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 مقدمه

 توسعه و پيشرفت تا جنگ جهاني اول

، 6خاص با قوانين اساسي معاصر مقايسه شود و سفيزِم يکه ممكن است در مفهوم 2حقوق آتن باستان ميان نوموس

آمد اين بود که اصل بنيادين که به اجرا درمي 7شود.فرمان ناميد، تمايز قايل مي آن را توانکه در حال حاضر مي

تواند با يك قانون چه از لحاظ ماهوي و چه از لحاظ شكلي ناسازگار يك فرمان، صرفنظر از محتواي آن، نمي

ت تقنيني که اکه عضو هي ندنبال داشت. اول ايه باشد. عدم انطباق يك فرمان با قانون اساسي دو نتيجه و پيامد را ب

وليت کيفري برخوردار بود، و اين امر حق اقامه دعوي عمومي را در ئود از مسبپيشنهاد فرمان غير قانوني را داده 

يدگي به طور کلي مكلف به رسه شد. قضات آتني اگرچه بپي داشت. دوم  فرمان ناسازگار با قانون باطل تلقي مي

بودند، اما تكليف آنها در مورد فرمانها تنها تا حدي بود که آنها با قوانين  و فرمانهاقوانين هر دوي دعاوي بر اساس 

 ناسازگار نباشند.

گردد. در ابتدا برمي (آلمان)حكومت قديمي رايش  ، يعنيميالدي 1131برخي عناصر نظارت قانون اساسي به سال 

 دودي تجاوز به حقوق را مورد بحث و رسيدگيتهاي قضايي مربوطه اختالفات قضايي ميان فرمانروايان و تاحاهي

ند. در طول تاريخ نظام حقوقي آلمان برخي عناصر نظارت قضايي تحت اشكال و قالبهاي مختلف در دداقرار مي

نظارت قضايي به مفهوم امروزي کلمه با قانون اساسي وايمار معرفي شد. در اواسط  . در نهايتبودند يدايشحال پ

سه اشكال ابتدايي نظارت قانون اساسي وجود داشت. پرتغال نظارت قانون اساسي را در قرن قرن سيزدهم در فران

هاي جدي نظارت قانون اساسي/قضايي در قوانين اساسي پيش بيني نمود. بيشتر پروژه 3در قانون فيليپميالدي  17

 پديدار گشت. 11نروژ، دانمارك و يونان در قرن 

ريش صالحيت رسيدگي به اختالفات قضايي مربوط به حمايت از حقوق سياسي دادگاه فدرال ات ميالدي 1367در 

 1از سوي ديگر دادگاه اياالت در خصوص دعاوي مبتني بر قانون اساسي .دست آورده فرد در برابرحكومت را ب

 نمود.رسيدگي مي

( ميالدي 1343 ــــس )اگرچه پيش از اين برخي عناصر ابتدايي نظارت قانون اساسي در قانون اساسي فدرال سويـ

از اختيارات گسترده برخوردار  ميالدي 1374قابل مشاهده بود، دادگاه فدرال سويس تنها با اصالح قانون اساسي در 

 گرديد.

                                                 
4-Nomos 

2-psephisma  فرمان صادره از يك مجلس مردمي کهن  ما( نند اکليزه آتن. اکليزهecclesia به انجمن سياسي شهروندان دولت )-  شهرهاي

( و بررسي امور پيشنهاي شورا اطالق public businessاي شهروندان آتني براي اداره امور عمومي )ويژه نشستهاي دورهه يونان باستان و ب

 شود.مي

7 - Capeletti, M., The Judicial Process in Perspective, Chapt. 3, published in 58 Cal. L. Rev. 

1017(1970), published also in Beatty D., Comparative Constitutional Law, Faculty of Law, University 

of Toronto, Spring 1994, p. 1-6. 
3- Philip’s Code 

1- Staatliche Verfassungsbeschwerdde  
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گردد. روماني پيش از برمي ميالدي1311در نروژ نظارت قانون اساسي ريشه در رويه قضايي دارد که تاريخ آن به 

 جنگ جهاني اول با پيروي از الگوي آمريكايي نظارت قانون اساسي را به مرحله اجرا درآورد.

در حاليكه نظام حقوق مدرن انگليس فاقد نظارت قانون اساسي است، تاريخ حقوق انگليس دربردارنده برخي عناصر 

گردد و براي توسعه نظارت قانون اساسي برمي ميالدي 1611 توضيح آنكه اصل برتري قانون اساسي به.باشدآن مي

باشد. نمونه ديگر از مشارکت و کمك انگليس به اين پيشرفت و توسعه، استيضاح ) از اهميت حياتي برخودار مي

هاي  برتري قانون اساسي و باشد که ريشه در اواخر قرون وسطي دارد. ايدهمي  11اعالم جرم عليه يك مقام دولتي(

، ديوان ميالدي 13حق نظارت قضايي از انگلستان به اياالت متحده گسترش يافت. در آنجا تقريباً در اواخر قرن 

 1731عالي قوانين  انگليس را در قلمرو اياالت آمريكاي شمالي باطل اعالم نمود. با وجود اين بر طبق قانون اساسي 

وردار اختيارات صريح مبتني بر قانون اساسي برخهيچگونه ل از ديوان عالي به عنوان عالي ترين دادگاه فدرا ميالدي 

اي بر نظارت قانون اساسي ثير قاطع و تعيين کنندها( تميالدي 1311)11«ماديسون»عليه « مربري»نبود. دعوي مشهور 

ن اساسي ودنبال داشت. در دعوي مزبور ديوان عالي مدعي اختيار نظارت قضايي درارتباط با انطباق قوانين با قانه ب

گرديد. اين موضوع مبنايي براي اجراي اختيار ديوان عالي آمريكا در نظارت قضايي بر قوانين فراهم نمود. اگرچه 

مطرح گرديد، اما راه نظارت قانون اساسي بر اقدامات و  ميالدي 1327ي مشابه بعدي در اين ديوان در سال ادعو

 تدابير تقنيني قبالً هموار شده بود.

مود. ايجاد ن -حمايت قضايي از رعايت قانون اساسي -را در عمل براي اين نهاد جديدمبنا  چند ي آمريكاديوان عال

الگوي نظام آمريكايي نظارت قانون اساسي در ابتدا در برخي کشورهاي خاص آمريكاي جنوبي پذيرفته شد. برخي 

د. در اروپا، به جز در برخي کشورهاي از آنها به صراحت حكم اين موضوع را در قانون اساسي خود معين نمودن

نظام نظارت قضايي )غير مستقيم( رعايت قانون اساسي به دليل احترام باالي نهادهاي قانونگذاري  اسكانديناوي،

 توانست به مرحله اجرا درآيد.نمي

ارت بر انطباق قوانين نظنبايد اختيار و قدرت  که هيچ نهاد قضايينظر پايبند بود از سوي ديگر فرانسه به شدت به اين 

کننده مينبه عنوان صداي حاکميت مردم، بهترين تض قانونگذار موضوعه با قانون برتر فرضي را داشته باشد. بنابراين

رانسه همواره اي، فشد. از نقطه نظر توسعه و پيشرفت نظارت قانون اساسي در اروپاي قارهحقوق بنيادين تلقي مي

 تهاي پارلماني، به عنوان نمايندگان حاکميت ملي،اويژه هيه ت که اعمال نهادهاي عالي و بمخالف اين ايده بوده اس

 15در معرض نظارت قوه قضائيه باشد.

 

                                                 
11- impeachment 

11- Marbury V. Madison 

15- Capeletti, M., The Judicial Process in Perspective, Chapt. 3, published in 58 Cal. L. Rev. 

1017(1970), published also in Beatty D., Comparative Constitutional Law, Faculty of Law, University 

of Toronto, Spring 1994, p. 1-7/1-8. 
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 پيشرفت و توسعه در بين دو جنگ

 1151قانون اساسي  گيرد.مورد اشاره قرار مي 11«دوره اتريشي» پيشرفت و توسعه در بين دو جنگ تحت عنوان 

، 12و هانس کلسن 14پايه و مبناي دادگاه قانون اساسي اتريش را، با پيروي از آثار آدولف مرکل ميالدي

 اب، با قدرت انحصاري نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي )هر چند در ابتدا تنها يپردازان حقوقي اتريشنظريه

 سازد.ماهيت پيشگيرانه( مشخص مي

جنگ جهاني دوم نظارت قانون اساسي در کشورهاي زير بنياد نهاده شد: به پيروي از الگوي اتريش پيش از 

(، ميالدي 1141(، مـصر )ميالدي1157(، يونان )ميالدي 1152(، ليختن اشتاين )ميالدي 1151 چكسلواکي )

گ جنوسيله ه تر نظارت قانون اساسي ب(. جريان اجراي گستردهميالدي 1117( و ايرلند )ميالدي 1111اســـــپانيا )

 الس در عمل قادر به فعاليت نبودند )به عنوان مثال، از بودند، قبالً پايه گذاري شده که ييمتوقف گرديد و نهادها

 (.ندچكسلواکي فاقد نظارت قانون اساسي بود ميالدي 1113 سال ازو اتريش  ميالدي 1142تا  1111

 

 توسعه و پيشرفت بعد از جنگ جهاني دوم

، 16لمانکه به جاي اصل حاکميت پار استانون اساسي  هنگامي قادر به توسعه و پيشرفت از ديدگاه نظري نظارت ق

خاص، مستقل از قوه مقننه و قوه  يو نظارت قانون اساسي توسط نهاد  17ايده برتري قانون اساسي حاکم گردد

ي دوم جهان چنين رويكردهايي مشخصه و ويژگي توسعه و پيشرفت مزبور بعد از جنگ 13شود.مجريه، انجام مي

باشد. اصل مزبور در بود. از سوي ديگر نظارت قانون اساسي همچنين مستلزم اصل تفكيك عمودي قوا مي

کشورهاي فدرال پديد آمد، که به موجب آن نظارت قانون اساسي به منظور اجرا و اعمال نظارت بر قانونگذاري 

دردناك  تجربه ؛بود داليل تاريخي داراي امر اين وقوع فدرال در رابطه با دولتهاي عضو در نظر گرفته شده بود.

باشد. جنگ گذشته و فاشيسم اين انديشه را درپي داشت که نظارت قانون اساسي نشانه و ويژگي دمكراسي مي

نظارت قانون اساسي همچنين بايد نشانگر حمايت مؤثر در برابر قوه  ؛همچنين داليل نهادين و سياسي وجود داشت

ريه باشد. مرحله آخر و نهايي ]که[ تدارك ابزاري جهت تضمين اطاعت و پيروي حكومت از قانون مقننه و قوه مج

ظامها، در برخي ن را در کارکرد فعال قضات يا، اساسي بود، دادگاه قانون اساسي را از خود قوه مقننه جدا نمود و آن

ييه عبارات قانون اساسي را که برحسب اين کارکرد فعال قوه قضا 11يك دادگاه قانون اساسي خاص تجسم بخشيد.

و  دهد. با انجام اين کار عبارات ثابتو به آنها کاربرد عملي مي مي سازدتر باشند عينيضرورت مبهم و دوپهلو مي

ه دهند. به اين طريق است کخود را با شرايط زندگي روزمره تطبيق ميحيات مي يابند و بي اثر قانون اساسي 
                                                 
11- the Austrian period  

14- Adolf  Merkl  

12- Hans Kelsen 

 کند.ت نمايندگي خود درباره انطباق قوانين مصوب خود با قانون اساسي تصميم گيري مياكه هيييجا -11

 رود.يكه قانون اساسي مبنا و منبع تمام قدرت دولت به شمار مييجا -14

 هاي ديگر.اتت ويژه، نظير دادگاه قانون اساسي يا برخي هيارسمي يا هي هاي نه توسط خود پارلمان، بلكه توسط دادگاه -12

11- Capeletti, M., The Judicial Process in Perspective, Chapt. 3, published in 58 Cal. L. Rev. 

1017(1970), published also in Beatty D., Comparative Constitutional Law, Faculty of Law, University 

of Toronto, Spring 1994, p. 1-4/1-11. 
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تعلق به قوانين ارچوب مهشوند. بدين ترتيب اين چه در قانون برتر به واقعيات عملي تبديل ميارزشهاي تجسم يافت

مؤثر و انتزاعي حقوق طبيعي را با مقررات عيني و واقعي حقوق غيرآرمانهاي  ،اساسي مدرن و نظارت قضايي

 ين وضعيتنمايش گذاشت با به طور خالصه حقوق طبيعي از طريق دستورگرايي مدرنه سازد. بموضوعه ترکيب مي

 گرايانه، جايگاه جديدي در انديشه حقوقي بنياد نهاده است. تاريخي و واقع

 1147(، برمه/ميانمار )ميالدي 1147(، ژاپن )ميالدي 1146 سال بنابراين بيشتر کشورها ازجمله برزيل ) دوباره در

 1123(، فرانسه )ميالدي 1141(، هند )ميالدي 1141(، آلمان )ميالدي 1141(، تايلند )ميالدي 1143(، ايتاليا )ميالدي

( پس از جنگ جهاني دوم نظارت ميالدي 1125( و اروگوئه )ميالدي 1121(، لوکـزامبورگ، سوريه )ميالدي

الوه نظارت قانون عه اين ويژگي شده بود(. ب داراي طور مستقيم پذيرفتند )پيشتر حقوق آمريكاه قانون اساسي را ب

 عملي مختلف در آسيا، آمريكاي جنوبي و مرکزي و آفريقا گسترش يافت. اساسي با کارآيي

 

 دوره جديدي از توسعه و پيشرفت در دهه هفتاد

اتوري نظارت ديكت يشود که در پي الغااين دوره با تغييرات سياسي در برخي کشورهاي اروپاي جنوبي مشخص مي

(. ميالدي 1176(، و پرتـــغال ) ميالدي 1173(، اسپانيا )ميالدي 1163قانون اساسي به مرحله اجرا درآمد: يونان )

(، الجزاير ميالدي 1161در اين دوره نظارت قانون اساسي همچنين در کشورهاي زير معرفي و پذيرفته شد: مصـر )

(، همچنين در اسلوني و ديگر واحدهاي فدرال يوگسالوي سابق ميالدي 1161(، يوگسالوي سابق )ميالدي 1161)

  آلمان، سوئد، فرانسه، و بلژيك( (. در اين اثنا برخي نظامهاي موجود نظارت قانون اساسي )اتريش،ميالدي 1161)

بازبينيهاي نظاممند را به مرحله اجرا گذاشتند. در نتيجه تغييرات و دگرگونيهاي سياسي و اجتماعي در دهه هشتاد، 

و جنوبي نيز شروع به تغيير نمود. در آن بخش از نظارت قانون اساسي در بسياري از کشورهاي آمريكاي مرکزي 

 که فرايند تغيير و دگرگوني دمكراتيك در يك کشور فدرال اي به آرژانتين اختصاص داده شدجهان جايگاه ويژه

شدت و حدت  دارايپذيرش تدريجاً فزاينده عناصر نظارت قانون اساسي  .ابتدا در واحدهاي آن آغاز گشت

 بود. اين امر نشانه ،متفاوت توسط اياالت

 

 پذيرش نظارت قانون اساسي در كشورهاي دمكراتيك جديد

پيشرفتهاي بعدي شامل پذيرش نظارت قانون اساسي در کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي و در کشورهاي مستقل 

اشد، که بمعرفي و پذيرش نظارت قانون اساسي مستلزم تجزيه اصل قبلي وحدت قوا مي 51باشد.المنافع مي مشترك

در پرتو آن نظامهاي سوسياليستي وقت معموالً فاقد نظارت قانون اساسي بودند. در گذشته تنها استثنا يوگسالوي 

                                                 
 1111(، بلغارستان )ميالدي 1115(، آلباني )ميالدي 1111(، روماني )ميالدي 1133(، قبالً در اتحاد جماهير شوروي )ميالدي 1135 لهستان ) -17

 1131 سال طور قطعي دره ، بميالدي 1134 سال در(، مجارستان )اولين کوشش ميالدي 1115(، استوني )ميالدي 1115(، ليـــــــتواني )ميالدي

 1111(، کرواسي ) ميالدي 1111توسط قانون اساسي  شدهسيس ا(، اسلوني )دادگاه قانون اساسي جديداً تميالدي 1115(، جمهوري چك )ميالدي

رو، وني، مقدونيه، مالداوي، مغولستان، مونتنگارمنستان، آذربايجان، بالروس، بوسني، گرجستان، قزاقستان، لت ميالدي 1111 سال (، بعد ازميالدي

بورياتي،  صربستان، جمهوري صرب بوسني، تاجيكستان، اکراين، ازبكستان، همچنين واحدهاي فدرال فدراسيون روسيه )اَديگا، آلتاي، باسكيريا،

کوما،  خالموك، کارليا، چرکز، -وري کراچائوبالكار، کاکاسا، جمه -جمهوري کباردينو چچن، چواچيا، داجستن، اينگوش، اُبالست ايرکوتسكا،

 آدمورتيا، ياکوتيا(. يي، اوستياي شمالي، تاتارستان، توبا، -ماري
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کشور مزبور در اين امر  .نظارت قانون اساسي را در نظام حقوقي خود پذيرفت ميالدي 1161 سال سابق بود که در

در آن بنياد  ميالدي 1163که نظارت قانون اساسي در سال از الگوي اتريش يا آلمان و چكسلواکي پيروي نمود 

 اما در عمل فعاليتي نداشت.ه بودنهاده شد

 

 الگوهاي نظارت قانون اساسي/ قضايي

 ياصبرتري حقوقي خ زول حمايت از رعايت قانون اساسي ائاست که به عنوان مس اي دادگاه قانون اساسي نهاد ويژه

رين اسناد تشود که عاليدر ارتباط با ديگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه مزبور شامل تمام اعمال تقنيني مي

باشند. جايگاه نهاد واقعي داراي اختيار و قدرت انجام نظارت قانون اساسي حقوقي نظام حقوقي و سياسي خاص مي

نه )پارلمان( نسبت به قوه مقن اي وا  از رابطه محدود کنندهتنها بايد در دست نهادي باشد که در نظام خاص تفكيك ق

قضايي است  يدنها واند قوانين مصوب دستگاه تقنيني را باطل اعالم نمايد. دادگاه قانون اساسيبتو  اشدبرخوردار ب

د در . اين نهادشوتصميم گيري خاص و انحصاري در مورد مسائل قانون اساسي تشكيل مي که با توجه به اختيارات

 باشد.هاي نهادهاي دولتي کامالً مستقل ميگيرد و از ديگر شاخههاي عادي قرار مي خارج از نظام دادگاه

اسي زير هاي اساز ساختار دادگاه قانون اساسي با توجه به مؤلفه يتواند بر اساس الگوي مشترکهر نظام خاص مي

 بندي شود:طبقه 

 …اساسي اليحه توجيهي )/پرونده( دادگاه قانون 

 کشور:

 عنوان:

 سيس:اسال ت

 محل تشكيل:

I- گاه شمار وقايع 

 سيساتاريخ و زمينه ت -1

 ها جايگاه در سلسله مراتب دادگاه -5

II- منبع و سند حقوقي معيار 

 …قانون اساسي -1

 …قانون دادگاه قانون اساسي -5

 …قواعد رسيدگي -1

 ديگر قواعد داخلي -4

III- ترکيب و سازماندهي 

 ترکيب -1

 تعداد قضات: - 1-1

 ت انتخابي/انتصابي:اهي - 1-5

 ت نمايندگي(:انظام مبتني بر انتصاب )بدون مشارکت هي -1-5-1
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 نظام مبتني بر انتخاب: -1-5-5

 نظامهاي مختلط )انتصاب و انتخاب(: -1-5-1

 ترکيب از پيش تعيين شده از مقامات عالي قضايي: -1-5-4

 اعضاي دادگاه: -1-1

 دوره تصدي: -1-1-1

 يس دادگاهير -1-4

 دوره تصدي: -1-4-1

 اي الزم براي قضات دادگاه قانون اساسي:شرايط و تجربه حرفه -1-2

 الجمع: همانعموارد   -1-6

 مصونيتها: -1-7

 فراغت از کار پيش از انقضا دوره تصدي: -1-3

 جريان رسيدگي -5

 رسيدگي با حضور کليه اعضا: -5-1

 حد نصاب: -5-1-1

 رسيدگي غير علني: -5-5

 اب:حد نص -5-5-1

 ي مخالف/ موافق:ار -5-1

 رسيدگي علني: -5-4

 جلسه داخلي: -5-2

 سازماندهي -1

 استقالل اداري: -1-1

 بودجه:  -1-5

 خدمات اداري: -1-1

 دبيرخانه: -1-4

 خدمات مالي: -1-2

 خدمات خاص: -1-6

 مرکز اطالعات حقوقي: -1-6-1

 کتابخانه حقوقي: -1-6-5

 مشاوره حقوقي: -1-6-1

 کارمندان اداري: -1-6-4

IV- اختيارات 

 نظارت دادگاه قانون اساسي -1
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 نظارت پيشگيرانه: -1-1

 نظارت پسيني: -1-5

 نظارت تجريدي: -1-5-1         

 نظارت عيني: -1-5-5         

 ديگر اختيارات -5      

 شكايات مبتني بر قانون اساسي : -5-1

 اختالفات مربوط به صالحيت: -5-5

 فعاليتهاي احزاب سياسي: عدم انطباق اقدامات و -5-1

 يس جمهوري:ياتهامات عليه ر -5-4

 اتهامات عليه نخست وزير يا عليه هر وزير دولت: -5-2

 مسائل انتخاباتي: -5-6

 همه پرسيها: -5-7

 باشد:دار آن مي ديگر موضوعاتي که دادگاه بر اساس قانون اساسي يا قانون موضوعه عهده -5-3

 قانون اساسيحضور در مقابل دادگاه  -1

 تهاي  دولتي:اسازمانها و هي -1-1

 افراد: -1-5

V- ماهيت و اثرات تصميمات 

 قطعيت: -1

 اثر الزام آور: -5

 عام الشمول: -5-1

 براي طرفين: -5-5

 به اعتبار سمت و مقام: -1

 دستور موقت:  -4

 لغو کلي يا جزيي: -2

 ثير فوري يا در يك دوره زماني:ات -2-1

 ابطال کلي يا جزيي: -6

 ادعاهاي خسارت: ،ميماتپيامدهاي تص -7

 اعالم عدم انطباق با قانون اساسي و قانون: -3

 قصورات تقنيني: -1

لغو يك عمل کلي، عطف به ماسبق کننده يا مربوط به آينده، به هنگام تصميم گيري درباره شكايت مبتني  -11

 بر قانون اساسي:

 بر قانون اساسي: تصميم گيري قطعي درباره حق يا آزادي انساني بر اساس شكايت مبتني -11
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 ت  صالحيتدار:اتعيين هي -15

 استيضاح: -11

 اعالم عدم اعتبار پيشنهاد استيضاح: -11-1

تصميم گيري درباره مبناي استيضاح/ تصميم گيري درباره خاتمه دوره تصدي رؤساي جمهور/ نخست  -11-5

 وزيران/ وزرا:

 سياسي يا دستور حذف از دفتر ثبت احزاب سياسيابطال اقدام/فعاليت مغاير با قانون اساسي يك حزب  -14

 قانوني:

 ابطال تصميمات مجلس ملي و احكام مربوط به انتخاب نمايندگان: -12

 االجرا درباره مطابقت معاهدات بين المللي با قانون اساسي: نظرات الزم -16

 ي:اظهار نظر درباره پيشنهاد انجام همه پرسي از حيث مطابقت با قانون اساس -17

 ديگر اشكال تصميمات: -13

VI- انتشار تصميمات دادگاه قانون اساسي 

 روزنامه رسمي: -1

 مجموعه قوانين رسمي: -5

 مجالت حقوقي: -1

 نشر الكترونيكي: -4

 ديگر اشكال: -2

VII- نظام اطالعات حقوقي 

 

 

تفاوت  و توان ميان الگوهاي متفاوت نظارت قانون اساسي/ قضايي به شرح زير تمايزاز نقطه نظر سازماني، مي

 ل شد:يقا

(، بررسي شده توسط ديوان عالي اياالت 1311)مبتني بر دعوي مربري ) «آمريكايي» الگوي نظارت قضايي

 يدگي دادگاهين رسيمتحده، و مبتني بر نظريه مارشال(،  که به موجب آن مسائل مربوط به قانون اساسي  بر طبق آ

) اتفاقي(.  گيرد)نظارت غير متمرکز يا پراکنده يا بخش بخش شده( مورد رسيدگي قرار ميو توسط آنها هاي عادي

که به موجب آن ديوان عالي يكپارچگي صالحيت در نظام را فراهم  باشد،نظارت مزبور نظارت خاص و پسيني مي

تبعيت اصل  اشند ) با استثنابسازد. در نظام پراکنده تصميمات به مثابه يك حكم تنها در مورد طرفين مؤثر ميمي

 ي اتخاذ شده پيروياکه به موجب آن دادگاه در آينده از تصميم و ر تعيين شده در موارد قبلي ةدادگاه از روي

طور کلي تصميم راجع به عدم انطباق يك قانون با قانون اساسي اعالمي و عطف بماسبق شونده است، ه کنند(. بمي

 (. اين نظام توسط کشورهاي زير پذيرفته شده است:praeterito proبا نتايج )   ex tuncيعني 

 ايرلند، نروژ، سوئد؛ در اروپا: دانمارك، استوني، -
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لند، غنا، گينه، کنيا، ماالوي، ناميبيا، نيجر، سيشلز، سيرالئون، سوآزي در آفريقا: بوتسوانا، گامبيا، -

 تانزانيا؛

 در خاور ميانه: ايران، اسرائيل؛ -

(، هند، ژاپن، کيريباتي، ميالدي 1117ژوالي  1بنگالدش، فيجي، هنگ کنگ ) تا در آسيا:  -

، 51، تونگا، وانوتو55، پاپوآ گينه جديد، سنگاپور، تبت51مالزي، اياالت فدرال ماکرونزي، نائورو، نپال، نيوزيلند، پالو

 ساموآي غربي؛

 در آمريكاي شمالي: کانادا، آمريكا؛ -

آرژانتين، باهاماس، باربادوس، بليز، بوليوي، دومينيكا، جمهوري در آمريكاي مرکزي و جنوبي:  -

 ، ترينيداد و توباگو؛54نادا، گويان، هائيتي، جامائيكا، مكــــــزيك، سن کريستوفر/ نويسادومينيكن، گر

 

كايي و نه بر تواند بر طبق الگوي آمري)موريس( نه ميالگوي جديد كشورهاي مشترك المنافع )بريتانيا( 

ل با نظارت متمرکز قانون اساسي تحت صالحيت ديوان عالي متشك اين الگولگوي اروپايي طبقه بندي شود. طبق ا

 شود؛ علي القاعده شامل نظارت )پيشيني( پيشگيرانه و کارکرداز قضات عادي بدون انتصاب سياسي توصيف مي

اتخاذ شده  تصميمات ،باشدير مياگرچه نظارت )پسيني( سرکوبگر نيز امكان پذ .باشدمشورتي ديوان عالي مي

 باشند.داراي اثر عام الشمول مي

 

کلسن، شامل پيوند متقابل اصل  1151مبتني بر الگوي  « اتريش»اي( قاره -الگوي ) نظارت قانون اساسي

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

هاي عالي يا شعب خاصشان  شايسته يا توسط ديوانهاي عالي معمولي يا دادگاه و و توسط قضات ويژه اساسي

گيرد. اگرچه نظارت عيني نيز مورد رسيدگي قرار مي 52ين دادرسي ويژهي)نظارت متمرکز قانون اساسي( و با آ

يني نيز نظارت پيش نظارت پسيني، باشد. عالوه برعلي القاعده نظارت مزبور نظارت تجريدي مي است،امكان پذير 

ام الشمول داراي اثر ع آنها را اتخاذ کرده است،پيش بيني شده است. تصميمات با توجه به اقتدار مطلق نهادي که 

 تهاي اجرا کننده نظارت قانون اساسي ممكن است به دو صورت زير باشند:اباشند. هيمي

 

 هاي قانون اساسي دادگاه
 

                                                 
51- Palau 

 ميالدي 1111ژوالي  14بر طبق منشور تبتيهاي در تبعيد  -11

51- Vanuatu 

54- St.Christopher/Nevis 

52- principaliter 
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در اروپا: آلباني، آندورا، اتريش، بالروس، فدراسيون بوسني و هرزگوين )با دادگاه قانون  -

اساسي واحدهاي فدرال بوسني و هرزگوين و جمهوري صرب بوسني(، بلغارستان، کرواسي، جمهوري چك، 

FRY ون اي قانطقههاي من هاي قانون اساسي جمهوريهاي مؤسس صرب و مونتنگرو(، آلمان )با دادگاه )با دادگاه

 -ندلندوستفالي، ري -هِسن، نيدر ساچن، نوردهين بِرِمن، هامبورگ، وُتمبرگ، باواريا، بِرندربرگ، -اساسي: بادن

 لتوني، ليتواني، لوکزامبورگ، مقدونيه، مالت، مجارستان، ايتاليا، انهالت(، -پفالز، سارلند، ساچسن، ساچسن

 هاي قانون اساسي واحدهاي فدرال: اَديگا، آلتاي، باسكيريا، وسيه ) با دادگاهمولداوي، لهستان، روماني، فدراسيون ر

ا، جمهوري بالكار، کاکاس -جمهوري کباردينو بورياتي، چچن، چواچيا، داجستن، اينگوش، اُبالست ايرکوتسكا،

تيا/ ساخا(، دمورتيا، ياکوآ يي، اوستياي شمالي، تاتارستان، توبا، -کوما، ماري خالموك، کارليا، چرکز، -کراچائو

 اکراين؛ ترکيه، اسپانيا، اسلواکي، اسلوني،

 گينه استوايي، گابون، جمهوري مرکزي آفريقا، مصر، بروندي، در آفريقا: آنگوال، بنين، -

 ماداگاسكار، مالي، رواندا، آفريقاي جنوبي، توگو؛

 عراق سابق، فلسطين، سوريه؛ در خارو ميانه: قبرس، -

ارمنستان، آذزبايجان، گرجستان، قرقيزستان، مونگوليا، کره جنوبي، سري النكا، در آسيا:  -

 اي جمهوري کاراکالپاکسْتان(؛تاجيكستان، تايلند، ازبكستان ) با کميته قانون اساسي منطقه

در آمريكاي مرکزي و جنوبي: شيلي، سورينام، استان تاکومان ) آرژانتين( با قانون اساسي  -

 تاکومان؛ يميالد 1111آوريل 

 

 هاي عالي يا شعب ويژه دادگاه

 (؛FRYدر اروپا: بلژيك ) دادگاه داوري(، ايسلند، ليختن اشتاين، موناکو، کوزوو ) 

 در خاور ميانه: يمن؛

 (، زئير، زامبيا؛ ميالدي  1112در آفريقا: بورکينافاسو، کامرون، چاد، اريتره، نيجر، سودان، اوگاندا )

 در آسيا: فيليپين؛ 

 آمريكاي مرکزي و جنوبي: کاستا ريكا، نيكاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، اروگوئه؛در 

 

 شوراي قانون اساسي

 در خاور ميانه: لبنان؛

 در آفريقا: سنگال؛ 

 قزاقستان؛ در آسيا: کامبوج،

 باشند:نهادهاي مبتني بر الگوي اروپايي نظارت قانون اساسي در ويژگيهاي مشترك زير سهيم مي

 

 شود؛بنياد نهاده مي  ملي خاص بسته به نظام و قانون اساسي بر اساس شرايط مختلفنظارت  -
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 در خارج از قوه قضائيه قرار مي باشند، از نظر سازماني مستقلکه  نهادهاي نظارت قانون اساسي -

 دارند؛

دنبال شكايت مبتني بر قانون اساسي جدايي نظارت قانون اساسي از ه در جريان رسيدگي ب -

 کند؛هاي عادي مشكالتي را ايجاد مي دادگاه

 باشد؛جايگاه قانون اساسي ) استقالل اداري و مالي( پيش شرط استقالل دادگاه مي -

انحصار نظارت قانون اساسي، تمرکز اختيارات در يك نهاد، غالباً با قدرت لغو قوانين مصوب  -

 پارلمان؛

 شوند؛سياسي تعيين ميتهاي برخوردار از قدرت اقضات دادگاه قانون اساسي توسط هي -

تصميمات داراي ماهيت حقوقي و سياسي هستند اگرچه ممكن است  ماهيت خاص صالحيت؛ -

 صرفاً مشورتي باشند؛ يهمچنين داراي کارکرد

 نظارت غالب قانون اساسي بر قوانين -

باشد، اگرچه تا حد کمي نظارت قانون اساسي داراي سرکوبگر مي يچنين نظارت طور کليه ب -

 باشد.يشگيرانه ميماهيت پ

 

ي با عناصري از نظام پراکنده و متمرکز؛ عليرغم قدرت نظارت قانون اساساي( الگوي تركيبي ) آمريكايي قاره

 خاص يهاي عادي در کشور دادگاه مرکزي قانون اساسي يا ديوان عالي کشور ) يا شعب ويژه آن(، تمام دادگاه

 خودداري نمايند: ،باشندنمي قانون اساسيتوانند از اجراي قوانيني که به نظر مطابق با مي

 

 هاي قانون اساسي:  دادگاه

 در اروپا: پرتغال: -

 اکوادور، گواتماال، پرو. در آمريكاي مرکزي و جنوبي: کلمبيا، -

 

 هاي عالي يا بخشهاي ويژه دادگاه

انون نظام داراي نظارت ق -ه به اين واقعيت که در نظام سوئيسدر اروپا: يونان، سوئيس ) با توج -

طور کلي الزام آور و قراردادهاي ه تواند قوانيني فدرال، تصميمات بديوان فدرال سوئيس نمي -اساسي محدود

 اصل برتري در سطح فدرال وجود دارد(؛ (المللي مصوب را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهدبين

 تايوان؛ در آسيا: اندونزي، -

 در آفريقا: کيپ ورد )رأس االخضر(؛ -

 السالوادور، هندوراس، و ونزوئال. در آمريكاي مرکزي و جنوبي: برزيل، -

 



 13 

، که مسائل قانون اساسي )1123فرانسه  56) مبتني بر الگوي شوراي قانون اساسي «فرانسه»اي( الگوي )قاره

راي قانون اساسي( يا شعب ويژه ديوانهاي عالي عادي تهاي خاص نظارت قانون اساسي ) بيشتر اوقات شواتوسط هي

ي مشروط بر اينكه نظارت قانون اساس بررسي مي شوند؛ين رسيدگي خاص يآ با)نظارت متمرکز قانون اساسي( 

عمدتاً داراي ويژگي )مشورتي( پيشگيرانه باشند ) هرچند اين نظامها همچنين از يك شكل سرکوبگر نظارت قانون 

 ويژه با توجه به مسائل انتخاباتي(:ه ب باشند،مي اساسي برخوردار

 در اروپا: فرانسه؛ -

 کومور، جيبوتي، ساحل عاج، موروکو، و موزامبيك. در آفريقا: الجزاير، -

 

تهاي ا) شوراي ملي، پارلمان يا هي تهاي برخوردار از قدرت نظارت قانون اساسي/قضايياديگر هي

 تخصصي پارلماني، و غيره(: 

 

 فنالند؛ در اروپا: -

 در خاورميانه: بحرين، کويت، عمان؛ -

 ، تونس، زيمبابوه؛57در آفريقا: کونگو، اتيوپي، گينه بيسائو، سائو توم و پرينسيپ -

 1117ژوالي  1در آسيا: افغانستان، برونئي، برمه/ميانمار، چين ) همچنين هنگ کنگ بعد از  -

 (، الئوس، کره شمالي، پاکستان، ترکمنستان، ويتنام؛ميالدي

 در استراليا؛  -

 در آمريكاي مرکزي: کوبا.  -

 

 نظامهاي فاقد نظارت قانون اساسي/ قضايي

 ؛51، هلند53در اروپا: بريتانياي کبير -

 .11و ليبي ليبريا، در آفريقا: لستو، -

 

 نهادهاي قضايي بين المللي برخوردار از برخي كاركردهاي نظارت قانون اساسي:

 

 براي شاکي و خواهان اروپايي(؛ استراسبورگ )دادگاه اروپايي حقوق بشر در  -

                                                 
56- Conseil Constitutionnel 

57- Sao Tome and Principe  

 باشد.هر چند اختيارات مجلس اعيان شامل برخي عناصر نظارت پيشيني قانون اساسي مي -52

پا ودر رابطه با نظام هلند، استثنائاتي چند راجع به اختيارات ديوان عالي در خصوص تصميم گيري درباره دعاوي مربوط به نهادهاي اتحاديه ار -56

 وجود دارد.

اي قانون ه وجود اين، برخي کارکردهاي نظارت قانون اساسي ممكن است توسط ديوان عالي ليبي انجام شود که عضو گروه عرب دادگاهبا  -57

 اساسي و شوراهاي قانون اساسي است.
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دادگاه جامعه اروپا در لوکزامبورگ ) براي دعوي حقوقي منجر به لغو؛ دعوي حقوقي عليه  -

قصور شوراي وزيران يا کميسيون جامعه اروپا؛ حل موضوعات قبلي به عنوان نظارت عيني در پي درخواست دادگاه 

 عضو؛دولت 

، نظارت عيني EFTAل و فصل اختالفات ميان دولتهاي عضو ژنو ) براي ح EFTAدادگاه  -

 درخواست شده توسط دادگاه دولت عضو(؛

 11کميسيون و ديوان بين آمريكايي حقوق بشر -

 15ديوان عدالت مذکور در توافقنامه کارتاژنا -

 .11ديوان عدالت آمريكاي مرکزي مانند دادگاه قانون اساسي آمريكاي مرکزي -

 بشردادگاه آفريقايي حقوق  -

ارت و نقش نهادهاي ملي نظ اين نهادهانقش  که شودبا توجه به چنين نهادهاي بين المللي، اغلب اين سؤال مطرح مي

قانون اساسي/قضايي راجع به رابطه قانون فراملي ) به عنوان مثال، قانون جامعه اروپا( در مقابل نظامهاي حقوقي ملي 

 چيست. 12وحدت گرا ياو  14مبتني بر سنت دوگانه گرا

 

 

 

 

 

 

                                                 
11- Comision y la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos 

15- Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 

11- La Corte Centroamericana de Justicia como Tribunal Constitucional de Centroamerica 

 اما از يك ويژگي خاص فراملي برخوردار است: دانمارك، آلمان، ايتاليا، پرتغال.در کشورهاي زير، از لحاظ رتبه در جايگاه برتر وعالي نيست، -11

 فراملي بر قانون ملي پذيرفته شده است: بلژيك، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، اسپانيا.در کشورهاي زير برتري قانون  -15


