان نام برد. یعنی حق کرامت و شوورف شووخصوویت    - 1

ها و آزادی اجتماع و نیز آزادی تشووکیل گروه ها و جمعیت ها و  انسووانی مثل حق زندگی و حق امنیت و آزادی جابه جایی و مشووخص کردن مجازات

 ی وتشووکل ها و آزادی یادگیری و آموزش و آزدای اعتقادات و اندیشووه و آزادی بیان و ارتباط و آزادی روزنامه نگاری و تماس های صوووتی و دیدار

حق کارگری و آزادی سوووندیکا و حق اعتصووواب. در این گروه  حق مالکیت و حق اقدام کردن به فعالیت های اقتصوووادی و حق پناهندگی سووویاسوووی و

 همانین حقوق کارمندان برای مشارکت در اراده مؤسسات نیز می گنجد.

اما حقوق مشووارکت همان حقوق مربوط به شوورکت شووهروندان در زندگی سوویاسووی اسووت که شووامل انواع حق انتخاب ها می گردد. حقوق باورها که  

اشووتی و حق حمایت های اجتماعی و حق زندگی عادی خانوادگی و حق شووناخت پیدا کردن و فرهند مند بودن و حق هم  عبارتند از حق مراقبت بهد

ه فرد ببسوتگی ملی و حق کار و حق مسکن که همانان مثل دیگر حقوق قانوناً تأیید نشده است. اما حق تضمین ها عبارت است از تأمین و ضماناتی که  

 آزادی های عمومی اش را می دهد. این حقوق جهانی ترین حقوق در میان تمام گروه های حقوق اساسی هستند. اجازه برخورداری از حقوق و

و  احق طلوب قضووواوت عادالنه و حق پناه بردن به دادگاه، حق دفاع و حق امنیت قانونی و حق عدم اجرای دوباره قوانین جزائی شووودیدتر در عقوبت ه  

اینکه حق برابری که سوند اصولی نظریه حقوق و آزادی های اسواسوی اسوت. این حق پایه و سوتون اسواسی فقه قانون        مجازات ها و حق تبرئه و نهایت 

دوگانه  از جنبه ای اسواسوی و مشوروطه در کشوورهای مختلف اسوت. حق برابری که شوورای قانون اسواسی فرانسه در نیمی از مصوباتش بدان پرداخته،       

ی میان اقسوام حقوق اساسی دارد. مساوات و برابری در عین حالی که حقی اصولی و مبدئی است شرط پرداختن به  برخوردار اسوت و لذا جایگاه ویژه ا 

نواع ابقیه حقوق اسواسوی نیز می باشود. در این بین احکام و مصوبه های هیئت ها و دادگاه های قانونی اساسی نقش مهمی در تعیین چارچوب و طبیعت    

 و نیز تعیین کننده شروط الزم برای پرداختن به آنها و رشد دامنة آنها به خصوص در سطح اروپا می باشد.مختلف حقوق فوق الذکر داشته 

 



ا دخالت دولت را می طلبد( و دخالت دولت بود( و حقوق نسل دوم )حقوق اقتصادی و اجتماعی و بعضی از آنه

حقوق نسل سوم )حق صلح و محیط تمیز وتوسعه و پیشرفت که در شمار سه حق اخیر حقوق تعهدات، حقوق باورها 

 و حق برابری می باشد  که در حاشیه بدان پرداخته شد( برقرار است.

روه مورد حمایت قرار گرفت در شمار گ از زمانی که این حقوق با استناد به اصول و قواعد قانون اساسی و بین المللی

عمومی و فراگیر که همه حقوق و آزادی های اساسی را شامل می شود قرار گرفت.  این بطوراطالق بدین معنانیست 

که کلیه کشورهاهمه حقوق وآزادیهای اساسی رامحترم می شمارندچراکه اختالفات جدی وجود داردبه عنوان مثال 

ا که قانوناً بر حقوق نسل اول تأکید می کند و کشورهای اروپایی و مخصواً آلمان و فرانسه میان ایاالت متحده امریک

و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال که قانوناً حقوق اقتصادی و اجتماعی را به عنوان حقوق اصولی واساسی و اولیه بر می شمارند 

 1که خود اینها در شمار حقوق نسل سوم هستند.

                                                 
این به معنی هماهنگی کامل در خصووص موضوع حقوق و آزادی های مبدئی میان کشورهای اروپایی نیست. این درست است که نگرشی قوی در  - 1

دادگاه اسووتراسووبورگ )یعنی دادگاه اروپایی مسووئول حقوق بشوور اروپا( برای ایجاد نوعی آمیختگی و    دادگاه های قانون اسوواسووی در این کشووورها و 

رد وهماهنگی و همسوانی میان حقوق اصوولی قانونی و حقوق اسواسی اروپا به منظور حفظ آن از دخالت و نقض دو قوای قضائیه و مجریه بدون اینکه م   

یا اروپایی قرار گیرد وجود دارد. با این حال اگر ما آزادی سندیکا و اصناف و جلوگیری از کار  حسواب رسوی و سوؤال و جواب قاضوی قانون اسواسی     

رد واجباری و حق شوناسوایی و احترام مالکیتی را مسوتثنی کنیم، باید گفت که معاهدات اروپایی به صوورت اصولی تنها حقوق شهروندی و سیاسی را م    

 تر موضوع مراجعه شود به :حمایت خود قرار می دهند. برای بررسی بیش

Cohen-Jonathan(Gerard). "Aspects Europeens des droits Fondamentaux,  Montchrestien, Paris 1996. 

ق یک باین به خاطر این اسوت که عرصوه و دامنه حقوق اسواسوی و اصولی قانونی بسیار وسیع تر از حقوق اولیه و اصولی اروپاست. این مورد اخیر بر ط    

ه و اصوول همه ویژگی های ممکنه میان دولت های اروپایی را می شوناسواند و تعیین می کند. این درسوت اسوت که از خالل احکام قانون اسوواسی      قاعد

 چهارده 1222اروپا )که مجموعه ای گرد آمده در کتاب و یا راهنمای بین المللی دادرسوی حقوق اساسی و به طور سالیانه منتشر می شود و تا آخر سال  

 Annuaire internationdle de Justice Constitutionnelle" Chronique de juris prudence"جلد آن منتشووور شوووده اسوووت( 

constitutionnelle dune quizdine de pays.   می توان عناصور اولیه و اصولی قانون اساسی فراملی را دریافت و دادگاه استراسبورگ بیشترین

آن الهوام می گیرد و اکثر احکوامش را بوا توجوه بوه آن صوووادر می کنود با این حال هنوز اختالفات نه چندان کوچکی که نتیجه       بهره را از آن برده و از 

 عواملی مثل هویت ملی و ویژگی های هر کشور است میان آنها وجود دارد.



می توان گفت حقوق و آزادی های اساسی همان حقوق مورد تأیید قانون و نظام بین الملل است. نهایت امر اینکه 

حقوقی است که قابلیت دادخواهی و اجرای مستقیم ازجانب دو قوای مجریه و قضائیه بدون صدور قانونی که زمان 

 آن را مشخص کند، را دارد.

های عقلی برخوردار هستند. همین طور حقوق کارا و مثبت اینها حقوقی خصوصی و ذاتی می باشند. لکن از تضمین 

دفاعی هستند. بنابراین حقوق و آزادی های اساسی دو وجه دارند: از نظر اشخاص و افراد وسیله ای فعال و کارا برای 

حمایت و پشتیبانی از آنان است و از دیدگاه دولتی یک عامل باز دارنده و تعیین کننده حدودوچهارچوب قوای 

ازمانهای قانونی است که نمی تواندازموانع قانونی تجاوز کند وملزم است به احترام گذاشتن حقوق و آزادی های س

 اصولی که تعدادشان بیشتر می شود و بیش از بیش مورد حمایت هستند .

 

 چكيده سوم: حمايت دادگاه قانون اساسي از حقوق و آزادي هاي اوليه

 الگوي فرانسوي

نسبی فرانسه در تصویب منشور حقوق و آزادی های اصولی، در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی این علیرغم تأخیر 

کشور در کنار آلمان طلیعه دار کشورهایی است که راه حل های مثبت تری را در سطح قانون اساسی ارائه کرد که 

 .1این امر نتیجه تالش هایی است که شورای قانون اساسی مبذول کرد

ن راه حل هایی که با استناد به اصول قانونی یا با استناد به نوع اجرای این قواعد به وسیلة دادگاه قانون اساسی می توا

 محاکم مورد تأیید و تصویب قرار گرفت را این گونه خالصه کرد:

 1رخوردارندببه غیر از، برخی از تبعه های خارجی ساکن درکشورهای اتحادیه اروپا که از برخی حقوق انتخاباتی  -1

) به استثناء برخی از آنها و مخصوصاً حقوق انتخاب سیاسی یعنی شرکت در انتخابات رئیس جمهوری و اعضای 

 مجمع ملی و مجلس سنا(بقیه بیگانگان ازحق مشارکت به شکل عام و حق انتخابات به شکل خاص محرومند.

                                                 
 مراجعه کنید بطور خاص: - 1

Favoreu et Loic Philip: "Les Crandes decisions du conseil constitutionnel 

 مرجع سبق ذکره

Francois Luchaire: "Leprotection Constitutionnelle des droits et libertes" 

Jean Rivero Le conseil Constitutionnel et les libertes, Economica 1987, Paris 

                                                                                                       
,و خاصه القرارات المتعلقة بمعاهده ماستریتش  “ voir “ les grandes decisions du conseil constitutionnelمرجع سبق ذکره - 1

 . 138ص  1551أیلول  18أیلول و  1نیسان و 11الثالث الصادره فی 



ارند از حقوق آزادی ها مثل حق امنیت و حق آزادی عالوه بر آن خارجی های مقیم فرانسه که حق اقامت قانونی د -1

. )از جمله حق ازدواج یا پیشنهاد برای 1نقل مکان و سکونت و احترام و حرمت زندگی شخصی و ازدواج برخوردارند

زندگی در فرانسه( و دیگر حقوق آزادی ها. اما خارجی هایی که به شکل غیر قانونی مقیم فرانسه اند از برخی حقوق 

 ها همراه با مقداری محدودیت که قانون عمومی آن را وضع کرده، برخوردارند. آزادی

 «حق حمایت اجتماعی و دیگر حقوق تعهدها»و « مثل حق زندگی خانوادگی عادی»در خصوص حقوق پایبندی ها  -8

 .1دارندبرخورخارجی ها، حداقل خارجی های ساکن فرانسه بصورت قانونی تقریباً از حق مساوی با خود فرانسوی ها 

در خصوص حق باورها و تضمین ها، شورای قانون اساسی بر حق همه خارجی ها در پناه بردن به مراجع قضایی  -4

که حقوق و آزادی هایشان را تضمین می کند بدون هیچ تبعیضی در خصوص وضع اقامت قانونی شان تأکید می 

 کند.

ص خارجی هایی که به شکل قانونی و نظامی در این کشور حق برابری مورد تأیید همگان است. حداقل در خصو -9

 شورای قانون اساسی این حق برقرار می باشد. 11/1/1552ساکنند به موجب مصوبه تاریخ 

و سرانجام اینکه شورای قانون اساسی و نیز هیأت دولت به خارجی ها حق پناهندگی سیاسی داده است جز اینکه  -6

 .8ضیان پناهندگی و پناهندگان معمولی این مسأله را تا اندازه ای مبهم ساخته استبا آمیختن و مشترك کردن متقا

 

 (حقوق اساسي هستند؟ Debiteursچه كساني وام دار) -"اوال

است. هر چند که دراینجامعنای متعارف و  مورد تأیید  Autexierاصطالح المدیثین)وام داران(معادل ال و تکسیسیه 

د. منظور از معنی این کلمه در برابر کسانی می باشدکه ممکن است به حقوق اساسی در حقوق خصوصی را نمی ده

 تعدی کنند؟ این گروه)المدینون( به دو دسته تقسیم می شوند:

                                                 
1 - Voir la decision Maitrise de l`immigration du 13/8/1993, G D no 46 confirmee Pay la decision Certificat 

de l`hebergement du 22/4/1992 dans Revue de Jus- tice Constitutionnelle, I-707 

 
1 - Voir inRevue de Justice Constitutonnelle la decision du Conseil Constititionnel 269-89 du 22/1/1990, 

Tome I, P.392 

و هو القرار المتعلق بالمساواة بین الفرنسیین و االجانب    

 

 9/9/1553تاریخ  855و  53(رقم Resedaقرار المجلس الدستوری الفرنسی )قانون ریزیدار  - 8



 مسئوالن و مقامات عمومی و اشخاص طبیعی )حقیقی( الطبیعیون و معنوی )حقوقی( المعنویون.

 

 (قواي قانوني )مقامات قانوني -1

قوه مجریه برای مدت طوالنی موظف به احترام به حقوق اولیه شد، قوانین اساسی جدید بر این امر  پس از این که

 تأکید می کند که وظیفه هر یک از قوای مقننه و قضائیه این است که به حقوق احترام بگذارند.

در مواد سابق  قانون اساسی آلمان بر این امر تأکید شده که در حقوق اولیه واساسی) 1در ماده اول بند 

موردتأکیدقرارگرفته و  مطرح شده( قوای مقننه و مجریه و قضائیه را موظف می نماید که به عنوان حقوقی که قابلیت 

اجرای مستقیم را داشته باشند به اجرا در آیند. ملزم کردن قوای سه گانه به احترام گذاشتن به حقوق اساسی و مبدئی 

بازیابی هستند که این قوا را وادار به پذیرش اصول قانون اساسی و به خصوص آن امری واقعی است چرا که راه های 

 .1دسته که به حقوق اساسی مربوط است، می نماید

در فرانسه به واسطه راه های جدیدی که )نظارت بر اصول مند کردن قوانین( از آن جمله است ما به نتایج نزدیک و 

ن و ایتالیا و اسپانیا شاهدیم، با این تفاوت که دو قوه مقننه و مجریه از تحرك بلکه شبیه به آناه می رسیم که در آلما

بیشتری برخوردار است. و در خصوص مسائل مربوط به محاکم قضائی و اداری شاهدیم که علیرغم عدم وجود 

قانون اساسی و هم چنان به اصول و پایه های  1مکانیزم هایی که به مصوبات شورای قانون اساسی احترام می گذارند

 احکام شورای قانون اساسی و به خصوص مصوبات بخش حقوق و آزادی های مبدئی، پایبندی وجود دارد.

 

 تطبيق واجراي حقوق و آزادي هاي اساسي واصولي در روابط ميان افراد-2

ولی و اصقانون تطبیقی و مقایسه ای یک سؤال کالسیک را به شکل زیر مطرح می کند: آیا حقوق و آزادی های 

است؟ یعنی تنها در سطح روابط میان مقامات عمومی و افراد effets verticaux اولیه فقط دارای تأثیراتی عمودی 

در روابط میان اشخاص حقوق  effets horizontauxعادی تأثیر گذار است یا اینکه از تأثیرات و نتایج افقی 

 خصوصی نیز، برخوردار است؟

                                                 
 اء العادی.االساسیه من قبل القض حق المراجعه الدستوریه المعطی لالفراد فی کل من المانیا و ایطالیا و اسپانیا انما یهدف الی تأمین احترام الحقوق - 1

 

 الدستور الفرنسی ینص علی ان قرارات المجلس الدستوری تفرض نفسها علی کل السلطات بما فی ذلک السلطه القضائیه، و لکنه الینص علی آلیه - 1

 عملیه لتنفیذ ذلک فیما خص السلطه القضائیه.

 



که نظریه اثر گذاری افقی در سازمان ها و نهادهای قانونی غرب غیر قابل پذیرش است. این غالب، اعتقاد بر این است 

امری است که در ایاالت متحده امریکا و آلمان و اسپانیا بدان رسماً و قانوناً تصریح شده است. در حالی که این نظر 

ان معتقدند و بلکه تأکید می کنند که تأثیر نادرست است. چرا که این 1به اعتقاد برخی از متخصصان فقه قانونی آلمان

افقی اگر چه مستقیم نیست ولی حداقل به شکل غیر مستقیم وجود دارد. این دسته معتقدند که می توان از خالل اثر 

گذاری موضوعی حقوق و آزادی های اولیه واساسی بالطبع ظهور نتیجه این امر بر تمامی زیر شاخه های قانون، به 

اگر حقوق و آزادی های اساسی تنها حقوقی شخصی بود صرفاً در قبال حکومت مورد احترام »می رسیم. همین نتیجه 

بود و این ناشی از نقشی بود که در روابط میان افراد داشت .و به دنبال آن دیگر محاکم و مقامات شهروندی هیچ 

بود که می بایست  valeursن، ارزشهایی گونه التزامی در خصوص این حقوق نداشتند. و این حقوق نیز با همان توا

 .1در تمامی رژیم های قانونی شیوع یابد و از این طرف تأثیر افقی غیر مستقیم حقوق اساسی نیز ایجاد می شد

اما در فرانسه و علیرغم این که این مسأله به شکل مستقیم از سوی شورای قانون اساسی مطرح نشده است با این حال 

و مصوبات این شورا به شکل واضح چنین فهمید که این شورا حقوق اولیه و اساسی را قابل اجرا می توان از احکام 

 بر روابط میان افراد و اشخاص حقوق خصوصی می بیند.

این امر بیشتر در مصوبات محتاطانه شورای تفسیری قانون اساسی به چشم می آید که طی آن مقامات اداری و قضایی 

 که هم خوانی و مناسبتشان به گونه ای محتاطانه اعالم شده را اجرا نمایند.موظف شده اند قوانینی 

همین طور می توان شاهد به کارگیری مستقیم احکام قضایی در باره اصول قانون اساسی بدون مقید کردن به احتیاط 

ن ها و آزادی بیاهای تفسیری بود. این مسأله را ما در تفاوت های کاری در خصوص حق اعتصاب و آزادی اتحادیه 

کارگران و نیز در تفاوت های روزنامه ای شاهدیم. به گونه ای که قاضی دادگستری دیگر در خصوص اراده ماده 

یازده اعالمیه حقوق بشر و حق شهروندی، شک نمی کند.همین طور در مسائلی که در آن حق مالکیت مطرح می 

 . 8ما شاهد این موضوع هستیم شود و حتی در ماده فعالیت های شهروندی و غیر نظامی
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 معاهده بلمار ضد کانون وکال( 1559خریران سال  18ی در تاریخ )حکم دیوان عال



که مستقیماً اجتماعی و غیر آن نبود بل« نظام عمومی»در واقع علت این تغییر این است که دیگر ضرورتی برای استناد به 

 1به اصول و احکام قانونی مصوب شورای قانون اساسی استناد می شود.

 

 دامنه حقوق و آزادي هاي اساسي  -"دوما

اره کرد که حقوق و آزادی های اساسی از حدودی برخوردارند که بجز برخی از آنها، بقیه بسیار باید به این مطلب اش

دامنه محدودی دارند. دو نوع حدود اساسی وجود دارد: یکی نوع آن احترام به حقوق و آزادی های اصولی منشأ آن 

 است ونوع دیگری که اهداف منفعت عمومی موجب آن است.

 

 مصالحه بين جايگاه حقوق اساسي در خصوصموفقيت و  -1

 La می شود« برخورد میان حقوق اساسی و اصولی»این مسأله ای است که در قانون اساسی آلمان از آن تعبیر به 

collision des droits Fondamentaux  وقتی دو شخص قانونی و حقیقی از حقوق اساسی و اصولی غیر .

دی میان این حقوق و آزادی های اولیه به وجود می آید. از جمله حق منسجم و یا متضاد برخوردار باشند، برخور

زندگی جنین و حق زن در خصوص سقط اختیاری جنین و نیز حق تبلیغ )انتشار فیلم مستند تصویری( و ضرورت های 

 1سازگاری اجتماعی که مدت حکم آن به پایان رسیده است.

امر روبرو شده است و با همان شیوه ای که دادگاه های قانونی  شورای قانون اساسی بارها در مراجعات خود با این

اروپا دنبال می کنند، آنها را حل کرده است. این مجلس)شورای قانون اساسی( برتری اولیه را به هیچ یک از حقوق 

د ، و راساسی در مقایسه با دیگری نمی دهد. به خاطر این که چنین هرمی میان این حقوق به گروه دیگری وجود ندا

، همسانی ایجاد کند و 8نیز وظیفه این شوراست که میان آزادی یادگیری و آزادی وجدان اساتید آموزش های خاص

                                                 
ون المدنی، نو من وجهه النظر بهذه البد حسن التذکیر علی أنه، کما فی القانون المقارن، فان الشروط العامه التی تحتویها بعض القوانین، خاصه القا - 1

 أن تدخل منها اکثر فاکثر القواعد الدستوریه.کاحترام النظام العام و العامات الحسنه تفتح ابواباً لیمکن 

1 - Autexier" :Introduction au droit public allemande", 1997 .مرجع سبق ذکره 
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از سویی  1و نیز میان حق اعتصاب از سویی و حق شکایت 1نیز میان حق حمایت بهداشتی و آزادی اقدام و مالکیت

 آموزشهای خاص،همسانی ایجاد کند.8دیگر و نیز میان حق حمایت بهداشتی و سالمتی و حمایت از اموال و امالك

 

 در خصوص مصالحه وتوفيق ميان حقوق اساسي و اهداف و غرض هاي عام المنفعه-2

ام اهداف ع»ه احیاناً آن را وظیفه شورای قانون اساسی است که مانند دادگاههای قانون اساسی اروپا به مسأله ای ک

می  "Objectifs de valeur constitutionnelle"« اهداف دارای ارزش قانونی»و گاهی نیز آن را « المنفعه

نامند، توجه نماید تا بتواند سقف حمایت و پشتیبانی از حقوق اساسی که با این اهداف و غرض هابرخورد دارد را 

 تعیین نماید. 

و نیز میان آزادی فردی و حق  4ن اساسی است که میان حق اعتصاب و قانون حفظ منافع عمومیو لذا برشورای قانو

و بین آن چه که آن را برای حمایت از اهداف عام المنفعه ضروری می دانند و چیزی که مسأله احراز »انتقال از سویی 

ف ارزشمند قانونی که همان حمایت از نظام با اهدا»همسانی برقرار نماید. و نیز میان حق ارتباطات « می دانند 9هویت

عمومی و احترام به حقوق دیگران و حفظ ویژگی چند دستگی جناح های فرهنگی و اجتماعی می باشد، هماهنگی 

 6«.ایجاد کند

 

 وچهارچوبدر خصوص حق نهاد)قوه(ويژه وضع وتعيين دامنه حدود  -3

محفوظ شده با تمامی اهمیت ها و تأثیراتش مطرح  La reserve de la loiدر این جا اصل محدوده قانونگذاری 

می شود. قانون گذار خود به تنهایی دارای صالحیت الزم برای ترجیح دادن و برتر نمایاندن یک حق بر دیگری است 

آن گاه که میان حقوق و آزادی های اولیه تضادی به وجود آمد با این که بین این حقوق و اهداف عام المنفعه 

و از آن جایی که مسأله مربوط به آزادی اولیه است دیگر قانون نمی تواند فعالیت های خود »حادث شد  برخوردی
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را تنظیم کند مگر به هدف فعال تر کردن و افزودن بر تضمین و ضمانت آن یا این که میان آنها و اصول و مبادی 

 1«.ارزشمند قانونی همسانی و هماهنگی ایجاد نماید

بر این مسأله تأکید می کنند که مواضع و تبصره هایی که بر حقوق اساسی وضع شده نباید از ضروریات برخی از قوانین 

نیز پشتیبانی الزم به عمل آید تا حدی که شرط می  1تجاوز کند تا این که از باقی حقوق یا منافع مورد حمایت قانون

باید دارای صفتی عام و مجرد باشد تا این که  قوانینی که محدود کننده حقوق و آزادی ها و ضمانات است می»کند 

 «تأثیرات منفی در بر نداشته باشد.

 

 "Les timites aux: :Limites"در خصوص محدود كردن حدود تعيين شده  -4

هدف اساسی از آن این است که حدود نتوانند به محتوای اصلی حقوق و آزادی های ابتدایی تعرض کرده یا آن را 

قدرت تغییر اصولی و بنیادی آنها را نداشته باشند. به عنوان مثال شورای قانون اساسی در خصوص نقض کنند و نیز 

توجه کردن به اصل دوام منجر به تغییر ساختار حق اعتصاب می »مسأله حق اعتصاب د ر رادیو و تلویزیون می گوید:

دیک با مدت مطلوب خدمت عادی گردد به گونه ای که تعیین مدت خدمت مطلوب جهانی از اعتصاب کنندگان نز

 8گردیده است.
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